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ค�าน�า
 ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์	 ๙	 คือ	 สุตตะ	 เคยยะ	 เวยยากรณะ	 คาถา	
อุทาน	อิติวุตตกะ	ชาดก	อัพภูตะ	และเวทัลละ	ซึ่งค�าสั่งสอนเหล่านี้	พระพุทธองค์	ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์	ด้วย
ภาษามคธ	หรือภาษาบาลี	ซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์	

 พุทธศาสนิกชนผู้สนใจจะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์	ซึ่งประกอบด้วยองค์	๙	ประการดังกล่าวแล้ว	
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักการทางภาษาเสียก่อน	 อันได้แก่ไวยากรณ์	 เพื่อน�าไปเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ
ศึกษาพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ฯลฯ

 ไวยากรณ์บาลีนั้น	แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	ได้แก่	(๑)	ไวยากรณ์อย่างย่อ	เช่น	ไวยากรณ์	บาลีสนาม
หลวง	(๒)	ไวยากรณ์ปานกลาง	เช่น	คัมภีร์กัจจายนะ	คัมภีร์โมคคัลลานะ	คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	เป็นต้น	และ(๓)	
ไวยากรณ์อย่างพิสดาร	เช่น	สัททนีติปกรณ์

 การเลือกศึกษาไวยากรณ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น	 ก็มีความส�าคัญกับบุคคลแต่ละกลุ่ม	 ทั้งในเรื่องของ
เนื้อหาสาระ	 ระยะเวลา	 เป็นต้น	 เช่น	 การศึกษาในกลุ่มไวยากรณ์อย่างย่อ	 เหมาะส�าหรับศึกษาในเบื้องต้น	 
เพื่อปูพื้นฐานส�าหรับในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป	คือในระดับปานกลาง	กับระดับพิสดาร

	 ไวยากรณบ์าลีเบื้องต้นเล่มนี้	 มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้สนใจศึกษาบาลีใหญ่	ทั้งในระดับ	ปานกลาง	
และระดับพิสดาร	ได้มีพื้นฐาน	เห็นโครงสร้างของคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	เพื่ออ�านวย	ความสะดวกให้แก่นักศึกษา	
เพราะถ้าไปศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่เลย	 จะท�าให้ผู้ศึกษาเกิดความยาก	 ล�าบากในการท�าความเข้าใจ	 และ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย	หรือท้อถอยต่อการศึกษาบาลีใหญ่

 อาศัยเหตุดงักล่าว	ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นขึ้น	ด้วยหวังว่า	เพื่อจะ
อนุเคราะห์นักศึกษาผู้สนใจศึกษาไวยากรณ์ใหญ่	 ได้มีอุปกรณ์น�าไปใช้ในการศึกษาบาลีใหญ่	 และศึกษาค้นคว้า
พระพุทธพจน์	คือ	พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	สืบต่อไป

	 	 	 	 	 	 พระมหาต่วน		อุตฺตมปญฺโญ

	 	 	 	 	 	 		๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๐
๒๕	หมู่	๖	วัดพิกุลทอง
ต.วัดชลอ		อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี		๑๑๑๓๐
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ค�าชี้แจง

(ในการพิมพ์ครั้งที่	๒)

 หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้	เป็นหนังสือที่ย่อมาจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	เว้นการกกัณฑ์	ได้จัดท�า
แยกเป็นอีกหนึ่งเล่มต่างหาก	ชื่อว่า	วากยสัมพันธ์	

 การจัดพมิพ์ครั้งนี้	เป็นการพิมพ์เป็นครั้งที่	๒	ในนามผู้เรียบเรียง	แต่เป็นครั้งที่	๓	นับรวมกับที่ทางวัด
โมลีโลกยาราม	ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งแรก	และหนังสือก็ได้หมดมานานพอสมควรแล้ว	กอปรกับยังมีผู้สนใจศึกษา
ท้ังภกิษสุามเณรและอบุาสกอบุาสิกามาสอบถามอยู่เนอืงๆ	 เพ่ืออนเุคราะห์เหล่าชนท่ีสนใจในการศึกษาภาษาบาลี	
ดังกล่าว	จึงได้ด�าริจัดพิมพ์ใหม่ขึ้นอีกครั้ง

 ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้	ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง	เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้ามา	เช่นในกิตก์	มีการเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับหน้าที่ของ	อนฺตและมานปัจจัย	พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ	สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาบาลีเป็นต้น	และ
มีการจัดหน้าใหม่ทั้งหมด	 ท�าให้หนังสือหนาขึ้นเล็กน้อย	 และในส่วนของการตรวจทาน	 ก็ใช้ช่วงที่ท�าการสอน
แก้ไขไว้แล้วบางส่วน	 บางส่วนจากนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่	 ช่วยกันตรวจทานกันอีกหลายท่าน	 แต่ก็อาจจะมี 
ข้อบกพร่องผิดพลาดหลงเหลืออยู่บ้าง	ขอให้ผู้รู้ทั้งหลายช่วยชี้แนะ	และแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าว	เพื่อน�าไป
แก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไป	 ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้า	 และถือว่าเป็นการร่วมท�าบุญด้วยกัน	 เพื่อความเจริญ 
แก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา	และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 
	 	 	 	 	 	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ
	 	 	 	 	 	 			๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙
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อนุโมทนากถา

	 หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้	 เกิดขึ้นเพราะความคิดที่จะอนุเคราะห์ผู้มีความประสงค์จะศึกษา
บาลีใหญ่ให้ได้รับความสะดวกในการศึกษา	 โดยเริ่มเรียนจากไวยากรณ์บาลีที่เป็นภาษาไทยก่อน	 พร้อมกับการ
ฝึกทักษะการแปล	การสัมพันธ์	และการแต่งประโยคภาษาบาลี	แล้วจึงไปเรียนคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นต้น	ซึ่งเป็น
ไวยากรณ์บาลีใหญ่	 เป็นภาษาบาลีล้วนๆ	ก็จะช่วยท�าให้เรียนง่ายขึ้น	 เข้าใจได้	 รวดเร็วขึ้น	และเป็นเหมือนการ
เรียนไวยากรณ์	๒	รอบ	ซึ่งนั่นเป็นเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าที่ประสงค์จะจัดท�าหนังสือที่สามารถให้สาระประโยชน์
แก่ผู้จะน�าไปใช้	ดังนั้น	จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่	๒

 ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้	จึงใคร่ขออนุโมทนาบุญแก่พระมหาพิริยะ	ภูริญาโณ		ผู้ดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
พระมหาสังคีต	สงฺคีตวโร		พระมหาพิษณุ	วรมงฺคโล		พระมหาวัชรินทร์	ปญฺญาพโล		พระมหาฟูกิจ	ชุติปญฺโญ	
พระมหาทรงพล	รตนโชโต		พระมหาณัฐวัฒน์	กิตฺติโก		พระพัชรพล	ปิยสีโล	คุณภัทรี	วัยอุดมวุฒิ	คุณอภิวัฒน์	
กิตติสืบวงศ์	ผู้ช่วยตรวจทานต้นฉบับและช่วยหาข้อมูลบางส่วน	พระมหาฟูกิจ	ชุติปญฺโญ	คุณชัยโย	ทองหมื่นไวย์	
ช่วยออกแบบปกสวยๆ	และภาพลายเส้น	พระพันศักดิ์	ปภสฺสโร	ผู้ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบปก	กลุ่มบุคคล
ผู้ร่วมถวาย	 Printer	 โดยมีคุณณัฐศักย์	 ตันตยานุพนธ์	 เป็นต้นบุญกับญาติมิตรดังมีรายชื่อปรากฏท้ายเล่ม	 
ตระกูลโชติพันธุ์วิทยากุล	และญาติมิตร	เจ้าภาพหลักในการพิมพ์ครั้งนี้	รวมทั้งญาติโยมผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อ
น�ามาเป็นค่าจัดพิมพ์	และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์ในครั้งนี้	

 ที่ส�าคัญ	 คือ	 พระอาจารย์พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ	 สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ	 อัครมหา
บัณฑิต	 อดีตพระอาจารย์ใหญ่ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	 พระอาจารย์มหาประวัติ	 ถาวรจิตฺโต	 อาจารย์บุญถนอม	
นพโสภณ	 และคณาจารย์ส�านักเรียนวัดท่ามะโอทุกรูปทุกท่านที่ประสิทธิประสาธน์วิชาความรู้ให้	 คุณโยมพ่อฟัก	
คุณโยมแม่ปุ่น	 เข็มสันเทียะ	 ผู้เป็นบุพพการีชนทั้งสอง	 คุณสุวรรณ	 ตันตระเธียร	 คุณนวลมณี	 กาญจนพิบูลย์	 
คุณเพ็ญศรี	บุญญรัตน์	คุณวิไล	สีสรรพ์	ครอบครัวโอวาทวรัญญู	คุณไตรรงค์	มาลาภิรมย์	ผู้ร่วมท�าบุญช่วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดท�าต้นฉบับ	 คุณณัฐศักย์	 ตันตยานุพนธ์	 คุณภัทรี	 วัยอุดมวุฒิ	 คุณอัจฉรา	 ฤทธิ์เสือ	 ผู้เป็น
ไวยาวัจกร	คุณสิทธิชัย	ภาคผิวนวล	คุณกนกพร	คุณชัยเจริยกุล	ถวายกระดาษดับเบิลเอ	๒	กล่อง	เพื่อใช้พิมพ์
ต้นฉบับส�าหรับตรวจทาน	ญาติโยมชาววัดพิกุลทอง	ญาติโยมชาววัดจากแดง	 นักศึกษาไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น	
และผู้ที่มีส่วนช่วยในการท�าหนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ให้ส�าเร็จทุกท่าน	 	

 ขออ�านาจบุญกุศลที่ได้ท�าร่วมกันในครั้งนี้	 จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ทุกๆ	 ท่านประสบแต่ความสุข	
ความเจริญ	ปราศจากทุกข์	โศก	โรค	ภัย	เป็นผู้มีปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ	และได้ดวงตาเห็นธรรม
ด้วยกันทุกท่านเทอญ
	 	 	 	 	 	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ
	 	 	 	 	 	 			๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙
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	 	 โย		นิรุตฺตึ		น		สิกฺเขยฺย	 สิกฺขนฺโต		ปิฏกตฺตยํ

	 							 ปเท		ปเท		วิกงฺเขยฺย		 วเน		อนฺธคโช		ยถา	ฯ

นิรุตต ิบ่ ขีดเขียน   แต่ไปเพียรเรียนพระไตร

ทุกบท ย่อมสงสัย  ดังช้างไพรไร้ดวงตา
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บทที่ ๑

สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีการตั้งชื่ออักษร 

 บุคคลสามารถรูเ้น้ือความ(อตฺถ)ทัง้ปวงไดด้ว้ยอกัษร เมือ่อกัษรวบิตัแิลว้ กเ็ขา้ใจเน้ือ

ความไดย้าก เน้ือความหรอือรรถทีว่า่นัน้ ม ี๓ ประการ คอื

  (๑)  โลกิยตถฺ  เน้ือความอนัเป็นโลกยิะ ไดแ้ก่ โลกยิจติ ๘๑  เจตสกิ ๕๒  รปู ๒๘

  (๒) โลกตุตฺรตถฺ  เน้ือความอนัเป็นโลกุตตระ ไดแ้ก่ มรรค ๔  ผล ๔  นิพพาน ๑

  (๓)  โวหารตถฺ หรอื ปญฺญตฺติอตฺถ เน้ือความอนัเป็นค�าเรยีก หรอืเป็นบญัญตัิ

ของชาวโลก ไดแ้ก่ มนุษย ์เทวดา พรหม ชาย หญงิ เป็นตน้

อักษรในภาษาบาล ี๔๑ ตัว

 ค�าวา่ “อกฺขร” แปลวา่ วณัณะทีไ่มเ่สยีหายไป, อกัษร มวีเิคราะหว์า่ “นกฺขรนฺตตี ิ  

อกฺขรา” ชือ่วา่อกัษร เพราะไมเ่สยีหายไป. (น+ขรธาตุ+อปัจจยั) หมายความวา่ อกัษรในภาษา

บาลทีัง้ ๔๑ ตวั เราจะใชอ้ยา่งไร กไ็มเ่สยีหายไป เพราะเป็นบญัญตั ิดงัมพีระพทุธพจน์ทีว่า่ “รปู�    

ชรีต ิ มจฺจาน�  นามโคตฺต�  น  ชรีต”ิ รปูขนัธข์องสตัวท์ัง้หลาย ยอ่มฉบิหายไป สว่นบญัญตั ิคอืชือ่

และโคตร ยอ่มไมฉ่บิหายไป หรอืค�าวา่ ไมห่มดสิน้ไป หมายความวา่ เราจะใชอ้กัษรมากมาย

เทา่ไร อกัษรกย็งัคงมอียูเ่ทา่เดมิ คอืใชไ้มรู่จ้กัหมดสิน้ไป. อกัษรในภาษาบาลนีัน้ ม ี๔๑ ตวั คอื  

  อ   อา   อิ   อี   อุ   อู   เอ   โอ  

  ก    ข   ค   ฆ   ง  

  จ    ฉ   ช   ฌ    

  ฏ       ฑ   ฒ   ณ 

  ต     ถ   ท   ธ   น

  ป     ผ   พ   ภ   ม   

  ย     ร   ล   ว   ส   ห   ฬ   อํ

สระ ๘ ตัว

 ค�าวา่ “สร” แปลวา่ เป็นไปเอง คอืออกเสยีงไดด้ว้ยตวัเอง หรอืยงัพยญัชนะใหเ้ป็นไป  

คอืชว่ยใหพ้ยญัชนะออกเสยีงไดเ้ตม็เสยีง มรีปูวเิคราะหว์า่ “สรนฺต ิ  คจฺฉนฺตตี ิ  สรา” แปลวา่  

ยอ่มเป็นไป เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สระ. หมายความวา่ สระทกุตวัสามารถทีจ่ะออกเสยีงเองได ้
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โดยไมต่อ้งอาศยัพยญัชนะชว่ยออกเสยีง หรอืวเิคราะหว์า่ “พฺยญฺชเน  สาเรนฺตตีปิิ  สรา” แปลวา่ 

ยงัพยญัชนะทัง้หลาย ยอ่มใหเ้ป็นไป เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สระ. (สรธาตุ+อปัจจยั) หมายความวา่ 

เป็นทีพ่ึง่พงิของพยญัชนะในดา้นการออกเสยีง เพราะล�าพงัตวัพยญัชนะเอง มเีสยีงเพยีงครึง่

มาตราเทา่นัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะออกเสยีงไดเ้ตม็ทีด่ว้ยตวัเอง ตอ้งอาศยัสระชว่ยในการออกเสยีง 

สระนัน้ม ี๘ ตวั คอื  อ  อา  อ ิ อ ี อุ  อ ู เอ  โอ
 สระทีม่เีสยีงสัน้(มาตราเบา) เรยีกวา่ รสัสสระ ม ี๓ ตวั คอื  อ  อ ิ อุ.

 สระทีม่เีสยีงยาว(มาตราหนกั) เรยีกวา่ ทีฆสระ ม ี๕ ตวั คอื  อา  อ ี อ ู เอ  โอ.

 สระนัน้ จดัเป็นคูไ่ด ้๓ คู ่คอื อ อา เรยีกวา่ อวณัณะ, อ ิอ ีเรยีกวา่ อิวณัณะ และ อุ อ ู

เรยีกวา่ อวุณัณะ เพราะเกดิในฐานเดยีวกนั สว่น เอ กบั โอ เป็น สงัยตุตสระ คอืประกอบดว้ย

เสยีงสระสองตวั ไดแ้ก่ อ กบั อ ิผสมกนัเป็น เอ และ อ กบั อุ ผสมกนัเป็น โอ

พยัญชนะ ๓๓ ตัว 

 ค�าวา่ “พยฺญชฺน” แปลวา่ แสดงเน้ือความใหป้รากฏชดั มวีเิคราะหว์า่ “พฺยญฺชยีต ิเอเตห ิ 

อตฺโถต ิพยฺญชฺนา” ชือ่วา่พยญัชนะ เพราะแสดงเน้ือความ.  พยญัชนะนัน้ม ี๓๓ ตวั คอื  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

 พยญัชนะ ๓๓ ตวัน้ี จดัเป็น ๒ พวก คอื วรรค และ อวรรค  ส�าหรบัพยญัชนะวรรคนัน้ 

จดัเป็น ๕ วรรค ม ี๒๕ ตวั ดงัน้ี

  (๑) ก  ข  ค  ฆ  ง เรยีกวา่ กวรรค 

  (๒) จ  ฉ  ช  ฌ   เรยีกวา่ จวรรค

  (๓) ฏ    ฑ  ฒ  ณ เรยีกวา่ ฏวรรค 

  (๔) ต  ถ  ท  ธ  น เรยีกวา่ ตวรรค

  (๕) ป  ผ  พ  ภ  ม เรยีกวา่ ปวรรค

 พยญัชนะทัง้ ๒๕ ตวัน้ี เรยีกวา่ วรรค เพราะเกดิในฐานและกรณ์เดยีวกนั

 สว่น พยญัชนะอกี ๘ ตวัทีเ่หลอื คอื ย, ร, ล, ว, ส, ห, ฬ, อ� เรยีกวา่ อวรรค เพราะไมเ่ป็น

พวกเดยีวกนั ตามฐานและกรณ์ทีเ่กดิ 

พยัญชนะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื

 (๑)  ปพุพฺาสยพยฺญชฺน คอืพยญัชนะทีอ่าศยัสระขา้งหน้าออกเสยีง มหีน่ึงตวั คอื อ� 

(นิคหติ).
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 (๒) ปราสยพยฺญชฺน  คอืพยญัชนะทีอ่าศยัสระขา้งหลงัออกเสยีง ม ี๓๒ ตวั คอื  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�าวา่ “าน” แปลวา่ สถานทีอ่นัเป็นทีเ่กดิของอกัษร(เสยีง) มวีเิคราะหว์า่ “ตฏฺิติ  

เอตฺถาต ิ านํ” อกัษรยอ่มเกดิขึน้ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่าน (าธาตุ+ยปัุจจยั) ทีเ่กดิของ

อกัษร ม ี๖ ฐาน แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื

  ๑. เอกชาน อกัษรทีเ่กดิฐานเดยีว มดีงัน้ี

 (๑) กณฺาน (คอ) ไดแ้ก่ อวณัณะ กวรรค และ หอกัษร = อวณฺณ กวคฺค หการา  

กณฺชา.

 (๒) ตาลุาน  (เพดาน) ไดแ้ก่ อวิณัณะ จวรรค และ ยอกัษร = อวิณฺณ จวคฺค ยการา  

ตาลุชา.

 (๓) มุทฺธาน  (ปุ่ มเหงอืก) ไดแ้ก่ ฏวรรค รอกัษร และ ฬอกัษร = ฏวคฺค รการ ฬการา  

มทฺุธชา.

 (๔) ทนฺตาน  (ฟัน) ไดแ้ก่ ตวรรค ลอกัษร และ สอกัษร = ตวคฺค ลการ สการา  ทนฺตชา.

 (๕) โอฏฺาน (รมิฝีปาก) ไดแ้ก่ อุวณัณะ และ ปวรรค = อุวณฺณ ปวคฺคา  โอฏฺชา.

 (๖) นาสิกาาน (จมกู) ไดแ้ก่ นิคหติ = นิคฺคหตี�  นาสิกฏฺานชํ.

  ๒. ทฺวิชาน อกัษรทีเ่กดิสองฐาน มดีงัน้ี

 เอ อกัษร เกดิที ่คอ และเพดาน เรยีกวา่ กณฺตาลุช = เอกาโร  กณฺตาลุโช.

 โอ อกัษร เกดิทีค่อ และรมิฝีปาก เรยีกวา่ กณฺโฏฺช = โอกาโร  กณฺโฏฺโช.

 ว อกัษร เกดิทีฟั่น และรมิฝีปาก เรยีกวา่ ทนฺโตฏฺช = วกาโร  ทนฺโตฏฺโช.

 ง  ณ น ม อกัษร เกดิทีฐ่านของตน และทีจ่มกูเรยีกวา่ สกฏฺานนาสิกฏฺานช = ง- 

ณนมา สกฏฺานชา นาสิกฏฺานชา จ.

กรณ์ ๔

 ค�าวา่ “กรณ” แปลวา่ เครือ่งกระท�าเสยีง มวีเิคราะหว์า่ “กรยีนฺต ิ อุจฺจารยีนฺเต  เอเตนาต ิ 

กรณํ” อกัษรทัง้หลาย ยอ่มถกูออกเสยีง ดว้ยทา่มกลางลิน้เป็นตน้น้ี เพราะเหตุนัน้ ทา่มกลางลิน้

เป็นตน้น้ี ชือ่วา่กรณ์ (กรธาตุ+ยปัุจจยั). กรณ์นัน้ ม ี๔ อยา่ง คอื

 (๑) ชิวหฺามชฌฺ (ทา่มกลางลิน้) ไดแ้ก่ อกัษรทีเ่กดิตาลุฐาน  = ชวฺิหามชฺฌ� ตาลุชาน�. 

 (๒) ชิวโฺหปคคฺ (ใกลป้ลายลิน้) ไดแ้ก่ อกัษรทีเ่กดิมทุธฐาน  = ชวฺิโหปคฺค� มทฺุธชาน�.
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 (๓)  ชิวหฺคคฺ (ปลายลิน้) ไดแ้ก่อกัษรทีเ่กดิทนัตฐาน = ชวฺิหคฺค� ทนฺตชาน�.

 (๔) สกฏฺาน (ฐานของตน) ไดแ้ก่อกัษรทีเ่หลอื  = เสสา สกฏฺานกรณา.

ปยตนะ ๔

 ค�าวา่ “ปยตน” แปลวา่ ความพยายามในการเปลง่เสยีง ม ี๔ อยา่ง คอื

 (๑) สวํตุปยตน ความพยายามในการปิดฐานและกรณ์ ไดแ้ก่ ออกัษร. = ส�วตุ� อการสฺส.

 (๒) วิวฏปยตน ความพยายามในการเปิดฐานและกรณ์ ไดแ้ก่ สระ อา อ ิอ ีอุ อ ูเอ โอ 

สอกัษร และหอกัษร  = เสสสราน� สการหการานญฺจ.

 (๓) ผุฏฺปยตน ความพยายามในการท�าใหฐ้านและกรณ์กระทบกนัหนกัๆ ไดแ้ก่ 

พยญัชนะวรรคทัง้ ๒๕ ตวั = ผุฏฺํ วคฺคาน�.

 (๔) อีสํผุฏฺปยตน ความพยายามในการท�าใหฐ้านและกรณ์กระทบกนัเลก็น้อย ไดแ้ก่  

ย ร ล และ วอกัษร = อีสํผุฏฺํ ยรลวานํ.

ค�าเรยีกชื่อของสระและพยัญชนะ

 (๑) นิสสฺย  ไดแ้ก่สระทัง้ ๘ ตวั เพราะสระเป็นทีอ่าศยัของพยญัชนะในการออกเสยีง

 (๒) นิสสิฺต ไดแ้ก่พยญัชนะ ๓๓ ตวั เพราะเป็นผูอ้าศยัสระในการออกเสยีง 

เสยีงของอักษร

 มาตราของอกัษร ดงัน้ีคอื สระเสยีงสัน้ มหีน่ึงมาตรา, สระเสยีงยาว มสีองมาตรา, 

พยญัชนะทัง้หมด มกีึง่มาตรา

 โฆสะ  ไดแ้ก่อกัษรทีม่เีสยีงกอ้ง ม ี๒๑ ตวั คอื  ค  ฆ  ง,  ช  ฌ  ,  ฑ  ฒ  ณ,  ท  ธ  น,  

พ  ภ  ม,  ย  ร  ล  ว  ห  ฬ. มบีาลวีา่ “วคฺคาน�  ตตยิจตุตฺถปญฺจมา  ย-ร-ล-ว-ห-ฬา  จาต ิ  

เอกวสีต ิ โฆสา”. (ส�าหรบัจ�า : สาม สี ่หา้ ย-ร-ล-ว-ห-ฬ =โฆสะ)

 อโฆสะ  ไดแ้ก่อกัษรทีม่เีสยีงไมก่อ้ง ม ี๑๑ ตวั คอื   ก  ข,  จ  ฉ,  ฏ  ,  ต  ถ,  ป  ผ,  ส. 

มบีาลวีา่ “วคฺคาน�  ปมทตุยิา  สกาโร  จ  อโฆสา”. (ส�าหรบัจ�า : หน่ึง สอง ส = อโฆสะ)

 สิถิละ  ไดแ้ก่อกัษรทีม่เีสยีงอ่อนนุ่ม เสยีงเบา ม ี๑๐ ตวั คอื  ก  ค,  จ  ช,  ฏ  ฑ,  ต  ท, ป  พ. 

มบีาลวีา่ “สิถิล ํ  นาม  ปญฺจส ุ  วคฺเคส ุ  ปมตตยิ�” อกัษรตวัทีห่น่ึงและสามในวรรคทัง้หา้  

ชือ่วา่สถิลิะ. (ส�าหรบัจ�า : หน่ึง สาม = สถิลิะ)

 ธนิตะ  ไดแ้ก่อกัษรทีม่เีสยีงแขง็ เสยีงดงั ม ี๑๐ ตวั คอื  ข  ฆ,  ฉ  ฌ,    ฒ,  ถ  ธ,  ผ  ภ.  

มบีาลวีา่ “ธนิต ํ  นาม  เตเสฺวว  ทตุยิจตุตฺถ�” อกัษรตวัทีส่องและสีใ่นวรรคทัง้หา้เหลา่นัน้ ชือ่วา่

ธนิตะ. (ส�าหรบัจ�า : สอง สี ่= ธนิตะ)
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 สงัโยคะ  ไดแ้ก่พยญัชนะตัง้แต่สองตวัขึน้ไป อยูต่ดิกนัโดยไมม่สีระมาคัน่ระหวา่งกลาง  

มบีาลวีา่ “สรานนฺตรติานิ  พฺยญฺชนานิ  สโํยโค” พยญัชนะทัง้หลายทีไ่มม่สีระคัน่ในระหวา่ง  

เรยีกวา่สงัโยค เชน่ ทตฺวา ระหวา่ง ตฺ กบั วฺ เป็นสงัโยคกนั

บทที่ ๒ 
สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท

 สนธิ คอื การเชือ่มค�า การต่อค�า (Combination) มวีเิคราะหว์า่ “สนฺธยินฺต ิ เอตฺถ ปทานิ  

อกฺขรานิ จาต ิสนฺธิ, ส�หติปท�” บทและอกัษรยอ่มถกูเชือ่มในบทน้ี เพราะเหตุนัน้ บทน้ี ชือ่วา่สนธ ิ

ไดแ้ก่บททีถ่กูเชือ่ม หรอืวเิคราะหว์า่ “สนฺธยีตตี ิสนฺธิ” ยอ่มถกูต่อดว้ยด ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สนธ.ิ  

“สนฺทธาตตี ิ สนฺธิ” ยอ่มต่อดว้ยด ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สนธ.ิ “สนฺธาน�  สนฺธิ” การต่อ ชือ่วา่สนธ.ิ  

ศพัทท์ีจ่ะน�ามาท�าสนธกินัไดน้ัน้ ม ี๒ ประเภท คอื 

 (๑) ศพัทท์ีม่วีภิตัต ิเชน่  จตฺตาโร + อเิม ต่อสนธเิป็น จตฺตาโรเม 

 (๒) สนธใินบทสมาส เชน่  กต + อุปกาโร ต่อสนธเิป็น กโตปกาโร เป็นตน้

 ส�าหรบัประโยชน์ของสนธินัน้ กเ็พือ่จะยน่อกัษรใหน้้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉนัท ์ 

และท�าค�าพดูใหส้ละสลวย

สนธ ิม ี๔ ประเภท

 (๑) สรสนธิวิธาน คอืวธิขีองสรสนธ ิ เป็นการเชือ่มระหวา่งสระกบัสระ หรอืเชือ่ม 

ในเพราะสระ มวีเิคราะหว์า่ “สราน� สนฺธ ิสรสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่มระหวา่งสระกบัสระ ชือ่วา่สรสนธ ิ

หรอืวเิคราะหว์า่ “สเรส ุ สนฺธ ิ สรสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่ม ในเพราะสระทัง้หลาย ชือ่วา่สรสนธ ิ 

 (๒) ปกติสนธิวิธาน คอืวธิขีองปกตสินธ ิ เพราะพยญัชนะหรอืสระหลงั สระทัง้หลาย 

มรีปูคงเดมิ

 (๓) พยัชนสนธิวิธาน คอืวธิขีองพยญัชนสนธ ิเป็นการเชือ่มระหวา่งพยญัชนะกบัสระ 

หรอืในเพราะพยญัชนะ มวีเิคราะหว์า่ “พฺยญฺชนาน�  สนฺธ ิ พยฺญชฺนสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่มระหวา่ง 

พยญัชนะกบัสระ ชือ่วา่พยญัชนสนธ ิหรอืวเิคราะหว์า่ “พฺยญฺชเนส ุ  สนฺธ ิ  พยฺญชฺนสนฺธิ” บทที ่

ถกูเชือ่ม ในเพราะพยญัชนะทัง้หลาย ชือ่วา่พยญัชนสนธิ

 (๔) นิคหิตสนธิวิธาน คอืวธิขีองนิคหติสนธ ิเป็นการใชนิ้คหติในการเชือ่มบท
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สนธกิริโิยปกรณ์ ๘

 สนธิกิริโยปกรณ์ คอือุปกรณ์หรอืวธิใีนการท�าสนธทิัง้ ๔ ประเภทนัน้ ม ี ๘ ประการ  

คอื  (๑) โลป การลบ (๒)  อาเทส การแปลงอกัษร (๓) อาคม การลงอกัษรใหม ่ (๔) วิการ  

การเปลีย่นแปลง การกลบัหน้ากลบัหลงั (วปิรตีะ หรอืวปิรยิยะ) (๕) ปกติ การคงอกัษรไวต้ามเดมิ  

(๖) ทีฆ การท�าสระเสยีงสัน้ ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว (๗) รสสฺ การท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็นสระ 

เสยีงสัน้ และ(๘) สญฺโญค การซอ้นพยญัชนะ หรอืการท�าเทฺวภาวะ

วิธีทาํสนธิ มี ๘ วิธี

  โลปาเทโส  จ  อาคโม     วิกาโร  ปกตีปิ  จ,

    ทีโฆ  รสโฺส  สญโฺญโคติ  สนฺธิเภทา  ปกาสิตา.

ประเภทของสนธกิริโิยปกรณ์  ทา่นกลา่ววา่ม ี ๘ ประการ 

คอื โลป การลบ,  อาเทส การแปลงอกัษร, อาคม การลง

อกัษรใหม,่ วิการ การเปลีย่นแปลง การกลบัหน้ากลบัหลงั 

(วปิรตีะ หรอืวปิรยิยะ), ปกติ การคงอกัษรไวต้ามเดมิ,  

ทีฆ การท�าสระเสยีงสัน้ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว, รสสฺ การท�า

สระเสยีงยาวใหเ้ป็นสระเสยีงสัน้ และ สญฺโญค การซอ้น 

พยญัชนะหรอืการท�าเทฺวภาวะ

๑. โลปวิธิ  วธิกีารลบ

 ๑.๑   ปพฺุพสฺสรโลป  ลบสระหน้า   เชน่   โลกคฺคปคฺุคโล  โลก + อคฺคปคฺุคโล

 ๑.๒ ปรสฺสรโลป  ลบสระหลงั เชน่   ยสฺสทานิ ยสฺส + อทิานิ 

    กตนฺต ิ กต� + อติ ิ

 ๑.๓  พฺยญฺชนโลป  ลบพยญัชนะ เชน่   เอว�ส เอว� + อสฺส 

    วตฺุยสฺส วตฺุต ิ+ อสฺส      

 ๑.๔  นิคฺคหตีโลป  ลบนิคหติ เชน่   ตาสาห� ตาส� + อห� 

         พทฺุธาน  สาสน� พทฺุธาน� + สาสน�

๒. อาเทสวิธิ  วธิกีารแปลง หรอือาเทศ

 ๒.๑  สราเทส  แปลงสระ เชน่  มฺยาย� เม + อย� 

    กฺวตฺโถ โก + อตฺโถ 

    พฺยญฺชน� ว ิ+ อญฺชน� 

    ตยินฺต� ต ิ+ อนฺต� 
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    ควาชนิ� โค + อชนิ� 

    ปถุุชฺชโน ปถุ + ชโน 

    โอกาโส อว + กาโส 

    มโนมย� มน + มย� 

 ๒.๒ พฺยญฺชนาเทส แปลงพยญัชนะ  เชน่ โนนีต� นว + นีต�   

     ชจฺจนฺโธ ชาต ิ+ อนฺโธ 

    นิพฺพาน� นิ + วาน� 

    ปลโิพโธ ปร ิ+ โพโธ 

    ทกฺุกฏ� ท ุ+ กต� 

    นิยโก นิยโต 

    นิย�ปตฺุต� นิช�ปตฺุต� 

    กุลปูโก กุลปูโค 

    ปณธิาน� ปนิธาน�

 ๒.๓ สพฺพาเทส  แปลงทัง้ตวั เชน่ อจฺจนฺต� อต ิ+ อนฺต� 

    อพฺภกฺขาน� อภ ิ+ อกฺขาน� 

    อชฺฌคมา อธ ิ+ อคมา 

    ปฏคฺค ิ ปต ิ+ อคฺค ิ

 ๒.๔ นิคฺคหตีาเทส  แปลงนิคหติ เชน่ ตณฺหงฺกโร ตณฺห� + กโร 

    ปจฺจตฺตฺเว ปจฺจตฺต� + เอว 

    สญฺโโค ส� + โยโค 

    ตมห� ต� + อห� 

    เอว�  วตฺุเต เอว� + วตฺุเต 

๓. อาคมวิธิ วธิกีารลงอกัษรใหม ่

 ๓.๑  สราคม ลงสระอาคม เชน่ เอส  ธมฺโม เอโส + ธมฺโม

    ปโรสต� ปร + สต� 

 ๓.๒ พฺยญฺชนาคม ลงพยญัชนะอาคม เชน่ ยถยทิ� ยถา + อทิ� 

    ตวิงฺคลุ� ต ิ+ องฺคลุ�  

    ลหเุมสฺสต ิ ลห ุ+ เอสฺสต ิ  

    อุทโย อุ + อโย  

    อโิต  นายต ิ อโิต + อายต ิ  

    ตสฺมาตหิ ตสฺมา + อหิ 
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    นิรนฺตร� นิ + อนฺตร�   

    สฬายตน� ฉ + อายตน�   

    อตปิปฺโค โข ตาว อตปิปฺ + โข ตาว

    สหุชุ ู จ               ส ุ+ อุช ู จ 

    ปถุเคว ปถุ + เอว 

    ปเคว ปา + เอว 

 ๓.๓ นิคฺคหตีาคม ลงนิคหติอาคม  เชน่ จกฺขุ�  อุทปาท ิ จกฺข ุ+ อุทปาท ิ

๔. วิการวิธิ วธิกีารวกิาร หรอืเปลีย่นอกัษร (วปิรติ, วปิรยิยะ)

 ๔.๑  สรวกิาร  เปลีย่นแปลงสระ เชน่  โนเปต ิ น + อุเปต ิ

    อุคฺคเต อว + คเต 

 ๔.๒  พฺยญฺชนวกิาร สลบัทีพ่ยญัชนะ  เชน่ ปยริทุาหาส ิ ปรยิทุาหาสิ

๕. ปกติวิธิ  วธิปีกต ิ(ไมเ่ปลีย่นแปลง, คงเดมิ)

 ๕.๑   เพราะสระหลงั ปกตสิระหน้า  เชน่ จานนฺท  อนิจฺจสฺา 

 ๕.๒  เพราะพยญัชนะหลงั ปกตสิระหน้า เชน่ ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา 

๖. ทีฆวิธิ  วธิทีฆีสระ (ท�าสระเสยีงสัน้ ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว)

 ๖.๑   ปพฺุพสฺสรทฆี  ทฆีสระหน้า เชน่  กสึธู กสึ ุ+ อธิ 

 ๖.๒  ปรสฺสรทฆี  ทฆีสระหลงั เชน่ สทฺธธี สทฺธา + อธิ 

    ตฺยาสฺส เต + อสฺส 

๗. รสสฺวิธิ  วธิรีสัสสระ (ท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็นสระเสยีงสัน้)

 ๗.๑  ปพฺุพสฺสรรสฺส รสัสสระหน้า เชน่  ยถรวิ ยถา + เอว       

    โภวาท ิ นาม โภวาท ี+ นาม 

๘. สญโฺญควิธิ  วธิกีารซอ้นพยญัชนะ หรอืเทฺวภาวะ

 ๘.๑   สทสิเทฺวภาว  ซอ้นพยญัชนะตวัทีเ่หมอืนกนั

   เชน่ อธิปปฺมาโท  อธิ + ปมาโท

    มหพฺพล� มห + พล�

    วิฺาณํ วิ + าณํ

 ๘.๒  อสทสิเทฺวภาว ซอ้นพยญัชนะตวัทีไ่มเ่หมอืนกนั

   เชน่ รปูกฺขนฺโธ รปู + ขนฺโธ

    ปคฺฆรต ิ ป + ฆรต ิ     
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๒.๑ วธิขีองสรสนธิ

 สรสนธิวิธาน คอื วธิขีองสรสนธ ิ เป็นการเชือ่มระหวา่งสระกบัสระ หรอืเชือ่มในเพราะ

สระ มสีระเป็นนิมติ มวีเิคราะหว์า่ “สราน� สนฺธ ิ สรสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่มระหวา่งสระกบัสระ  

ชือ่วา่สรสนธ ิ หรอื “สเรส ุ สนฺธ ิสรสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่ม ในเพราะสระ ชือ่วา่สรสนธ.ิ  

 วธิขีองสรสนธน้ีิ มสีนธกิริโิยปกรณ์ ๖ วธิ ี คอื (๑) โลปวิธิ วธิกีารลบ (๒) อาเทสวิธิ  

วธิกีารแปลง (๓) อาคมวิธิ วธิกีารลงอกัษรตวัใหม ่(๔) วิการวิธิ วธิกีารเปลีย่นอกัษร  (๕) ทีฆวิธิ 

วธิกีารท�าสระเสยีงสัน้ ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว และ (๖) รสสฺวิธิ วธิกีารท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็น 

สระเสยีงสัน้ ดงัน้ี

 ๑.  โลปวิธิ  วธิกีารลบ

  ๑.๑  ปพฺุพโลป  เพราะสระหลงั ลบสระหน้า  เชน่  

    โลกคฺคปคฺุคโล  ตดับทเป็น  โลก + อคฺคปคฺุคโล

    ภกฺิขโุนวาโท   ตดับทเป็น   ภกฺิขนีุ + โอวาโท

    จกฺขายตน�  ตดับทเป็น  จกฺข ุ+ อายตน� 

  ๑.๒  ปรโลป  หลงัจากอสรปูสระ ลบสระหลงั  เชน่  

    อติปิิ  ตดับทเป็น  อติ ิ+ อปิ 

    จกฺขนฺุทฺรยิ�  ตดับทเป็น จกฺข ุ+ อนฺิทฺรยิ� 

    สญฺาต ิ ตดับทเป็น  สญฺา + อติ ิ

    โสห�  ตดับทเป็น  โส + อห�

  ๑.๓ เพราะสระหลงั ลบสระหน้า และลง ออาคม  เชน่  

    เอส  อตฺโถ  ตดับทเป็น  เอโส + อตฺโถ 

    เอส  อาโภโค  ตดับทเป็น  เอโส + อาโภโค 

    เอส  อทิานิ  ตดับทเป็น  เอโส + อทิานิ

 ๒.  อาเทสวิธิ  วธิกีารแปลงอกัษร

  ๒.๑  เพราะสระหลงั แปลง เอ เป็น ย  เชน่  

    มฺยาย�   ตดับทเป็น  เม + อย� 

    ตฺยาห�  ตดับทเป็น  เต + อห�

    ยฺยาสฺส  ตดับทเป็น  เย + อสฺส

    ปพฺพตฺยาห�  ตดับทเป็น  ปพฺพเต + อห� 

  ๒.๒  เพราะสระหลงั แปลง อุ เป็น ว  เชน่  

    อนฺวทฺธมาส�  ตดับทเป็น  อนุ + อทฺธมาส� 
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    อเนฺวต ิ ตดับทเป็น  อนุ + เอต ิ

    สฺวาคต�  ตดับทเป็น  ส ุ+ อาคต� 

    จกฺขฺวาปาถ�  ตดับทเป็น  จกฺข ุ+ อาปาถ�

  ๒.๓ เพราะสระหลงั แปลง โอ เป็น ว  เชน่  

    อถ ขฺวสฺส  ตดับทเป็น  อถ โข + อสฺส 

    เสฺวว  ตดับทเป็น  โส + เอว 

    กฺวตฺโถ  ตดับทเป็น  โก + อตฺโถ 

    ยตฺวาธกิรณ�  ตดับทเป็น  ยโต + อธกิรณ�

  ๒.๔  เพราะสระหลงั แปลง อ,ิ อ ีเป็น ย  เชน่  

    พฺยากโต  ตดับทเป็น  ว ิ+ อากโต 

    พฺยญฺชน�  ตดับทเป็น  ว ิ+ อญฺชน� 

    วตฺุยสฺส  ตดับทเป็น  วตฺุต ิ+ อสฺส 

    นทฺยาสนฺโน  ตดับทเป็น  นท ี+ อาสนฺโน  

  ๒.๕  เพราะสระหลงั แปลง ต ิของ อต,ิ ปต ิและ อติ ิเป็น จ  เชน่ 

    อจฺจนฺต�  ตดับทเป็น  อต ิ+ อนฺต�

    ปจฺจโย  ตดับทเป็น  ปต ิ+ อโย

    ปจฺจตฺต�  ตดับทเป็น  ปต ิ+ อตฺต� 

    อจฺิจาท ิ ตดับทเป็น  อติ ิ+ อาทิ

  ๒.๖  เพราะสระหลงั แปลง อภ ิเป็น อพฺภ  เชน่  

    อพฺภกฺขาน�  ตดับทเป็น  อภ ิ+ อกฺขาน� 

    อพฺภุคฺคจฺฉต ิ ตดับทเป็น  อภ ิ+ อุคฺคจฺฉติ

    อพฺโภกาโส  ตดับทเป็น  อภ ิ+ โอกาโส

  ๒.๗ เพราะสระหลงั แปลง อธ ิเป็น อชฺฌ  เชน่  

    อชฺฌคมา  ตดับทเป็น  อธ ิ+ อคมา 

    อชฺโฌคาเหตฺวา  ตดับทเป็น อธ ิ+ โอคาเหตฺวา 

    อชฺฌาหรต ิ ตดับทเป็น  อธ ิ+ อาหรติ

  ๒.๘ เพราะสระหลงั แปลง ธ เป็น ท  เชน่  

    เอกมทิาห�  ตดับทเป็น  เอก� + อธิ + อห�

  ๒.๙ เพราะสระหลงั แปลง เอ เป็น ร ิและรสัสะสระหน้า  เชน่  

    ยถรวิ  ตดับทเป็น  ยถา + เอว 

    ตถรวิ  ตดับทเป็น  ตถา + เอว 
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  ๒.๑๐ เพราะสระหลงั แปลง อ,ิ อ ีทีช่ ือ่ ฌ เป็น อยิ  เชน่ 

    ตยิทฺธ�  ตดับทเป็น  ต ิ+ อทฺธ� 

    อคฺคยิาคาเร  ตดับทเป็น  อคฺค ิ+ อคาเร 

    สตฺตมยิตฺเถ  ตดับทเป็น  สตฺตม ี+ อตฺเถ

  ๒.๑๑ เพราะสระหลงั แปลง อุ ทีช่ ือ่ ล เป็น อุวฺ  เชน่ 

    ภกฺิขวุาสเน  ตดับทเป็น  ภกฺิข ุ+ อาสเน 

    ทวุงฺคกิ�  ตดับทเป็น  ท ุ+ องฺคกิ� 

    ปถุุวาสเน  ตดับทเป็น  ปถุุ + อาสเน 

  ๒.๑๒ เพราะสระหลงั แปลง โอ ของ โคศพัท ์เป็น อว  เชน่ 

    ควาชนิ�  ตดับทเป็น  โค + อชนิ�

    คเวฬก�  ตดับทเป็น  โค + เอฬก�

 ๓. อาคมวิธิ  วธิกีารลงอกัษรตวัใหม่

  ๓.๑ เพราะสระหลงั ลง คฺอาคม  เชน่  

    ปถุเคว  ตดับทเป็น  ปถุ + เอว 

    ปเคว  ตดับทเป็น  ปา + เอว

  ๓.๒  เพราะสระหลงั ลง ยฺอาคม  เชน่  

    ยถยทิ�  ตดับทเป็น  ยถา + อทิ� 

    มายทิ�  ตดับทเป็น  มา + อทิ� 

    นวยเิม ธมฺมา  ตดับทเป็น  นว + อเิม ธมฺมา 

    ปรโิยสาน�  ตดับทเป็น  ปร ิ+ โอสาน�

  ๓.๓ เพราะสระหลงั ลง วฺอาคม  เชน่  

    ตวิงฺคลุ�  ตดับทเป็น  ต ิ+ องฺคลุ�

    ตวิงฺคกิ�  ตดับทเป็น  ต ิ+ องฺคกิ� 

    ปาคญฺุวชุตุา  ตดับทเป็น  ปาคฺุ + อุชตุา

    ปวจฺุจต ิ ตดับทเป็น  ป + อุจฺจติ

  ๓.๔ เพราะสระหลงั ลง มฺอาคม  เชน่  

    อธิมาห ุ ตดับทเป็น  อธิ + อาหุ

    ครเุมสฺสต ิ ตดับทเป็น  คร ุ+ เอสฺสต ิ

    ภทฺโร กสามวิ  ตดับทเป็น  ภทฺโร กสา + อวิ 

    ภายตเิมว  ตดับทเป็น  ภายต ิ+ เอว
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  ๓.๕ เพราะสระหลงั ลง ทฺอาคม  เชน่  

    อุทปาท ิ ตดับทเป็น  อุ + อปาท ิ

    อุทโย  ตดับทเป็น  อุ + อโย 

    สกเิทว  ตดับทเป็น  สก ิ+ เอว 

    เกนจเิทว  ตดับทเป็น  เกนจ ิ+ เอว

  ๓.๖ เพราะสระหลงั ลง นฺอาคม  เชน่  

    อโิต  นายต ิ ตดับทเป็น  อโิต + อายต ิ

    จริ� นายต ิ ตดับทเป็น  จริ� + อายติ

  ๓.๗ เพราะสระหลงั ลง ตฺอาคม  เชน่  

    อชฺชตคฺเค  ตดับทเป็น  อชฺช + อคฺเค 

    ยสฺมาตหิ  ตดับทเป็น  ยสฺมา + อหิ

    ตสฺมาตหิ  ตดับทเป็น  ตสฺมา + อหิ

  ๓.๘ เพราะสระหลงั ลง รฺอาคม  เชน่  

    นิรนฺตร�  ตดับทเป็น  นิ + อนฺตร� 

    นิราลโย  ตดับทเป็น  นิ + อาลโย 

    ปาตุรโหส ิ ตดับทเป็น  ปาตุ + อโหส ิ

    ปนุเรต ิ ตดับทเป็น  ปนุ + เอติ

  ๓.๙ เพราะสระหลงั ลง ลฺอาคม  เชน่ 

    ฉฬภญฺิา  ตดับทเป็น  ฉ + อภญฺิา

    สฬายตน�  ตดับทเป็น  ฉ + อายตน� 

    ฉฬงฺค�  ตดับทเป็น  ฉ + องฺค�

    ฉฬาสตี ิ ตดับทเป็น  ฉ + อสตี ิ

 ๔. วิการวิธิ  วธิกีารเปลีย่นแปลงสระ วกิาร อ,ิ อ ีเป็น เอ และ อุ เป็น โอ

  ๔.๑  เมือ่ลบ อสรปูสระหลงัแลว้ วกิารสระหน้า  เชน่  

    โสตฺถ ิ ตดับทเป็น  ส ุ+ อตฺถ ิ 

  ๔.๒  เมือ่ลบ อสรปูสระหน้าแลว้ วกิารสระหลงั  เชน่  

    อุเปกฺขต ิ ตดับทเป็น  อุป + อกฺิขต ิ

    ชเินรติ�  ตดับทเป็น  ชนิ + อรีติ� 

    จนฺโททโย  ตดับทเป็น  จนฺท + อุทโย 

    ยโถทเก  ตดับทเป็น  ยถา + อุทเก 
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 ๕. ทีฆวิธิ  วธิกีารท�าสระเสยีงสัน้ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว

  ๕.๑  เมือ่ลบสระหน้าแลว้ ทฆีะสระหลงั  เชน่  

    พทฺุธานุสฺสต ิ ตดับทเป็น  พทฺุธ + อนุสฺสต ิ

    ยานีธ ภตูานิ  ตดับทเป็น  ยานิ + อธิ ภตูานิ 

    พหปูการ�  ตดับทเป็น  พห ุ+ อุปการ�

  ๕.๒  เมือ่ลบสระหลงัแลว้ ทฆีะสระหน้า  เชน่ 

    โลกสฺสาต ิ ตดับทเป็น  โลกสฺส + อติิ

    สาธตู ิ ตดับทเป็น  สาธ ุ+ อติิ

    เทวาต ิ ตดับทเป็น  เทว + อติ ิ

    สงฺฆาฏปิี  ตดับทเป็น  สงฺฆาฏ ิ+ อปิ 

 ๖. รสสฺวิธิ  วธิกีารท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็นสระเสยีงสัน้

  - หลงัจากทฆีะสระ แปลง เอ เป็น ร ิและรสัสะสระหน้า  เชน่  

    ยถรวิ  ตดับทเป็น  ยถา + เอว

    ตถรวิ  ตดับทเป็น  ตถา + เอว

  - เพราะสระหลงั ลง คฺอาคม และรสัสะ ปานิบาต  เชน่ 

    ปเคว  ตดับทเป็น  ปา +เอว

๒.๒ วธิขีองปกตสินธิ

ปกติรปู มีได้ใน ๓ ฐานะ

 (๑)  ฉนฺทเภทฏฺาน  ในคาถา เมือ่มกีารลบหรอืการแปลงเป็นตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ 

จะท�าใหฉ้นัทลกัษณะ เสยีไป ในทีเ่ชน่น้ีใหค้งไวต้ามปกตไิด ้เชน่ในคาถาวา่  “ปิตภิกฺขา ภวสฺิสาม ิ  

เทวา อาภสฺสรา ยถา” ตรงค�าวา่ “เทวา อาภสฺสรา” ถา้แยก-ลบ-รวมแลว้ จะมรีปูเป็น “เทวาภสฺสรา 

ยถา” เหลอืเพยีง ๗ พยางค ์ท�าใหอ้นุฏุภาฉนัทซ์ึง่ก�าหนดใหม้บีาทละ ๘ พยางคเ์สยีไป ฉะนัน้  

จงึตอ้งคงไวต้ามเดมิ

 (๒)  อสุขุจฺจารณฏฺาน ในจณุณยิะกด็ ี ในคาถากด็ ี เมือ่มกีารลบหรอืการแปลงอยา่งใด  

อยา่งหน่ึงแลว้ท�าใหอ้อกเสยีงยาก สวดไมส่ะดวก ในทีเ่ชน่น้ีใหค้งไวต้ามปกตไิด ้ เชน่ ในค�าวา่ 

“คาถา อชฺฌภาส”ิ ถา้แยก-ลบ-รวม เป็น “คาถชฺฌภาส”ิ แลว้จะท�าใหอ้อกเสยีงยาก สวดไมส่ะดวก 

ฉะนัน้ จงึตอ้งคงไวต้ามเดมิ

 (๓)  สนธจิฉฺารหติฏฺาน ในทีไ่มต่อ้งการท�าสนธ ิกใ็หค้งไวต้ามปกตไิด ้เชน่ ในทีป่ระสงค ์
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จะแสดงการตดับท เป็นตน้วา่ “สญฺา อติ,ิ ฉายา อวิ” และในทีต่อ้งการแสดงรปูวเิคราะหเ์ป็นตน้

วา่ “ชติานิ อนฺิทฺรยิานิ เยน”

 

 ๑. เพราะสระหลงั สระทัง้หลายมีรปูเป็นปกติ บา้ง

  (๑)  อาลปนนฺเตส ุบททีม่อีาลปนะเป็นทีส่ดุ ใหเ้ป็นปกตสินธ ิเชน่

    กตมา  จานนฺท  อนิจฺจสญฺา = ดกู่อนอานนท ์อนิจจสญัญา เป็นไฉน ?

    ภกฺิข ุ อโรค�  ตว  สลี�  = ดกู่อนภกิษุ ศลีของเธอ เป็นสภาพไมม่โีรค

  (๒)  อสมาเส ปทนฺตทีเฆส ุ ทฆีะสระทีเ่ป็นทีส่ดุบท ทีไ่มใ่ชส่มาส ใหเ้ป็นปกตสินธ ิ

เชน่

    อายสฺมา  อานนฺโท = พระอานนทผ์ูม้อีายุ

    เอโก  เอกาย = สองต่อสอง (ชายกบัหญงิ)

    จตฺตาโร  โอฆา = โอฆะทัง้สี ่

   - นิปาเตสปิุ = แมใ้นบทนิบาต กใ็หเ้ป็นปกตสินธ ิเชน่

    อโห  อจฺฉรโิย = โอ น่าอศัจรรย์

    อถ  โข  อายสฺมา = ครัง้นัน้แล ทา่นผูม้อีายุ

  (๓)  นามปทนฺตอิการกุาเรส ุ ในออิกัษรและอุอกัษรทีเ่ป็นทีส่ดุของนามบททีม่อีตตี-

กริยิาอยูห่ลงั ใหเ้ป็นปกตสินธ ิ เชน่

    คาถาห ิ อชฺฌภาส ิ = ไดต้รสัแลว้ ดว้ยคาถาทัง้หลาย

    ปปุผฺานิ  อาหรสึ ุ = น�ามาแลว้ ซึง่ดอกไมท้ัง้หลาย

    สตฺถุ  อทาส ิ = ไดถ้วายแลว้ แดพ่ระพทุธเจา้

 ๒.  เพราะพยัชนะหลงั สระทัง้หลายมีรปูเป็นปกติ

    ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา = ยอ่มกลา่ว หรอื หรอืวา่ ยอ่มกระท�า

    เวทนากฺขนฺโธ = เวทนาขนัธ์
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๒.๓ วธิขีองพยัญชนสนธิ

 พยัชนสนธิวิธาน คอืวธิขีองพยญัชนสนธ ิ เป็นการเชื่อมระหว่างพยญัชนะกบัสระ  

หรอืการเชื่อมในเพราะพยญัชนะ มพียญัชนะเป็นนิมติ มวีเิคราะห์ว่า “พฺยญฺชนาน� สนฺธ ิ  

พฺยญฺชนสนฺธิ” บทที่ถูกเชื่อมระหว่างพยญัชนะกบัสระ ชื่อว่าพยญัชนสนธ ิ หรอืวเิคราะห์ว่า 

“พฺยญฺชเนส ุสนฺธ ิพยฺญชฺนสนฺธิ” บททีถ่กูเชือ่มในเพราะพยญัชนะ ชือ่วา่พยญัชนสนธ.ิ 

 วธิขีองพยญัชนสนธ ิมสีนธกิริโิยปกรณ์ ๖ วธิ ีคอื (๑) โลปวิธิ วธิกีารลบ (๒) อาเทสวิธิ 

วธิกีารแปลง (๓) อาคมวิธิ วธิกีารลงอกัษรตวัใหม ่(๔) ทีฆวิธิ วธิกีารท�าสระเสยีงสัน้ ใหเ้ป็นสระ

เสยีงยาว (๕) รสสฺวิธิ วธิกีารท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็นสระเสยีงสัน้ และ (๖) สญโฺญควิธิ วธิกีาร 

ซอ้นพยญัชนะ ดงัน้ี 

 ๑. โลปวิธิ  วธิกีารลบสระ

  - เพราะพยญัชนะ ลบสระ โอ หน้า และ ลง อ อาคม  เชน่  

   เอส  ธมฺโม  ตดับทเป็น เอโส + ธมฺโม 

   เอส  ปตฺโตส ิ ตดับทเป็น เอโส + ปตฺโตส ิ

   ส  สลีวา  ตดับทเป็น โส + สลีวา 

   ส  มนิุ  ตดับทเป็น โส + มนิุ

 ๒. อาเทสวิธิ  วธิกีารแปลงอกัษร

  ๒.๑ แปลง ตฺย เป็น จ   เชน่  ชจฺจนฺโธ  ตดับทเป็น ชาต ิ+ อนฺโธ

  ๒.๒ แปลง ลฺย เป็น ล   เชน่  วปิลฺลาโส  ตดับทเป็น วปิร ิ+ อาโส

  ๒.๓ แปลง นฺย เป็น   เชน่  อญฺาโย  ตดับทเป็น อนิ + อาโย

  ๒.๔ แปลง ทฺย เป็น ช   เชน่  ยชฺเชว�  ตดับทเป็น ยท ิ+ เอว�

  ๒.๕ แปลง สฺย เป็น ส   เชน่  โปรสิ�  มาจาก ปรุสิ + ณฺย

  ๒.๖ แปลง กวรรค กบั ย เป็น กวรรค  

    เชน่  เนปกฺก�  มาจาก นิปก + ณฺย

  ๒.๗ แปลง จวรรค กบั ย เป็น จวรรค  

    เชน่  วาณชฺิช�  มาจาก  วาณชิ + ณฺย

  ๒.๘ แปลง ปวรรค กบั ย เป็น ปวรรค  

    เชน่  อปเฺปกจฺเจ  ตดับทเป็น อปิ + เอกจฺเจ  

  ๒.๙ แปลง ถฺย เป็น ฉ   เชน่  ตจฺฉ�  มาจาก ตถ + ณฺย

  ๒.๑๐ แปลง ธฺย เป็น ฌ   เชน่  โพชฺฌงฺคา  ตดับทเป็น โพธ ิ+ องฺคา

  ๒.๑๑ แปลง ณฺย เป็น    เชน่  สามญฺํ  ตดับทเป็น สมณ + ณฺย
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  ๒.๑๒ แปลง ว เป็น พ   เชน่  กุพฺพนฺโต  ตดับทเป็น กุ + วนฺโต 

     อุทยพฺพย�  ตดับทเป็น อุทย + วย� 

     นิพฺพนฺิทต ิ ตดับทเป็น นิ + วนฺิทติ

     ปพฺพชต ิ ตดับทเป็น ป + วชติ

  ๒.๑๓  แปลง ร เป็น ล   เชน่  ปลฺลงฺก�  ตดับทเป็น  ปร ิ+ องฺก�

     ปลโิพโธ  มาจาก  ปรโิพโธ 

     ปลปินฺโน  มาจาก  ปรปินฺโน

  ๒.๑๔  แปลง ต เป็น ฏ   เชน่  ทกฺุกฏ�  มาจาก  ทกฺุกต� 

     สกุฏ�  มาจาก  สกุต�

     ปหโฏ  มาจาก  ปหโต 

     ปตฺถโฏ  มาจาก  ปตฺถโต 

     วสิโฏ  มาจาก  วสิโต

  ๒.๑๕  แปลง ต เป็น ก   เชน่  นิยโก  มาจาก  นิยโต

  ๒.๑๖  แปลง ช เป็น ย   เชน่ นิย�ปตฺุต�  มาจาก  นิช�ปตฺุต�

  ๒.๑๗  แปลง ค เป็น ก   เชน่  กุลปูโก  มาจาก  กุลปูโค

  ๒.๑๘  แปลง น เป็น ณ   เชน่  ปณธิาน�  มาจาก ปนิธาน�

  ๒.๑๙ เพราะพยญัชนะ แปลง ปต ิเป็น ปฏ ิบา้ง 

    เชน่  ปฏคฺค ิ ตดับทเป็น ปต ิ+ อคฺคิ

     ปฏหิญฺต ิ ตดับทเป็น ปต ิ+ หญฺต ิ

     ปฏปิตฺต ิ ตดับทเป็น ปต ิ+ ปตฺติ

  ๒.๒๐  เพราะพยญัชนะ แปลง อ ทีส่ดุของ ปถุนิบาต เป็น อุ  

    เชน่  ปถุุชฺชโน  ตดับทเป็น ปถุ + ชโน 

     ปถุุภตู�  ตดับทเป็น ปถุ + ภตู�

  ๒.๒๑  เพราะพยญัชนะ แปลง อว เป็น โอ  

    เชน่  โอกาโส  ตดับทเป็น อว + กาโส 

     โอวทต ิ ตดับทเป็น อว + วทต ิ

     โอสาน�  ตดับทเป็น อว + สาน� 

     โอนทฺโธ  ตดับทเป็น อว + นทฺโธ

  ๒.๒๒ เพราะพยญัชนะ แปลง อว เป็น อุ  

    เชน่  อุคฺคเต  ตดับทเป็น อว + คเต

     อุคฺคจฺฉต ิ ตดับทเป็น อว + คจฺฉต ิ
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     อุคฺคเหตฺวา  ตดับทเป็น อว + คเหตฺวา

  ๒.๒๓  แปลง อ เป็น โอ ทา่มกลางสมาสและตทัธติ  

    เชน่  เตโชกสณิ�  ตดับทเป็น เตช + กสณิ�

     อโหรตฺต�  ตดับทเป็น อห + รตฺต� 

     อาโปธาตุ  ตดับทเป็น อาป + ธาตุ 

     มโนมย�  ตดับทเป็น มน + มย� 

     อโยมย�  ตดับทเป็น อย + มย� 

 ๓. อาคมวิธิ  วธิกีารลงอกัษรใหม่

  - เพราะพยญัชนะ ลง โอ อาคม  เชน่ 

   ปโรสต�  ตดับทเป็น ปร + สต� 

   ปโรสหสฺส�  ตดับทเป็น ปร + สหสฺส�

 ๔. ทีฆวิธิ  วธิกีารท�าสระเสยีงสัน้ ใหเ้ป็นสระเสยีงยาว  

  - เพราะพยญัชนะ ทฆีะสระหน้า เชน่  

   ตฺยาสฺส  ตดับทเป็น เต + อสฺส 

   สฺวากฺขาโต  ตดับทเป็น ส ุ+ อกฺขาโต

   ขนฺต ีปรม� ตโป ตติกฺิขา  ตดับทเป็น  ขนฺต ิปรม� ตโป ตติกฺิขา 

 ๕. รสัสวิธิ  วธิกีารท�าสระเสยีงยาว ใหเ้ป็นสระเสยีงสัน้  

  - เพราะพยญัชนะ รสัสะสระหน้า เชน่  

   ยิฏฺํว  หุตํว  โลเก  ตดับทเป็น ยิฏฺํ  วา  หุตํ  วา  โลเก

   วสมฺิห ิ ตดับทเป็น วส ี+ อมฺห ิ

   ยถาภาว ิคเุณน โส  ตดับทเป็น ยถาภาว ีคเุณน โส

 ๖. สัโควิธิ  วธิกีารซอ้นพยญัชนะ

  ๖.๑ ซอ้นพยญัชนะตวัทีเ่หมอืนกนั เรยีกวา่ สทิสเทวฺภาวะ ไดแ้ก่การซอ้น 

พยญัชนะตวัที ่ ๑ ขา้งหน้าพยญัชนะตวัที ่ ๑ พยญัชนะตวัที ่ ๓ ซอ้นหน้าพยญัชนะตวัที ่ ๓ และ

พยญัชนะตวัที ่๕ ซอ้นหน้าพยญัชนะตวัที ่๕ ในวรรคทัง้หา้ เวน้ งฺ ม ี๑๔ ตวั คอื กฺ, คฺ, จฺ, ชฺ, ญฺ, ฏฺ, 

ฑฺ, ณฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ป,ฺ พฺ, มฺ, และพยญัชนะอวรรคซอ้นตวัเองไดอ้กี ๔ ตวั คอื ยฺ, ลฺ, วฺ และ สฺ รวมเป็น 

๑๘ ตวั เชน่ 

   ยถากฺกม�  ตดับทเป็น ยถา + กม� 

   อนุคฺคโห  ตดับทเป็น อนุ + คโห

   ทจฺุจรติ� ตดับทเป็น ท ุ+ จรติ�    

   ปชฺโชโต ตดับทเป็น ป + โชโต 
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   วิฺาณํ  ตัดบทเป็น วิ + าณํ

   วฏฺฏต ิ ตดับทเป็น ว + ฏติ

   เวทนาตฺตกิ� ตดับทเป็น เวทนา + ตกิ�

   จตุทฺทสิ� ตดับทเป็น จตุ + ทสิ�

   ตนฺนินฺโน ตดับทเป็น ต + นินฺโน

   จตุปปฺาโท ตดับทเป็น จตุ + ปาโท

   ทพฺุพโล ตดับทเป็น ท ุ+ พโล

   ตมฺมโย ตดับทเป็น ต + มโย

   สยฺูยต ิ ตดับทเป็น ส ู+ ยติ

   วปิลฺลาโส ตดับทเป็น วปิร ิ+ อาโส

   สลีพฺพต� ตดับทเป็น สลี + วต�

   อุสฺสาโห ตดับทเป็น อุ + สาโห

 หมายเหตุ : ยงัไมพ่บตวัอยา่งทีม่กีารซอ้นตวัเอง ๒ ตวั คอื ฑฺ กบั ณฺ พบเฉพาะทีแ่ปลงมา 

กบัเป็นธาตุ เชน่ ทณฺุณโย (ท ุ+ นโย), ฉฑฺเฑต ิ(ฉฑฺฑ + เณ + ต)ิ

  ๖.๒ ซอ้นพยญัชนะตวัทีไ่มเ่หมอืนกนั เรยีกวา่ อสทิสเทวฺภาวะ ไดแ้ก่การซอ้น 

พยญัชนะตวัที ่๑ ขา้งหน้าพยญัชนะตวัที ่๒ ซอ้นพยญัะตวัที ่๓ ขา้งหน้าพยญัชนะตวัที ่๔ ในวรรค 

ทัง้หา้ ม ี๑๐ ตวั คอื กฺ, คฺ, จฺ, ชฺ, ฏฺ,ฑฺ, ตฺ, ทฺ, ป,ฺ พฺ เชน่

    รปูกฺขนฺโธ  ตดับทเป็น รปู + ขนฺโธ

   ปคฺฆรต ิ ตดับทเป็น ป + ฆรติ

   อุจฺเฉโท ตดับทเป็น อุ + เฉโท

   อุชฺฌายต ิ ตดับทเป็น อุ + ฌายติ

   นิฏฺติํ ตัดบทเป็น นิ + ติํ

   ยสตฺเถโร ตดับทเป็น ยส + เถโร

   มหทฺธโน ตดับทเป็น มห + ธโน

   นิปผฺตฺต ิ ตดับทเป็น นิ + ปตฺติ

   นิพฺภย� ตดับทเป็น นิ + ภย�

 หมายเหตุ : ยงัไมพ่บตวัอยา่งของ ฑฺ ทีเ่ป็นอสทสิเทฺวภาวะขา้งหน้า ฒ พบทีเ่ป็นธาตุ เชน่ 

วฑฺฒต ิ(วฑฺฒ + อ + ต)ิ
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๒.๔ วธิขีองนคิหติสนธิ

 นิคคหีตสนธิวิธาน คอื วธิขีองนิคหติสนธ ิ ใชนิ้คหติในการเชือ่มต่อบท มวีเิคราะหว์า่  

“นิคฺคหตีาน�  สนฺธ ิ นิคคฺหีตสนฺธิ” การเชือ่ม แหง่นิคหติทัง้หลาย ชือ่วา่นิคหติสนธ ิ

 วธิขีองนิคหติสนธ ิมสีนธกิริโิยปกรณ์ ๓ วธิ ี คอื (๑) โลปวิธิ วธิกีารลบ (๒) อาเทสวิธิ  

วธิกีารแปลง และ (๓) อาคมวิธิ วธิกีาร ลงนิคหติอาคม ดงัน้ี

 ๑.  โลปวิธิ  วธิกีารลบอกัษร

  ๑.๑ เพราะสระหลงั ลบนิคหติ  เชน่  

   ตาสาห�  ตดับทเป็น ตาส� + อห� 

   อทาสาห�  ตดับทเป็น อทาส ึ+ อห� 

   เอวาห�  ตดับทเป็น เอว� + อห� 

   กฺยาห�  ตดับทเป็น ก ึ+ อห�

  ๑.๒ เพราะพยญัชนะหลงั ลบนิคหติ  เชน่ 

   เอต�  พทฺุธาน  สาสน�  ตดับทเป็น เอต�  พทฺุธาน�  สาสน� 

   อรยิสจฺจาน  ทสฺสน�  ตดับทเป็น อรยิสจฺจาน�  ทสฺสน� 

   คนฺตุกาโม  ตดับทเป็น คนฺตุ� + กาโม

  ๑.๓ หลงัจากนิคหติ ลบสระหลงั  เชน่ 

   กตนฺต ิ ตดับทเป็น กต� + อติ ิ

   จกฺก�ว  ตดับทเป็น จกฺก� + อวิ 

   ตฺว�ส ิ ตดับทเป็น ตฺว� + อสิ

   อทิมฺปิ  ตดับทเป็น อทิ� + อปิ 

   สทสิ�ว  ตดับทเป็น สทสิ� + เอว

  ๑.๔ เมือ่ลบสระหลงัแลว้ หลงัจากนิคหติ ลบพยญัชนะสงัโยค  เชน่ 

   เอว�ส  ตดับทเป็น เอว� + อสฺส 

   ปปุผฺ�สา  อุปปฺชฺช ิ ตดับทเป็น ปปุผฺ� + อสฺสา  อุปปฺชฺชิ

 ๒. อาเทสวิธิ  วธิกีารแปลงนิคหติ  

  ๒.๑ เพราะพยญัชนะวรรค แปลงนิคหติเป็นทีส่ดุวรรค  เชน่ 

   สงฺคโห  ตดับทเป็น ส� + คโห 

   ธมฺมญฺจเร  ตดับทเป็น ธมฺม� + จเร

   ตณฺานํ ตัดบทเป็น ตํ + านํ

   ชตุนฺิธโร  ตดับทเป็น ชตุ ึ+ ธโร  
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   สมฺภโูต  ตดับทเป็น ส� + ภโูต

  ๒.๒ เพราะ ล แปลงนิคหติ เป็น ล เชน่ 

   ปฏสิลฺลโีน  ตดับทเป็น ปฏสิ� + ลโีน 

   ปลฺุลงฺิค�  ตดับทเป็น ปุ�  + ลงฺิค� 

   สลฺลกฺขณา  ตดับทเป็น ส� + ลกฺขณา 

   สลฺเลโข  ตดับทเป็น ส� + เลโข 

   สลฺลาโป  ตดับทเป็น ส� + ลาโป

   ปฏสิลฺลาโน  ตดับทเป็น ปฏสิ� + ลาโน

  ๒.๓ เพราะ เอ และ ห แปลงนิคหติ เป็น ญ  เชน่  

   ปจฺจตฺตฺเว  ตดับทเป็น ปจฺจตฺต� + เอว 

   ตฺเว  ตดับทเป็น ต� + เอว 

   ตญฺห ิตสฺส  ตดับทเป็น ต� + ห ิตสฺส

   เอวญฺห ิ ตดับทเป็น เอว� + หิ

  ๒.๔ เพราะ ย แปลง นิคหติ กบั ย เป็น   เชน่ 

   สฺโโค  ตัดบทเป็น สํ + โยโค 

   สฺาจิกาย  ตัดบทเป็น สํ + ยาจิกาย 

   สฺโชนํ  ตัดบทเป็น สํ + โยชนํ

  ๒.๕ เพราะสระหลงั แปลงนิคหติ เป็น มฺ  เชน่ 

   ตมห�  ตดับทเป็น ต� + อห� 

   ยมาห ุ ตดับทเป็น ย� + อาห ุ

   ธนเมว  ตดับทเป็น ธน� + เอว 

   กเิมต�  ตดับทเป็น ก ึ+ เอต�

  ๒.๖ เพราะสระหลงั แปลงนิคหติ เป็น ทฺ  เชน่ 

   เอตทโวจ  ตดับทเป็น เอต� + อโวจ 

   ยทนิจฺจ�  ตดับทเป็น ย� + อนิจฺจ� 

   ตทนตฺตา  ตดับทเป็น ต� + อนตฺตา 

   เอตเทว  ตดับทเป็น เอต� + เอว

  ๒.๗ เพราะพยญัชนะหลงั แปลงนิคหติ เป็น อ�  เชน่ 

   เอว�  วตฺุเต  ตดับทเป็น เอว� + วตฺุเต     

   ต�  สาธ ุ ตดับทเป็น ต� + สาธ ุ

   เอก�  สมย�  ภควา  ตดับทเป็น เอก� + สมย� + ภควา
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 ๓. อาคมวิธิ  วธิกีารลงนิคหติอาคม 

  ๓.๑ เพราะสระหลงั ลงนิคหติอาคม  เชน่ 

   จกฺขุ�  อุทปาท ิ ตดับทเป็น จกฺข ุ+ อุทปาทิ

  ๓.๒ เพราะพยญัชนะหลงั ลงนิคหติอาคม เชน่ 

   อว�สโิร  ตดับทเป็น อว + สโิร 

   อณุ�ถลูานิ  ตดับทเป็น อณุ + ถลูานิ 

   ยาวญฺจธิ  ภกฺิขเว  ตดับทเป็น ยาว + จ + อธิ ภกฺิขเว 

   ตงฺขเณ  ตดับทเป็น ต + ขเณ 

   ต�สภาโว  ตดับทเป็น ต + สภาโว 

   ต�สมฺปยตฺุตา  ตดับทเป็น ต + สมฺปยตฺุตา   

บทที่มาท�าสนธกิับ อติศิัพท์ มหีลัก ๔ ข้อ มขี้อสังเกตดังนี้

๑. อ, อ ุ+ อิติ ถา้บทหน้า ทา้ยศพัทเ์ป็นสระ อ หรอื อุ ใหล้บสระหลงั ทฆีะสระหน้า

 ๑.๑ อ + อติ ิ เชน่ เทวาต ิ = เทว + อติิ

    อุปาสกาต ิ = อุปาสก + อติิ

    โลกสฺสาต ิ = โลกสฺส + อติิ

    คจฺฉาต ิ = คจฺฉ + อติิ

    คจฺฉถาต ิ = คจฺฉถ + อติิ

    คจฺฉามาต ิ = คจฺฉาม + อติิ

    เอวมกตฺถาต ิ = เอว� + อกตฺถ + อติิ

    นามาต ิ = นาม + อติิ

    กเรยฺยาต ิ = กเรยฺย + อติิ

 ๑.๒ อุ + อติ ิ เชน่ ภกฺิขตู ิ = ภกฺิข ุ+ อติิ

    สาธตู ิ =  สาธ ุ+ อติิ

    กสึตู ิ =  กสึ ุ+ อติิ

๒. อา, อ,ู เอ, โอ + อิติ ถา้บทหน้า ทา้ยศพัทเ์ป็นสระ อา, อ,ู เอ หรอื โอ ใหล้บสระหลงั

 ๒.๑ อา + อติ ิ เชน่ อุปาสกาต ิ = อุปาสกา + อติิ

    อยฺยาต ิ = อยฺยา + อติ ิ  

    อุปาสกิาต ิ = อุปาสกิา + อติิ
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    ทฏฺฐกุามาต ิ = ทฏฺฐกุามา + อติิ

    ภควาต ิ = ภควา + อติิ

 ๒.๒ อ ู+ อติ ิ เชน่ ภกฺิขตู ิ = ภกฺิข ู+ อติิ

    สยมฺภตู ิ = สยมฺภ ู+ อติิ

 ๒.๓ เอ + อติ ิ เชน่ ภกฺิขเวต ิ = ภกฺิขเว + อติิ

    อุปาสเิกต ิ = อุปาสเิก + อติิ

 ๒.๔ โอ + อติ ิ เชน่ ภกฺิขโวต ิ = ภกฺิขโว + อติิ

    คโตต ิ = คโต + อติิ

๓. อิ, อี + อิติ ถา้บทหน้า ทา้ยศพัทเ์ป็นสระ อ ิหรอื อ ีใหล้บสระหน้า ทฆีะสระหลงั

 ๓.๑ อ ิ+ อติ ิ เชน่ กรสฺิสตตี ิ = กรสฺิสต ิ+ อติิ

    กรสฺิสามตี ิ = กรสฺิสาม ิ+ อติิ

    คจฺฉาหตี ิ = คจฺฉาห ิ+ อติิ

    คจฺฉตตี ิ = คจฺฉต ิ+ อติิ

 ๓.๒ อ ี+ อติ ิ เชน่ เสฏฺตีิ = เสฏฺ ี+ อิติ

    อิตฺถีติ = อิตฺถี + อิติ   

๔. นิคหิต + อิติ ถา้บทหน้า ทา้ยศพัทเ์ป็นนิคหติ ใหล้บสระ อ ิขา้งหลงั แลว้แปลงนิคหติ 

   เป็นวคัคนัตะ นฺ

 ๔.๑ อ� + อติ ิ เชน่ กตนฺต ิ = กต� + อติิ

    นนฺต ิ = น� + อติิ

 ๔.๒ อ ึ+ อติ ิ เชน่ กนฺิต ิ = ก ึ+ อติิ

    อโหสนฺิต ิ = อโหส ึ+ อติิ

 ๔.๓ อุ� + อติ ิ เชน่ คนฺตุนฺต ิ = คนฺตุ� + อติิ

    อเหสนฺุต ิ = อเหสุ� + อติิ



บทที่ ๓
นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม

ความหมายของนาม

 ค�าวา่ “นาม” แปลวา่ ชือ่ (Nouns) เป็นชือ่ของคน สตัว ์ที ่สิง่ของ เป็นตน้ มวีเิคราะหว์า่ 

“อตฺถ� นมตตี ิ นาม”ํ ชือ่วา่นาม เพราะน้อมไปสูค่วามหมาย ตามวเิคราะหน้ี์ ดงัตวัอยา่งเชน่  

ปรุสิศพัท ์ยอ่มน้อมไปสูท่พัพะ คอื บุรษุ หมายความวา่ เมือ่กลา่วค�าวา่ “ปรุสิ” กท็�าใหนึ้กถงึรปูรา่ง 

ลกัษณะของผูช้าย หรอืวเิคราะหว์า่ “อตฺตนิ อตฺถ� นาเมตตี ินาม”ํ (นม+ุณ) ชือ่วา่นาม เพราะยงั

ความหมายใหน้้อมมาในตน ตามวเิคราะหน้ี์ เป็นการกลา่วกลบักนัอกีนยัหน่ึง ดงัตวัอยา่งเชน่  

ปรุสิศพัทน้ี์ ดงึเอาความหมายของบุรษุมาไวใ้นตน หมายความวา่ ค�าวา่ “ปรุสิ” น้ี สามารถอธบิาย

ความหมาย หรอืค�าจ�ากดัความทัง้หมดทีม่อียูใ่น “ปรุสิศพัท”์

๑. นามมี ๒ ประเภท คือ

 (ก)  อนฺวตถฺนาม คอืนามทีเ่ป็นไปตามอรรถ หรอืตามความเป็นจรงิ เชน่ ปรุโิส. ค�าวา่  

“ปรุโิส”น้ี แปลวา่ “บุรษุ,ผูช้าย” มวีเิคราะหว์า่ “มาตาปิตนู� หทย� ปเูรตตี ิปรุโิส. บุคคลใด ยอ่มยงัใจ 

ของบดิามารดาใหเ้ตม็ เพราะเหตุนัน้ บุคคลนัน้ ชือ่วา่ปรุสิ (บุรษุ)” จรงิอยา่งนัน้ พอ่แมย่อ่มอิม่เอบิ

ใจเมือ่ไดล้กูชาย ฉะนัน้ ค�าวา่ “ปรุโิส” จงึเป็นอนวตัถนาม

 (ข)  รฬฺุหีนาม คอืนามทีต่ ัง้ขึน้มาส�าหรบัเรยีกขานเทา่นัน้ โดยไมค่�านึงถงึความหมาย 

เชน่ สริวิฑฺโฒ ชือ่สริวิฑัฒ ์แปลวา่ ผูเ้จรญิดว้ยสริ ิแต่เป็นชือ่ของคนใช ้

๒. นามมี ๓ ประเภท คือ

 (ก) ปลฺุลิงฺคนาม  นามทีบ่ง่ถงึเพศชายของศพัท ์เชน่ รกฺุโข ตน้ไม้

 (ข)  อิตถิฺลิงฺคนาม  นามทีบ่ง่ถงึเพศหญงิของศพัท ์เชน่ มาลา ระเบยีบ

 (ค)  นปุํ สกลิงฺคนาม  นามทีไ่มร่ะบุเพศชายและเพศหญงิของศพัท ์เชน่ ธนํ ทรพัย์

๓. นามมี ๓ ประเภท คือ

 ๓.๑ สทุธฺนาม หรอืนามนาม คอืนามลว้นๆ ทีใ่ชเ้ป็นประธานในประโยค ม ี๒ อยา่ง คอื

  (ก) สาธารณนาม  นามทัว่ไปไมเ่จาะจง เชน่ นคร ํเมอืง

  (ข) อสาธารณนาม นามทีไ่มท่ัว่ไป เจาะจง เชน่ สาวตถีฺ เมอืงสาวตัถี
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 ๓.๒ คณุนาม นามทีแ่สดงลกัษณะพเิศษของสทุธนามหรอืนามนามวา่ดหีรอืชัว่ ขาวหรอื

ด�าเป็นตน้ ม ี๓ ชัน้ คอื  

  ๓.๒.๑ ชัน้ปกติ เชน่ ปาโป ผูช้ ัว่

  ๓.๒.๒ ชัน้วิเศษ เชน่ ปาปตโร, ปาปิโย, ปาปิสิโก ผูช้ ัว่กวา่

  ๓.๓.๓ ชัน้อติวิเศษ เชน่ ปาปตโม, ปาปิฏฺโ ผูช้ ัว่ทีส่ดุ

 ๓.๓ สพพฺนาม นามทีใ่ชแ้ทนชือ่คน สตัว ์ที ่สิง่ของทีก่ลา่วมาแลว้ ม ี๒ อยา่ง คอื

  (ก) ปริุสสพพฺนาม นามทีใ่ชเ้ป็นประธานในประโยคได ้ม ี๓ บุรษุ คอื

     ๑) ปฐมบรุษุ หมายถงึ บุคคลทีเ่รากลา่วถงึ ไดแ้ก่ ตศพัท ์(เขา, นัน้)

            ๒) มชัฌิมบรุษุ หมายถงึ บุคคลทีเ่ราพดูดว้ย ไดแ้ก่ ตมุหฺศพัท ์(ทา่น)

     ๓) อตุตมบรุษุ หมายถงึ ตวัเราเอง ไดแ้ก่ อมหฺศพัท ์(ขา้พเจา้)

  (ข) วิเสสนสพพฺนาม สพัพนามทีท่�าหน้าทีเ่ป็นตวัขยายสทุธนาม ม ี๒๕ ตวั คอื  

สพฺพ, กตร, กตม, อุภย, อติร, อฺ, อฺตร, อฺตม, ปพฺุพ, ปร, อปร, ทกฺขณิ, อุตฺตร, อธร,  

ย, ต, เอต, อมิ, อม,ุ ก,ึ เอก, อุภ, ทฺว,ิ ต ิ และ จตุศพัท.์ [หมายเหต ุ :- เฉพาะ ตศพัท ์ เป็นได ้

ทัง้ปรุสิสพัพนาม และวเิสสนสพัพนาม และกศึพัท ์มใีชเ้ป็นประธานได]้

๔. นามมี ๔ ประเภท คือ

 (ก)  สามญฺญนาม คอืนามทีม่สีภาพเหมอืนๆ กนั หรอืชือ่ทัว่ไป เชน่ รกฺุโข ตน้ไม้

 (ข)  คณุนาม คอืนามทีแ่สดงลกัษณะพเิศษของคน สตัว ์สถานที ่สิง่ของเป็นตน้ ในดา้น

คณุลกัษณะบา้ง เชน่ ด ีชัว่ รปูทรงสณัฐานบา้ง เชน่ สงู ต�่า หรอืสสีนั เชน่ ขาว ด�า เป็นตน้ เชน่ 

นีโล สเีขยีว

 (ค)  กิริยานาม คอืนามทีแ่สดงกริยิาอาการ เชน่ ปาจโก ผูห้งุ

 (ง)  ยทิจฺฉานาม คอืนามที่ตัง้ขึน้มาตามความพอใจ มไิด้มุ่งเอาความหมาย เช่น  

สิริวฑโฺฒ ชือ่ทาสรบัใชว้า่สริวิฑัฒ์

ลงิค์

 ลิงค ์ คอืเพศของศพัท ์ หรอืปกตศิพัท ์ เขา้ไปอยูใ่นทกุๆ บททีเ่ป็นนาม มวีเิคราะหว์า่  

“ลงฺิเคต ิ คเมต ิ โพเธตตี ิ ลิงฺค”ํ ยอ่มใหรู้ว้า่เป็นผูช้ายเป็นตน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ลงิค.์  ลงิคน์ัน้ม ี

๓ ลงิค ์คอื

  ๓.๑  ปงุลิงค ์ไดแ้ก่เพศชาย เชน่  ปริุโส เป็นตน้

  ๓.๒ อิตถีลิงค ์ไดแ้ก่เพศหญงิ เชน่  อิตถีฺ เป็นตน้

  ๓.๓ นปงุสกลิงค ์ไดแ้ก่ไมใ่ชเ่พศชายไมใ่ชเ่พศหญงิ เชน่  กลุ ํเป็นตน้
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การจัดลงิค์ของศัพท์ ม ี๒ ประการ คอื

 ๑.  ลงิคต์ามความเป็นจรงิ เชน่  ปริุโส แปลวา่ บุรษุ เป็นปงุลงิค ์เป็นตน้

 ๒  ลงิคโ์ดยสมมต ิ เชน่ ทาโร แปลวา่ ภรรยา สมมตใิหเ้ป็นปงุลงิค,์ ธนํ ทรพัย ์ สมมต ิ

ใหเ้ป็น นปงุสกลงิค ์เป็นตน้

การันต์

 ค�าวา่ “การนัต”์ มาจาก “การ + อนฺต” การ แปลวา่ อกัษร  อนฺต แปลวา่ ทีส่ดุ รวมกนั

แปลวา่อกัษรท่ีสดุของศพัท ์ม ี๘ การนัต ์คอื

  (๑)  อการนฺต   นามทีม่ ีอ อกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ ปรุสิศพัท์

  (๒)  อาการนฺต   นามทีม่ ีอา อกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ สาศพัท์

  (๓)  อกิารนฺต   นามทีม่ ีอ ิอกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ อคฺคศิพัท์

  (๔)  อกีารนฺต   นามทีม่ ีอ ีอกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ ทณฺฑศีพัท์

  (๕)  อุการนฺต   นามทีม่ ีอุ อกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ ภกฺิขศุพัท์

  (๖)  อกูารนฺต   นามทีม่ ีอ ูอกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ อภภิศูพัท์

  (๗)  โอการนฺต   นามทีม่ ีโอ อกัษรเป็นทีส่ดุ เชน่ โคศพัท์

  (๘)  นิคฺคหตีนฺต   นามทีม่ ีนิคหติ เป็นทีส่ดุ ไดแ้ก่ กศึพัท์

จดัการนัตต์ามลิงคท์ัง้สาม ดงัน้ี

 ๑. ปงุลิงคนาม ม ี๗ การนัต ์คอื

  ๑.๑   อการนัต ์ม ีปรุสิศพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ ปรุสิาทคิณ

  ๑.๒  อาการนัต ์ม ีสาศพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ สาทคิณ

  ๑.๓  อกิารนัต ์ม ีอคฺคศิพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อคฺคยิาทคิณ

  ๑.๔  อกีารนัต ์ม ีทณฺฑศีพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ ทณฺฑยิาทคิณ

  ๑.๕  อุการนัต ์ม ีภกฺิขศุพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ ภกฺิขฺวาทคิณ

  ๑.๖  อกูารนัต ์ม ีอภภิศูพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อภภิาทคิณ

  ๑.๗  โอการนัต ์ไดแ้ก่ โคศพัท์

 

 ๒.  อิตถีลิงคนาม ม ี๖ การนัต ์คอื  

  ๒.๑  อาการนัต ์ม ีกญฺาศพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ กญฺาทคิณ

  ๒.๒  อกิารนัต ์ม ีรตฺตศิพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ รตฺตยิาทคิณ

  ๒.๓  อกีารนัต ์ม ีอตฺิถศีพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อตฺิถยิาทคิณ
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  ๒.๔  อุการนัต ์ม ียาคศุพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ ยาคอุาทคิณ

  ๒.๕  อกูารนัต ์ม ีชมฺพศูพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ ชมฺพอูาทคิณ

  ๒.๖  โอการนัต ์ไดแ้ก่ โคศพัท ์

 ๓.  นปงุสกลิงคนาม ม ี๗ การนัต ์คอื  

  ๓.๑  อการนัต ์ม ีจตฺิตศพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ จตฺิตาทคิณ

  ๓.๒  อาการนัต ์ม ีอสฺสทฺธาศพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อสฺสทฺธาทคิณ

  ๓.๓  อกิารนัต ์ม ีอฏฺศิพัท์ เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อฏฺฺยาทคิณ

  ๓.๔  อกีารนัต ์ม ีสขุการศีพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ สขุการยิาทคิณ

  ๓.๕  อุการนัต ์ม ีอายศุพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ อายาทคิณ

  ๓.๖   อกูารนัต ์ม ีโคตฺรภศูพัท ์เป็นแมแ่บบในการแจกปทมาลา เรยีกวา่ โคตฺรภาทคิณ

  ๓.๗  โอการนัต ์ไดแ้ก่ จตฺิตโคศพัท์

วภิัตติ

 ค�าวา่ “วิภตัติ” แปลวา่ จ�าแนก หรอืแจกแจงอรรถของลงิค[์นาม/ปาฏปิทกิบท] มอีรรถ 

กรรมเป็นตน้ และความเป็นเอกพจน์ และพหพูจน์ มวีเิคราะหว์า่ “กมฺมาทวิเสน  เอกตฺตาทวิเสน  

จ  ลงฺิคตฺถ� วภิชนฺตตี ิ วิภตติฺโย” ยอ่มจ�าแนกอรรถของลงิค ์ มกีรรมเป็นตน้ และมคีวามเป็นของ 

สิง่เดยีว เป็นตน้ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่วภิตัต.ิ หรอืวเิคราะหว์า่ “ปาฏปิทกิตฺโถ วภิชฺชเต   

เอตายาต ิ วิภตติฺ” เน้ือความของปาฏปิทกิบท ยอ่มถกูจ�าแนก ดว้ยวภิตัตน้ีิ เพราะเหตุนัน้  

ชือ่วา่วภิตัต.ิ ไดแ้ก่วภิตัตนิาม ๑๔ ตวั คอื  สิ  โย,  อ ํ โย,  นา  หิ,  ส  นํ,  สมฺา  หิ,  ส  นํ,  สมึฺ  ส.ุ

วจนะ หรอืพจน์

 ค�าวา่ “วจนะ” หรอื “พจน์” เป็นค�าพดูทีแ่สดงจ�านวนของสิง่ทีพ่ดูถงึวา่มจี�านวนมาก 

หรอืน้อย ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) เอกวจนะ หรอื เอกพจน์ แสดงจ�านวนของสิง่ทีพ่ดูวา่มอียา่งเดยีว  

(๒) พหวุจนะ หรอื พหพูจน์ แสดงจ�านวนของสิง่ทีพ่ดูมจี�านวนมาก ตัง้แต่สองอยา่งขึน้ไป

 การทีเ่ราจะทราบบทนามนัน้ๆ วา่เป็นเอกวจนะหรอืพหวุจนะไดน้ัน้ อาศยัวภิตัตนิาม 

ทัง้ ๑๔ ตวั เป็นตวับอกใหท้ราบ
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วภิัตต ิ๗ หมวดและค�าแปล

วิภัตติ    ล�ำดับที่    เอกวจนะ พหุวจนะ    อำยตนิบำต (ค�ำแปลซึ่งเป็นค�ำเชื่อมต่อศัพท์)

ปฐมา     ที ่๑          สิ โย             อนัวา่..... (อ.), อนัวา่....ทัง้หลาย (อ. .... ท.)

ทตุยิา    ที ่๒         อ ํ โย             ซึง่, สู,่ ยงั, สิน้, ตลอด, กะ, เฉพาะ.

ตตยิา   ที ่๓         นา หิ            ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, ม,ี ดว้ยทัง้.

    (ขา้ง, ทาง)

จตุตถ ี ที ่๔      ส นํ             แก่, เพือ่, ต่อ.

ปัญจม ี ที ่๕         สมฺา หิ           แต่, จาก, กวา่, เหตุ, เพราะ.

ฉฏัฐ ี   ที ่๖          ส นํ           แหง่, ของ, เมือ่.

สตัตม ี   ที ่๗          สมึฺ ส ุ        ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ, เหนือ, บน.

อาลปนะ ค�ารอ้งเรยีก สิ โย        แน่ะ, ดกู่อน, ขา้แต่.



28 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๓.๑ ปุงลงิคนาม

อการันต์ ปุงลงิค์ ปุรสิสทฺทปทมาลา (บุรุษ, บุคคล)

วิภัตติ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. ปรุโิส ปรุสิา

อาลปนะ. โภ  ปรุสิ  ปรุสิา ภวนฺโต  ปรุสิา

ทตุยิา. ปรุสิ� ปรุเิส

ตตยิา. ปรุเิสน ปรุเิสห ิ ปรุเิสภิ

จตุตถ.ี ปรุสิสฺส  [ปรุสิาย  ปรุสิตฺถ�] ปรุสิาน�

ปัญจม.ี ปรุสิา  ปรุสิมฺหา  ปรุสิสฺมา ปรุเิสห ิ ปรุเิสภิ

ฉฏัฐ.ี ปรุสิสฺส ปรุสิาน�

สตัตม.ี ปรุเิส  ปรุสิมฺห ิ ปรุสิสฺม ึ ปรุเิสสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. หลงัจาก อการนัตใ์นปงุลงิค ์แปลง ส ิเป็น โอ, แปลง โยปฐมา เป็น อา และลบ อ หน้า

๒. เพราะ ส(ิค) แปลงทีส่ดุ เป็น อา, รสัสะ อา เป็น อ บา้ง และลบ ส(ิค)วภิตัติ

๓. คง อ� วภิตัตไิว,้ แปลง โยทตุยิา เป็น เอ และลบ อ หน้า

๔. หลงัจาก อการนัต ์ในปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค ์แปลง นา เป็น เอน และลบ อ หน้า และเพราะ ห ิ

และ ส ุวภิตัต ิแปลง อ เป็น เอ 

๕. เพราะ ส วภิตัต ิลง สฺอาคม, หลงัจาก อการนัต ์แปลง ส จตุตถวีภิตัต ิเป็น อาย และ ตฺถ� บา้ง

๖. เพราะ น� วภิตัต ิทฆีะ อ เป็น อา

๗. แปลง สฺมา เป็น มฺหา และ อา บา้ง และลบ อ หน้า

๘. แปลง สฺม ึเป็น มฺห ิและ เอ บา้ง และลบ อ หน้า

ศัพท์แจกตาม ปุรสิ มดีังนี้

สรุ เทวดา อสรุ อสรู นร   คน   

อรุค   ง ู    นาค   พญานาค, ชา้ง ยกฺข ยกัษ,์ เทวดา 

คนฺธพพฺ คนธรรพ ์ กินฺนร   กนินร มนุสสฺ   มนุษย ์ 

ปิสาจ   ปีศาจ    เปต เปรต มาตงฺค ชา้ง       
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สีห   ราชสหี ์  พยฺคฆฺ   เสอืโครง่   อจฉฺ   หม ี  

กจฉฺป   เต่า   ตรจฉฺ   หมาป่า  มิค   เน้ือ   

อสสฺ   มา้   โสณ   สนุขั   อาโลก   แสงสวา่ง   

โลก   โลก   นิลย   บา้น   อนิล   ลม  

จาค   การสละ   โยค   การประกอบ, สตูร  วายาม   ความพยายาม  

คาม   หมูบ่า้น   นิคม   นิคม, ต�าบล   อาคม   การมา,พระปรยิตัธิรรม   

ธมมฺ   ธรรม, บุญกุศล   กาม   กาม, ความใคร ่  สฆํ   พระสงฆ,์ หมู ่  

โอฆ   หว้งน�้า   โฆส   เสยีงกอ้ง   ปฏิฆ   ความเคยีดแคน้  

มนสทฺทปทมาลา (ใจ)

วิภัตติ เอกวจนะ      พหุวจนะ    

ปฐมา. มโน มนา

อาลปนะ. เห  มน  มนา เห  มนา

ทตุยิา. มน� มเน

ตตยิา. มนสา  มเนน มเนห ิ มเนภิ

จตุตถ.ี มนโส  มนสฺส มนาน�

ปัญจม.ี มนา  มนมฺหา  มนสฺมา มเนห ิ มเนภิ

ฉฏัฐ.ี มนโส  มนสฺส มนาน�

สตัตม.ี มนสิ  มเน  มนมฺห ิ มนสฺม ึ มเนสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. มโนคณะ มกีารแจกปทมาลาทีแ่ตกต่างออกไป ๔ วภิตัต ิคอื นาตตยิา, ส วภิตัตทิัง้จตุตถแีละ

ฉฏัฐ ีและ สฺม ึสตัตมวีภิตัติ

๒. แปลง นา ตตยิา เป็น อา และลง สฺอาคม

๓. แปลง ส วภิตัต ิ[จตุตถแีละฉฏัฐ]ี เป็น โอ และลง สฺอาคม

๔. แปลง สฺม ึสตัตม ีเป็น อ ิและลง สฺอาคม

๕. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน ปรุสิศพัทท์กุประการ
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คาถาแสดงมโนคณศัพท์

   มโน  วโจ  วโย  เตโช          ตโป  เจโต  ตโม  ยโส,

   อโย  ปโย  สิโร  ฉนฺโท         สโร  อโุร  รโห  อโห.

ศัพท์แจกตาม มน เรยีกว่า มโนคณะ มดีังนี้

วจ   ค�าพดู  วย   วยั   เตช   เดช   ตป   ตบะ,ความเพยีร  

เจต   ใจ   ตม   ความมดื   ยส   ยศ   อย   เหลก็  

ปย   น�้านม   สิร   ศรีษะ   ฉนฺท   คมัภรีฉ์นัท,์ ความพอใจ, อ�านาจ

สร   สระน�้า   อรุ   อก   รห   ทีล่บั   อห   วนั

คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มคีุณ)

วิภัตติ      เอกวจนะ    พหุวจนะ

ปฐมา. คณุวา คณุวนฺโต  คณุวนฺตา

อาลปนะ. โภ คณุว ํ คณุว  คณุวา ภวนฺโต  คณุวนฺโต  คณุวนฺตา

ทตุยิา. คณุวนฺต� คณุวนฺเต

ตตยิา. คณุวตา  คณุวนฺเตน คณุวนฺเตห ิ คณุวนฺเตภิ

จตุตถ.ี คณุวโต  คณุวนฺตสฺส คณุวต ํ คณุวนฺตาน�

ปัญจม.ี คณุวตา คณุวนฺตา คณุวนฺตมฺหา คณุวนฺตสฺมา คณุวนฺเตห ิ คณุวนฺเตภ ิ

ฉฏัฐ.ี คณุวโต  คณุวนฺตสฺส   คณุวต ํ คณุวนฺตาน�

สตัตม.ี คณุวติ  คณุวนฺเต  คณุวนฺตมฺห ิ คณุวนฺตสฺม ึ คณุวนฺเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิวภิตัต ิแปลง นฺตุ ปัจจยักบั ส ิวภิตัต ิเป็น อา, แปลง นฺตุ กบั โย เป็น นฺโต 

๒. เพราะ โย, อ�, นา, ห,ิ น�, สฺมา, สฺม ึและ ส ุวภิตัต ิแปลง อุ ของ นฺตุ เป็น อ 

๓. เพราะ ส ิอาลปนะ(ค) แปลง นฺตุ กบั ส ิวภิตัต ิเป็น อ�, อ และ อา

๔. เพราะ นา วภิตัต ิแปลง นฺตุ กบั นา เป็น ตา

๕. เพราะ ส วภิตัต ิแปลง นฺตุ กบั ส เป็น โต, เพราะ ส วภิตัต ิแปลง นฺตุ กบั ส เป็น นฺตสฺส และ

เพราะ น� วภิตัต ิแปลง นฺตุ กบั น� เป็น ต�

๖. แปลง สฺมา เป็น นา 
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๗. เพราะ สฺม ึวภิตัต ิแปลง นฺตุ กบั สฺม ึเป็น ติ

๘. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน ปรุสิศพัทท์กุประการ

 

ศัพท์แจกตาม คุณวนฺตุ มดีังนี้

คณวนฺต ุ ผูม้หีมู ่  กลุวนฺต ุ  ผูม้ตีระกลูด ี  พลวนฺต ุ  ผูม้กี�าลงั   

ยสวนฺต ุ  ผูม้ยีศ   ธนวนฺต ุ  ผูม้ทีรพัย ์  ผลวนฺต ุ  ตน้ไมอ้นัมผีล   

สีลวนฺต ุ  ผูม้ศีลี    ปญฺญวนฺตุ  ผูม้ปัีญญา ภควนฺต ุ พระผูม้พีระภาค, ผูม้โีชค 

สตุวนฺต ุ  ผูม้กีารไดย้นิไดฟั้งมาก  

หมิวนฺตุสทฺทปทมาลา (ภูเขาหมิพานต์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. หมิวา  หิมวนฺโต   หมิวนฺโต  หมิวนฺตา

อาลปนะ. เห  หมิว�  หมิว  หมิวา เห  หมิวนฺโต  หมิวนฺตา

ทตุยิา. หมิวนฺต� หมิวนฺเต

ตตยิา. หมิวตา  หมิวนฺเตน หมิวนฺเตห ิ หมิวนฺเตภิ

จตุตถ.ี หมิวโต  หมิวนฺตสฺส หมิวต�  หมิวนฺตาน�

ปัญจม.ี หมิวตา หมิวนฺตา หมิวนฺตมฺหา หมิวนฺตสฺมา   หมิวนฺเตห ิ หมิวนฺเตภิ

ฉฏัฐ.ี หมิวโต  หมิวนฺตสฺส หมิวต�  หมิวนฺตาน�

สตัตม.ี หมิวต ิ หมิวนฺเต  หมิวนฺตมฺห ิ หมิวนฺตสฺม ึ  หมิวนฺเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ อ� วภิตัตแิละ ส วภิตัต ิแปลง นฺตุ เป็น อ

๒. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน คณุวนฺตุศพัทท์กุประการ

ศัพท์แจกตาม หมิวนฺตุ มดีังนี้

สติมนฺต ุ ผูม้สีต ิ ธิติมนฺต ุ  ผูม้คีวามตัง้มัน่ คติมนฺต ุ  ผูม้ปัีญญา 

มติมนฺต ุ  ผูม้ปัีญญา     มติุมนฺต ุ ผูม้ปัีญญา     มตุติฺมนฺต ุ ผูม้ปัีญญา     

ชติุมนฺต ุ  ผูม้รีศัม,ี รุง่เรอืง สิริมนฺต ุ  ผูม้สีริ ิ    หิริมนฺต ุ  ผูม้คีวามละอาย 

ถติุมนฺต ุ  ผูม้กีารสรรเสรญิ รติมนฺต ุ  ผูม้คีวามยนิด ี  ยติมนฺต ุ    ผูม้คีวามเพยีร
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สจิุมนฺต ุ  ผูม้คีวามสะอาด  กลิมนฺต ุ  ผูม้โีทษ     พลิมนฺต ุ  ผูม้พีลกีรรม     

กสิมนฺต ุ  ผูม้กีารไถ  รจิุมนฺต ุ  ผูม้คีวามชอบใจ  พทุธิฺมนฺต ุ ผูม้ปัีญญา     

จกฺขมุนฺต ุ ผูม้ปัีญญาจกัษุ  พนฺธมุนฺต ุ ผูม้พีวกพอ้ง เหตมุนฺต ุ ผูม้เีหตุ    

เสตมุนฺต ุ  ผูม้สีะพาน     เกตมุนฺต ุ  ผูม้ธีง     ราหมุนฺต ุ ผูม้รีาห ู

ภาณุมนฺต ุ ผูม้แีสงสวา่ง    ขาณุมนฺต ุ ป่าอนัมตีอ     วิชชฺมุนฺต ุ ทอ้งฟ้าอนัมสีายฟ้า

 หมายเหต ุ :-  เฉพาะ สตมินฺตุ  และ พนฺธมุนฺตุศพัท ์ ใน อ� ทตุยิาวภิตัตแิละ ส วภิตัต ิ 

ใหแ้ปลง นฺตุ ปัจจยัทัง้ตวั เป็น อ ส�าเรจ็รปูเป็น  สตมิ�  สตมินฺต�,  พนฺธมุ�  พนฺธมุนฺต�,  สตมิสฺส   

สตมิโต  สตมินฺตสฺส,  พนฺธมุสฺส  พนฺธมุโต  พนฺธมุนฺตสฺส  วภิตัตทิีเ่หลอืมวีธิกีารท�าตวัรปู 

และแจกปทมาลาเหมอืนกบั หมิวนฺตุศพัทท์กุประการ

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)

วิภัตติ      เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คจฺฉ�  คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

อาลปนะ. โภ คจฺฉ�  คจฺฉ  คจฺฉา ภวนฺโต  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

ทตุยิา. คจฺฉนฺต� คจฺฉนฺเต

ตตยิา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

จตุตถ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

ปัญจม.ี คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

ฉฏัฐ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

สตัตม.ี คจฺฉต ิ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตมฺห ิ คจฺฉนฺตสฺม ึ คจฺฉนฺเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิวภิตัต ิแปลง นฺต เป็น อ� และลบ ส ิวภิตัติ

๒. ใหต้ัง้ นฺต เหมอืน นฺตุปัจจยั แลว้วธิกีารท�าตวัรปู กใ็หท้�าเหมอืน คณุวนฺตุศพัท์

๓. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน คณุวนฺตุศพัทท์กุประการ
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ศัพท์แจกตาม คจฺฉนฺต มดีังนี้

มหนฺต   ผูบ้ชูาอยู ่  จรนฺต   ผูเ้ทีย่วไปอยู ่  ติฏฺนฺต   ผูย้นือยู ่  

ททนฺต   ผูใ้หอ้ยู ่ ภญุชฺนฺต   ผูบ้รโิภคอยู ่  สณุนฺต   ผูฟั้งอยู ่  

ปจนฺต   ผูห้งุอยู ่  ชยนฺต   ผูช้นะอยู ่  ชีรนฺต   ผูแ้ก่อยู ่  

จวนฺต   ผูต้ายอยู,่เคลือ่น  มียนฺต   ผูต้ายอยู ่  สรนฺต   ผูร้ะลกึถงึอยู ่ 

กพุพฺนฺต   ผูก้ระท�าอยู ่  ชปนฺต   ผูส้วดอยู ่  วชนฺต   ผูไ้ปอยู่

   

ภวนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้เจรญิ, ท่าน)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภว� โภนฺโต  ภวนฺโต  ภวนฺตา

อาลปนะ. โภ  ภนฺเต  โภนฺต  โภนฺตา โภนฺโต  ภวนฺโต  ภวนฺตา

ทตุยา. ภวนฺต� โภนฺเต  ภวนฺเต

ตตยิา. โภตา  ภวตา  ภวนฺเตน ภวนฺเตห ิ ภวนฺเตภิ

จตุตถ.ี โภโต  ภวโต  ภวนฺตสฺส ภวต�  ภวนฺตาน�

ปัญจม.ี โภตา ภวตา ภวนฺตา ภวนฺตมฺหา ภวนฺตสฺมา     ภวนฺเตห ิ ภวนฺเตภิ

ฉฏัฐ.ี โภโต  ภวโต  ภวนฺตสฺส ภวต�  ภวนฺตาน�

สตัตม.ี ภวต ิ ภวนฺเต  ภวนฺตมฺห ิ ภวนฺตสฺม ึ  ภวนฺเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ โย วภิตัต ิแปลง ว ของ ภวนฺตศพัท ์เป็น โอ

๒. เพราะ ส ิอาลปนะ(ค) แปลง ภวนฺตศพัท ์เป็น โภ, ภนฺเต, โภนฺต, โภนฺตา 

๓. เพราะ นา วภิตัตแิละ ส วภิตัต ิแปลง ว ของ ภวนฺตศพัท ์เป็น โอ

๔. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน คณุวนฺตุศพัทท์กุประการ
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สนฺตสทฺทปทมาลา (มอียู่, สัตบุรุษ, ผู้สงบ, ผู้เหนื่อยล้า)

วิภัตติ เอกวจนะ                         พหุวจนะ

ปฐมา. ส�  สนฺโต สนฺโต  สนฺตา

อาลปนะ. โภ  ส�  ส  สา ภวนฺโต  สนฺโต  สนฺตา

ทตุยิา. สนฺต� สนฺเต

ตตยิา. สตา  สนฺเตน สนฺเตห ิ สพภิฺ

จตุตถ.ี สโต  สนฺตสฺส สต�  สนฺตาน�

ปัญจม.ี สตา  สนฺตา  สนฺตมฺหา  สนฺตสฺมา สนฺเตห ิ สพภิฺ

ฉฏัฐ.ี สโต  สนฺตสฺส สต�  สนฺตาน�

สตัตม.ี สต ิ สนฺเต  สนฺตมฺห ิ สนฺตสฺม ึ สนฺเตสุ

  

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ภ แปลง สนฺตศพัท ์เป็น ส และลง พฺอาคม

๒. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน คณุวนฺตุศพัทท์กุประการ

ราชสทฺทปทมาลา (พระราชา)

วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

ปฐมา. ราชา ราชาโน

อาลปนะ. โภ  ราช  ราชา ภวนฺโต  ราชาโน

ทตุยิา. ราชาน�  ราช� ราชาโน

ตตยิา. รฺา  ราเชน ราชหู ิ ราชภู ิ ราเชห ิ ราเชภิ

จตุตถ.ี รฺโ  ราชโิน รฺํ  ราชนู�  ราชาน�

ปัญจม.ี รฺา ราชหู ิ ราชภู ิ ราเชห ิ ราเชภิ

ฉฏัฐ.ี รฺโ  ราชโิน รฺํ  ราชนู�  ราชาน�

สตัตม.ี รฺเ  ราชนิิ ราชสู ุ ราเชสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. หลงัจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราชศพัทเ์ป็นตน้ แปลง ส ิเป็น อา 

๒. หลงัจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราชศพัทเ์ป็นตน้ แปลง โย เป็น อาโน
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๓. หลงัจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราชศพัทเ์ป็นตน้ แปลง อ� เป็น อาน�

๔. เพราะ นา วภิตัต ิแปลง ราช กบั นา เป็น รฺา บา้ง

๕. เพราะ ส,ุ น� และ ห ิวภิตัต ิแปลง ราช เป็น ราช ุบา้ง

๖. เพราะ ส วภิตัต ิแปลง ราช กบั ส เป็น รฺโ และ ราชโิน 

๗. เพราะ น� วภิตัต ิแปลง ราช กบั น� เป็น รฺํ บา้ง

๘. หลงัจาก อมฺห,ตุมฺห,นฺตุ,ราช,พฺรหฺม,อตฺต,สข,สตฺถุ และ ปิตุศพัทเ์ป็นตน้ แปลง สฺมา เป็น นา

๙. เพราะ สฺม ึวภิตัต ิแปลง ราช กบั สฺม ึเป็น รฺเ และ ราชนิิ

พฺรหฺมสทฺทปทมาลา (พรหม)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. พฺรหฺมา พฺรหฺมาโน

อาลปนะ. โภ  พฺรหฺเม ภวนฺโต  พฺรหฺมาโน

ทตุยิา. พฺรหฺมาน�  พฺรหฺม� พฺรหฺมาโน

ตตยิา. พฺรหฺมนุา พฺรหฺเมห ิ พฺรหฺเมภิ

จตุตถ.ี พฺรหฺมโุน  พฺรหฺมสฺส พฺรหฺมาน�  พฺรหฺมนู�

ปัญจม.ี พฺรหฺมนุา พฺรหฺเมห ิ พฺรหฺเมภิ

ฉฏัฐ.ี พฺรหฺมโุน  พฺรหฺมสฺส พฺรหฺมาน�  พฺรหฺมนู�

สตัตม.ี พฺรหฺมนิ พฺรหฺเมสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง ส ิอาลปนะ(ค) เป็น เอ

๒. เพราะ นา วภิตัต ิส วภิตัต ิและ น� วภิตัตแิปลง อ ทีส่ดุของ พฺรหฺมศพัทเ์ป็น อุ

๓. หลงัจาก อวิณัณะ และ อุวณัณะ แปลง ส เป็น โน บา้ง

๔. หลงัจาก พฺรหฺมศพัท ์แปลง สฺม ึเป็น นิ

อตฺตสทฺทปทมาลา (ตน, จติ, กุศล, ปรมาตมัน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อตฺตา อตฺตาโน

อาลปนะ. โภ  อตฺต  อตฺตา ภวนฺโต  อตฺตาโน
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ทตุยิา. อตฺตาน�  อตฺต� อตฺตาโน

ตตยิา. อตฺตนา  อตฺเตน อตฺตเนห ิ อตฺตเนภิ

จตุตถ.ี อตฺตโน อตฺตาน�

ปัญจม.ี อตฺตนา อตฺตเนห ิ อตฺตเนภิ

ฉฏัฐ.ี อตฺตโน อตฺตาน�

สตัตม.ี อตฺตนิ อตฺเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ นา วภิตัต ิแปลง อ เป็น อ

๒. เพราะ ห ิวภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ อตฺตศพัท ์เป็น อน

๓. หลงัจาก อตฺตศพัท ์แปลง ส เป็น โน

๔. หลงัจาก อตฺตศพัท ์แปลง สฺมา เป็น นา

๕. หลงัจาก อตฺตศพัท ์แปลง สฺม ึเป็น นิ

อาการันต์ ปุงลงิค์ สาสทฺทปทมาลา (สุนัข)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สา สา

อาลปนะ. เห  ส  สา เห  สา

ทตุยิา. ส� เส

ตตยิา. เสน สาห ิ สาภิ

จตุตถ.ี สสฺส  สาย สาน�

ปัญจม.ี สา  สมฺหา  สสฺมา สาห ิ สาภิ

ฉฏัฐ.ี สสฺส   สาน�

สตัตม.ี เส  สมฺห ิ สสฺม ึ สาส ุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะวภิตัตฝ่ิายเอกวจนะ และ โย วภิตัต ิเวน้ อาการนัตใ์นอติถลีงิค ์รสัสะ อา เป็น อ, อ ีเป็น 

อ ิและ อ ูเป็น อุ
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อกิารันต์ ปุงลงิค์ อคฺคสิทฺทปทมาลา (ไฟ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อคฺคนิิ  อคฺค ิ อคฺค ี อคฺคโย

อาลปนะ. เห  อคฺค ิ เห  อคฺค ี อคฺคโย

ทตุยิา. อคฺค ึ อคฺค ี อคฺคโย

ตตยิา. อคฺคนิา   อคฺคหี ิ อคฺคภี ิ อคฺคหิ ิ อคฺคภิิ

จตุตถ.ี อคฺคโิน  อคฺคสฺิส อคฺคนี�  อคฺคนิ�

ปัญจม.ี อคฺคนิา  อคฺคมฺิหา  อคฺคสฺิมา อคฺคหี ิ อคฺคภี ิ อคฺคหิ ิ อคฺคภิิ

ฉฏัฐ.ี อคฺคโิน  อคฺคสฺิส อคฺคนี�  อคฺคนิ�

สตัตม.ี อคฺคมฺิห ิ อคฺคสฺิม ึ อคฺคสี ุ อคฺคสิุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิวภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ อคฺคศิพัท ์เป็น อนิิ และลบ ส ิวภิตัต ิบา้ง

๒. ลบ โย วภิตัต ิบา้ง, เพราะ โย วภิตัตทิีแ่ปลงเป็น นิ แลว้ และทีถ่กูลบแลว้ ทฆีะ อ ิ เป็น อ ี 

และ อุ เป็น อ ูและเพราะ โย วภิตัต ิแปลง อ ิหรอื อ ี(ชือ่ ฌ) เป็น อ

๓. แปลง อ� วภิตัต ิและ มอกัษร เป็น นิคหติ 

๔. ศพัทแ์จกตามเหลา่น้ี ในปฐมาไมม่กีารแปลง ส ิ วภิตัตเิป็น อนิิ ทีเ่หลอืแจกตาม อคฺคศิพัท ์

ทกุประการ

ศัพท์แจกตาม อคฺค ิศัพท์ มดีังนี้

โชติ   ไฟ   ปาณิ  ฝ่ามอื   คณฺ ิ  ศพัทย์าก,ปม  มุฏฺ ิ ก�ามอื  

กจุฉิฺ   ทอ้ง   วตถิฺ  กระเพาะปัสสาวะ สาลิ  ขา้วสาล ี  วีหิ  ขา้วเปลอืก  

พยฺาธิ  โรค    โอธิ  เขตแดน   โพธิ  ตน้โพธิ ์   สนฺธิ  การต่อ   

ราสิ  กอง, หมู ่   เกสิ  คนฝึกมา้ชือ่เกส ีสาติ  ภกิษุชือ่วา่สาต ิ ทีปิ  เสอืดาว  

อิสิ  ฤาษ ี   มนิุ  พระมนีุ, ภกิษุ   มณิ  แกว้มณ ี  ธนิ  เสยีง  

ยติ  ภกิษุ    คิริ  ภเูขา รวิ  ดวงอาทติย ์  กวิ  กว,ี บณัฑติ 

กปิ   ลงิ    อสิ   ดาบ   มสิ  น�้าหมกึ   นิธิ  ขมุทรพัย ์ 

วิธิ  วธิ ี  อหิ  ง ู  กิมิ  หนอน   ปติ  สาม,ี เจา้นาย   

หริ  ทองค�า    อริ  ศตัร ู  ติมิ  ปลาใหญ่ชือ่ตมิ ิกลิ  โทษ, บาป  

พลิ  พลกีรรม   ชลธิ  มหาสมทุร คหปติ  คหบด ี  อธิปติ  อธบิด ี

อญชฺลิ  กระพุม่มอื   สารถิ  นายสารถ ี  อติถิ  แขกผูม้าเยอืน สมาธิ  ความตัง้มัน่
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อกีารันต์ ปุงลงิค์ ทณฺฑสีทฺทปทมาลา (ผู้มไีม้เท้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ทณฺฑ ี ทณฺฑ ี ทณฺฑโิน

อาลปนะ. โภ  ทณฺฑ ิ ภวนฺโต  ทณฺฑ ี ทณฺฑโิน

ทตุยิา. ทณฺฑนิ�  ทณฺฑ ึ ทณฺฑ ี ทณฺฑโิน

ตตยิา. ทณฺฑนิา  ทณฺฑหี ิ ทณฺฑภีิ

จตุตถ.ี ทณฺฑโิน  ทณฺฑสฺิส ทณฺฑนี�

ปัญจม.ี ทณฺฑนิา  ทณฺฑมฺิหา  ทณฺฑสฺิมา ทณฺฑหี ิ ทณฺฑภีิ

ฉฏัฐ.ี ทณฺฑโิน  ทณฺฑสฺิส ทณฺฑนี�

สตัตม.ี ทณฺฑนิิ  ทณฺฑมฺิห ิ ทณฺฑสฺิม ึ ทณฺฑสีุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง โย วภิตัต ิเป็น โน

๒. เพราะ ส ิอาลปนะ(ค) รสัสะ อ ีเป็น อ ิและ อ ูเป็น อุ

๓. หลงัจากทีท่�ารสัสะแลว้ แปลง อ� เป็น น� บา้ง

๔. หลงัจากทีท่�ารสัสะแลว้ แปลง สฺม ึเป็น นิ บา้ง 

ศัพท์แจกตาม ทณฺฑ ีมดีังนี้

ธมมีฺ  ผูม้ธีรรม    สฆีํ  ผูม้หีมู ่   ญาณี  ผูม้ญีาณ    หตถีฺ  ชา้ง, ผูม้งีวง   

จกฺกี  ผูม้จีกัร    ปกฺขี  นก, ผูม้ปีีก    ทา ี สตัวผ์ูม้เีขีย้ว    รฏฺ ี ผูม้แีวน่แควน้   

ฉตตีฺ  ผูม้รีม่    มาลี  ผูม้พีวงมาลยั  วมมีฺ  ผูม้เีสือ้เกราะ    โยคี  ผูม้คีวามเพยีร   

ภาคี  ผูม้สีว่น    โภคี  ผูม้โีภคทรพัย ์กามี  ผูม้คีวามใคร ่ สามี  ผูม้ทีรพัย์

ธชี  ผูม้ธีง    คณี  ผูม้คีณะ    สสี  ดวงจนัทร ์ กุฏฺ ี ผูม้โีรคเรือ้น  

ชฏี  ฤาษ,ี ผูม้ชีฎา ยานี  ผูม้ยีานพาหนะ สขีุ  ผูม้คีวามสขุ    สิขี  นกยงู, ผูม้หีงอน   

ทนฺตี  ชา้ง, ผูม้งีา    มนฺตี  ผูม้กีารปรกึษา  กรี  ชา้ง, ผูม้งีวง    จาคี  ผูม้กีารบรจิาค  

กสุลี  ผูม้กุีศล   มสุลี  ผูม้สีาก   พลี  ผูม้กี�าลงั    

ปาปการี ผูท้�าบาปโดยปกต ิ   ธมมฺจารี  ผูป้ระพฤตธิรรมโดยปกต ิ
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อุการันต์ ปุงลงิค์ ภกิฺขุสทฺทปทมาลา (ภกิษุ)

วิภัตติ   เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภกฺิข ุ  ภกฺิข ู ภกฺิขโว

อาลปนะ. โภ  ภกฺิข ุ ภวนฺโต  ภกฺิข ู ภกฺิขเว  ภกฺิขโว

ทตุยิา. ภกฺิขุ� ภกฺิข ู ภกฺิขโว

ตตยิา. ภกฺิขนุา ภกฺิขหู ิ ภกฺิขภู ิ ภกฺิขหุ ิ ภกฺิขภุิ

จตุตถ.ี ภกฺิขโุน  ภกฺิขสฺุส ภกฺิขนู�  ภกฺิขนุ�

ปัญจม.ี ภกฺิขนุา  ภกฺิขมฺุหา  ภกฺิขสฺุมา ภกฺิขหู ิ ภกฺิขภู ิ ภกฺิขหุ ิ ภกฺิขภุิ

ฉฏัฐ.ี ภกฺิขโุน  ภกฺิขสฺุส ภกฺิขนู�  ภกฺิขนุ�

สตัตม.ี ภกฺิขมฺุห ิ ภกฺิขสฺุม ึ ภกฺิขสู ุ ภกฺิขสุุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง โย เป็น โว บา้ง

๒. เพราะ เว และ โว วภิตัยาเทศ แปลง อุ เป็น อ

๓. หลงัจากรสัสะโดยปกต ิแปลง โย อาลปนะ เป็น เว และ โว

ศัพท์แจกตาม ภกิฺขุ มดีังนี้

เสต ุ สะพาน, เขือ่น  เกต ุ ธง    ราห ุ  อสรูชือ่วา่ราห ู ภาณุ  พระอาทติย ์  

ปงฺค ุ คนเปลีย้    อจุฉฺุ  ออ้ย    เวฬ ุ ไมไ้ผ ่   มจจฺ ุ ความตาย   

สินฺธ ุ มหาสมทุร    พนฺธ ุ พวกพอ้ง  เนร ุ ภเูขาสเินร ุ  เมร ุ ภเูขาสเินร ุ  

สตตฺ ุ ศตัร ู   การ ุ นายชา่ง    เหต ุ เหตุ    ชนฺต ุ สตัว ์ 

รรุ ุ กวาง    ปฏุ  คนฉลาด

 หมายเหต ุ:- เหตุศพัท ์และชนฺตุศพัท ์ใน โย ปฐมาและทตุยิา มรีปูเป็น เหตุโย, ชนฺตุโย  

เฉพาะ ชนฺตุศพัท ์แปลง โย วภิตัต ิเป็น โน มรีปูเป็น ชนฺตุโน  ทีเ่หลอืเหมอืน ภกฺิขศุพัท์
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เหตุสทฺทปทมาลา (เหตุ)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. เหตุ   เหต ู เหตโว  เหตุโย

อาลปนะ. โภ  เหตุ ภวนฺโต  เหต ู เหตเว  เหตโว

ทตุยิา. เหตุ� เหต ู เหตโว  เหตุโย

ตตยิา. เหตุนา เหตหู ิ เหตภู ิ เหตุห ิ เหตุภิ

จตุตถ.ี เหตุโน  เหตุสฺส เหตนู�  เหตุน�

ปัญจม.ี เหตุนา  เหตุมฺหา  เหตุสฺมา เหตหู ิ เหตภู ิ เหตุห ิ เหตุภิ

ฉฏัฐ.ี เหตุโน  เหตุสฺส เหตนู�  เหตุน�

สตัตม.ี เหตุมฺห ิ เหตุสฺม ึ เหตสู ุ เหตุสุ

ชนฺตุสทฺทปทมาลา (สัตว์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ชนฺตุ   ชนฺต ู ชนฺตโว  ชนฺตุโน  ชนฺตุโย

อาลปนะ. โภ  ชนฺตุ ภวนฺโต  ชนฺต ู ชนฺตเว  ชนฺตโว

ทตุยิา. ชนฺตุ� ชนฺต ู ชนฺตโว  ชนฺตุโน  ชนฺตุโย

ตตยิา. ชนฺตุนา ชนฺตหู ิ ชนฺตภู ิ ชนฺตุห ิ ชนฺตุภิ

จตุตถ.ี ชนฺตุโน  ชนฺตุสฺส ชนฺตนู�  ชนฺตุน�

ปัญจม.ี ชนฺตุนา  ชนฺตุมฺหา  ชนฺตุสฺมา ชนฺตหู ิ ชนฺตภู ิ ชนฺตุห ิ ชนฺตุภิ

ฉฏัฐ.ี ชนฺตุโน  ชนฺตุสฺส ชนฺตนู�  ชนฺตุน�

สตัตม.ี ชนฺตุมฺห ิ ชนฺตุสฺม ึ ชนฺตสู ุ ชนฺตุสุ

สตฺถุสทฺทปทมาลา (พระศาสดา, ครู)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สตฺถา สตฺถาโร

อาลปนะ. โภ  สตฺถ  สตฺถา   ภวนฺโต  สตฺถาโร

ทตุยิา. สตฺถาร� สตฺถาเร  สตฺถาโร

ตตยิา. สตฺถารา  สตฺถุนา สตฺถาเรห ิ สตฺถาเรภิ

จตุตถ.ี สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส สตฺถาราน�  สตฺถาน�

ปัญจม.ี สตฺถารา สตฺถาเรห ิ สตฺถาเรภิ
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ฉฏัฐ.ี สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส สตฺถาราน�  สตฺถาน�

สตัตม.ี สตฺถร ิ สตฺถาเรสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิวภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ สตฺถุ, ปิตุ, มาตุ, ภาตุ, ธตุี และ กตฺตุศพัทเ์ป็นตน้ เป็น อา และ

ลบ ส ิวภิตัติ

๒. เพราะวภิตัตอิืน่จาก ส ิวภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ สตฺถุ และ ปิตุศพัทเ์ป็นตน้ เป็น อาร

๓. หลงัจาก อาร อาเทศ แปลง โย วภิตัต ิเป็น โอ

๔. หลงัจาก อาร อาเทศ แปลง นา วภิตัต ิเป็น อา

๕. เพราะ ส วภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ สตฺถุ และ ปิตุศพัทเ์ป็นตน้ เป็น อุ และลบ ส วภิตัติ

๖. เพราะ น� วภิตัต ิแปลงทีส่ดุของ สตฺถุ และ ปิตุศพัทเ์ป็นตน้ เป็น อ

๗. หลงัจาก อาร อาเทศ แปลง สฺม ึวภิตัต ิเป็น อิ

๘. เพราะ อ ิวภิตัยาเทศ รสัสะ อาร อาเทศ เป็น อร

กตฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้กระท�า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กตฺตา กตฺตาโร

อาลปนะ. โภ  กตฺต  กตฺตา ภวนฺโต  กตฺตาโร

ทตุยิา. กตฺตาร� กตฺตาเร  กตฺตาโร

ตตยิา. กตฺตารา กตฺตาเรห ิ กตฺตาเรภิ

จตุตถ.ี กตฺตุ  กตฺตุโน  กตฺตุสฺส กตฺตาราน�  กตฺตาน�  กตฺตนู�  กตฺตุน�

ปัญจม.ี กตฺตารา กตฺตาเรห ิ กตฺตาเรภิ

ฉฏัฐ.ี กตฺตุ  กตฺตุโน  กตฺตุสฺส กตฺตาราน�  กตฺตาน�  กตฺตนู�  กตฺตุน�

สตัตม.ี กตฺตร ิ  กตฺตาเรส ุ กตฺตสู ุ กตฺตุสุ

ศัพท์แจกตาม กตฺตุศัพท์ มดีังนี้

ภตตฺ ุ  ผูเ้ลีย้ง, สาม ี วตตฺ ุ  ผูก้ลา่ว   เนต ุ  ผูน้�าไป       โสต ุ  ผูฟั้ง  

ญาต ุ  ผูรู้ ้  เชต ุ  ผูช้นะ          เฉตตฺ ุ ผูต้ดั   เภตตฺ ุ ผูผ้า่, ผูท้�าลาย  

ทาต ุ  ผูใ้ห ้  ธาต ุ  ผูท้รงไว ้       นตตฺ ุ  หลาน   โพทธฺ ุ  ผูรู้ ้ 

วิญญฺาเปต ุ ผูใ้หรู้ ้ กาเรต ุ  ผูใ้หท้�า    สาเวต ุ  ผูใ้หฟั้ง 
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ปิตุสทฺทปทมาลา  (บดิา)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปิตา ปิตโร

อาลปนะ. โภ  ปิต  ปิตา ภวนฺโต  ปิตโร

ทตุยิา. ปิตร�  ปิตเร  ปิตโร

ตตยิา. ปิตรา  ปิตุนา ปิตเรห ิ- ภ,ิ  ปิตหู ิ- ภ,ิ  ปิตุห ิ- ภิ

จตุตถ.ี ปิตุ  ปิตุโน  ปิตุสฺส ปิตราน�  ปิตาน�  ปิตนู�  ปิตุน�

ปัญจม.ี ปิตรา ปิตเรห ิ- ภ,ิ  ปิตหู ิ- ภ,ิ  ปิตุห ิ- ภิ

ฉฏัฐ.ี ปิตุ  ปิตุโน  ปิตุสฺส ปิตราน�  ปิตาน�  ปิตนู�  ปิตุน�

สตัตม.ี ปิตร ิ  ปิตเรส ุ ปิตสู ุ ปิตุสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. รสัสะ อาร อาเทศของ ปิตุ, มาตุ, ภาตุศพัทเ์ป็นตน้ เป็น อร

๒. รปูทีเ่หลอื มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน กตฺตุศพัทท์กุประการ

อูการันต์ ปุงลงิค์ อภภิูสทฺทปทมาลา (ผู้เป็นใหญ่)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อภภิ ู อภภิ ู อภภุิโว

อาลปนะ. โภ  อภภุิ   ภวนฺโต  อภภิ ู อภภุิโว

ทตุยิา. อภภุิ� อภภิ ู อภภุิโว

ตตยิา. อภภุินา อภภิหู ิ อภภิภูิ

จตุตถ.ี อภภุิโน  อภภุิสฺส อภภินู�

ปัญจม.ี อภภุินา  อภภุิมฺหา  อภภุิสฺมา อภภิหู ิ อภภิภูิ

ฉฏัฐ.ี อภภุิโน  อภภุิสฺส อภภินู�

สตัตม.ี อภภุิมฺห ิ อภภุิสฺม ึ อภภิสูุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. ลบ โย วภิตัต,ิ แปลง โย เป็น โว และรสัสะ อ ูเป็น อุ

๒. รสัสะ อ ูเป็น อุ และแปลง ส วภิตัต ิเป็น โน

๓. แปลง สฺมา วภิตัต ิเป็น นา
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ศัพท์แจกตาม อภภิู มดีังนี้

สยมภฺ ู ผูเ้ป็นเอง,พระพทุธเจา้ เวสสฺภ ู พระเวสสภพูทุธเจา้ ปราภิภ ู  ผูป้กครองบุคคลอื่น

สหภ ู  ธรรมอนัเป็นไปดว้ยกนั (เฉพาะ สหภศูพัท ์แปลง โย วภิตัต ิเป็น โว และ โน)

สพฺพญฺญูสทฺทปทมาลา (พระสัพพัญญูพุทธเจ้า)

วิภัตติ เอกวจนะ                            พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺพญฺญ ู สพฺพญฺญ ู สพฺพญฺญโุน

อาลปนะ. โภ  สพฺพญฺญ ุ โภนฺโต  สพฺพญฺญ ู สพฺพญฺญโุน

ทตุยิา. สพฺพญฺญุ� สพฺพญฺญ ู สพฺพญฺญโุน

ตตยิา. สพฺพญฺญนุา สพฺพญฺญหู ิ สพฺพญฺญภูิ

จตุตถ.ี สพฺพญฺญโุน  สพฺพญฺญสฺุส สพฺพญฺญนู�

ปัญจม.ี สพฺพญฺญนุา สพฺพญฺญมฺุหา สพฺพญฺญสฺุมา สพฺพญฺญหู ิ สพฺพญฺญภูิ

ฉฏัฐ.ี  สพฺพญฺญโุน  สพฺพญฺญสฺุส สพฺพญฺญนู�

สตัตม.ี สพฺพญฺญมฺุห ิ สพฺพญฺญสฺุม ึ สพฺพญฺญสู ุ 

ศัพท์แจกตาม สพฺพญฺญู มดีังนี้

มคคฺญญฺ ู ผูรู้ม้รรค, ผูรู้ห้นทาง ธมมฺญญฺ ู  ผูรู้ธ้รรม, ผูรู้เ้หตุ 

อตถฺญญฺ ู  ผูรู้อ้รรถ, ผูรู้ผ้ล กาลญญฺ ู ผูรู้ก้าลอนัสมควร 

รตตฺญญฺ ู  ผูรู้ร้าตร ี(ผูม้อีายมุาก)  มตตฺญญฺ ู  ผูรู้ป้ระมาณ

กตญญฺ ู  ผูรู้ค้ณุทีผู่อ้ ื่นท�าแลว้ ตถญญฺ ู  ผูรู้ค้วามจรงิ 

วิญญฺ ู  ผูรู้แ้จง้, ผูรู้เ้ดยีงสา วิท ู ผูรู้,้ บณัฑติ 

เวทค ู  ผูถ้งึฝัง่แหง่พระเวท ปารค ู  ผูถ้งึฝัง่ (ผูเ้ชีย่วชาญ)

โอการันต์ ปุงลงิค์ โคสทฺทปทมาลา (วัว)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โค คาโว  คโว

อาลปนะ. เห  โค เห  คาโว  คโว

ทตุยิา. คาวุ�  คาว�  คว� คาโว  คโว

ตตยิา. คาเวน  คเวน โคห ิ โคภิ
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จตุตถ.ี คาวสฺส  ควสฺส คว�  คนฺุน�  โคน�

ปัญจม.ี คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา  โคห ิ โคภิ

ฉฏัฐ.ี คาวสฺส  ควสฺส คว�  คนฺุน�  โคน�

สตัตม.ี คาเว คาวมฺห ิคาวสฺม ึ คเว ควมฺห ิควสฺม ึ      คาเวส ุ คเวส ุ โคสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ โย วภิตัต ิแปลง โอ ของ โค เป็น อาว และแปลง โย เป็น โอ

๒. เพราะ อ� วภิตัต ิและ ส วภิตัต ิแปลง โอ ของ โค เป็น อาว และ อว

๓. เพราะ โย, นา, ส, สฺมา, สฺม ึและ ส ุวภิตัต ิแปลง โอ ของ โค เป็น อว

๔. เพราะ อ� วภิตัต ิแปลง อ ของ อาว ทีแ่ปลงมาจาก โอ ของ โค เป็น อุ บา้ง

ปุลลงิคสังคหคาถา

  ปริุโส  คณุวา  ราชา    สาคคิฺ  ทณฺฑี  จ  ภิกฺข ุ จ,

  สตถฺาภิภ ู จ  สพพฺญญฺ ู  โคติ  ปลฺุลิงฺคสงฺคโห.

๓.๒ อติถลีงิคนาม
อาการันต์ อติถลีงิค์ กญฺญาสทฺทปทมาลา (สาวน้อย)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กฺา กฺา  กฺาโย

อาลปนะ. โภต ิ กฺเ โภติโย  กฺา  กฺาโย

ทตุยิา. กฺํ กฺา  กฺาโย

ตตยิา. กฺาย กฺาหิ  กฺาภิ

จตุตถ.ี กฺาย กฺานํ

ปัญจม.ี กฺาย กฺาหิ  กฺาภิ

ฉฏัฐ.ี กฺาย กฺานํ

สตัตม.ี กฺาย  กฺายํ กฺาสุ
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วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง ส ิอาลปนะ(ค) เป็น เอ

๒. หลงัจาก อาการนัตใ์นอติถลีงิค ์ แปลงวภิตัตฝ่ิายเอกวจนะ ตัง้แต่ นา ตตยิา ถงึ สฺม ึ สตัตม ี

 (นา, ส, สฺมา, ส, สฺม)ึ เป็น อาย

๓. หลงัจากการนัตท์ัง้ปวงในอติถลีงิค ์แปลง สฺม ึเป็น ย� บา้ง

ศัพท์แจกตาม กญฺญา มดีังนี้

สทธฺา   ความเชือ่ เมธา   ปัญญา  ปญฺญา   ปัญญา   

วิชชฺา   ความรู ้  จินฺตา   ความคดิ   มนฺตา   ความรู ้  

วีณา   พณิ   ตณฺหา  ตณัหา   อิจฉฺา   ความตอ้งการ   

มจุฉฺา   ความหลง   เอชา   ตณัหา   มายา   มารยา  

เมตตฺา   เมตตา   มตตฺา   ประมาณ   สิกฺขา  ขอ้ทีค่วรศกึษา 

ภิกฺขา   อาหาร   ชงฺฆา   แขง้   คีวา   คอ   

ชิวหฺา   ลิน้   วาจา   ค�าพดู   ฉายา   เงา   

อาสา   ความหวงั,ตณัหา  คงฺคา   แมน่�้าคงคา   นาวา   เรอื  

คาถา   คาถา,รอ้ยกรอง  เสนา   กองทพั   เลขา   รอยขดีเขยีน   

สาลา   ศาลา   มาลา   พวงมาลยั   เวลา   เวลา   

ปชูา   การบชูา   ขิฑฑฺา   การเลน่   ปิปาสา   ความกระหาย   

เวทนา  การเสวยอารมณ์ สญฺญา   ความจ�า, ชือ่   เจตนา   ความจงใจ 

ตสินา   ตณัหา   ปชา   หมูส่ตัว ์  เทวตา   เทวดา   

วฏฺฏกา   นกคุม้   โคธา   เหีย้, ตะกวด   พลากา   นกยาง   

ปริสา   บรษิทั  สภา  สภา,ทีป่ระชมุ วาลิกา   ทราย   

สิขา   ยอด, หงอน   วิสาขา  ดาววสิาขา   วิสิขา  ถนน  

สาขา   กิง่ไม ้  วจา   วา่นน�้า   วญฌฺา   หญงิหมนั   

ชฏา   ชฎา   ฆฏา  หมอ้   เชฏฺา   ดาวชา้งใหญ่   

โสณฺฑา   งวงชา้ง   วาสนา   วาสนา   กรณุา   ความสงสาร   

วนิตา   หญงิสาว   ลตา   เถาวลัย ์  กถา   ค�าพดู  

นิททฺา   ความหลบั   สธุา   อาหารทพิย,์ปนูขาว นาสา   จมกู  

ทิสา   ทศิ สึสปา  ตน้ประดูล่าย   ปปา  น�้าประปา,บอ่น�้า      

ปภา   รศัม ี  สีมา   สมีา, เขตแดน   ขมา  ความอดทน   
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ชายา   ภรรยา   ขตติฺยา   นางกษตัรยิ ์  สกฺขรา   กอ้นกรวด  

สรุา   สรุา, เหลา้   โทลา   ชงิชา้   ตลุา   ตราชัง่   

สิลา   ศลิา, หนิ   ลีลา   การเยือ้งกราย  ลาลา   น�้าลาย   

เอลา   น�้าลาย  วสธุา   แผน่ดนิ, พสธุา กลา   สว่น, เสีย้วที ่๑๖  

วฬวา  มา้ตวัเมยี   มสูา   เบา้ คหุา   ถ�้า  

อกิารันต์ อติถลีงิค์ รตฺตสิทฺทปทมาลา (ราตร,ี กลางคนื)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. รตฺต ิ รตฺต ี รตฺตโิย  รโตยฺ

อาลปนะ. เห  รตฺต ิ เห  รตฺต ี รตฺตโิย

ทตุยิา. รตฺต ึ รตฺต ี รตฺตโิย

ตตยิา. รตฺตยิา   รตฺตหี ิ รตฺตภี ิ รตฺตหิ ิ รตฺตภิิ

จตุตถ.ี รตฺตยิา รตฺตนี�  รตฺตนิ�

ปัญจม.ี รตฺตยิา  รตยฺา รตฺตหี ิ รตฺตภี ิ รตฺตหิ ิ รตฺตภิิ

ฉฏัฐ.ี รตฺตยิา รตฺตนี�  รตฺตนิ�

สตัตม.ี รตฺตยิา รตยฺา รตยฺ ํรตตึฺ รตโฺต รตฺตยิ� รตฺตสี ุ รตฺตสิุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. หลงัอวิณัณะและอุวณัณะในอติถลีงิค ์ แปลงวภิตัตฝ่ิายเอกวจนะ ตัง้แต่ นา ตตยิา ถงึ สฺม ึ 

สตัตม ี(นา, ส, สฺมา, ส, สฺม)ึ เป็น ยา

๒. แปลง สฺมา เป็น อา และแปลง สฺม ึเป็น อ� บา้ง

๓. เพราะสระทีแ่ปลงมาจากวภิตัต ิแปลง อ ิเป็น ย

๔. แปลง สฺม ึวภิตัต ิเป็น โอ บา้ง

ศัพท์แจกตาม รตฺต ิมดีังนี้

ปตติฺ   สว่นบุญ   ยตุติฺ  ความสมควร วตุติฺ   ค�าอธบิายสตูร   

กิตติฺ   ชือ่เสยีง มตุติฺ   ความหลุดพน้   ติตติฺ   ความอิม่   

ขนฺติ   ความอดทน   กนฺติ   ความชอบใจ   สนฺติ   พระนิพพาน   

ตนฺติ   แบบแผน   สิทธิฺ   ความส�าเรจ็   สทุธิฺ   ความบรสิทุธิ ์ 
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อิทธิฺ   ความส�าเรจ็,ฤทธิ ์วทุธิฺ   ความเจรญิ   พทุธิฺ   ความรู ้  

โพธิ       โพธญิาณ   ภมิู   แผน่ดนิ   ชาติ   การเกดิ   

ปีติ   ปีต,ิ ความอิม่ใจ  สติู   การเกดิ   นนฺทิ   ความเพลดิเพลนิ  

สนฺธิ  การปฏสินธ ิ สาณิ   ผา้มา่น   โกฏิ   โกฎ,ิ ปลาย  

ทิฏฺ ิ ความเหน็   วฑุฒิฺ   ความเจรญิ   ตุฏฺ ิ  ความยนิด ี  

ยฏฺ ิ  ไมเ้ทา้   ปาฬิ  ล�าดบั, แถว   อาฬิ   ฝัง่น�้า   

นาฬิ   ทะนาน   เกฬิ   การเลน่   สติ   ความระลกึได ้  

มติ   ความรู ้  คติ   การไป   จติุ   ตาย, เคลือ่น

ธิติ   ความเพยีร   ยวุติ   หญงิสาว   วิกติ   การเปลีย่นแปลง 

รติ   ความยนิด ี  รจิุ   ความชอบใจ, รศัม ี อสนิ   สายฟ้า   

วสนิ  ผา้   โอสธิ   ดาวประจ�ารุง่   องฺคลิุ   น้ิวมอื   

ธลิุ   ธลุ,ี ฝุ่ นละออง   ทนฺุทภิุ   กลองใหญ่   โทณิ   รางไม ้ 

อฏวิ   ป่าดง   ฉวิ   ผวิหนงั

 หมายเหต ุ:- ศพัทแ์จกตาม รตฺตศิพัท ์เวน้ปฐมาวภิตัต ิรปูวา่ “รโตฺย” ปัญจมวีภิตัต ิรปูวา่  

“รตฺยา” และสตัตมวีภิตัต ิ รปูวา่ “รตฺยา, รตฺย�, รตฺต,ึ รตฺโต” ทีเ่หลอืแจกเหมอืน รตฺต ิ ศพัท ์

ทกุประการ เฉพาะศพัทท์ีม่ ีตปัิจจยัต่อทา้ย มรีปูเหมอืน รตฺตศิพัทไ์ดท้กุรปู

อกีารันต์ อติถลีงิค์ อติฺถสีทฺทปทมาลา (หญงิ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อตฺิถ ี อตฺิถ ี อตฺิถโิย

อาลปนะ. โภต ิ อตฺิถ ิ โภตโิย  อตฺิถ ี อตฺิถโิย

ทตุยิา. อตฺิถยิ�  อตฺิถ ึ อตฺิถ ี อตฺิถโิย

ตตยิา. อตฺิถยิา อตฺิถหี ิ อตฺิถภีิ

จตุตถ.ี อตฺิถยิา อตฺิถนี�

ปัญจม.ี อตฺิถยิา อตฺิถหี ิ อตฺิถภีิ

ฉฏัฐ.ี อตฺิถยิา อตฺิถนี�

สตัตม.ี อตฺิถยิา  อตฺิถยิ� อตฺิถสีุ
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ศัพท์แจกตาม อติฺถ ีมดีังนี้

มหี   แผน่ดนิ   เวตรณี   แมน่�้าเวตรณ ี  วาปี   บงึ   

ปาฏลี   ตน้แคฝอย   กทลี   ตน้กลว้ย   ฆฏี   หมอ้น�้า   

นารี   ผูห้ญงิ   กมุารี   เดก็หญงิ   ตรณีุ   หญงิสาว   

วารณีุ   แมม่ด   พรฺาหมฺณี พราหมณ ี  สขี   เพือ่นหญงิ  

คนฺธพพีฺ  หญงิคนธรรพ ์  กินฺนรี   นางกนินร ี  นาคี   นางนาค   

เทวี   พระเทว,ีพระราชนีิ ยกฺขี   นางยกัษ ์  อชี   แมแ่พะ   

มิคี   แมเ่น้ือ   วานรี   นางลงิ   สกูรี   แมห่ม ู  

กกฺุกฏีุ   แมไ่ก่   หสีํ   นางหงส ์  กากี   แมก่า  

คุณวตสีทฺทปทมาลา (หญงิผู้มคีุณ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คณุวต ี  คณุวต ี คณุวตโิย 

อาลปนะ. โภต ิ คณุวต ิ  โภตโิย  คณุวต ีคณุวตโิย  

ทตุยิา. คณุวตยิ�  คณุวต ึ คณุวต ี คณุวตโิย  

ตตยิา. คณุวตยิา   คณุวตหี ิ คณุวตภี ิ 

จตุตถ.ี คณุวตยิา   คณุวตนี�  

ปัญจม.ี คณุวตยิา   คณุวตหี ิ คณุวตภี ิ 

ฉฏัฐ.ี คณุวตยิา   คณุวตนี�  

สตัตม.ี คณุวตยิา คณุวตยิ�  คณุวตสี ุ 

คุณวนฺตสีทฺทปทมาลา (หญงิผู้มคีุณ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คณุวนฺต ี คณุวนฺต ี คณุวนฺตโิย

อาลปนะ. โภต ิ คณุวนฺต ิ โภตโิย  คณุวนฺต ี คณุวนฺตโิย

ทตุยิา. คณุวนฺตยิ�  คณุวนฺต ึ คณุวนฺต ี คณุวนฺตโิย

ตตยิา. คณุวนฺตยิา คณุวนฺตหี ิ คณุวนฺตภีิ

จตุตถ.ี คณุวนฺตยิา คณุวนฺตนี�

ปัญจม.ี คณุวนฺตยิา คณุวนฺตหี ิ คณุวนฺตภีิ
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ฉฏัฐ.ี คณุวนฺตยิา คณุวนฺตนี�

สตัตม.ี คณุวนฺตยิา  คณุวนฺตยิ�  คณุวนฺตสีุ

ภกิฺขุนสีทฺทปทมาลา (ภกิษุณ)ี

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภกฺิขนีุ ภกฺิขนีุ  ภกฺิขนิุโย

อาลปนะ. โภต ิ ภกฺิขนิุ โภตโิย  ภกฺิขนีุ  ภกฺิขนิุโย

ทตุยิา. ภกฺิขนึุ ภกฺิขนีุ  ภกฺิขนิุโย

ตตยิา. ภกฺิขนิุยา ภกฺิขนีุห ิ ภกฺิขนีุภิ

จตุตถ.ี ภกฺิขนิุยา ภกฺิขนีุน�

ปัญจม.ี ภกฺิขนิุยา ภกฺิขนีุห ิ ภกฺิขนีุภิ

ฉฏัฐ.ี ภกฺิขนิุยา ภกฺิขนีุน�

สตัตม.ี ภกฺิขนิุยา  ภกฺิขนิุย� ภกฺิขนีุสุ

อุการันต์ อติถลีงิค์ ยาคุสทฺทปทมาลา (ข้าวต้ม)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยาค ุ ยาค ู ยาคโุย

อาลปนะ. เห  ยาค ุ เห  ยาค ู ยาคโุย

ทตุยิา. ยาคุ� ยาค ู ยาคโุย

ตตยิา. ยาคยุา ยาคหู ิ ยาคภู ิ ยาคหุ ิ ยาคภุิ

จตุตถ.ี ยาคยุา ยาคนู�  ยาคนุ�

ปัญจม.ี ยาคยุา ยาคหู ิ ยาคภู ิ ยาคหุ ิ ยาคภุิ

ฉฏัฐ.ี ยาคยุา ยาคนู�  ยาคนุ�

สตัตม.ี ยาคยุา  ยาคยุ� ยาคสู ุ ยาคสุุ

ศัพท์แจกตาม ยาคุ มดีังนี้

ธาต ุ  ธาตุ   เธนุ   แมโ่คนม     กาส ุ  หลุม   ทททฺ ุ  โรคกลาก  

กจฉฺุ   โรคหดิ   กณฺฑุ  โรคเกลือ้น   รชชฺ ุ  เชอืก   กเรณุ   ชา้งพงั  

ปิยงฺค ุ  ตน้ประยงค ์     สสสฺ ุ  แมย่าย แมผ่วั
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มาตุสทฺทปทมาลา (มารดา)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. มาตา มาตโร

อาลปนะ. โภต ิ มาต  มาตา โภตโิย  มาตโร

ทตุยิา. มาตร� มาตเร  มาตโร

ตตยิา. มาตรา  มาตุยา  มตยฺา มาตเรห ิ- ภ,ิ  มาตหู ิ- ภ,ิ  มาตุห ิ- ภิ

จตุตถ.ี มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตราน�  มาตาน�  มาตนู�  มาตุน�

ปัญจม.ี มาตรา  มาตุยา มาตเรห ิ- ภ,ิ  มาตหู ิ- ภ,ิ  มาตุห ิ- ภิ

ฉฏัฐ.ี มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตราน�  มาตาน�  มาตนู�  มาตุน�

สตัตม.ี มาตร ิ มาตเรส ุ มาตสู ุ มาตุสุ

ศัพท์แจกตาม มาตุ มดีังนี้

ธีต ุ  ลกูสาว, ธดิา   ทหิุต ุ ลกูสาว, ธดิา

อูการันต์ อติถลีงิค์ ชมฺพูสทฺทปทมาลา (ต้นหว้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ชมฺพ ู ชมฺพ ู ชมฺพโุย

อาลปนะ. เห  ชมฺพ ุ เห  ชมฺพ ู ชมฺพโุย

ทตุยิา. ชมฺพุ� ชมฺพ ู ชมฺพโุย

ตตยิา. ชมฺพยุา ชมฺพหู ิ ชมฺพภูิ

จตุตถ.ี ชมฺพยุา ชมฺพนู�

ปัญจม.ี ชมฺพยุา ชมฺพหู ิ ชมฺพภูิ

ฉฏัฐ.ี ชมฺพยุา ชมฺพนู�

สตัตม.ี ชมฺพยุา  ชมฺพยุ� ชมฺพสูุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะเอกวจนะวภิตัต ิเวน้ ส ิวภิตัต ิรสัสะ อ ูเป็น อุ

๒. เพราะเอกวจนะวภิตัต ิตัง้แต่ตตยิาวภิตัต ิถงึสตัตมวีภิตัต ิแปลงวภิตัต ิเป็น ยา

๓. แปลง สฺม ึวภิตัต ิเป็น ย� บา้ง
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ศัพท์แจกตาม ชมฺพู มดีังนี้

วธ ู  หญงิสาว, สะใภ ้  สรภ ู แมน่�้าสรภ ู  สรพ ู  ตุ๊กแก, จิง้จก  

สตุนู  หญงิผูม้รีา่งกายงดงาม  จม ู กองทพั    วามรู ู หญงิผูม้ขีาออ่นงาม   

โอการันต์ อติถลีงิค์ โคสทฺทปทมาลา (วัวตัวเมยี)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โค คาโว  คโว

อาลปนะ เห  โค เห  คาโว  คโว

ทตุยิา. คาวุ�  คาว�  คว� คาโว  คโว

ตตยิา. คาเวน  คเวน โคห ิ โคภิ

จตุตถ.ี คาวสฺส  ควสฺส คว�  คนฺุน�  โคน�

ปัญจม.ี คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา โคห ิ โคภิ

ฉฏัฐ.ี คาวสฺส  ควสฺส คว�  คนฺุน�  โคน�

สตัตม.ี คาเว คาวมฺห ิคาวสฺม ึคเว ควมฺห ิควสฺม ึ คาเวส ุ คเวส ุ โคสุ

 หมายเหต ุ :- โคศพัท ์ เป็นโอการนัต ์ อติถลีงิค ์ มวีธิที�าตวัรปูและแจกปทมาลาเหมอืน 

โคศพัทใ์นปงุลงิคท์กุประการ

อติถลีงิคสังคหคาถา

  กญญฺา  รตติฺ  นที  อิตถีฺ    มาตลุานี  จ  ภิกฺขนีุ

  ทณฺฑินี  ยาค ุ มาตา  จ    ชมพฺ ู โคติตถิฺสงฺคโห.
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๓.๓ นปุงสกลงิคนาม
อการันต์ นปุงสกลงิค์ จติฺตสทฺทปทมาลา (จติ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. จิตตฺ ํ จตฺิตา  จิตตฺานิ

อาลปนะ เห  จตฺิต เห  จตฺิตา  จิตตฺานิ

ทตุยิา. จตฺิต� จตฺิเต  จิตตฺานิ

ตตยิา. จตฺิเตน จตฺิเตห ิ จตฺิเตภิ

จตุตถ.ี จตฺิตสฺส จตฺิตาน�

ปัญจม.ี จตฺิตา  จตฺิตมฺหา  จตฺิตสฺมา จตฺิเตห ิ จตฺิเตภิ

ฉฏัฐ.ี จตฺิตสฺส จตฺิตาน�

สตัตม.ี จตฺิเต  จตฺิตมฺห ิ จตฺิตสฺม ึ จตฺิเตสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. หลงัจาก อการนัตใ์นนปงุสกลงิค ์แปลง ส ิปฐมาวภิตัต ิเป็น อ�

๒. แปลง โย วภิตัต ิเป็น นิ และแปลง นิ ปฐมา เป็น อา, แปลง นิ ทตุยิา เป็น เอ บา้ง

๓. เพราะ โย วภิตัตทิีแ่ปลงเป็น นิ แลว้ ทฆีะ อ เป็น อา

๔. รปูตัง้แต่ตตยิาวภิตัต ิจนถงึสตัตมวีภิตัต ิเหมอืนกบั อการนัต ์ในปงุลงิคท์กุประการ

ศัพท์แจกตาม จติฺต มดีังนี้

ปญุญฺ บุญ ปาป บาป ผล  ผล 

รปู รปู   สาธน   ความส�าเรจ็ โสต   ห ู

ฆาน   จมกู สขุ  สขุ ทกฺุข  ทกุข ์  

การณ   เหตุ ทาน ทาน สีล ศลี 

ธน ทรพัย ์ โลจน ดวงตา   มลู   มลู, ราก, มลูคา่ 

กลู ฝัง่น�้า พล ก�าลงั ชาล ขา่ย 

มงฺคล มงคล   นฬิน   ดอกบวั ลิงฺค ลงิค,์ เพศ 

มขุ ปาก, หน้า องฺค สว่น, อวยัวะ ชล  น�้า

อมพฺชุ ดอกบวั ปลิุน ทราย ธญฺญ ขา้วเปลอืก 

หิรญญฺ เงนิ ปท บท,เหตุ,เทา้,รอยเทา้ อมต   พระนิพพาน 
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ปทมุ ดอกบวัแดง ปณฺณ  ใบไม ้ สสุาน ป่าชา้ 

วน ป่า, น�้า     อายธุ   อาวธุ หทย หวัใจ 

จีวร จวีร วตถฺ ผา้ กลุ ตระกลู   

อินฺทริฺย   อนิทรยี ์ นยน ดวงตา วทน ปาก 

ยาน ยานพาหนะ อทุาน ค�าอุทาน   โสปาน   บนัได 

ปาน น�้าดืม่ ภวน บา้น ภวุน โลก 

โลห เหลก็   อลาต   ดุน้ไฟ ตณฺุฑ จะงอยปาก 

อณฺฑ ไข ่ ปี ตัง่ กรณ เครือ่งมอื   

มรณ   ความตาย ญาณ ญาณ, ปัญญา อารมมฺณ อารมณ์ 

อรญฺญ   ป่า   ตาณ  พระนิพพาน จรณ การประพฤติ

นคร เมอืง ตีร ฝัง่น�้า ฉตตฺ รม่ 

ฉิททฺ ร,ู ชอ่ง, โพรง

กมฺมสทฺทปทมาลา (กรรม, การงาน, การกระท�า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กมฺม� กมฺมา  กมฺมานิ

อาลปนะ เห  กมฺม เห  กมฺมา  กมฺมานิ

ทตุยิา. กมฺม� กมฺเม  กมฺมานิ

ตตยิา. กมฺมนุา  กมฺมนา  กมฺเมน   กมฺเมห ิ กมฺเมภิ

จตุตถ.ี กมฺมโุน  กมฺมสฺส กมฺมาน�

ปัญจม.ี กมฺมนุา  กมฺมา  กมฺมมฺหา  กมฺมสฺมา กมฺเมห ิ กมฺเมภิ

ฉฏัฐ.ี กมฺมโุน  กมฺมสฺส กมฺมาน�

สตัตม.ี กมฺมนิ  กมฺเม  กมฺมมฺห ิ กมฺมสฺม ึ กมฺเมสุ

คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มคีุณ) (นปุงสกลงิค์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คณุว� คณุวนฺต ิ คณุวนฺตานิ

อาลปนะ โภ  คณุว�  คณุว  คณุวา ภวนฺโต  คณุวนฺต ิ คณุวนฺตานิ

ทตุยิา. คณุวนฺต� คณุวนฺเต  คณุวนฺตานิ

ตตยิา. คณุวตา  คณุวนฺเตน คณุวนฺเตห ิ คณุวนฺเตภิ
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จตุตถ.ี คณุวโต  คณุวนฺตสฺส คณุวต�  คณุวนฺตาน�

ปัญจม.ี คณุวตา คณุวนฺตา คณุวนฺตมฺหา คณุวนฺตสฺมา    คณุวนฺเตห ิ คณุวนฺเตภิ

ฉฏัฐ.ี คณุวโต  คณุวนฺตสฺส คณุวต�  คณุวนฺตาน�

สตัตม.ี คณุวต ิ คณุวนฺเต  คณุวนฺตมฺห ิ คณุวนฺตสฺม ึ คณุวนฺเตสุ

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คจฺฉ�  คจฺฉนฺต� คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

อาลปน. เห  คจฺฉนฺต เห  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

ทตุยิา. คจฺฉนฺต� คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตานิ

ตตยิา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

จตุตถ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

ปัญจม.ี คจฺฉตา  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตมฺหา  คจฺฉนฺตสฺมา   คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

ฉฏัฐ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

สตัตม.ี คจฺฉต ิ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตมฺห ิ คจฺฉนฺตสฺม ึ คจฺฉนฺเตสุ

อาการันต์ นปุงสกลงิค์ อสฺสทฺธาสทฺทปทมาลา (ผู้ไม่มศีรัทธา)     

วิภัตติ เอกวจนะ     พหุวจนะ    

ปฐมา. อสฺสทฺธ� อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธานิ

อาลปนะ. เห  อสฺสทฺธ   เห  อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธานิ

ทตุยิา. อสฺสทฺธ� อสฺสทฺเธ  อสฺสทฺธานิ

ตตยิา. อสฺสทฺเธน อสฺสทฺเธห ิ อสฺสทฺเธภิ

จตุตถ.ี อสฺสทฺธสฺส อสฺสทฺธาน�

ปัญจม.ี อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธมฺหา  อสฺสทฺธสฺมา อสฺสทฺเธห ิ อสฺสทฺเธภิ

ฉฏัฐ.ี อสฺสทฺธสฺส อสฺสทฺธาน�

สตัตม.ี อสฺสทฺเธ  อสฺสทฺธมฺห ิ อสฺสทฺธสฺม ึ อสฺสทฺเธสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. ใหร้สัสะ อา เป็น อ ทกุวภิตัติ

๒. เมือ่รสัสะแลว้ มวีธิที�าตวัรปู และแจกปทมาลาเหมอืน จตฺิตศพัทท์กุประการ
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อกิารันต์ นปุงสกลงิค์ อฏฺสิทฺทปทมาลา (กระดูก)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อฏฺ ิ อฏฺ ี อฏฺนีิ

อาลปนะ. เห  อฏฺ ิ เห  อฏฺ ี อฏฺนีิ

ทุติยา. อฏฺ ึ อฏฺ ี อฏฺนีิ

ตติยา. อฏฺนิา อฏฺหีิ  อฏฺภีิ  อฏฺหิิ  อฏฺภิิ

จตุตถี. อฏฺโิน  อฏฺสิฺส อฏฺนีํ  อฏฺนิํ

ปัญจม.ี อฏฺนิา  อฏฺมิฺหา  อฏฺสิฺมา อฏฺหีิ  อฏฺภีิ  อฏฺหิิ  อฏฺภิิ

ฉฏัฐ.ี อฏฺโิน  อฏฺสิฺส อฏฺนีํ  อฏฺนิํ

สัตตมี. อฏฺมิฺหิ  อฏฺสิฺมึ อฏฺสีุ  อฏฺสิุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. ลบ โย วภิตัต ิแลว้ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี แปลง โย เป็น นิ แลว้ทฆีะ อ ิเป็น อี

๒. ตัง้แต่ตตยิาวภิตัต ิจนถงึสตัตมวีภิตัต ิฝ่ายพหวุจนะ จะมไีด ้๒ รปู คอื รปูรสัสะ และรปูทฆีะ

ศัพท์แจกตาม อฏฺ ิมดีังนี้

สตถิฺ ขาออ่น ทธิ นมสม้ วาริ น�้า อกฺขิ  นยัน์ตา

อจฉิฺ นยัน์ตา อจจิฺ เปลวไฟ

อกีารันต์ นปุงสกลงิค์ สุขการสีทฺทปทมาลา (อันกระท�าซึ่งความสุขโดยปกต)ิ

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สขุการ ิ สขุการ ี สขุการนิี

อาลปนะ. เห  สขุการ ิ เห  สขุการ ี สขุการนิี

ทตุยิา. สขุการนิ�  สขุการ ึ สขุการ ี สขุการนิี

ตตยิา. สขุการนิา สขุการหี ิ สขุการภีิ

จตุตถ.ี สขุการโิน  สขุการสฺิส สขุการนี�

ปัญจม.ี สขุการนิา  สขุการมฺิหา  สขุการสฺิมา สขุการหี ิ สขุการภีิ

ฉฏัฐ.ี สขุการโิน  สขุการสฺิส สขุการนี�

สตัตม.ี สขุการนิิ  สขุการมฺิห ิ สขุการสฺิม ึ สขุการสีุ
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อุการันต์ นปุงสกลงิค์ อายุสทฺทปทมาลา (อายุ, ชวีติ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อาย ุ อาย ู อายนิู

อาลปนะ. เห  อาย ุ เห  อาย ู อายนิู

ทตุยิา. อายุ� อาย ู อายนิู

ตตยิา. อายสุา  อายนุา อายหู ิ อายภู ิ อายหุ ิ อายภุิ

จตุตถ.ี อายโุน  อายสฺุส อายนู�  อายนุ�

ปัญจม.ี อายนุา  อายมฺุหา  อายสฺุมา อายหู ิ อายภู ิ อายหุ ิ อายภุิ

ฉฏัฐ.ี อายโุน  อายสฺุส อายนู�  อายนุ�

สตัตม.ี อายมฺุห ิ อายสฺุม ึ อายสู ุ อายสุุ

ศัพท์แจกตาม อายุ มดีังนี้

จกฺข ุ นยัน์ตา วส ุ ทรพัย ์ ธนุ  ธนู ทาร ุ ไม,้ ฟืน

ติป ุ แรด่บีุก มธ ุ น�้าผึง้ หิงฺค ุ มหาหงิคุ ์ สิคคฺ ุ ตน้มะรมุ

วตถฺ ุ เรือ่ง, สิง่ของ ชต ุ ครัง่ อมพฺ ุ น�้า อสสฺ ุ น�้าตา

อูการันต์ นปุงสกลงิค์ โคตฺรภูสทฺทปทมาลา (โคตรภูจติ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โคตฺรภุ โคตฺรภ ู โคตฺรภนิู

อาลปนะ. เห  โคตฺรภุ เห  โคตฺรภ ู โคตฺรภนิู

ทตุยิา. โคตฺรภุ� โคตฺรภ ู โคตฺรภนิู

ตตยิา. โคตฺรภุนา โคตฺรภหู ิ โคตฺรภภูิ

จตุตถ.ี โคตฺรภุโน  โคตฺรภุสฺส โคตฺรภนู�

ปัญจม.ี โคตฺรภุนา  โคตฺรภุมฺหา  โคตฺรภุสฺมา โคตฺรภหู ิ โคตฺรภภูิ

ฉฏัฐ.ี โคตฺรภุโน  โคตฺรภุสฺส โคตฺรภนู�

สตัตม.ี โคตฺรภุมฺห ิ โคตฺรภุสฺม ึ โคตฺรภสูุ
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วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. วภิตัตฝ่ิายเอกวจนะ ใหร้สัสะทกุวภิตัติ

๒. ลบ โย วภิตัต,ิ แปลง โย วภิตัต ิเป็น นิ บา้ง

ศัพท์แจกตาม โคตฺรภู มดีังนี้

อภิภ ู (จติ)ผูเ้ป็นใหญ่ สยมภฺ ู (จติ)ผูรู้เ้อง ธมมฺญญฺ ู (จติ)ผูรู้ธ้รรม

โอการันต์ นปุสกลงิค์ จติฺตโคสทฺทปทมาลา (วัวด่าง)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. จตฺิตค ุ จตฺิตค ู จตฺิตคนิู

อาลปนะ. เห  จตฺิตค ุ เห  จตฺิตค ู จตฺิตคนิู

ทตุยิา. จตฺิตคุ� จตฺิตค ู จตฺิตคนิู 

ตตยิา. จตฺิตคนุา จตฺิตคหู ิ จตฺิตคภู ิ จตฺิตคหุ ิ จตฺิตคภุิ

จตุตถ.ี จตฺิตคโุน  จตฺิตคสฺุส จตฺิตคนู�  จตฺิตคนุ�

ปัญจม.ี จตฺิตคนุา  จตฺิตคมฺุหา  จตฺิตคสฺุมา จตฺิตคหู ิ จตฺิตคภู ิ จตฺิตคหุ ิ จตฺิตคภุิ

ฉฏัฐ.ี จตฺิตคโุน  จตฺิตคสฺุส จตฺิตคนู�  จตฺิตคนุ�

สตัตม.ี จตฺิตคมฺุห ิ จตฺิตคสฺุม ึ จตฺิตคสู ุ จตฺิตคสุุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. ใหร้สัสะ โอ เป็น อุ ทกุวภิตัติ

๒. เมือ่รสัสะแลว้ ใหท้�าตวัรปู และแจกปทมาลาเหมอืนกบั อุการนัตใ์นนปงุสกลงิคท์กุประการ

นปุงสกลงิคสังคหคาถา

  จิตฺตํ  กมฺมญฺจ  อสฺสทฺธ-   มถฏฺ ิ สุขการิ  จ

  อายุ  โคตฺรภุ  ธมฺมญฺญุ   จิตฺตคูติ  นปุํสเก.



58 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๓.๔ สัพพนาม
 ค�าวา่ “สพัพนาม” หมายความวา่ นามทีใ่ชแ้ทนนามนามทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้สามลงิค ์ 

มวีเิคราะหว์า่ “สพฺเพส�  อตฺิถปิมุนปุ� สกาน�  นามานิ  สพพฺนามานิ” แปลวา่ “อ.ชือ่ ท. ของอติถลีงิค ์

ปงุลงิค ์และนปงุสกลงิค ์ท. ทัง้ปวง ชือ่วา่สพัพนาม 

 สพัพนามนัน้มทีัง้หมด ๒๗ ตวั คอื สพพฺ, กตร, กตม, อภุย, อิตร, อญฺญ, อญฺญตร, 

อญฺญตม, ปพุพฺ, ปร, อปร, ทกฺขิณ, อตุตฺร, อธร, ย, ต, เอต, อิม, อม,ุ กึ, เอก, อภุ, ทวิฺ, ติ, จต,ุ 

ตมุหฺ และ อมหฺศพัท ์

 สพัพนามน้ีแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื ปรุสิสพัพนาม และวเิสสนสพัพนาม ดงัน้ี

  (๑)  ปริุสสพัพนาม ไดแ้ก่สพัพนามทีใ่ชแ้ทนชือ่บุคคล ใชเ้ป็นประธานในประโยค

ได ้ม ี๓ ตวั คอื ต, ตุมฺห และ อมฺหศพัท ์แบง่ออกเป็น ๓ บุรษุ ดงัน้ี

   ๑.  ปฐมบรุษุ หมายถงึ บุคคลทีเ่รากลา่วถงึ ไดแ้ก่ ตศพัท ์(เขา, นัน้)

      ๒.  มชัฌิมบรุษุ หมายถงึ บุคคลทีเ่ราพดูดว้ย ไดแ้ก ่ตุมฺหศพัท ์(ทา่น, เธอ, คณุ)

    ๓.  อตุตมบรุษุ หมายถงึ ตวัเราเอง ไดแ้ก่ อมฺหศพัท ์(ขา้พเจา้, ผม, ดฉินั)

  (๒) วิเสสนสพัพนาม ไดแ้ก่สพัพนามทีใ่ชแ้ทนค�าพดูทีก่ลา่วมาแลว้ หรอืใชเ้ป็น

บทขยายสทุธนาม ใหพ้เิศษขึน้ ไมส่ามารถเป็นประธานได ้ ตอ้งประกอบดว้ยสทุธนามเสมอ  

ม ี๒๕ ตวั คอื สพพฺ=ทัง้ปวง, กตร=ไหน, กตม=ไหน, อภุย=ทัง้สอง, อิตร=นอกน้ี, อญญฺ=อืน่, 

อญญฺตร=อยา่งใดอยา่งหน่ึง, อญญฺตม=อยา่งใดอยา่งหน่ึง, ปพุพฺ=ก่อน,ขา้งหน้า, ปร=อืน่,หลงั, 

อปร=อืน่อกี, ทกฺขิณ=ใต,้ขวา, อตุตฺร =เหนือ,บน, อธร=ภายใต,้เบือ้งลา่ง, ย=ใด, ต=นัน้, 

เอต=นัน่(น้ี), อิม=น้ี, อม=ุโน้น, กึ=อะไร,ใคร,ไหน, เอก=หน่ึง, อภุ=ทัง้สอง, ทวิฺ=สอง, ติ=สาม 

และ จต=ุสี่

 หมายเหต ุ :- เฉพาะ ตศพัท ์ เป็นไดท้ัง้ปรุสิสพัพนามและวเิสสนสพัพนาม และ กศึพัท ์ 

มใีชเ้ป็นประธานในประโยคได้

วธิแีจกปุรสิสัพพนาม (อลงิคนาม)

ตุมฺหสทฺทปทมาลา (ท่าน, เธอ, คุณ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ตฺว�  ตุว� ตุมฺเห  โว

ทตุยิา. ตว�  ต�  ตฺว�  ตุว� ตุมฺหาก�  ตุมฺเห  โว

ตตยิา. ตยา  ตฺวยา  เต ตุมฺเหห ิ ตุมฺเหภ ิ โว
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จตุตถ.ี ตุมฺห�  ตว  ตุยฺห�  เต ตุมฺห�  ตุมฺหาก�  โว

ปัญจม.ี ตยา ตุมฺเหห ิ ตุมฺเหภิ

ฉฏัฐ.ี ตุมฺห�  ตว  ตุยฺห�  เต ตุมฺห�  ตุมฺหาก�  โว

สตัตม.ี ตย ิ ตฺวย ิ ตุมฺเหสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. ตุมฺหศพัท ์เมือ่ลงวภิตัตแิลว้ ผดิไปจากรปูเดมิ พงึแปลง ตุมฺห กบัวภิตัตนิัน้ เป็นอยา่งนัน้ๆ

๒. หลงัจาก ตุมฺห และ อมฺห แปลง โย ทตุยิา เป็น อาก� บา้ง

๓. แปลง ต ของ ตยา และ ตย ิเป็น ตฺว บา้ง

๔. แปลง ส วภิตัต ิเป็น อ� บา้ง

๕. หลงั ตุมฺห และ อมฺห ใหแ้ปลง น� วภิตัตเิป็น อ� และ อาก�

๖. เต, โว เมือ่มบีทอืน่น�าหน้า จงึใชเ้รยีงในประโยคได้

อมหฺสททฺปทมาลา (ขา้พเจา้, ผม, ดฉินั)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อห� มย�  อมฺเห  โน

ทตุยิา. ม�  มม� อมฺหาก�  อมฺเห  โน

ตตยิา. มยา  เม อมฺเหห ิ อมฺเหภ ิ โน

จตุตถ.ี อมฺห�  มม  มยฺห�  มม�  เม อมฺห�  อมฺหาก�  อสฺมาก�  โน

ปัญจม.ี มยา   อมฺเหห ิ อมฺเหภิ

ฉฏัฐ.ี อมฺห�  มม  มยฺห�  มม�  เม อมฺห�  อมฺหาก�  อสฺมาก�  โน

สตัตม.ี มย ิ อมฺเหสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง อมฺห กบัวภิตัตนิัน้ เป็นรปูนัน้ๆ

๒. เม, โน เมือ่มบีทอืน่น�าหน้า จงึใชเ้รยีงในประโยคได้

๓. แปลง อมฺห เป็น อสฺม และแปลง น� วภิตัตเิป็น อาก�
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วิเสสนสพัพนาม

สพฺพสทฺทปทมาลา (ทัง้ปวง) ปุงลงิค์

          วิภัตติ        เอกวจนะ     พหุวจนะ

 ปฐมา. สพฺโพ สพฺเพ

 อาลปนะ. เห  สพฺพ  สพฺพา เห  สพฺเพ

 ทตุยิา. สพฺพ� สพฺเพ

 ตตยิา. สพฺเพน สพฺเพห ิ สพฺเพภิ

 จตุตถ.ี สพฺพสฺส สพฺเพส�  สพฺเพสาน�

 ปัญจม.ี สพฺพมฺหา  สพฺพสฺมา สพฺเพห ิ สพฺเพภิ

 ฉฏัฐ.ี สพฺพสฺส สพฺเพส�  สพฺเพสาน�

 สตัตม.ี สพฺพมฺห ิ สพฺพสฺม ึ สพฺเพสุ

สพฺพาสทฺทปทมาลา (ทัง้ปวง) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. สพฺพา สพฺพา  สพฺพาโย

 อาลปนะ. เห  สพฺเพ เห  สพฺพา  สพฺพาโย

 ทตุยิา. สพฺพ� สพฺพา  สพฺพาโย

 ตตยิา. สพฺพาย สพฺพาห ิ สพฺพาภิ

 จตุตถ.ี สพฺพสฺสา  สพฺพาย สพฺพาส�  สพฺพาสาน�

 ปัญจม.ี สพฺพาย สพฺพาห ิ สพฺพาภิ

 ฉฏัฐ.ี สพฺพสฺสา  สพฺพาย สพฺพาส�  สพฺพาสาน�

 สตัตม.ี สพฺพสฺส�  สพฺพาย� สพฺพาสุ

สพฺพสทฺทปทมาลา (ทัง้ปวง) นปุงสกลงิค์

          วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. สพฺพ� สพฺพานิ

 อาลปนะ. เห  สพฺพ เห  สพฺพานิ

 ทตุยิา. สพฺพ� สพฺพานิ

 ตตยิา. สพฺเพน สพฺเพห ิ สพฺเพภิ
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 จตุตถ.ี สพฺพสฺส สพฺเพส�  สพฺเพสาน�

 ปัญจม.ี สพฺพมฺหา  สพฺพสฺมา สพฺเพห ิ สพฺเพภิ

 ฉฏัฐ.ี สพฺพสฺส สพฺเพส�  สพฺเพสาน�

 สตัตม.ี สพฺพมฺห ิ สพฺพสฺม ึ สพฺเพสุ

ศัพท์แจกตาม สพฺพศัพท์ทั้งสามลงิค์ มดีังนี้

กตร ไหน กตม ไหน อภุย ทัง้สอง อิตร  นอกน้ี

อญญฺ อืน่ อญญฺตร อยา่งใดอยา่งหน่ึง อญญฺตม อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. ปพฺุโพ ปพฺุเพ  ปพฺุพา

 อาลปนะ. เห  ปพฺุพ เห  ปพฺุเพ  ปพฺุพา

 ทตุยิา. ปพฺุพ� ปพฺุเพ

 ตตยิา. ปพฺุเพน ปพฺุเพห ิ ปพฺุเพภิ

 จตุตถ.ี ปพฺุพสฺส ปพฺุเพส�  ปพฺุเพสาน�

 ปัญจม.ี ปพฺุพา  ปพฺุพมฺหา  ปพฺุพสฺมา ปพฺุเพห ิ ปพฺุเพภิ

 ฉฏัฐ.ี ปพฺุพสฺส ปพฺุเพส�  ปพฺุเพสาน�

 สตัตม.ี ปพฺุเพ  ปพฺุพมฺห ิ ปพฺุพสฺม ึ ปพฺุเพสุ

ปุพฺพาสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. ปพฺุพา ปพฺุพา  ปพฺุพาโย

 อาลปนะ. เห  ปพฺุเพ เห  ปพฺุพา  ปพฺุพาโย

 ทตุยิา. ปพฺุพ� ปพฺุพา  ปพฺุพาโย

 ตตยิา. ปพฺุพาย ปพฺุพาห ิ ปพฺุพาภิ

 จตุตถ.ี ปพฺุพสฺสา  ปพฺุพาย ปพฺุพาส�  ปพฺุพาสาน�

 ปัญจม.ี ปพฺุพาย ปพฺุพาห ิ ปพฺุพาภิ

 ฉฏัฐ.ี ปพฺุพสฺสา  ปพฺุพาย ปพฺุพาส�  ปพฺุพาสาน�

 สตัตม.ี ปพฺุพสฺส�  ปพฺุพาย� ปพฺุพาสุ
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ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. ปพฺุพ� ปพฺุพานิ

 อาลปนะ. เห  ปพฺุพ เห  ปพฺุพานิ

 ทตุยิา. ปพฺุพ� ปพฺุพานิ

 ตตยิา. ปพฺุเพน ปพฺุเพห ิ ปพฺุเพภิ

 จตุตถ.ี ปพฺุพสฺส ปพฺุเพส�  ปพฺุเพสาน�

 ปัญจม.ี ปพฺุพา  ปพฺุพมฺหา  ปพฺุพสฺมา ปพฺุเพห ิ ปพฺุเพภิ

 ฉฏัฐ.ี ปพฺุพสฺส ปพฺุเพส�  ปพฺุเพสาน�

 สตัตม.ี ปพฺุเพ  ปพฺุพมฺห ิ ปพฺุพสฺม ึ ปพฺุเพสุ

ศัพท์แจกตาม ปุพฺพศัพท์ทั้งสามลงิค์ มดีังนี้

ปร อืน่, หลงั อปร อืน่อกี ทกฺขิณ ใต,้ ขวา อตุตฺร  เหนือ, บน

อธร ภายใต,้ เบือ้งลา่ง

 

 หมายเหต ุ :- ศพัทต์ัง้แต่ ปพุพฺ จนถงึ อธร เป็นศพัทก์ลา่วเกีย่วกบักาลเวลา ทิศ  

และสถานท่ี

ยสทฺทปทมาลา (ใด) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. โย เย

 ทตุยิา. ย� เย 

 ตตยิา. เยน เยห ิ เยภิ

 จตุตถ.ี ยสฺส เยส�  เยสาน�

 ปัญจม.ี ยมฺหา  ยสฺมา เยห ิ เยภิ

 ฉฏัฐ.ี ยสฺส เยส�  เยสาน�

 สตัตม.ี ยมฺห ิ ยสฺม ึ เยสุ
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ยาสทฺทปทมาลา (ใด) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. ยา ยา  ยาโย

 ทตุยิา. ย� ยา  ยาโย

 ตตยิา. ยาย ยาห ิ ยาภิ

 จตุตถ.ี ยสฺสา  ยาย ยาส�  ยาสาน�

 ปัญจม.ี ยาย ยาห ิ ยาภิ

 ฉฏัฐ.ี ยสฺสา  ยาย ยาส�  ยาสาน�

 สตัตม.ี ยสฺส�  ยาย� ยาสุ

ยสทฺทปทมาลา (ใด) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. ย� ยานิ

 ทตุยิา. ย� ยานิ

 ตตยิา. เยน เยห ิ เยภิ

 จตุตถ.ี ยสฺส เยส�  เยสาน�

 ปัญจม ี ยมฺหา  ยสฺมา เยห ิ เยภิ

 ฉฏัฐ.ี ยสฺส เยส�  เยสาน�

 สตัตม.ี ยมฺห ิ ยสฺม ึ เยสุ

ตสทฺทปทมาลา (นัน้) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. โส  เน  เต

 ทตุยิา. น�  ต�  เน  เต

 ตตยิา. เนน  เตน  เนห ิ เนภ ิ เตห ิ เตภิ

 จตุตถ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส    เนส�  เนสาน�  เตส�  เตสาน�

 ปัญจม.ี อสฺมา  นสฺมา  ตสฺมา  นมฺหา  ตมฺหา เนห ิ เนภ ิ เตห ิ เตภิ

 ฉฏัฐ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส  เนส�  เนสาน�  เตส�  เตสาน�

 สตัตม.ี อสฺม ึ นสฺม ึ ตสฺม ึ นมฺห ิ ตมฺห ิ  เนส ุ เตสุ
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วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิวภิตัต ิแปลง ต ของ ตศพัท ์และ เอตศพัท ์ในปงุลงิคแ์ละอติถลีงิค ์เป็น ส

๒. แปลง ต เป็น น บา้ง

๓. เพราะ ส, สฺมา, สฺม,ึ ส�(สฺม)ึ, สา(สฺมา) วภิตัต ิแปลง ต เป็น อ

๔. หลงัจากสพัพนาม แปลง น� วภิตัตเิป็น ส� และ สาน� และแปลง อ เป็น เอ

ตาสทฺทปทมาลา (นัน้) อติถลีงิค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สา นา  ตา  นาโย  ตาโย

ทตุยิา. น�  ต� นา  ตา  นาโย  ตาโย

ตตยิา. นาย  ตาย นาห ิ นาภ ิ ตาห ิ ตาภิ

จตุตถ.ี ตสฺิสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ตสฺิสา  

 ตสฺสา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย นาส�  นาสาน�  ตาส�  ตาสาน�

ปัญจม.ี นาย  ตาย นาห ิ นาภ ิ ตาห ิ ตาภิ

ฉฏัฐ.ี ตสฺิสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ตสฺิสา  

 ตสฺสา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย นาส�  นาสาน�  ตาส�  ตาสาน�

สตัตม.ี ตสฺิส� ตสฺส� อสฺส� นสฺส� นาย� ตาย� นาส ุ ตาสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง ส วภิตัต ิเป็น สฺสาย และ สา พรอ้มกบัลง สฺ อาคม

๒. เพราะ ส วภิตัตทิีแ่ปลงเป็น สา และ สฺม ึวภิตัตทิีแ่ปลงเป็น ส� แปลงทีส่ดุของ ตาศพัท ์เป็น อิ

๓. เพราะ ส วภิตัตทิีแ่ปลงเป็น สา และ สฺม ึวภิตัตทิีแ่ปลงเป็น ส� รสัสะทีส่ดุของ ตาศพัท ์เป็น อ  

 บา้ง

ตสทฺทปทมาลา (นัน้) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. น�  ต�  นานิ  ตานิ

 ทตุยิา. น�  ต�  นานิ  ตานิ 

 ตตยิา. เนน  เตน  เนห ิ เนภ ิ เตห ิ เตภิ
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 จตุตถ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส    เนส�  เนสาน�  เตส�  เตสาน�

 ปัญจม.ี อสฺมา  นสฺมา  ตสฺมา  นมฺหา  ตมฺหา เนห ิ เนภ ิ เตห ิ เตภิ

 ฉฏัฐ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส  เนส�  เนสาน�  เตส�  เตสาน�

 สตัตม.ี อสฺม ึ นสฺม ึ ตสฺม ึ นมฺห ิ ตมฺห ิ  เนส ุ เตสุ

เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. เอโส  เอเต

 ทตุยิา. เอต�  เอเต

 ตตยิา. เอเตน  เอเตห ิ เอเตภิ

 จตุตถ.ี เอตสฺส  เอเตส�  เอเตสาน�

 ปัญจม.ี เอตมฺหา  เอตสฺมา  เอเตห ิ เอเตภิ

 ฉฏัฐ.ี เอตสฺส  เอเตส�  เอเตสาน�

 สตัตม.ี เอตมฺห ิ เอตสฺม ึ  เอเตสุ

เอตาสทฺทปทมาลา (นั่น) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. เอสา  เอตา  เอตาโย

 ทตุยิา. เอต�  เอตา  เอตาโย

 ตตยิา. เอตาย  เอตาห ิ เอตาภิ

 จตุตถ.ี เอตสฺิสาย  เอตสฺิสา  เอตาย  เอตาส�  เอตาสาน�

 ปัญจม.ี เอตาย  เอตาห ิ เอตาภิ

 ฉฏัฐ.ี เอตสฺิสาย  เอตสฺิสา  เอตาย  เอตาส�  เอตาสาน�

 สตัตม.ี เอตสฺิส�  เอตาย�  เอตาสุ
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เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. เอต�  เอตานิ

 ทตุยิา. เอต�    เอตานิ

 ตตยิา. เอเตน  เอเตห ิ เอเตภิ

 จตุตถ.ี เอตสฺส  เอเตส�  เอเตสาน�

 ปัญจม.ี เอตมฺหา  เอตสฺมา  เอเตห ิ เอเตภิ

 ฉฏัฐ.ี เอตสฺส  เอเตส�  เอเตสาน�

 สตัตม.ี เอตมฺห ิ เอตสฺม ึ  เอเตสุ

อมิสทฺทปทมาลา (นี้) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อย�  อเิม

 ทตุยิา. อมิ�  อเิม

 ตตยิา. อเนน  อมินิา  เอห ิ เอภ ิ อเิมห ิ อเิมภิ

 จตุตถ.ี อสฺส  อมิสฺส    เอส�  เอสาน�  อเิมส�  อเิมสาน�

 ปัญจม.ี อสฺมา  อมิสฺมา  อมิมฺหา  เอห ิ เอภ ิ อเิมห ิ อเิมภิ

 ฉฏัฐ.ี อสฺส  อมิสฺส  เอส�  เอสาน�  อเิมส�  อเิมสาน�

 สตัตม.ี อสฺม ึ อมิสฺม ึ อมิมฺห ิ  เอส ุ อเิมสุ

อมิาสทฺทปทมาลา (นี้) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อย�  อมิา  อมิาโย

 ทตุยิา. อมิ�  อมิา  อมิาโย

 ตตยิา. อมิาย  อมิาห ิ อมิาภิ

 จตุตถ.ี อสฺสาย อมิสฺิสาย อสฺสา อมิสฺิสา อมิาย อมิาส�  อมิาสาน�

 ปัญจม.ี อมิาย  อมิาห ิ อมิาภิ

 ฉฏัฐ.ี อสฺสาย อมิสฺิสาย อสฺสา อมิสฺิสา อมิาย อมิาส�  อมิาสาน�

 สตัตม.ี อสฺส�  อมิสฺิส�  อมิสฺิสา  อมิาย�  อมิาสุ
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อมิสทฺทปทมาลา (นี้) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อทิ�  อมิ�  อมิานิ

 ทตุยิา. อทิ�  อมิ�  อมิานิ

 ตตยิา. อเนน  อมินิา  เอห ิ เอภ ิ อเิมห ิ อเิมภิ

 จตุตถ.ี อสฺส  อมิสฺส    เอส�  เอสาน�  อเิมส�  อเิมสาน�

 ปัญจม.ี อสฺมา  อมิสฺมา  อมิมฺหา  เอห ิ เอภ ิ อเิมห ิ อเิมภิ

 ฉฏัฐ.ี อสฺส  อมิสฺส  เอส�  เอสาน�  อเิมส�  อเิมสาน�

 สตัตม.ี อสฺม ึ อมิสฺม ึ อมิมฺห ิ  เอส ุ อเิมสุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. เพราะ ส ิปฐมาวภิตัต(ิปงุลงิคแ์ละอติถลีงิค)์ แปลง อมิ เป็น อย� และลบ ส ิวภิตัติ

๒. เพราะ ส ิปฐมาและ อ� ทตุยิาวภิตัต(ินปงุสกลงิค)์ แปลง อมิ กบัวภิตัต ิเป็น อทิ�

๓. เพราะ นา ตตยิาวภิตัต(ิปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค)์ แปลง อมิ เป็น อน และ อมิิ

๔. เพราะ ส,ุ น� และ ห ิวภิตัต(ิปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค)์ แปลง อมิ เป็น เอ

๕. เพราะ ส, สฺมา, สฺม ึวภิตัต ิและ ส�, สา วภิตัยาเทศ แปลง อมิ เป็น อ

อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อสโุก  อสกุา

 ทตุยิา. อสกุ�  อสเุก

 ตตยิา. อสเุกน  อสเุกห ิ อสเุกภิ

 จตุตถ.ี อสกุสฺส  อสกุาน�

 ปัญจม.ี อสกุา  อสกุมฺหา  อสกุสฺมา  อสเุกห ิ อสเุกภิ

 ฉฏัฐ.ี อสกุสฺส  อสกุาน�

 สตัตม.ี อสเุก  อสกุมฺห ิ อสกุสฺม ึ  อสเุกสุ
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อสุกาสทฺทปทมาลา (โน้น) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อสกุา  อสกุา  อสกุาโย

 ทตุยิา. อสกุ�  อสกุา  อสกุาโย

 ตตยิา. อสกุาย  อสกุาห ิ อสกุาภิ

 จตุตถ.ี อสกุาย  อสกุาน�

 ปัญจม.ี อสกุาย  อสกุาห ิ อสกุาภิ

 ฉฏัฐ.ี อสกุาย  อสกุาน�

 สตัตม.ี อสกุาย�    อสกุาสุ

อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อสกุ�  อสกุา  อสกุานิ

 ทตุยิา. อสกุ�  อสเุก  อสกุานิ

 ตตยิา. อสเุกน  อสเุกห ิ อสเุกภิ

 จตุตถ.ี อสกุสฺส  อสกุาน�

 ปัญจม.ี อสกุา  อสกุมฺหา  อสกุสฺมา  อสเุกห ิ อสเุกภิ

 ฉฏัฐ.ี อสกุสฺส  อสกุาน�

 สตัตม.ี อสเุก  อสกุมฺห ิ อสกุสฺม ึ  อสเุกสุ

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น)  ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อส ุ  อมู

 ทตุยิา. อมุ�  อม ู

 ตตยิา. อมนุา  อมหู ิ อมภู ิ อมหุ ิ อมภุิ

 จตุตถ.ี อมสฺุส  อทสฺุส  อมสู�  อมสูาน�  อมสุ�  อมสุาน�

 ปัญจม.ี อมมฺุหา  อมสฺุมา  อมหู ิ อมภู ิ อมหุ ิ อมภุิ

 ฉฏัฐ.ี อมสฺุส  อทสฺุส  อมสู�  อมสูาน�  อมสุ�  อมสุาน�

 สตัตม.ี อมมฺุห ิ อมสฺุม ึ  อมสู ุ อมสุุ
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อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อส ุ  อม ู อมโุย 

 ทตุยิา. อมุ�  อม ู อมโุย

 ตตยิา. อมยุา  อมหู ิ อมภูิ

 จตุตถ.ี อมสฺุสา  อมยุา  อมสู�  อมสูาน�

 ปัญจม.ี อมยุา  อมหู ิ อมภูิ

 ฉฏัฐ.ี อมสฺุสา  อมยุา  อมสู�  อมสูาน�

 สตัตม.ี อมสฺุส�  อมยุ�  อมยุา  อมสู ุ 

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. อทุ�  อม ู อมนิู

 ทตุยิา. อทุ�  อม ู อมนิู

 ตตยิา. อมนุา  อมหู ิ อมภู ิ อมหุ ิ อมภุิ

 จตุตถ.ี อมสฺุส  อทสฺุส  อมสู�  อมสูาน�  อมสุ�  อมสุาน�

 ปัญจม.ี อมมฺุหา  อมสฺุมา  อมหู ิ อมภู ิ อมหุ ิ อมภุิ

 ฉฏัฐ.ี อมสฺุส  อทสฺุส  อมสู�  อมสูาน�  อมสุ�  อมสุาน�

 สตัตม.ี อมมฺุห ิ อมสฺุม ึ  อมสู ุ อมสุุ

กสึทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) ปุงลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. โก  เก

 ทตุยิา. ก�   เก

 ตตยิา. เกน  เกห ิ เกภิ

 จตุตถ.ี กสฺส  กสฺิส  เกส�  เกสาน�

 ปัญจม.ี กมฺหา  กสฺมา  เกห ิ เกภิ

 ฉฏัฐ.ี กสฺส  กสฺิส  เกส�  เกสาน�

 สตัตม.ี กมฺห ิ กมฺิห ิ กสฺม ึ กสฺิม ึ  เกสุ
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กาสทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) อติถลีงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. กา  กา  กาโย

 ทตุยิา. ก�  กา  กาโย

 ตตยิา. กาย  กาห ิ กาภิ

 จตุตถ.ี กสฺสา  กาย  กาส�  กาสาน�

 ปัญจม.ี กาย  กาห ิ กาภิ

 ฉฏัฐ.ี กสฺสา  กาย  กาส�  กาสาน�

 สตัตม.ี กสฺส�  กาย�  กาสุ

กสึทฺทปทมาลา (อะไร, ไหน) นปุงสกลงิค์

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. ก ึ  กานิ

 ทตุยิา. ก ึ  กานิ

 ตตยิา. เกน  เกห ิ เกภิ

 จตุตถ.ี กสฺส  กสฺิส  เกส�  เกสาน�

 ปัญจม.ี กมฺหา  กสฺมา  เกห ิ เกภิ

 ฉฏัฐ.ี กสฺส  กสฺิส  เกส�  เกสาน�

 สตัตม.ี กมฺห ิ กมฺิห ิ กสฺม ึ กสฺิม ึ  เกสุ

ก ึ+ จ ิสทฺทปทมาลา (ปุงลงิค์)

 วิภัตติ        เอกวจนะ    พหุวจนะ

 ปฐมา. โกจ ิ  เกจิ

 ทตุยิา. กญฺจ ิ  เกจิ

 ตตยิา. เกนจ ิ  เกหจิิ

 จตุตถ.ี กสฺสจ ิ  เกสญฺจิ

 ปัญจม.ี กสฺมาจ ิ  เกหจิิ

 ฉฏัฐ.ี กสฺสจ ิ  เกสญฺจิ

 สตัตม.ี กสฺมญฺิจ,ิ  กสฺิมญฺิจ ิ  เกสจุิ
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กา + จ ิสทฺทปทมาลา (อติถลีงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. กาจ ิ  กาจิ

 ทตุยิา. กญฺจ ิ  กาจิ

 ตตยิา. กายจ ิ  กาหจิิ

 จตุตถ.ี กายจ,ิ กสฺสาจ ิ  กาสญฺจิ

 ปัญจม.ี กายจ ิ  กาหจิิ

 ฉฏัฐ.ี กายจ,ิ กสฺสาจ ิ  กาสญฺจิ

 สตัตม.ี กายจ ิ  กาสจุิ

ก ึ+ จ ิสทฺทปทมาลา (นปุงสกลงิค์)     

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. กญฺิจ ิ  กานิจิ

 ทตุยิา. กญฺิจ ิ  กานิจิ

 ตตยิา. เกนจ ิ  เกหจิิ

 จตุตถ.ี กสฺสจ ิ  เกสญฺจิ

 ปัญจม.ี กสฺมาจ ิ  เกหจิิ

 ฉฏัฐ.ี กสฺสจ ิ  เกสญฺจิ

 สตัตม.ี กสฺมญฺิจ,ิ  กสฺิมญฺิจ ิ  เกสจุิ

ย + ก ึ+ จ ิสทฺทปทมาลา (ปุงลงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. โย  โกจ ิ  เย  เกจิ

 ทตุยิา. ย�  กญฺจ ิ  เย  เกจิ

 ตตยิา. เยน  เกนจ ิ  เยห ิ เกหจิิ

 จตุตถ.ี ยสฺส  กสฺสจ ิ  เยส�  เกสญฺจิ

 ปัญจม.ี ยสฺมา  กสฺมาจ ิ  เยห ิ เกหจิิ

 ฉฏัฐ.ี ยสฺส  กสฺสจ ิ  เยส�  เกสญฺจิ

 สตัตม.ี ยสฺม ึ กสฺมญฺิจ ิ  เยส ุ เกสจุิ
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ยา + ก ึ+ จ ิสทฺทปทมาลา (อติถลีงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ   

 ปฐมา. ยา  กาจ ิ  ยา  กาจิ

 ทตุยิา. ย�  กญฺจ ิ  ยา  กาจิ

 ตตยิา. ยาย  กายจ ิ  ยาห ิ กาหจิิ

 จตุตถ.ี ยาย  กายจ ิ  ยาส�  กาสญฺจิ

 ปัญจม.ี ยาย  กายจ ิ  ยาห ิ กาหจิิ

 ฉฏัฐ.ี ยาย  กายจ ิ  ยาส�  กาสญฺจิ

 สตัตม.ี ยาย  กายจ ิ  ยาส ุ กาสจุิ

ย + ก ึ+ จ ิสทฺทปทมาลา (นปุงสกลงิค์)     

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ 

 ปฐมา. ย�  กญฺิจ ิ  ยานิ  กานิจิ

 ทตุยิา. ย�  กญฺิจ ิ  ยานิ  กานิจิ

 ตตยิา. เยน  เกนจ ิ  เยห ิ เกหจิิ

 จตุตถ.ี ยสฺส  กสฺสจ ิ  เยส�  เกสญฺจิ

 ปัญจม.ี ยสฺมา  กสฺมาจ ิ  เยห ิ เกหจิิ

 ฉฏัฐ.ี ยสฺส  กสฺสจ ิ  เยส�  เกสญฺจิ

 สตัตม.ี ยสฺม ึ กสฺมญฺิจ ิ  เยส ุ เกสจุิ

ข้อควรจ�าเกี่ยวกับ กศึัพท์

 (๑) ก ึศพัทท์ีม่ ีจ ิต่อทา้ย มอีรรถ อปปฺ = น้อย แปลวา่ อะไรๆ, ใครๆ เชน่  อตฺถ ิ โกจ ิ  

อาปจฺุฉติพฺพยตฺุตโก  แปลวา่ อ.ญาตไิรๆ เป็นผูอ้นัทา่นควรอ�าลา มอียูห่รอื?

 (๒) ก ึศพัทท์ีม่ ีย น�าหน้า จ ิต่อทา้ย มอีรรถ สกล = ทัง้หมด แปลวา่ อยา่งใดอยา่งหน่ึง, 

เหลา่ใดเหลา่หน่ึง, ทัง้ปวง  เชน่  เย เกจ ิ กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  กุสลมลูา.  แปลวา่ อ.ธรรม 

ท. อนัเป็นกุศล เหลา่ใดเหลา่หน่ึง มอียู,่ อ.ธรรม ท. เหลา่นัน้ ทัง้ปวง มกุีศลเป็นมลู ยอ่มเป็น

 (๓) ก ึ ศพัทล์ว้นๆ มอีรรถ ปจุฉฺา = การถาม แปลวา่ ใคร, อะไร, ไหน  เชน่  โก   

นินฺทตุิ’มรหต ิแปลวา่ อ.ใคร ยอ่มควร เพือ่อนัตเิตยีน
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สังขยาคุณนาม

 สงัขยา คอื ค�าส�าหรบันบันามนาม แบง่ออกเป็น ๒ อยา่ง คอื (๑) ปกติสงัขยา นบัตาม

ปกต ิ(๒) ปรูณสงัขยา นบัจ�านวนทีเ่ตม็ หรอืนบัตามล�าดบั

วธินีับปกตสิังขยา มดีังนี้

เอก ๑ ทฺวิ ๒

ติ ๓ จตุ ๔

ปฺจ ๕ ฉ ๖

สตฺต ๗ อฏฺ ๘

นว ๙ ทส ๑๐

เอกาทส ๑๑ ทฺวาทส, พารส ๑๒

เตรส ๑๓ จตุทฺทส, จุทฺทส, โจทฺทส ๑๔

ปฺจทส, ปณฺณรส, ปนฺนรส ๑๕ โสฬส ๑๖

สตฺตรส ๑๗ อฏฺารส ๑๘

เอกูนวีสติ, อูนวีส ๑๙ วีส, วีสติ ๒๐

เอกวีสติ ๒๑ ทฺวาวีสติ, พาวีสติ ๒๒

เตวีสติ ๒๓ จตุวีสติ ๒๔

ปฺจวีสติ ๒๕ ฉพฺพีสติ ๒๖

สตฺตวีสติ ๒๗ อฏฺวีสติ ๒๘

เอกูนตึส, อูนตึส ๒๙ ตึส, ตึสติ ๓๐

เอกตฺตึส ๓๑ ทฺวตฺตึส, พาตฺตึส ๓๒

เตตฺตึส ๓๓ จตุตฺตึส ๓๔

ปฺจตฺตึส ๓๕ ฉตฺตึส ๓๖

สตฺตตฺตึส ๓๗ อฏฺตฺตึส ๓๘

เอกูนจตฺตาฬีส, อูนจตฺตาฬีส ๓๙ จตฺตาฬีส, ตาลีส ๔๐

เอกจตฺตาฬีส ๔๑ เทฺวจตฺตาฬีส ๔๒

เตจตฺตาฬีส ๔๓ จตุจตฺตาฬีส ๔๔

ปฺจจตฺตาฬีส ๔๕ ฉจตฺตาฬีส ๔๖

สตฺตจตฺตาฬีส ๔๗ อฏฺจตฺตาฬีส ๔๘

เอกูนปฺาส, อูนปฺาส ๔๙ ปฺาส, ปณฺณาส ๕๐
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สฏฺ ิ ๖๐ สตฺตติ ๗๐

อสีติ ๘๐ นวุติ ๙๐

สตํ ๑๐๐ สหสฺสํ ๑,๐๐๐

ทสสหสฺสํ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) สตสหสฺสํ, ลกฺขํ ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน)

ทสสตสหสฺสํ ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) โกฏิ โกฏิ (สิบล้าน)

ข้อควรจ�า

   ๑. ปกตสิงัขยา แบง่ออกเป็น ๒ พวก คอื (๑) ตัง้แต่ เอก ถงึ จตุ เป็นวเิสสนสพัพนาม  

(๒) ตัง้แต่ ปญฺจ ขึน้ไปเป็นคณุนาม

 ๒. จดัปกตสิงัขยาลงในนาม ๓ ดงัน้ี

  ตัง้แต่ เอก ถงึ จตุ เป็นวเิสสนสพัพนาม

  ตัง้แต่ ปฺจ ถึง อฏฺนวุติ เป็นคณุนาม

  ตัง้แต่ เอกนูสต� (๙๙) ขึน้ไป เป็นนามนาม แปลออกส�าเนียงอายตนิบาตแหง่

วภิตัตไิด้

 สว่น สงัขยาตัง้แต่ เอก ถึง อฏฺนวุติ (๙๘) เป็นคณุนามและสพัพนามนัน้ แปลออกส�าเนียง 

อายตนิบาตแหง่วภิตัตไิมไ่ด้

 ปรูณสงัขยาทัง้ปวง เป็นคณุนาม เป็นไดท้ัง้ ๓ ลงิค ์แต่เป็นเอกวจนะอยา่งเดยีว

 ๓. จดัปกตสิงัขยาลงในลงิคท์ัง้ ๓ ดงัน้ี

  ตัง้แต่ เอก ถงึ อฏฺารส เป็นได ้๓ ลงิค์

  ตัง้แต่ เอกนูวสีต ิถงึ อฏฺนวุติ เป็นอติถลีงิคอ์ยา่งเดยีว

  ตัง้แต่ เอกนูสต� ขึน้ไป เป็นนปงุสกลงิคอ์ยา่งเดยีว เฉพาะ โกฏ ิเป็นอติถลีงิค์

 ๔. จดัปกตสิงัขยาลงในวจนะ ๒ ดงัน้ี

  เอกสงัขยา เป็นเอกวจนะอยา่งเดยีว 

  ตัง้แต่ ทฺว ิถงึ อฏฺารส เป็นพหวุจนะอยา่งเดยีว

  ตัง้แต่ เอกนูวสีต ิถงึ อฏฺนวุติ เป็นเอกวจนะอยา่งเดยีว

  ตัง้แต่ เอกนูสต� ขึน้ไป เป็นได ้๒ วจนะ
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คาถาแสดงการจ�าแนกสังขยาโดยลงิค์และวจนะ

 ทวฺาทโย  อฏฺารสนฺตา ติลิงฺเค  พหวุาจกา

 วีสตยฺาที  นวตุยฺนฺตา อิตถิฺลิงฺเคกวาจกา

 สตาที  อสงฺเขยฺยยฺนฺตา นปุํ สกา  ทวิฺวาจกา

 โกฏิปปฺภตุยฺกฺโขภิณี อิตถิฺลิงฺคา  ทวิฺวาจกา.

 ตัง้แต่ ทฺว ิ(๒) ถงึ อฏฺารส (๑๘)  เป็น ๓ ลงิค ์พหวุจนะ

 ตัง้แต่ เอกนูวสีต ิ(๑๙) ถงึ อฏฺนวุติ (๙๘) เป็นอติถลีงิค ์เอกวจนะ

 ตัง้แต่ เอกนูสต� (๙๙) ถงึ อสงฺเขฺยยฺย  เป็นนปงุสกลงิค ์๒ วจนะ

 โกฏ,ิ ปโกฏ,ิ โกฏปิปฺโกฏ,ิ อกฺโขภณิ ี เป็นอติถลีงิค ์๒ วจนะ

เอกสทฺทปทมาลา (หนึ่ง) 

 ลิงค์ ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์

 วิภัตติ เอกวจนะ เอกวจนะ เอกวจนะ

 ปฐมา. เอโก เอกา เอก�

 ทตุยิา. เอก� เอก� เอก�

 ตตยิา. เอเกน เอกาย เอเกน

 จตุตถ.ี เอกสฺส เอกสฺิสา  เอกาย  เอกสฺส

 ปัญจม.ี เอกมฺหา  เอกสฺมา เอกาย เอกมฺหา  เอกสฺมา

 ฉฏัฐ.ี เอกสฺส เอกสฺิสา  เอกาย  เอกสฺส

 สตัตม.ี เอกมฺห ิ เอกสฺม ึ เอกสฺิส�  เอกาย� เอกมฺห ิ เอกสฺมึ

อุภสทฺทปทมาลา (ทัง้สอง) สามลงิค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. อุโภ  อุเภ

 ทตุยิา. อุโภ  อุเภ

 ตตยิา. อุโภห ิ อุโภภ ิ อุเภห ิ อุเภภิ

 จตุตถ.ี อุภนฺิน�

 ปัญจม.ี อุโภห ิ อุโภภ ิ อุเภห ิ อุเภภิ

 ฉฏัฐ.ี อุภนฺิน�

 สตัตม.ี อุโภส ุ อุเภสุ
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วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง โย เป็น โอ และ เอ บา้ง

๒. เพราะหวิภิตัตแิละสวุภิตัต ิแปลง อ เป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น โอ บา้ง

๓. หลงั อุภศพัทเ์ป็นตน้ แปลง น�วภิตัต ิเป็น อนฺิน�

ทฺวสิทฺทปทมาลา (สอง) ทัง้ ๓ ลงิค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. เทฺว  ทเุว

 ทตุยิา. เทฺว  ทเุว

 ตตยิา. ทฺวหี ิ ทฺวภีิ

 จตุตถ.ี ทฺวนฺิน�  ทวุนฺิน�

 ปัญจม.ี ทฺวหี ิ ทฺวภีิ

 ฉฏัฐ.ี ทฺวนฺิน�  ทวุนฺิน�

 สตัตม.ี ทฺวสีุ

วธิเีปลี่ยนวภิัตติ

๑. แปลง ทฺว ิกบั โย เป็น เทฺว และ ทเุว 

๒. เพราะ น� วภิตัต ิลง นฺอาคม, เพราะ น� วภิตัต ิแปลง ทฺว ิเป็น ทวุ ิบา้ง

ตสิทฺทปทมาลา (สาม) พหุวจนะ

 วิภัตติ ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์

 ปฐมา. ตโย ตสฺิโส ตณีิ

 ทตุยิา. ตโย ตสฺิโส ตณีิ

 ตตยิา. ตหี ิ ตภี ิ ตหี ิ ตภี ิ ตหี ิ ตภีิ

 จตุตถ.ี ตณฺิณ�  ตณฺิณนฺน� ตสฺิสนฺน� ตณฺิณ�  ตณฺิณนฺน�

 ปัญจม.ี ตหี ิ ตภี ิ ตหี ิ ตภี ิ ตหี ิ ตภีิ

 ฉฏัฐ.ี ตณฺิณ�  ตณฺิณนฺน� ตสฺิสนฺน� ตณฺิณ�  ตณฺิณนฺน�

 สตัตม.ี ตสี ุ ตสี ุ ตสีุ
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จตุสทฺทปทมาลา (สี่) พหุวจนะ

 วิภัตติ ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์

 ปฐมา. จตฺตาโร  จตุโร จตสฺโส จตฺตาริ

 ทตุยิา. จตฺตาโร  จตุโร จตสฺโส จตฺตาริ

 ตตยิา. จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภ ิ จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภ ิ จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภิ

 จตุตถ.ี จตุนฺน� จตสฺสนฺน� จตุนฺน�

 ปัญจม.ี จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภ ิ จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภ ิ จตหู ิ จตภู ิ จตุพฺภิ

 ฉฏัฐ.ี จตุนฺน� จตสฺสนฺน� จตุนฺน�

 สตัตม.ี จตสู ุ จตสู ุ จตสูุ

ปูรณสังขยา

 ปรูณสงัขยา คอื ปกตสิงัขยาทีป่ระกอบดว้ยปัจจยัในปรูณตทัธติ ๕ ตวั คอื ตยิ, , ถ, ม 

และ อ ี ปัจจยั ส�าเรจ็แลว้เรยีกวา่ปรูณสงัขยา เป็นการนบัจ�านวนเตม็หรอืนบัตามล�าดบั แปลวา่ 

“ที.่..” เป็นคณุนามลว้น เป็นได ้๓ ลงิค ์มเีฉพาะฝ่ายเอกวจนะอยา่งเดยีว ดงัน้ี

ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์ ค�ำแปล

ปโม ปมา  ปมํ ที่ ๑

ทุติโย ทุติยา ทุติยํ ที่ ๒

ตติโย ตติยา ตติยํ ที่ ๓

จตุตฺโถ จตุตฺถา, จตุตฺถี จตุตฺถํ ที่ ๔

ปฺจโม ปฺจมา, ปฺจมี ปฺจมํ ที่ ๕

ฉฏฺโ ฉฏฺา, ฉฏฺ ี ฉฏฺํ ที่ ๖

สตฺตโม สตฺตมา, สตฺตมี สตฺตมํ ที่ ๗

อฏฺโม อฏฺมา, อฏฺมี อฏฺมํ 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
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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

อฏฺารสโม อฏฺารสี อฏฺารสมํ ที่ ๑๘

เอกูนวีสติโม เอกูนวีสติมา เอกูนวีสติมํ ที่ ๑๙

วีสติโม วีสติมา วีสติมํ ที่ ๒๐

ตึสติโม ตึสติมา ตึสติมํ ที่ ๓๐

จตฺตาฬีสติโม จตฺตาฬีสติมา จตฺตาฬีสติมํ ที่ ๔๐

ปฺาสโม ปฺาสมา ปฺาสมํ ที่ ๕๐

ข้อควรทราบ

 ๑.  ลง ตยิ ปัจจยั หลงั ทฺว ิและ ต ิสงัขยา แลว้ใหแ้ปลง ทฺว ิเป็น ท ุและแปลง ต ิเป็น ต

 ๒.  ลง  ปัจจยั หลงั ฉ สงัขยาศพัทเ์ดยีว แลว้ซอ้น ฏฺ

 ๓.  ลง ถ ปัจจยั หลงั จตุ สงัขยาศพัทเ์ดยีว แลว้ซอ้น ตฺ

 ๔.  ลง ม ปัจจยั หลงัสงัขยาศพัทท์ีเ่หลอื

 ๕.  ลง อ ีปัจจยั หลงัสงัขยาศพัทจ์�านวน ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ เทา่นัน้ 

รปูส�าเรจ็เป็นอติถลีงิคอ์ยา่งเดยีว สงัขยาศพัทจ์�านวนตัง้แต่ ๑๓ ถงึ ๑๘ ถา้เป็นลงิคอ์ืน่จาก 

อติถลีงิค ์ใหล้ง ม ปัจจยั

 ๖.  ถา้ประสงคจ์ะท�าสงัขยาศพัทใ์หเ้ป็นอติถลีงิค ์ ใหล้งอติถลีงิคโ์ชตกปัจจยั ๓ ตวั คอื 

 อา, อ ีหรอื อนีิ ตวัใดตวัหน่ึงตามทีม่ใีชใ้นพระบาลี
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๓.๕ อัพยยศัพท์

 อพัยยศพัท ์ คอืศพัทท์ีแ่จกดว้ยวภิตัตเิหมอืนนามนามไมไ่ด ้ คงรปูอยูอ่ยา่งเดมิ แบง่เป็น 

๓ พวก คอื (๑) ปัจจยั (๒) อุปสคั และ (๓) นิบาต

๓.๕.๑ วภิัตตปิัจจยวธิาน 

 วิภตัติปัจจยวิธาน คอืวธิขีองปัจจยัทีล่งทา้ยนามศพัท ์เป็นเครือ่งหมายวภิตัต ิม ี๑๕ ตวั 

คอื โต, ตรฺ, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, ห,ํ หิญจฺนํ, ว, ทา, ทานิ, รหิ, ธนุา และ ทาจนํปัจจยั รปูส�าเรจ็ 

เป็นนิบาต หรอืเรยีกวา่อพัยยศพัท ์มวีธิกีารใช ้ดงัน้ี 

 โตปัจจยั ลงหลงัจากสทุธนามบา้ง หลงัสพัพนามบา้ง (๑) เป็นเครือ่งหมายตติยาวิภตัติ 

แปลวา่ “ข้าง..., โดย...”, (๒) เป็นเครือ่งหมายปัจมีวิภตัติ แปลวา่ “แต่..., จาก...., กว่า..., 

เหต”ุ และ (๓) เป็นเครือ่งหมายสตัตมีวิภตัติ แปลวา่ “ใน..., บน...”เป็นตน้ ถา้ลงหลงัสทุธนาม 

แปลออกส�าเนียงอายตนิบาตของวภิตัตไิดเ้ลย ถา้ลงหลงัวเิสสนสพัพนาม เวลาจะแปล ใหโ้ยค 

สทุธนามเขา้มาประกอบ จงึจะแปลได ้ดงัน้ี

อนิจจฺโต = อนิจฺจ + โต โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง 

ทกฺุขโต = ทกฺุข + โต โดยความเป็นทกุข์

โรคโต = โรค + โต โดยความเป็นโรค 

คณฺฑโต = คณฺฑ + โต โดยความเป็นฝี

สพพฺโต = สพฺพ + โต แต่...ทัง้ปวง 

อญญฺโต = อฺ + โต แต่...อืน่

อญฺญตรโต = อฺตร + โต แต่...อนัใดอนัหน่ึง 

อิตรโต = อติร + โต แต่...นอกน้ี

ปริุสโต = ปรุสิ + โต แต่บุรษุ 

ราชโต = ราช + โต แต่พระราชา

โจรโต = โจร + โต จากโจร 

อิตถิฺโต = อตฺิถ ี+ โต จากหญงิ (รสัสะ อ ีเป็น อ)ิ

เอกโต = เอก + โต ขา้งเดยีว, โดยความเป็นอนัเดยีวกนั 

อภุโต = อุภ + โต สองขา้ง

ปรโต = ปร + โต ขา้งอืน่ 

ปรุโต = ปรุ + โต ขา้งหน้า
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ตโต = ต + โต แต่...นัน้ 

เอตโฺต, อโต = เอต + โต  แต่...นัน่ (แปลง เอต เป็น เอ และ อ)

อิโต = อมิ + โต แต่...น้ี (แปลง อมิ เป็น อ)ิ 

อปรโต = อปร + โต ขา้งอืน่อกี

ปจฉฺโต = ปจฺฉา + โต ขา้งหลงั (รสัสะ อา เป็น อ) 

ทกฺขิณโต = ทกฺขณิ + โต ขา้งขวา, แต่ทศิใต้

วามโต = วาม + โต ขา้งซา้ย 

อตุตฺรโต = อุตฺตร + โต ขา้งบน, แต่ทศิเหนือ

ยโต = ย + โต แต่...ใด 

กโุต = ก ึ+ โต แต่...ไหน (แปลง ก ึเป็น กุ)

อาทิโต = อาท ิ+ โต ในเบือ้งตน้ 

มชฌฺโต = มชฺฌ + โต ในทา่มกลาง

สีสโต = สสี + โต บนศรีษะ 

 

 ปัจจยั ๙ ตวัเหลา่น้ี คอื ตรฺ, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, ห,ํ หิญจฺนํ และ วปัจจยั ลงหลงัสพัพนาม เป็น

เครือ่งหมายสตัตมีวิภตัติ ดงัน้ี

สพพฺตรฺ = สพฺพ + ตฺร  ใน...ทัง้ปวง สพพฺตถฺ = สพฺพ + ถ  ใน...ทัง้ปวง

สพพฺธิ = สพฺพ + ธ ิ ใน...ทัง้ปวง อญฺญตฺร = อฺ + ตฺร ใน...อืน่

อญฺญตฺถ = อฺ + ถ ใน...อืน่ ยตรฺ = ย + ตฺร ใน...ใด

ยตถฺ = ย + ถ ใน...ใด ยหึ = ย + ห ึ ใน...ใด

ยห ํ = ย + ห� ใน...ใด ตตรฺ = ต + ตฺร ใน...นัน้

ตตถฺ = ต + ถ ใน...นัน้ ตหึ = ต + ห ึ ใน...นัน้

ตห ํ = ต + ห� ใน...นัน้ กตรฺ = ก ึ+ ตฺร ใน...ไหน

กตถฺ = ก ึ+ ถ ใน...ไหน กหึุ = ก ึ+ ห ึ ใน...ไหน

กหุ ํ = ก ึ+ ห� ใน...ไหน กห ํ = ก ึ+ ห� ใน...ไหน

กหิุญจฺนํ = ก ึ+ หญฺิจน� ใน...ไหน กฺว = ก ึ+ ว ใน...ไหน

อตรฺ = เอต + ตฺร ใน...นัน่ อตถฺ = เอต + ถ ใน...นัน่

เอตถฺ = เอต + ถ  ใน...นัน่(น้ี) อิธ = อมิ + ธ ใน...น้ี

อิห = อมิ + ห ใน...น้ี อภุยตถฺ = อุภย + ถ ใน...ทัง้สอง
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 ปัจจยั ๕ ตวัเหลา่น้ี คอื ทา, ทานิ, รหิ, ธนุา และ ทาจนํปัจจยั ลงหลงัสพัพนาม เป็น

เครือ่งหมายสตัตมีวิภตัติ ในอรรถกาลเวลา (กาลสตัตม)ี ดงัน้ี

สพพฺทา = สพฺพ + ทา ในกาลทัง้ปวง สทา = สพฺพ + ทา ในกาลทกุเมือ่

เอกทา = เอก + ทา ในกาลบางคราว ยทา = ย + ทา ในกาลใด

ตทา = ต +ทา ในกาลนัน้ กทา = ก ึ+ ทา ในกาลไร

กทาจิ = ก ึ+ ทา + จ ิ ในกาลบางคราว อิทานิ = อมิ + ทานิ ในกาลน้ี

เอตรหิ = อมิ + รห ิ ในกาลน้ี อธนุา = อมิ + ธนุา ในกาลน้ี, เมือ่กี้

กทุาจนํ = ก ึ+ ทาจน� ในกาลไหนๆ 

๓.๕.๒ อุปสัคบท

 “อปุสคั” แปลวา่ เขา้ไปจดัแจงอรรถของธาตุ มวีเิคราะหว์า่ “อุเปจฺจ  อตฺถ�  สชฺชนฺตตี ิ  

อปุสคคฺา, ปาทโย”. เขา้ไปอยูข่า้งหน้าธาตุแลว้ ยอ่มจดัแจงอรรถของธาตุ เพราะเหตุนัน้  

ชือ่วา่อุปสคั, ไดแ้ก่ ป เป็นตน้. (อุป+สชฺช+ณ), “อุปสคฺคเมว  โอปสคคิฺก”ํ. อุปสคันั่นแหละ  

ชือ่วา่โอปสคัคกิะ. (อุปสคฺค+ณกิ) หมายความวา่ อุปสคัเกอืบจะทัง้หมด จะประกอบอยูข่า้งหน้า

ธาตุ ยกเวน้ อปิอุปสคัตวัเดยีว ทีอ่ยูข่า้งหน้าธาตุ กม็ ี อยูข่า้งหลงัธาตุ กม็ ี และอุปสคับางตวั  

อยูต่วัเดยีวโดดๆ กม็บีา้ง สว่นมากอยูข่า้งหน้าธาตุ ทีไ่ดช้ือ่วา่เขา้ไปจดัแจงอรรถของธาตุ  

เพราะอุปสคันัน้ มอีรรถมาก ธาตุตวัเดยีว เมือ่มอุีปสคัตวัต่างๆ ไปอยูข่า้งหน้า ความหมาย 

กจ็ะเปลีย่นไป เชน่ ธาธาตุ มอีรรถวา่ “ทรงไว”้ แต่ถา้ม ี นิอุปสคัเป็นบทหน้า มอีรรถวา่ “ฝังไว”้  

มรีปูเป็น “นิธยีต”ิ ยอ่มถกูฝังไว,้ ม ี วิอุปสคัเป็นบทหน้า มอีรรถวา่ “กระท�า” มรีปูเป็น “วธิยีต”ิ  

ยอ่มถกูกระท�า, ม ี สอุํปสคัเป็นบทหน้า มอีรรถวา่ “ตัง้ไว”้ มรีปูวา่ “สมาหโิต” ตัง้มัน่แลว้,  

ม ี อภิอุปสคัเป็นบทหน้า มอีรรถวา่ “กลา่ว” มรีปูเป็น “อภหิติ�” ถกูกลา่วแลว้, ม ี ปริอุปสคั 

เป็นบทหน้า มอีรรถวา่ “นุ่งหม่” มรีปูเป็น “ปรทิหต”ิ ยอ่มนุ่งหม่, ม ี อปิอุปสคัเป็นบทหน้า  

มอีรรถวา่ “ปิด” มรีปูเป็น “ปิทหต”ิ ยอ่มปิด เป็นตน้  

 อุปสคันัน้ ม ี๒๐ ตวั คอื  ป,  ปรา,  นิ,  นี,  อุ,  ท,ุ  ส�,  ว,ิ  อว,  อนุ,  ปร,ิ  อธ,ิ  อภ,ิ  ปต,ิ  

ส,ุ  อา,  อต,ิ  อปิ,  อป,  อุป.

 บาลี (ส�าหรบัทอ่ง) : ป,  ปรา,  นิ,  นี,  อุ,  ท,ุ  ส�,  ว,ิ  อว,  อนุ,  ปร,ิ  อธ,ิ  อภ,ิ  ปต,ิ  ส,ุ  

อา,  อต,ิ  อปิ,  อป,  อุป  อติ ิวีสติ  อปุสคคฺา.
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อุปสัค มอีรรถ ๓ อย่าง

 (๑) ธาตวฺตถฺพาธก  เบยีดเบยีนอรรถของธาตุ  เชน่ คจฺฉต ิแปลวา่ ยอ่มไป ใส ่อา อุปสคั 

เขา้ไปขา้งหน้าธาตุ มรีปูวา่ อาคจฺฉต ิแปลวา่ ยอ่มมา, ชยต ิแปลวา่ ยอ่มชนะ ใส ่ปรา อุปสคัเขา้ไป 

ขา้งหน้าธาตุ มรีปูวา่ ปราชยต ิแปลวา่ ยอ่มพา่ยแพ ้[แยล่ง]

 (๒) ธาตวฺตถฺานุวตตฺก  คลอ้ยตามอรรถของธาตุ  เชน่ จรต ิ แปลวา่ ยอ่มประพฤต ิ 

ใส ่ อา อุปสคัเขา้ไปขา้งหน้าธาตุ มรีปูวา่ อาจรต ิ แปลวา่ ยอ่มประพฤต ิ มคีวามหมายเหมอืน 

อรรถของธาตุ [เหมอืนเดมิ]

 (๓)  ธาตวฺตถฺวิเสสก ท�าอรรถของธาตุใหพ้เิศษขึน้ เชน่ ภวต ิแปลวา่ ยอ่มม,ี ยอ่มเป็น 

ใส ่อนุ อุปสคัเขา้ไปขา้งหน้าธาตุ มรีปูวา่ อนุภวต ิแปลวา่ ยอ่มเสวย [ดขีึน้]

คาถาสรุป อรรถของอุปสัค ๓ อย่าง

 ธาตวฺตถฺ ํ พาธเต  โกจิ โกจิ  ตมนุวตตฺเต

 ตเมวญโฺญ  วิเสเสติ อปุสคคฺคตี  ติธา.

อุปสคั มอีรรถ ๓ ประการ คอื อุปสคับางตวั  

ยอ่มเบยีดเบยีนอรรถของธาตุ อุปสคับางตวั 

ยอ่มคลอ้ยตามอรรถของธาตุ และอุปสคับางตวั 

ยอ่มยงัอรรถของธาตุใหพ้เิศษขึน้

อุปสัค ๒๐ ตัว และอรรถของอุปสัค

(๑) ป ทัว่, ข้างหน้า, ก่อน, ออก, ประการ, แยก, ใส, ปรารถนา

 - ปการ ประการ, ต่างๆ เชน่ ปญฺา. ความรูโ้ดยประการต่างๆ (ป+า+อ)

 - อาทกิมฺม เบือ้งตน้ เชน่ วปิปฺกต�. การงานอนัถกูระท�าเบือ้งแรกยงัไมส่�าเรจ็ 

    (ว+ิป+กร+ต)

 - ปธาน ประธาน เชน่ ปณตี�. ความประณตี (ป+นี+ต)

 - อสฺิสรยิ ความเป็นใหญ่ เชน่ ปภ ูอย� เทสสฺส. อ.ผูน้ี้ เป็นใหญ่ แหง่สถานที ่(ป+ภ)ู

 - อนฺโตภาว  ความเป็นภายใน เชน่ ปกฺขตฺิต�. ถกูใสแ่ลว้ (ป+ขปิ+ต)

 - วโิยค การแยกกนั เชน่ ปวาส.ี ผูจ้ากไปอยูต่่างถิน่, ผูพ้ลดัพราก (ป+วส+ณ)ี

 - ตปปฺร ประเสรฐิกวา่นัน้ เชน่ ปาจรโิย. อาจารยข์องอาจารย ์(ป + อาจรยิ)

 - ภุสตฺถ อรรถยิง่ เชน่ ปวทฺุธกาโย. ผูม้กีายใหญ่ยิง่ (ป + วทฺุธกาย)
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 - สมฺภว การเกดิเบือ้งแรก  เชน่ หมิวตา คงฺคา ปภวต.ิ (ป + ภ ู+ อ+ ต)ิ

    อ.แมน่�้าคงคา ยอ่มเกดิขึน้เบือ้งแรก จากภเูขา  

    หมิพานต ์ 

 - ตตฺิต ิ เตม็หรอือิม่ เชน่ ปหตูมนฺน�. อ.ขา้ว อนัเพยีงพอ (ป + ห ู+ ต)

 - อนาวลิ ไมขุ่น่มวั เชน่ ปสนฺนมทุก�. อ.น�้า อนัใส (ป + สท + ต)

 - ปตฺถน ความปรารถนา เชน่ ปณหิติ�. ปรารถนาแลว้ (ป + นิ + ธา + ต)

(๒) ปรา กลบัความ, ทีอ่ยู่, ความพยายาม, จบัต้อง

 - ปรหิานิ ความเสือ่ม เชน่ ปราภโว. ความเสือ่ม (ปรา + ภว)

 - ปราชย พา่ยแพ ้ เชน่ ปราชโิต. พา่ยแพแ้ลว้ (ปรา + ช ิ+ ต)

 - คต ิ ทีอ่ยู,่ ทีไ่ป เชน่ ปรายน�. ทีอ่ยูอ่าศยั, ทีไ่ป (ปรา + อย + ย)ุ

 - วกฺิกม ความพยายาม เชน่ ปรกฺกมต.ิ ยอ่มบากบัน่ (ปรา + กม ุ+ อ + ต)ิ

 - อามสน การจบัตอ้ง เชน่ องฺคสฺส ปรามสน�. อ.การลบูคล�า ซึง่อวยัวะ

    (ปรา+อา+มส+ย)ุ

(๓) นิ เข้า, ลง, ไม่มี, ออก, ห้าม, ตดัสิน, เปรียบเทียบ, จบ, ละเอียด

 - นิสฺเสส ไมม่เีหลอื เชน่ นิรตฺุต.ิ การกลา่วโดยไมม่เีหลอื (นิ+วจ+ต)ิ

 - นิคฺคต การออก เชน่ นิกฺกเิลโส.ผูม้กีเิลสออกแลว้,ผูป้ราศจากกเิลส

    (นิ+กเิลส), นิยฺยาต.ิ ยอ่มออกไป (นิ + ยา + อ + ต)ิ

 - นีหรณ การน�าออก เชน่ นิทฺธารณ�. การถอนออก (นิ + ธร + เณ + ย)ุ

 - อนฺโตปเวสน การใสเ่ขา้ขา้งใน เชน่ นิขาโต. ฝังแลว้ (นิ + ขนุ + ต)

 - อภาว ความไมม่ ี เชน่ นิมฺมกฺขกิ�. ไมม่แีมลงวนั (นิ + มกฺขกิา)

 - นิเสธ การหา้ม เชน่ นิวาเรต.ิ ยอ่มหา้ม (นิ + วร + เณ + ต)ิ

 - นิกฺขนฺต การพน้ เชน่ นิพฺพโน. ผูพ้น้จากดงกเิลส (นิ + วน)

    นิพฺพาน�. สภาพหลุดพน้จากตณัหา (นิ + วาน)

 - ปาตุภาว ความมปีรากฏ เชน่ นิมฺมติ�. ถกูเนรมติแลว้, ถกูสรา้งแลว้ (นิ + มา + ต)

 - อวธารณ การตดัสนิ เชน่ นิจฺฉโย. การตดัสนิ (นิ + จ ิ+ อ)

 - วภิชน การจ�าแนก เชน่ นิทฺเทโส. การแสดงโดยพสิดาร (นิ + ทสิ ี+ อ)

 - อุปมา การเปรยีบเทยีบ เชน่ นิทสฺสน�. ตวัอยา่งเป็นเครือ่งแสดง (นิ + ทสิ + ย)ุ

 - อุปธารณ การสอบสวน เชน่ นิสามน�. การสอบสวน. (นิ + สม ุ+ เณ + ย)ุ

 - อวสาน การจบ เชน่ นิฏฺติํ. จบแล้ว (นิ + า + ต)

 - เฉก ฉลาด เชน่ นิปโุณ. ผูฉ้ลาด (นิ + ปณุ + อ)
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(๔) นี ออก, ห้าม

 - นีหรณ การน�าออก เชน่ นีหรต.ิ ยอ่มน�าออก (นี + หร + อ + ต)ิ

 - อาวรณ การหา้ม เชน่ นีวรณ�. ธรรมอนักัน้ (นี + วร + ย)ุ

(๕) อ ุ ข้ึน, นอก, ประเสริฐ, พลดัพราก, เกิดข้ึน, ความสามารถ, การกล่าวโดยสรปุ

 - อุคฺคต การขึน้ เชน่ อุคฺคจฺฉต.ิ ยอ่มขึน้ไป (อุ + คม ุ+ อ + ต)ิ

 - อุทฺธกมฺม กระท�าขา้งบน เชน่ อาสนา อุฏฺโิต. ลุกขึน้แลว้ จากอาสนะ (อุ + า + ต)

    อุกฺเขโป. การยกขึน้ (อุ + ขปิ + อ)

 - ปธาน ความประเสรฐิ เชน่ อุตฺตโม. ผูป้ระเสรฐิสงูสดุ (อุ + ตม)

    โลกุตฺตโร. ธรรมอนัเหนือโลก (โลก + อุตฺตร)

 - วโิยค การแยกจากกนั เชน่ อุพฺพาสโิต  ผูถ้กูใหแ้ยกจากกนั (อุ + วส + เณ + ต)

 - สมฺภว การเกดิขึน้ เชน่ อุพฺภโูต. เกดิขึน้แลว้ (อุ + ภ ู+ ต)

 - อตฺถลาภ การไดซ้ึง่สภาพ เชน่ อุปปฺนฺน� าณํ. อ.ญาณ อนัเกดิขึน้แลว้ (อุ+ปท+ต)

 - สตฺต ิ ความสามารถ เชน่ อุสฺสหต ิคนฺตุ�. ยอ่มสามารถ เพือ่อนัไป (อุ+สห+อ+ต)ิ

 - สรปูกถน การกลา่วโดยสรปุ เชน่ อุทฺทสิต ิสตฺุต�. ยอ่มสวด ซึง่พระสตูร (อุ+ทสิ+อ+ต)ิ

(๖) ท ุ ชัว่, ยาก, ไม่มี, น่าเกลียด, ผิดปกติ

 - อโสภน ความไมง่าม เชน่ ทคฺุคนฺโธ. กลิน่เหมน็ (ท ุ+ คนฺธ)

 - อภาว ความไมม่ ี เชน่ ทพฺุภกฺิข�. ความขาดแคลนอาหาร (ท ุ+ ภกฺิขา)

 - กุจฺฉติ ความน่าเกลยีด เชน่ ทกฺุกฏ�. กรรมอนักระท�าโดยน่าเกลยีด (ท ุ+ กร + ต)

 - อสมทฺิธ ิ ความไมบ่รบิรูณ์ เชน่ ทสฺุสสฺส�. ขา้วกลา้อนัไมบ่รบิรูณ์ (ท ุ+ สสฺส)

 - กจฺิฉ ความยากล�าบาก เชน่ ทกฺุกร�. กรรมอนักระท�าไดโ้ดยยาก (ท ุ+ กร + ข)

 - วริปูตา ความมรีปูผดิปกต ิ เชน่ ทพฺุพณฺโณ.  ผูม้ผีวิพรรณไมง่าม (ท ุ+ วณฺณ)

    ทมฺุมโุข. ผูม้ใีบหน้าไมง่าม (ท ุ+ มขุ)

(๗) ส ํ ดี, งาม, ง่าย, การต่อ, การย่อ, เสมอกนั, รว่มกนั, เบื้องแรก, รวบรวม, ปิด

 - สโมธาน การรวม เชน่ สนฺธ.ิ การต่อ (ส� + ธา + อ)ิ

 - สมฺมา ดว้ยด ี เชน่ สมาธ.ิ ความตัง้ไวด้ว้ยดใีนอารมณ์ (ส�+อา+ธา+อ)ิ

 - สม เสมอกนั เชน่ สมฺปยตฺุโต. ประกอบโดยเสมอกนั (ส� + ป + ยชุ + ต)

 - สมนฺตภาว ความเป็นโดยรอบ  เชน่ ส�กณฺิณา. เกลือ่นกลน่แลว้ (ส� + กริ + ต)

    สมลฺุลปนา. การพดูเลยีบเคยีง (ส� + อุ + ลป + ย)ุ

 - สงฺคต การรว่ม เชน่ สงฺคโม. การรว่มกนั, สงัคม (ส� + คม ุ+ อ)
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 - สงฺเขป การยอ่ เชน่ สมาโส. การยอ่ (ส� + อส ุ+ ณ)

 - ภุสตฺถ แรง เชน่ สารตฺโต. ก�าหนดัอยา่งแรง (ส� + รนฺช + ต)

 - สหตฺถ อรรถ สหศพัท ์ เชน่ ส�วาโส. การอยูด่ว้ยกนั (ส� + วส + ณ)

 - อปปฺตฺถ อรรถน้อย เชน่ สมคฺโฆ. มรีาคาถกู (ส� + อคฺฆ)

 - ปภว การเกดิเบือ้งแรก เชน่ สมฺภโว. ทีเ่กดิเบือ้งแรก, เหตุ (ส� + ภ ู+ อ)

 - อภมิขุภาว  มเีฉพาะหน้า เชน่ สมฺมขุ�. เฉพาะหน้า (ส� + มขุ)

 - สงฺคห  การรวบรวม เชน่ สงฺคณฺหาต.ิ ยอ่มรวบรวม (ส� + คห + ณฺหา + ต)ิ

 - ปิธาน การปิด เชน่ ส�วตุ�. การปิด (ส� + วร + ต)

 - ปนุปปฺนุกรณ กระท�าบอ่ยๆ เชน่ สนฺธาวต.ิ ยอ่มแลน่ไปบอ่ยๆ (ส� + ธาว ุ+ อ + ต)ิ

 - สมทฺิธ ิ บรบิรูณ์ เชน่ สมฺปนฺโน. สมบรูณ์แลว้, ถงึพรอ้มแลว้ (ส� + ปท + ต)

(๘) วิ วิเศษ, แจ้ง, ต่าง, ตรงกนัข้าม, ปราศจาก, แยกจากกนั, ผิดปกติ 

 - วเิสส พเิศษ เชน่ วมิตฺุต.ิ การพน้โดยพเิศษ (ว ิ+ มจุ + ต)ิ

    วสิฏฺิโ. พเิศษ (ว ิ+ เสส + ต)

 - ววิธิ ประการต่างๆ เชน่ วมิต.ิ ความรูโ้ดยอยา่งต่างๆ, ความสงสยั (ว+ิมน+ต)ิ

    วจิตฺิร�. วจิติร (ว ิ+ จนฺิต + ตรณฺ)

 - วริทฺุธ ตรงกนัขา้ม เชน่ ววิาโท. การทะเลาะกนั (ว ิ+ วท + ณ)

 - วคิต ปราศจาก เชน่ วมิล�. ปราศจากมลทนิ (ว ิ+ มล)

 - วโิยค แยกจากกนั เชน่ วปิปฺยตฺุโต. ไมป่ระกอบ (ว ิ+ ป+ ยชุ + ต)

 - วริปูตา ความมรีปูผดิปกต ิ เชน่ วริโูป. ผูม้รีปูผดิแปลก (ว ิ+ รปู)

(๙) อว (โอ) ลง, แยกจากกนั, รู้, บริสทุธิ,์ ตดัสิน, สถานที,่ การลกัขโมย 

 - อโธภาค สว่นภายใต ้ เชน่ อวกฺขตฺิตจกฺข.ุ ผูม้ตีาอนัทอดลง (อว+ขปิ+ต+จกฺข)ุ

 - วโิยค การแยกจากกนั  เชน่ โอมกฺุกอุปาหโน. ผูม้รีองเทา้อนัถอดออกแลว้

    (อว+มจุ+ต) 

    อวโกกลิ� วน�. อ.ป่า อนันกดเุหวา่ทอดทิง้แลว้ 

    (อว+โกกลิ)

 - ปรภิว การดหูมิน่ เชน่ อวชานน�. การดหูมิน่ (อว + า + ย)ุ

    อวมญฺต.ิ ยอ่มดหูมิน่ (อว + มน + ย + ต)ิ

 - ชานน การรู ้ เชน่ อวคจฺฉต.ิ ยอ่มรู ้(อว + คม ุ+ อ + ต)ิ

    อวคมน�.  การรู ้(อว + คม ุ+ ย)ุ



86 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

 - สทฺุธ ิ ความบรสิทุธิ ์ เชน่ โวทาน�. ความหมดจด (ว ิ+ อว + ทา + ย)ุ

 - นิจฺฉย การตดัสนิ เชน่ อวธารณ�.  การก�าหนด (อว + ธร + เณ + ย)ุ

 - เทส สถานที ่ เชน่ อวกาโส. สถานที ่(อว + กาส + อ)

 - เถยฺย การขโมย เชน่ อวหาโร. การลกัขโมย (อว + หร + ณ)

(๑๐) อนุ น้อย, ภายหลงั, ตาม, ไม่ขาดสาย, แรง, เหมือนกนั, ส่วน, กล่าวซ�้า

 - อนุคต การไปตาม เชน่ อเนฺวต.ิ ยอ่มไปตาม (อนุ + อ ิ+ อ + ต)ิ

 - อนุปจฺฉนฺิน ความไมข่าด เชน่ อนุสโย. กเิลสอนันอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน (อนุ+ส+ิอ)

 - ปจฺฉาสทฺทตฺถ อรรถปจฺฉาศพัท ์เชน่ อนุรถ�. ภายหลงัรถ (อนุ + รถ)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เชน่ อนุรตฺโต. ก�าหนดัอยา่งแรง (อนุ + รนฺช + ต)

 - สาทสฺิส เหมอืนกนั เชน่ อนุรปู� . สมควร (อนุ + รปู)

 - หนี ต�่าตอ้ย เชน่ อนุ สารปิตฺุต�  ปฺวนฺโต. 

    อ.ผูม้ปัีญญา ท. ดอ้ยกวา่พระสารบีุตร

 - ตตยิตฺถ อรรถตตยิาวภิตัต ิ เชน่ นทมินฺววสติา เสนา. 

    อ.กองทพั อยูต่ดิเน่ืองแลว้ กบัดว้ยแมน่�้า.

 - ลกฺขณ ลกัขณะ เชน่ รกฺุข� อนุ วชฺิโชตเต วชฺิช.ุ 

    อ.สายฟ้า ยอ่มสอ่งแสง กระทบตน้ไม.้

 - อตฺิถมฺภตูกฺขาน กลา่วความพเิศษ  เชน่  สาธ ุเทวทตฺโต มาตร� อนุ. 

    อ.เทวทตั ปฏบิตัดิ ีในมารดา.

 - ภาค สว่น เชน่ ยเทตฺถ ม� อนุ สยิา, ต� ทยีตุ. 

    ในทรพัย ์ท.เหลา่น้ีหนา อ.ทรพัยใ์ด เป็นสว่น 

    ของเรา พงึม,ี อ.ทรพัยน์ัน้ อนัทา่น จงให.้

 -วจฺิฉา กลา่วซ�้า เชน่ รกฺุข� รกฺุข� อนุ วชฺิโชตเต จนฺโท. 

    อ.พระจนัทร ์ยอ่มสอ่งแสง ทีต่น้ไมท้กุตน้

(๑๑) ปริ รอบ, ก�าหนด, เว้น, กอด, นุ่ง, บชูา, การให้บริโภค, ดหูมิน่, กล่าวโทษ

 - สมนฺตโตภาว มโีดยรอบ  เชน่ ปรวิโุต. ถกูแวดลอ้มแลว้ (ปร ิ+ วร + ต)

 - ปรจฺิเฉท การก�าหนด เชน่ ปรญฺิเยฺย�. ธรรมอนัควรก�าหนดรู ้(ปร ิ+ า + ณฺย)

 - วชฺชน การเวน้ เชน่ ปรหิรต.ิ ยอ่มเวน้ ยอ่มหลกี (ปร ิ+ หร + อ + ต)ิ

 - อาลงฺิคน การกอด เชน่ ปรสฺิสชต.ิ ยอ่มกอด (ปร ิ+ สช + อ + ต)ิ

 - นิวาสน การนุ่ง เชน่ วตฺถ� ปรธิสฺสต.ิ จกันุ่ง ซึง่ผา้ (ปร ิ+ ธา + สฺสต)ิ
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 - ปชูา การบชูา เชน่ ปารจิรยิา. การรบัใช ้(ปร ิ+ จร + ณฺย)

 - โภชน การใหบ้รโิภค เชน่ ภกฺิขุ� ปรวิสิต.ิ ยอ่มองัคาส ซึง่ภกิษุ (ปร+ิวสิ+อ+ต)ิ

 - อวชานน การดหูมิน่ เชน่ ปรภิวต.ิ ยอ่มดหูมิน่ (ปร ิ+ ภ ู+ อ + ต)ิ

 - โทสกฺขาน  การกลา่วโทษ เชน่ ปรภิาสต.ิ ยอ่มกลา่วโทษ ยอ่มดา่ (ปร+ิภาส+อ+ต)ิ

 - ลกฺขณ ลกัขณะ เชน่ รกฺุข� ปร ิวชฺิโชตเต วชฺิช.ุ 

    อ.สายฟ้า ยอ่มสอ่งแสง กระทบตน้ไม.้

(๑๒) อธิ ยิง่, ใหญ่, ทบั, ข้างบน, ครอบง�า, สวด, อธิษฐาน, ตดัสิน, ถึง

 - อธกิ ยิง่ เชน่ อธสิลี�. ศลีอนัยิง่ (อธ ิ+ สลี)

 - อสฺิสร เป็นใหญ่ เชน่ อธปิต.ิ ผูเ้ป็นใหญ่ อธบิด ี(อธ ิ+ ปต)ิ

 - อุปรภิาว ความเป็นขา้งบน เชน่ อธโิรหต.ิ ยอ่มขึน้ขา้งบน (อธ ิ+ รหุ + อ + ต)ิ

    ปถว ึอธเิสสฺสต.ิ จกันอนทบั บนแผน่ดนิ 

    (อธ ิ+ ส ิ+ สฺสต)ิ

 - อธภิวน อรรถครอบง�า เชน่ อธภิวต.ิ ยอ่มครอบง�า (อธ ิ+ ภ ู+ อ + ต)ิ

 - อชฺฌายน อรรถการสวด เชน่ พฺยากรณมธเีต. 

    ยอ่มสวด ซึง่คมัภรีไ์วยากรณ์ (อธ ิ+ อ ิ+ อ + เต)

 - อธิฏฺาน การอธษิฐาน เชน่ ภมูกิมฺปาท ึอธิฏฺาติ. (อธิ + า + อ + ติ)

    ยอ่มอธษิฐาน ซึง่วธิมีกีารหวัน่ไหว แหง่แผน่ดนิ 

    เป็นตน้ 

 - นิจฺฉย การตดัสนิ เชน่ อธโิมกฺโข. การตดัสนิ (อธ ิ+ มจุ + อ)

 - ปาปณุน การถงึ หรอืได ้ เชน่ โภคกฺขนฺธ� อธคิจฺฉต.ิ 

    ยอ่มได ้ซึง่กองแหง่โภคะ (อธ ิ+ คม ุ+ อ + ต)ิ

(๑๓) อภิ ยิง่, ใหญ่, จ�าเพาะ, ข้างหน้า, พิเศษ, เหมาะสม, กราบไหว้

 - อภมิขุภาว มเีฉพาะหน้า  เชน่ อภมิโุข. ผูอ้ยูเ่ฉพาะหน้า (อภ ิ+ มขุ)

    อภกฺิกมต.ิ ยอ่มกา้วไปขา้งหน้า (อภ ิ+ กม ุ+ อ + ต)ิ

 - วสิฏิฺ พเิศษ เชน่ อภธิมฺโม. ธรรมอนัพเิศษกวา่พระสตูรคอือภธิรรม  

    (อภ ิ+ ธมฺม)

 - อธกิ ยิง่ เชน่ อภวิสฺสต.ิ ยอ่มตกหนกั (อภ ิ+ วสฺส + อ + ต)ิ

 - อุทฺธกมฺม กระท�าขา้งบน เชน่ อภริหุต.ิ ยอ่มขึน้ (อภ ิ+ รหุ + อ + ต)ิ

 - กุล ตระกลู เชน่ อภชิาโต. ผูเ้กดิมาในตระกลูด ี(อภ ิ+ ชน + ต)
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 - สารปุปฺ มสีภาพเหมาะสม เชน่ อภริโูป. ผูม้รีปูงาม (อภ ิ+ รปู)

 - วนฺทน การกราบไหว ้ เชน่ อภวิาเทต.ิ ยอ่มกราบไหว ้(อภ ิ+ วท + เณ + ต)ิ

(๑๔) ปติ (ปฏิ) เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลบั, เหมือนกนั, ถือเอา, รู้ตลอด, อาศยั  

 - ปตคิต การอาศยั เชน่ ปจฺจกฺข�. อารมณ์อนัอาศยัอนิทรยี ์๕ (ปต ิ+ อกฺข)

 - ปฏโิลม ทวนกลบั เชน่ ปฏโิสต�. ทวนกระแส (ปต ิ+ โสต)

 - ปตนิิธ ิ เหมอืน, ตวัแทน เชน่ อาจรยิโต ปต ิสสฺิโส. อ.ศษิย ์เหมอืนกบัอาจารย.์

 - ปตทิาน การใหแ้ทน เชน่ เตลตฺถกิสฺส ฆต� ปต ิททาต.ิ 

    ยอ่มใหแ้ทน ซึง่เนยใส แก่บุคคล ผูต้อ้งการน�้ามนั.

 - นิเสธ การหา้ม เชน่ ปฏเิสธน�. การปฏเิสธ (ปต ิ+ เสธ + ย)ุ

 - นิวตฺตน การกลบั เชน่ ปฏกฺิกมต.ิ ยอ่มกา้วกลบั ยอ่มถอยหลงั 

    (ปต+ิกม+ุอ+ต)ิ

 - สาทสฺิส ความเหมอืนกนั เชน่ ปตริปูก�. ของเทยีม (ปต ิ+ รปูก)

 - ปตกิรณ การเยยีวยา เชน่ ปตกิาโร. การเยยีวยา (ปต ิ+ กร + ณ)

 - อาทาน การถอืเอา เชน่ ปตคฺิคณฺหาต.ิ ยอ่มถอืเอา ยอ่มรบั 

    (ปต+ิคห+ณฺหา+ต)ิ

 - ปตโิพธ การรูต้ลอด เชน่ ปฏเิวโธ. การแทงตลอด ปฏเิวธ (ปต ิ+ วธิ + อ)

 - ปฏจฺิจ การอาศยั เชน่ ปจฺจโย. อาศยัแลว้เป็นไป ปัจจยั (ปต ิ+ อ ิ+ อ)

(๑๕) ส ุ ดี, งาม, ง่าย, ด้วยดี, บริบรูณ์

 - โสภน งาม เชน่ สคุนฺโธ. กลิน่หอม (ส ุ+ คนฺธ)

 - สุฏฺุ ด ี เชน่ สุฏฺุ คโต สคุโต. เสดจ็ไปแลว้ ดว้ยด ี(เพราะเหตุนัน้)  

    ชือ่วา่สคุต. ผูเ้สดจ็ไปดว้ยด ี(ส ุ+ คต)

 - สมฺมา ดว้ยด,ี โดยชอบ เชน่ สมฺมา คโตตปิิ สคุโต. 

    เสดจ็ไปแลว้ โดยชอบ แมเ้พราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สคุต.  

    ผูเ้สดจ็ไปโดยชอบ (ส ุ+ คม ุ+ ต)

 - สมทฺิธ ิ บรบิรูณ์ เชน่ สภุกฺิข�. ความบรบิรูณ์แหง่อาหาร (ส ุ+ ภกฺิขา)

 - สขุตฺถ ความงา่ย เชน่ สกุโร. การงานอนับุคคลกระท�าไดโ้ดยงา่ย(ส+ุกร+ข)

(๑๖) อา ทัว่, ยิง่, กลบัความ, เขตแดน, ถึง, เริม่ต้น, กอด, ถือเอา, ใกล้, เรียก

 - อภมิขุภาว มเีฉพาะหน้า  เชน่ อาคจฺฉต.ิ ยอ่มมา (อา + คม ุ+ อ + ต)ิ

 - อุทฺธกมฺม กระท�าขา้งบน เชน่ อาโรหต.ิ ยอ่มขึน้ (อา + รหุ + อ + ต)ิ
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 - มรยิาท เขตแดน เชน่ อาปพฺพตา เขตฺต�. อ.นา ถงึภเูขา.

 - อภวิธิ ิ การแผไ่ป เชน่ อากุมาร� ยโส กจฺจายนสฺส. 

    อ.ชือ่เสยีง ของพระกจัจายนเถระ ถงึเดก็น้อย

 - ปตฺต ิ การถงึ เชน่ อาปตฺต ึอาปนฺโน. ตอ้งแลว้ ซึง่อาบตั ิ(อา + ปท + ต)

 - อจฺิฉา ความปรารถนา เชน่ อากงฺขา. ความหวงั (อา + กข ิ+ อ + อา)

 - ปรสฺิสชน การกอด เชน่ อาลงฺิคน�. การกอด (อา + ลค ิ+ ย)ุ

 - อาทกิมฺม กระท�าเบือ้งแรก เชน่ อารมฺโภ. การเริม่ตน้ (อา + รภ + อ)

 - คหณ การถอืเอา เชน่ อาทยีต.ิ ยอ่มถกูถอืเอา (อา + ทา + ย + เต)

    อาลมฺพต.ิ ยอ่มหิว้ (อา + ลพ ิ+ อ + ต)ิ

 - นิวาส การอยู ่ เชน่ อาวสโถ. ทีอ่ยูอ่าศยั (อา + วส + ถ)

 - สมปี ใกล ้ เชน่ อาสนฺน�. ใกล ้(อา + สท + ต)

 - อวฺหาน การเรยีก เชน่ อามนฺเตส.ิ เรยีกแลว้ (อา + มนฺต + เณ + สฺ + อ)ี

(๑๗) อติ ยิง่, เกิน, ล่วง, แรง

 - อตกฺิกมน การลว่งเลย เชน่ อตโิรจต ิอมฺเหห.ิ (อต+ิรจุ+อ+ต)ิ 

    ยอ่มรุง่โรจน์กวา่ กวา่เรา ท. 

    อตโีต. กาลอนัลว่งไปแลว้ (อต ิ+ อ ิ+ ต)

 - อตกฺิกนฺต เกนิไป เชน่ อจฺจนฺต�. เกนิซึง่ขอบเขต, โทษ (อต ิ+ อนฺต)

 - อตสิย ยิง่ เชน่ อตกุิสโล. ฉลาดยิง่ (อต ิ+ กุสล)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เชน่ อตกฺิโกโธ. โกรธอยา่งแรง, โกรธจดั (อต ิ+ โกธ)

    อตวิทฺุธ.ิ เจรญิมาก (อต ิ+ วทฺุธ)ิ

(๑๘) อปิ ใกล้, บน, มองหา, รวบรวม, ติเตียน, ค�าถาม  (ลบ อ ของ อปิอุปสคับา้ง)

 - สมฺภาวนา  การสรรเสรญิ เชน่ อปิ ทพฺิเพส ุกาเมส.ุ แมใ้นกาม ท. อนัเป็นทพิย์

    เมรมฺุปิ วนิิวชฺิฌตฺิวา คจฺเฉยฺย. เจาะแลว้ แมซ้ึง่ภเูขา 

    สเินร ุพงึไป

 - อเปกฺขา การมองหา เชน่ อยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต. แม ้อ.อาบตัน้ีิ กไ็มแ่น่นอน

 - สมจฺุจย การรวบรวม เชน่ อติปิิ อรห�. แมเ้พราะเหตุน้ี ทรงเป็นพระอรหนัต์

    อนฺตมฺปิ อนฺตคณุมฺปิ อาทาย.  

    ถอืเอาแลว้ ซึง่ไสใ้หญ่ดว้ย ซึง่ไสน้้อยดว้ย

 - ครห การตเิตยีน เชน่ อปิ อมฺหาก� ปณฺฑติก.  แน่ะบณัฑติผูน่้าเกลยีด 

    ของเรา ท.
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 - ปณฺห ค�าถาม เชน่ อปิ ภนฺเต ภกฺิข� ลภตฺิถ. ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ อ.ทา่น 

    ไดแ้ลว้ ซึง่อาหาร บา้งหรอื?

(๑๙) อป ปราศ, หลีก, ติเตียน, บชูา, ประทษุร้าย

 - อปคต ปราศจาก เชน่ อปมาโน. ผูม้มีานะไปปราศแลว้ (อป + มาน)

    อเปโต. ไปปราศแลว้ (อป + อ ิ+ ต)

 - ครห การตเิตยีน เชน่ อปคพฺโภ. ผูม้คีรรภอ์นัเลว (อป + คพฺภ)

 - วชฺชน การเวน้ เชน่ อปสาลาย อายนฺต ิวาณชิา. 

    อ.พอ่คา้ ท. หลกีเวน้จากศาลา ยอ่มมา

 - ปชูา การบชูา เชน่ วทฺุธาปจาย.ี ผูม้ปีกตอิ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ 

    (วทฺุธ+ อป+จ+ิณ)ี

 - ปทสฺุสน การประทษุรา้ย เชน่ อปรชฺฌต.ิ ยอ่มประพฤตผิดิ (อป+ราธ+ย+ต)ิ

(๒๐) อปุ เข้าไป, ใกล้, มัน่, กล่าวโทษ, ชือ่, กระท�าข้างหน้า, การบชูา

 - อุปคมน เขา้ไปใกล ้ เชน่ นิสนฺิน� วา อุปนิสเีทยฺย. (อุป + นิ + สท + เอยฺย)

    พงึเขา้ไปนัง่ใกล ้ซึง่บุคคลผูน้ัง่แลว้ กด็ ี         

 - สมปี ใกล ้ เชน่ อุปนคร�. ใกลแ้หง่เมอืง (อุป + นคร)

 - อุปปตฺต ิ การเขา้ถงึ เชน่ สคฺค� โลก� อุปปชฺชต.ิ ยอ่มเขา้ถงึ ซึง่โลกสวรรค ์ 

    (อุป+ปท+ย+ต)ิ

 หรอืแปลวา่ สมควร เชน่ อุปปตฺตโิต อกฺิขตตี ิอุเปกฺขา. ยอ่มด ูโดยความ  

    สมควร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุเปกฺขา. 

    (อุป+อกฺิข+อ+อา)

 - สาทสฺิส ความเหมอืนกนั เชน่ อุปมาน� อุปมา. อ.การเปรยีบเทยีบ ชือ่วา่อุปมา  

    (อุป+มา)

 - อธกิ ยิง่ เชน่ อุป ขารยิ� โทโณ. อ.ทะนาน ยิง่เกนิ กวา่ขาร.ี

 - อุปรภิาว ความเป็นขา้งบน เชน่ อุปสมฺปนฺโน. ผูถ้งึความเป็นภกิษุอนัสงู

    (อุป+ส�+ปท+ต)

 - อนสน การไมก่นิอาหาร เชน่ อุปวาโส. การอยูโ่ดยไมก่นิอาหาร (อุป + วส + ณ)

 - โทสกฺขาน  การกลา่วโทษ เชน่ ปร� อุปวทต.ิ ยอ่มวา่รา้ย ซึง่บุคคลอืน่ 

    (อุป+วท+อ+ต)ิ

 - สญฺา ชือ่ เชน่ อุปธา. ชือ่วา่อุปธา (อุป + ธา)

    อุปสคฺโค. อุปสคับท (อุป + สชฺช + ณ)
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 - ปพฺุพกมฺม  กระท�าขา้งหน้า เชน่ อุปกฺกโม. การกา้วไปขา้งหน้า, ความบากบัน่   

    (อุป+กม+ุอ)

    อุปกาโร. กระท�าคณุก่อน, อุปการะ (อุป + กร + ณ)

 - ปชูา การบชูา เชน่ พทฺุธปุฏฺาโก. ผูอุ้ปัฏฐากพระพทุธเจา้ 

    (พทฺุธ + อุปฏฺาก)

    มาตุปฏฺาน�. การบ�ารงุมารดา (มาตุ + อุปฏฺาน)

 - คยฺหาการ อาการอนัควรถอืเอา เชน่ โสเจยฺยปปฺจฺจปุฏฺาน�. (โสเจยฺย + ปต ิ+ อุปฏฺาน)  

    ความปรากฏโดยความเป็นบุคคล ผูส้ะอาด 

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เชน่ อุปาทาน�. การยดึมัน่ (อุป + อา + ทา + ย)ุ

    อุปายาโส. ความล�าบากอยา่งหนกั (อุป + อายาส)

    อุปนิสฺสโย. ทีอ่าศยัใหญ่ (อุป + นิ + ส ิ+ อ)

๓.๕.๓ นบิาตบท

 ค�าวา่ “นิบาต” แปลวา่ ศพัทท์ีต่กไป คอืถกูวางไวข้า้งหน้าบา้ง ทา่มกลางบา้ง หรอืทีส่ดุ

ของบทบา้ง มวีเิคราะหว์า่ “ปทาน�  อาทมิชฺฌนฺเตส ุ นิปตนฺตตี ิ นิปาตา” ยอ่มตกไป ในเบือ้งตน้ 

ทา่มกลาง และทีส่ดุของบททัง้หลาย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิบาต. (นิ+ปต+ณ), “นิปาตเมว   

เนปาติก”ํ นิบาตนัน่แหละ ชือ่วา่เนปาตกิะ. (นิปาต + ณกิ)  นิบาตน้ี เป็นบทๆ หน่ึง ในบท ๔ คอื 

นามบท อุปสคับท นิบาตบท และอาขยาตบท ส�าหรบันิบาตน้ี เป็นบททีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง 

ในเรือ่งของวภิตัต ิหมายความวา่ จะลงวภิตัตนิามอะไรมากต็าม จะตอ้งถกูลบทิง้ทัง้หมด 

 นิบาตน้ี เป็นศพัทโ์ดดๆ กม็ ีเป็นศพัทท์ีส่�าเรจ็มาจากนาม โดยลงปัจจยัในอรรถของวภิตัต ิ

กม็ ี เป็นศพัทท์ีส่�าเรจ็มาจากตทัธติ ทีเ่ป็นอพัยยตทัธติกม็ ี และเป็นศพัทก์ริยิากติก(์ตเวตุนาท-ิ 

ปัจจยนัตนยั) ทีส่�าเรจ็มาจากธาตุปัจจยั โดยเฉพาะทีม่ ีตเว, ตุ�, ตุน, ตฺวาน และ ตฺวาปัจจยัเป็นทีส่ดุ 

กม็ ีรปูส�าเรจ็เป็นนิบาต เรยีกวา่อพัยยศพัทท์ัง้หมด ดงัน้ี

 (๑)  นิบาตแท้ๆ  เป็นค�าศพัทโ์ดดๆ ไมส่ามารถแยกศพัทไ์ด ้ เชน่  ห,ิ จ, ปน, ตุ 

เป็นตน้

 (๒)  นิบาตทีส่�าเรจ็มาจากนามหรอืสพัพนาม โดยการลงปัจจยัในอรรถของวภิตัต ิ

สามารถแยกศพัทไ์ด ้เชน่  เอตฺถ มาจาก “เอต + ถปัจจยั” เป็นตน้ 

 (๓) นิบาตทีส่�าเรจ็มาจากอพัยยตทัธติ สามารถแยกศพัทไ์ด ้  เชน่  เอกธา  

มาจาก “เอก + ธาปัจจยั” เป็นตน้
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 (๔)  นิบาตทีส่�าเรจ็มาจากกติก ์สามารถแยกศพัทไ์ด ้ เชน่ กตฺวา มาจาก “กรธาตุ 

+ ตฺวาปัจจยั” เป็นตน้

 การจดัประเภทของนิบาต สามารถจดัไดต้ามหน้าทีข่องนิบาตนัน้ๆ เชน่ นิบาตตน้ขอ้ความ 

นิบาตบอกอาลปนะ นิบาตบอกความปรกิปัป์ และนิบาตทีเ่ป็นกาลสตัตม ีเป็นตน้.

๑. นบิาตบอกอาลปนะ (ค�าร้องเรยีก)

อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ เชน่ น ต� ภายาม ิอาวโุส. ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุอ.เรา ยอ่มไมก่ลวั 

ซึง่ทา่น

อมโฺภ แน่ะทา่นผูเ้จรญิ เชน่ อมฺโภ ปรุสิ ก ึ ตุยฺหมินิา ปาปเกน ทชฺุชวีเิตน. แน่ะบุรษุ  

ผูเ้จรญิ อ.ประโยชน์อะไร ดว้ยชวีติทีไ่มด่ ี อนัเลวทรามน้ี 

แก่ทา่น

หมโฺภ แน่ะทา่นผูเ้จรญิ เชน่ หมฺโภ ปพฺุเพ ฉ สตฺถาโร มย� อรหนฺตามฺหาต ิ วจิรสึ.ุ  

แน่ะทา่นผูเ้จรญิ อ.คร ู ท. หก ในกาลก่อน กลา่วแลว้วา่ 

อ.เรา ท. เป็นพระอรหนัต ์ยอ่มเป็น ดงัน้ี เทีย่วไปแลว้

เร เฮย้, เวย้  เชน่ วกฺิกม เร มหามคิา. แน่ะกวางใหญ่เอ๋ย อ.ทา่น จงขวนขวาย 

เถดิ

อเร เฮย้, เวย้  เชน่ อเร ทุฏฺโจรา. เฮย้ โจรผูช้ ัว่ชา้ ท. 

หเร เฮย้, เวย้  เชน่ หเร สขา กสฺิส นุ ม� ชหาส.ิ เฮย้ เพือ่น อ.ทา่น ยอ่มทิง้  

ซึง่เรา เพราะเหตุอะไรหนอ?

เช แน่ะแมส่าวใช ้ เชน่ สเจ เช ตฺว� สจฺจ� ภณส.ิ แน่ะแมส่าวใช ้ถา้วา่ อ.เธอ ยอ่มพดู 

ซึง่ความจรงิไซร้

๒. นบิาตบอกกาล (กาลสัตตม)ี

สมปฺติ บดัเดีย๋วน้ี, ในกาลน้ี เชน่ สมฺปต ิชาตสฺส โพธสิตฺตสฺส เทวา ฉตฺต� ธารยสึ.ุ อ.เทพ ท. 

กัน้แลว้ ซึง่รม่ แก่พระโพธสิตัว ์ผูเ้กดิแลว้ ในบดัเดีย๋วน้ี

อายติ ในกาลต่อไป เชน่ อายต ึ โทส� นาญฺาย โย กาเม ปฏเิสวต.ิ อ.บุคคลใด  

ยอ่มเสพ ซึง่กาม ท. เพราะไมรู่ ้ซึง่โทษ ในกาลต่อไป

อชชฺ  ในวนัน้ี  เชน่ ตฺยชฺช ปตฺุเต น ปสฺสาม.ิ อ.เรา ยอ่มไมเ่หน็ ซึง่บุตร ท. 

เหลา่นัน้ ในวนัน้ี
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อปรชชฺ ุ ในวนัอื่นอกี  เชน่ มม กสผิล� ภุญฺชตฺิวา อปรชฺช ุ เอว ฉาโต โหต.ิ อ.บุคคล 

บรโิภคแลว้ ซึง่ผลของการหวา่นไถ ของเรา เป็นผูห้วิแลว้ 

ในวนัอื่นอกีนัน่เทยีว ยอ่มเป็น

สเุว ในวนัพรุง่น้ี  เชน่ โก ชญฺา มรณ� สเุว. อ.ใคร พงึรู ้ซึง่ความตาย ในวนัพรุง่น้ี

เสวฺ ในวนัพรุง่น้ี  เชน่ ภนฺเต เสฺว อมฺหาก� ภกฺิข� คณฺหถ. ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 

อ.พระองค ์ ขอจงรบั ซึง่ภกิษา ของขา้พระองค ์ ท. ในวนั

พรุง่น้ี

ปรสเุว ในวนัมะรนืน้ี เชน่ สเุว วา ปรสเุว วา มรณ� วา ชวีติ� วา โก ชาเนยฺย. อ.ใคร  

พงึรู ้ ซึง่ความตาย หรอื หรอืวา่ซึง่ชวีติ ในวนัพรุง่น้ี หรอื 

หรอืวา่ ในวนัมะรนืน้ี

หิยโฺย ในวนัวาน  เชน่ หยฺิโยปิ ปเรปิ ตยาเวต� านํ สมฺมชฺชติ�. อ.ทีน่ัน่ อนัเธอ 

นัน่เทยีว กวาดแลว้ แมใ้นวนัวาน แมใ้นวนัอืน่หรอื?

ปเร ในวนัอื่น  เชน่ หยฺิโยปิ ปเรปิ ตยาเวต� านํ สมฺมชฺชติ�. อ.ทีน่ัน่ อนัเธอ 

นัน่เทยีว กวาดแลว้ แมใ้นวนัวาน แมใ้นวนัอืน่หรอื?

สชชฺ ุ ในวนัมอียู,่ ในวนัน้ี เชน่ สชฺช ุ ปาณหร� มมฺเม ตาฬน�. อ.การน�าไปซึง่สตัว ์ เป็นการ

ชก ในจดุทีส่�าคญัของเรา ในวนัน้ี

สาย ํ ในเวลาเยน็  เชน่ สาย� นิโคฺรธปุาคม.ึ อ.เรา ไดเ้ขา้ไปแลว้ สูต่น้ไทร ในเวลา

เยน็

ปาโต ในเวลาเชา้  เชน่ ปาโต ปิณฺฑาย จรนฺต.ิ อ.ภกิษุ ท. ยอ่มเทีย่วไป เพือ่

บณิฑบาต ในเวลาเชา้

กาล ํ ในเวลารุง่สาง เชน่ นาย� กาล� อกาล� วา อภชิานาต ิกุกฺกุโฏ. อ.ไก่น้ี ยอ่มไมรู่ว้า่ 

เวลารุง่สาง หรอืไมใ่ชเ่วลารุง่สาง

กลฺล ํ ในความสมควร เชน่ อกลฺล� ม� พฺราหฺมณา. อ.พราหมณ์ ท. ยอ่มถาม ซึง่เรา  

ในสิง่ทีไ่มส่มควร

ทิวา ในเวลากลางวนั เชน่ ทวิา วา รตฺโต วา หรนฺต ิเย พล.ึ อ.ชน ท.เหลา่ใด ยอ่มน�า

ไป ซึง่พลกีรรม ในเวลากลางวนั หรอื หรอืวา่ ในเวลา 

กลางคนื

นตตฺ ํ ในเวลากลางคนื เชน่ นตฺต� รตฺติย� มาลา ยสฺสาติ นตฺตมาโล. อ.ระเบียบ  

ของต้นไม้ใด มอียู่ ในเวลากลางคนื เพราะเหตุนัน้  

อ.ตน้ไมน้ัน้ ชือ่วา่ นตฺตมาล. (ตน้กุ่ม, ไมก้ะเชา้)
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นิจจฺ ํ แน่นอน, เป็นนิจ เชน่ ธมฺเมส ุ นิจฺจ� อนุธมฺมจาร.ี อ.บุคคลผูป้ระพฤตซิึง่ธรรมตาม

สมควรโดยปกต ิในธรรม ท. เป็นนิจ

สตต ํ แน่นอน, เป็นประจ�า เชน่ สตตนฺต ินิรนฺตร�. บทวา่ สตต� ไดแ้ก่ตลอดไป

อภิณฺห ํ เนืองๆ  เชน่ อภณฺิห� ปจฺจเวกฺขติพฺพ�. อนัภกิษุ พงึพจิารณา เนืองๆ

อภิกฺขณํ เนืองๆ  เชน่ อภกฺิขณ� ปรชฺชต.ิ ยอ่มยนิด ีเนืองๆ

มหุุ ํ เนืองๆ, บอ่ยๆ เชน่ ก ึม� มหุุ� เปกฺขส ิหฏฺโลโม. อ.ทา่น เป็นผูม้ขีนอนัลุกแลว้ 

เป็น ยอ่มมองด ูซึง่เรา เนืองๆ เพราะอะไร?

มหุตุตฺ ํ เพยีงชัว่ครู ่  เชน่ มหุตฺุตมปิ เจ วญฺิญ,ู ปณฺฑติ� ปยริปุาสต.ิ หากวา่ อ.ผูรู้ ้ 

ยอ่มเขา้ไปนัง่ใกล ้ซึง่บณัฑติ แมเ้พยีงชัว่ครู ่ไซร้

ภตูปพุพฺ ํในอดตีกาล  เชน่ ภตูปพฺุพ� ภกฺิขเว. ดกู่อนภกิษุ ท. ในอดตีกาล (เคยมมีา

แลว้)

ปรุา ในกาลก่อน  เชน่ ทนฺเต อเิม ฉินฺทตี ิ ปรุา มราม.ิ อ.นายพราน ตดัแลว้  

ซึง่งา ท.เหลา่น้ี เพราะเหตุนัน้ อ.เรา ยอ่มตาย ในกาลก่อน

ยทา ในกาลใด  เชน่ ยทา เต ววิทสฺิสนฺต.ิ อ.ชน ท.เหลา่นัน้ จกัทะเลาะกนั  

ในกาลใด

ตทา  ในกาลนัน้  เชน่ ตทา ปณฺณรสโุปสโถ อโหส.ิ อ.วนันัน้ เป็นวนัอุโบสถ ๑๕ ค�่า 

ไดเ้ป็นแลว้ ในกาลนัน้ 

กทา ในกาลไหน  เชน่ กทา อาคโตส.ิ อ.ทา่น เป็นผูม้าแลว้ ในกาลไหน ยอ่มเป็น

๓. นบิาตบอกสถานที่

สมนฺตา ในทีโ่ดยรอบ เชน่ สมนฺตา จกฺกวาเฬส ุ อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา สทฺธมฺม�  

มนิุราชสฺส สณุนฺตุ สคฺคโมกฺขท�. อ.เทวดา ท. ในจกัวาฬ ท. 

ในทีโ่ดยรอบ ขอจงมา ในทีน้ี่ จงฟัง ซึง่พระสทัธรรม อนัให้

ซึง่สวรรค ์และนิพพาน ของพระจอมมนีุ

สามนฺตา ในทีใ่กล,้ในทีโ่ดยรอบ เชน่ ราชคหสฺส สามนฺตา เวปลฺุลปพฺพตพฺภนฺตเร. ในระหวา่ง 

แหง่ภเูขา เวปลุละ ในทีใ่กล ้แหง่เมอืงราชคฤห์

ปริโต ในทีโ่ดยรอบ เชน่ ปรโิต คาม� วสต.ิ ยอ่มอยู ่ในทีโ่ดยรอบ แหง่หมูบ่า้น

อภิโต ในภายใน  เชน่ มจุลนฺิท� สร� อภโิต. ในภายใน แหง่สระมจุลนิท์

สมนฺตโต ในทีร่อบๆ  เชน่ อคฺยาคาร� สมนฺตโต. แวดลอ้มแลว้ ซึง่โรงไฟ ในทีร่อบๆ

เอกชฌฺ ํ ในสว่นหน่ึง  เชน่ เอกชฺฌ� สนฺนิปตสึ.ุ ประชมุกนัแลว้ ในสว่นหน่ึง
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เอกมนฺต ํในทีส่มควรขา้งหน่ึง เชน่ เอกมนฺต� อฏฺาสิ. ไดย้นือยูแ่ลว้ ในทีส่มควรขา้งหน่ึง

เหฏฺา ในภายใต ้  เชน่ มญฺจสฺส เหฏฺา. ในภายใต ้แหง่เตยีง

อปุริ ในเบือ้งบน  เชน่ ปาทตลโต อุปร.ิ ในเบือ้งบน จากชัน้แหง่พืน้

อทุธฺ ํ ในเบือ้งบน  เชน่ อุทฺธ� ปาทตลา. ในเบือ้งบน จากชัน้แหง่พืน้

อโธ ในเบือ้งลา่ง  เชน่ อโธ เกสมตฺถกา. ในเบือ้งลา่ง จากปลายแหง่ผม

ติริย ํ ในดา้นขวาง เชน่ นาโค คนฺตฺวา คตมคฺเค ตริยิ� อฏฺาสิ. อ.ชา้งพลาย ไปแลว้ 

ไดย้นืแลว้ ขวาง ในทางเป็นทีเ่สดจ็ไป

สมมฺขุา ในทีเ่ฉพาะหน้า เชน่ โส ต�ปิ สมฺมขุา ติํ ทสฺิวา. อ.เขา เหน็แลว้ ซึง่บุคคลแมน้ัน้ 

ผูย้นืแลว้ ในทีเ่ฉพาะหน้า

ปรมมฺขุา ในทีล่บัหลงั  เชน่ กถ� ปรมฺมขุา วกิปปฺนา โหตตี.ิ อ.การใครค่รวญ ยอ่มม ีในที่

ลบัหลงั ไดอ้ยา่งไร?

อาวิ ในทีแ่จง้, แจม่แจง้ เชน่ อาว ิภวสฺิสต.ิ จกัม ีอยา่งแจม่แจง้

รโห ในทีล่บั  เชน่ รโห ติฏฺติ. ยนือยู ่ในทีล่บั

ติโร ในฝัง่ขา้งนอก เชน่ ตโิรปากาเร. ในฝัง่ขา้งนอกแหง่ก�าแพง

อจุจฺ ํ ในทีส่งู  เชน่ อุจฺจ� นิปนฺโน. นอนแลว้ ในทีส่งู

นีจ ํ ในทีต่�่า  เชน่ นีจ� นิสที.ิ นัง่แลว้ ในทีต่�่า

อนฺโต  ในภายใน  เชน่ อนฺโตกุฏฺเฏ ปทโีป วยิ. ราวกะ อ.ประทบี ในภายใน แหง่ฝา

อนฺตรา ในระหวา่ง  เชน่ อนฺตรา จ ราชคห� อนฺตรา จ นาฬนฺท� อทฺธานมคฺคป-ฺ 

ปฏปินฺโน. อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ เป็นผูเ้สดจ็ด�าเนินไปแลว้ 

สูห่นทางไกล ในระหวา่ง แหง่เมอืงราชคฤหด์ว้ย ในระหวา่ง 

แหง่เมอืงนาลนัทาดว้ย ยอ่มเป็น

อชฌฺตตฺ ํในภายใน  เชน่ ยงฺกญฺิจ ิ รปู�  อตตีานาคตปจฺจปุปฺนฺน� อชฺฌตฺต� วา พหทฺิธา 

วา...อภสิญฺญหูตฺิวา อภสิงฺขปิิตฺวา... อ.รปู อยา่งใด 

อยา่งหน่ึง ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุนั ยอ่แลว้  

สรปุแลว้ ซึง่รปูนัน้ ในสว่นหน่ึง ในภายใน หรอื หรอืวา่  

ในภายนอก...

พหิทธฺา ในภายนอก  เชน่ พหทฺิธา ธมฺมา. อ.ธรรม ท. ในภายนอก

พาหิรา ในภายนอก  เชน่ พาหริา อาลนฺิเท นิสที.ิ นัง่แลว้ ทีร่ะเบยีง ในภายนอก

พาหิร ํ ในภายนอก  เชน่ พาหริ� อาลนฺิเท นิปนฺโน. นอนแลว้ ทีร่ะเบยีง ในภายนอก

พหิ ในภายนอก  เชน่ พห ิอาลนฺิเท นิปนฺโน. นอนแลว้ ทีร่ะเบยีง ในภายนอก

โอร ํ ในฝัง่น้ี, ทีฝั่ง่ใน เชน่ โอร� สมทฺุทสฺส อตตฺิตรโูป. มรีปูอนัไมอ่ิม่ แหง่สมทุร ในฝัง่ใน
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ปาร ํ ในฝัง่โน้น, ทีฝั่ง่นอก เชน่ ปาร� สมทฺุทสฺสปิ ปตฺถเยถ. พงึปรารถนา แมแ้หง่สมทุร  

ทีฝั่ง่นอก

อารา ในทีห่า่งไกล เชน่ อารา สงฺิฆาม ิ วารชิ�. อ.เรา ยอ่มสดูกลิน่ ซึง่ปลา ในที ่

หา่งไกล

อารกา ในทีห่า่งไกล เชน่ อารกา ปรวิชฺเชห.ิ อ.ทา่น จงเวน้ ในทีห่า่งไกล

ปจฉฺา ในภายหลงั  เชน่ ปจฺฉา น หาเยถ. ไมพ่งึเสือ่ม ในภายหลงั

ปเุร ในกาลก่อน  เชน่ อห� ปเุร สญฺมสฺิส�. อ.เรา จกัส�ารวม ในกาลก่อน

หรุ ํ ในโลกอื่น  เชน่ อธิ วา หรุ� วา. ในโลกนี้ หรอื หรอืวา่ ในโลกอืน่

เปจจฺ ในโลกหน้า  เชน่ ส เว เปจฺจ น โสจต.ิ อ.เขาแล ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ในโลกหน้า   

๔. นบิาตบอกปรจิเฉท (การก�าหนด)

ยาว เพยีงใด  เชน่ ยาวสฺส กาโย สฺสต.ิ อ.พระวรกาย ของพระผูม้พีระภาคนัน้ 

จกัด�ารงอยู ่เพยีงใด?

ตาว เพยีงนัน้  เชน่ ตาว น� ทกฺขนฺต ิ เทวมนุสฺสา. อ.เทวดาและมนุษย ์ ท.  

ยอ่มเหน็ ซึง่พระวรกายนัน้ เพยีงนัน้

ยาวตา เพยีงใด  เชน่ ยาวตา ภกฺิขเว กาสโิกสลา. ดกู่อนภกิษุ ท. อ.แควน้กาส ี

และแควน้โกศล ท. มอียู ่เพยีงใด?

ตาวตา เพยีงนัน้  เชน่ ตาวตา ตฺว� ภวสฺิสส ิอสิ ิวา อสิตฺิถาย วา ปฏปินฺโน. อ.เธอ 

เป็นฤาษ ี หรอื หรอืวา่ เป็นผูป้ฏบิตั ิ เพือ่ความเป็นฤาษ ี

เพยีงนัน้

กิตตฺาวตา มปีระมาณเพยีงไร เชน่ กตฺิตาวตา นุ โข ภนฺเต อุปาสโก โหตตี.ิ ขา้แต่พระองค ์ 

ผูเ้จรญิ อ.บุคคล ชือ่วา่เป็นอุบาสก ดว้ยเหตุมปีระมาณ 

เทา่ไร? หนอแล ยอ่มเป็น ดงัน้ี

เอตตฺาวตา มปีระมาณเพยีงน้ี เชน่ เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก โหตตี.ิ ดกู่อนมหานามะ 

อ.บุคคล ชือ่วา่เป็นอุบาสก ดว้ยเหตุมปีระมาณเพยีงน้ีแล 

ยอ่มเป็น ดงัน้ี

กีว เพยีงไร  เชน่ กวี ทโูร คาโม. อ.หมูบ่า้น ไกล เพยีงไร? 

๕. นบิาตบอกอุปมา-อุปไมย

ยถา ฉนัใด   เชน่ นคร� ยถา ปจฺจนฺต� คตฺุต� สนฺตรพาหริ�. อ.เมอืง อนัตัง้อยู ่ 
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ในทีส่ดุ ปลายแดน อนับุคคล คุม้ครองแลว้ ในภายใน  

และในภายนอก ฉนัใด

ตถา ฉนันัน้   เชน่ ตถปูม� สปปฺรุสิ� วทาม.ิ อ.เรา ยอ่มกลา่ว ซึง่สตับุรษุ  

วา่ไมห่วัน่ไหว อนัมเีสาเขือ่นเป็นเครือ่งเปรยีบ ฉนันัน้

ยเถว ฉนัใดนัน่เทยีว เชน่ ยเถว ตฺยาห� วจน�. อ.เรา จะท�า ซึง่ค�า ของทา่น ฉนัใด 

นัน่เทยีว

ตเถว ฉนันัน้นัน่เทยีว เชน่ ตเถว สทฺโธ สตุวา อภสิงฺขจฺจ โภชน�. อ.บุคคลผูม้ศีรทัธา 

เป็นพหสูตูร ปรงุแต่งแลว้ ซึง่โภชนะ ยอ่มเลีย้งด ูใหอ้ิม่หน�า 

เหมอืนอยา่งนัน้นัน่เทยีว

เอว ํ ฉนันัน้   เชน่ เอว� วชิติสงฺคาม� สตฺถวาห�, อนุตฺตร�. อ.สาวก ท. ยอ่มบ�ารงุ 

ซึง่พระผูม้พีระภาค ผูย้อดเยีย่ม เป็นดจุนายกองเกวยีน  

ผูม้สีงครามอนัชนะแลว้ ฉนันัน้

เอวเมว ฉนันัน้นัน่เทยีว เชน่  เอวเมว ตฺวมฺปิ ปมญฺุจสฺส ุ สทฺธ�. แม ้ อ.เธอ จงปลอ่ย  

ซึง่ศรทัธา ฉนันัน้นัน่เทยีว

เอวเมว ํ ฉนันัน้นัน่เทยีว เชน่ เอวเมว� โภตา โคตเมน อเนกปรยิาเยน ธมฺโม ปกาสโิต. 

อ.พระธรรม อนัพระโคดม ผูเ้จรญิ ทรงประกาศแลว้  

โดยอเนกปรยิาย  ฉนันัน้นัน่เทยีว

เอวมปิฺ แมฉ้นันัน้  เชน่ เอวมฺปิ โย เวทค ู ภาวติตฺโต. อ.บุคคลใด ผูม้ตีน 

อนัอบรมแลว้ เป็นผูถ้งึซึง่พระนิพพาน แมฉ้นันัน้

ยถาปิ แมฉ้นัใด, ฉนัใด เชน่ ยถาปิ รหโท คมฺภโีร วปิปฺสนฺโน อนาวโิล. อ.หว้งน�้า อนัลกึ 

อนัใสสะอาดแลว้ ไมขุ่น่มวั แมฉ้นัใด

เสยยฺถาปิ แมฉ้นัใด เชน่ เสยฺยถาปิ ภกฺิขเว มหารกฺุโข. ดกู่อนภกิษุ ท. อ.ตน้ไมใ้หญ่

แมฉ้นัใด

เสยยฺถาปิ นาม ชือ่แมฉ้นัใด เชน่ เสยฺยถาปิ นาม มหต ีนงฺคลสสีา. อ.งอนไถ อนัใหญ่ ชือ่แม้

ฉนัใด

วิย ราวกะ, ดจุ  เชน่ หตฺถปิปฺภนฺิน� วยิ องฺกุสคฺคโห. ราวกะ อ.นายควาญชา้ง 

ปราบอยู ่ซึง่ชา้งตวัตกมนั

อิว เพยีงดงั, เหมอืน เชน่ ตลู� ภฏฺํว มาลุโต. เพยีงดงั อ.ลม พดัไปอยู ่ ซึง่ปยุนุ่น  

ใหล้อยไป

ยถริว ฉนัใดนัน่เทยีว  เชน่  ยถรวิ โภตา โคตเมน. ดว้ยพระโคดมผูเ้จรญิ ฉนัใด 

นัน่เทยีว
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ตถริว ฉนันัน้นัน่เทยีว  เชน่  ตถรวิ ภควา. อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ ฉนันัน้นัน่เทยีว

ยถานาม ชือ่ฉนัใด  เชน่ ยถานาม วปิปฺวาสา อาคต� ปตฺุต� มาตา สก ึ อภนินฺทต.ิ 

อ.มารดา ผูอ้ยูป่ราศจาก เหน็แลว้ ซึง่บุตร ผูม้าแลว้  

ยอ่มยนิดยีิง่ ครัง้หน่ึง ชือ่ฉนัใด 

ตถานาม ชือ่ฉนันัน้  เชน่ ตถานาม ภควา. เหมอืนพระผูม้พีระภาคเจา้

ยถาหิ ฉนัใด   เชน่ ยถาห ิเมโฆ ถนย�. อ.เมฆ ค�ารามอยู ่ฉนัใด.

ตถาหิ ฉนันัน้   เชน่ ตถาห ิภควา. เหมอืนพระผูม้พีระภาคเจา้

ยถาจ ฉนัใด   เชน่ ยถาจ มหาราช. ขา้แต่มหาบพติร ...ฉนัใดนัน่เทยีว.

ตถาจ ฉนันัน้   เชน่ ตถาจ ภควา. เหมอืนพระผูม้พีระภาคเจา้

๖. นบิาตบอกประการ

เอว ํ ดว้ยประการฉะนี้ เชน่ เอว� ปส�สยิภาว� อาปชฺช.ิ อ.บุรษุนัน้ ถงึแลว้ ซึง่ความเป็น 

แหง่บุคคลผูอ้นับณัฑติพงึสรรเสรญิ ดว้ยประการฉะนี้

ยถา โดยประการใด เชน่ ยถา สา ราชาน� น ปสฺสสฺิสต.ิ อ.หญงินัน้ จกัไมเ่หน็  

ซึง่พระราชา โดยประการใด

ตถา โดยประการนัน้ เชน่ ตถาห� กรสฺิสาม.ิ อ.เรา จกักระท�า โดยประการนัน้

๗. นบิาตบอกปฏเิสธ

น ไม ่   เชน่ น วาห� ปณฺณ� ภุญฺชาม.ิ อ.เรา จะไมก่นิ ซึง่ผกั แน่นอน

โน ไม ่   เชน่ สภุาสติ�ว ภาเสยฺย โน จ ทพฺุภาสติ� ภเณ. อ.บุคคล ควรพดู 

ซึง่ค�าอนัเป็นสภุาษติเทยีว อน่ึง ไมค่วรพดู ซึง่ค�าอนัเป็น 

ทพุภาสติ

มา อยา่   เชน่ มา เอวมกตฺถ. อ.ทา่น ท. อยา่ไดก้ระท�าแลว้ อยา่งน้ี.

อ ไม ่   เชน่ อฺาตํ อสุตํ อทิฏฺํ อวิทิตํ อสจฺฉิกตํ อปสฺสิตํ ปฺาย. 

อนัเรา ไมรู่แ้ลว้ ไมไ่ดย้นิแลว้ ไมเ่หน็แลว้ ไมเ่ขา้ใจแลว้  

ไมก่ระจา่งแลว้ ไมบ่รรลุแลว้ ดว้ยปัญญา

อล ํ อยา่เลย, พอละ เชน่ อล� เต อธิ วาเสน. อยา่เลย ดว้ยการอยู ่ในทีน้ี่ แก่ทา่น

หล ํ อยา่เลย, ไมค่วร เชน่ หล� ทานิ ปกาสตุิ�. ไมค่วร เพือ่อนัแสดง ในกาลนี้

เอว, ว นัน่เทยีว, เทา่นัน้ เชน่ ปพฺุเพว เม ภกฺิขเว สมฺโพธา อนภสิมฺพทฺุธสฺส โพธสิตฺตสฺเสว 

สโต เอตทโหส.ิ ดกู่อนภกิษุ ท. อ.ความปรวิติกน้ี ไดม้แีลว้ 
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แก่เรา ผูม้ไิดต้รสัรูส้มัโพธญิาณ ผูเ้ป็นพระโพธสิตัว ์

นัน่เทยีว มอียู่ ในกาลก่อนนัน่เทยีว แต่กาลเป็นทีต่รสัรู้

๘. นบิาตบอกความได้ยนิเล่าลอื

กิร ไดย้นิวา่  เชน่ เอว� กริ อกาส.ิ ไดย้นิวา่ อ.เธอ ไดก้ระท�าแลว้ อยา่งน้ีหรอื?

ขล ุ ไดย้นิวา่  เชน่ สมาโน ขลุ โภ โคตโม. ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่  

อ.พระสมณะ ผูโ้คดม มอียู่

สทุ ํ ไดย้นิวา่  เชน่ โส สทุ� เถโร มหลฺลกกาเล ปพฺพช.ิ ไดย้นิวา่ อ.พระเถระนัน้ 

บวชแลว้ ในกาลแหง่ตนเป็นคนแก่

๙. นบิาตบอกความปรกิัป (ก�าหนดเงื่อนไข)

เจ หากวา่  เชน่ ม� เจ ตฺว� นิกฺขณ� วเน. หากวา่  อ.ทา่น ฝังไว ้ ซึง่เรา  

ในป่าไซร้

สเจ ถา้วา่   เชน่ สจาห� อปปฺมตฺโต ภเว. ถา้วา่ อ.เรา เป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้ 

พงึเป็นไซร ้

ยทิ ผวิา่   เชน่ ยทมิสฺส โลกนาถสฺส, วริชฺฌสฺิสาม สาสน�. ผวิา่ อ.เรา ท.  

จกัผดิ ซึง่ค�าสอน ของพระโลกนาถนัน้ไซร้

อถ ถา้วา่   เชน่ อถาห� ปมวเย ปพฺพเชยฺย�. ถา้วา่ อ.เรา พงึบวช ในปฐมวยั 

ไซร้

อปเฺปว ไฉนหนอ  เชน่ อปเฺปว ม� ภควา อฏฺกิํ โอวเทยฺย. ไฉนหนอ อ.พระผูม้ ี 

พระภาค พงึสัง่สอน ซึง่เรา ดว้ยดี

อปเฺปว นาม ชือ่แมไ้ฉน เชน่ อปเฺปวนาม อยมายสฺมา อนุโลมกิานิ เสนาสนานิ  

ปฏเิสวมาโน อญฺมาราเธยฺย. ไฉนหนอ? อ.ทา่นผูม้อีายน้ีุ 

ใช้สอยอยู่ ซึ่งเสนาสนะ ท. อนัสปัปายะ พงึบรรลุ  

ซึง่พระอรหนัต์

นุ หนอ   เชน่ ก ึ นุ โขสฺม,ิ กถ� นุ โขสฺม.ิ อ.เรา จะเป็นอะไรหนอแล  

ยอ่มเป็น, อ.เรา จะเป็นอยา่งไรหนอแล ยอ่มเป็น

ยนฺนูน ไฉนหนอ,กระไรหนอ เชน่ ยนฺนูนาห� เอโกว วเสยฺยาม.ิ ไฉนหนอ อ.เรา ผูเ้ดยีวเทยีว 

พงึอยู่
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๑๐. นบิาตบอกความถาม (ปุจฺฉนตฺถ)

กจจิฺ หรอื, แลหรอื เชน่ กจฺจ ิภกฺิขเว ขมนีย�, กจฺจ ิยาปนีย�. ดกู่อนภกิษุ ท. อ.อตัภาพ   

อนัเธอ ท. ยงัพอทนไดห้รอื, อ.อตัภาพ อนัเธอ ท. ยงัพอ 

ใหเ้ป็นไปไดห้รอื?

นุ หรอื, หนอ  เชน่ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ สติสฺส ปาตุกมฺมาย. ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จรญิ อ.อะไรหนอแล เป็นเหตุ แหง่การแยม้ ท�าใหป้รากฏ

กินฺนุ หรอืหนอ, เหตุใด เชน่ กนฺินุ สนฺตรมาโนว. รบีเรง่อยูเ่ทยีว เพราะเหตุอะไรหนอ?

กถ ํ อยา่งไร  เชน่ กถ� ส ุตรต ิโอฆ�. ยอ่มขา้ม ซึง่โอฆะ(หว้งน�้า) ไดอ้ยา่งไร?

กึส ุ อะไรส ิ  เชน่ กสึ ุเฉตฺวา สขุ� เสต.ิ อ.บุคคล ตดัแลว้ ซึง่อะไรส ิยอ่มนอน 

เป็นสขุ

กึ อะไร   เชน่ ก ึ เสวมาโน ลภตธี ปญฺํ. อ.บุคคล ในโลกน้ี เสพอยู ่ 

ซึง่อะไร ยอ่มได ้ซึง่ปัญญา

นนุ มใิชห่รอื  เชน่ นนุ จ โภ สทฺทกฺกมานุรเูปน อตฺเถน ภวติพฺพ�. แน่ะทา่น  

ผูเ้จรญิ ก ็ อนัอรรถ พงึม ี ตามสมควรแก่ล�าดบัของศพัท ์

มใิชห่รอื?

๑๑. นบิาตบอกความรับ (สมฺปฏจิฺฉนตฺถ)

เอว ํ อยา่งนัน้  เชน่ เอว� ภนฺเตต ิ โข เต ภกฺิข ู ภควโต ปฏสฺิสตฺุวา. อ.ภกิษุ ท. 

เหลา่นัน้ รบัแลว้ ซึง่พระด�ารสั ของพระผูม้พีระภาค วา่  

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.อยา่งนัน้

สาห ุ ดแีลว้   เชน่ สาหตู.ิ รบัแลว้ วา่ อ.ดลีะ ดงัน้ี

ลห ุ เบา, ไมเ่ป็นไร เชน่ ลหตู.ิ รบัแลว้ วา่ ไมเ่ป็นไร ดงัน้ี

โอปายิก ํเหมาะสม  เชน่ โอปายกินฺต.ิ รบัแลว้ วา่ เหมาะสมแลว้ ดงัน้ี

ปติรปํู สมควร  เชน่ ปตริปูนฺต.ิ รบัแลว้ วา่ สมควรแลว้ ดงัน้ี

อาม ครบั, คะ่  เชน่ อามาวโุส ชานาม.ิ ดกู่อนผูม้อีาย ุครบั อ.ผม ยอ่มรู้

สาธ ุ ดลีะ, ครบั, คะ่ เชน่ สาธ ุ สุฏฺุ ภนฺเต ส�วรสฺิสาม.ิ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ดลีะ 

อ.กระผม จกัส�ารวม ดว้ยดี
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๑๒. นบิาตบอกความเตอืน (โจทนตฺถ)

อิงฺฆ เชญิเถอะ, เอาเถอะ เชน่ องฺิฆ เม ตฺว� อานนฺท ปานีย� อาหร. ดกู่อนอานนท ์เอาเถอะ 

อ.เธอ จงน�ามา ซึง่น�้าดืม่ แก่เรา 

หนฺท เชญิเถดิ, เอาเถอะ เชน่ หนฺท ทานิ ภกฺิขเว อามนฺตยาม ิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา,  

อปปฺมาเทน สมฺปาเทถ. ดกู่อนภกิษุ ท. เอาเถอะ ในกาลน้ี 

อ.เรา ขอเตอืน ซึง่เธอ ท., อ.สงัขาร ท. มคีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา, อ.เธอ ท. ยงักจิ จงใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความ 

ไมป่ระมาทเถดิ

๑๓. นบิาตส�าหรับผูกศัพท์และประโยคมอีรรถเป็นอเนก

จ ดว้ย, อน่ึง, ก,็ จรงิอยู ่ ปน สว่นวา่, ก็

วา หรอื, บา้ง, ดว้ย อปิ แม,้ บา้ง

หิ ก,็ จรงิอยู,่ เพราะวา่, ดว้ยวา่ อปิจ เออก็

ต ุ สว่นวา่, ก ็ อถ วา อกีอยา่งหน่ึง

๑๔. นบิาตสักว่าเป็นเครื่องท�าบทให้เต็ม (ปทปูรณะ)

นุ หนอ  โข แล 

ส ุ ส ิ วต   หนอ

เว เวย้   หเว เวย้, แล

โว เวย้

๑๕. นบิาตมเีนื้อความต่างๆ

(๑) อตถิฺ,  สกฺกา,  ลพภฺา ใชใ้นอรรถปฐมาวิภตัติ

 อตถิฺ มอียู ่ เชน่ ปตฺุตา มตฺถ.ิ อ.บุตร ท. ของเรา มอียู.่

 สกฺกา อาจ, สามารถ เชน่ สกฺกา ภกฺิขเว อกุสล� ปชหตุิ� กุสล� ภาเวตุ�. ดกู่อน

ภกิษุ ท. อนับุคคล อาจ เพือ่อนัละ ซึง่อกุศล เพือ่อนั

ยงักุศล ใหเ้จรญิ
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 ลพภฺา ได ้ เชน่ ลพฺภา ภกฺิขเว ปถว ี เกตุ� วกฺิเกตุ� าเปตุ� โอจนิิตุ�  

วจินิิตุ�. ดกู่อนภกิษุ ท. อ.แผน่ดนิ อนับุคคล พงึได ้

เพือ่อนัซือ้ เพือ่อนัขาย เพือ่อนัจ�านอง เพือ่อนั 

ตรวจสอบ เพือ่อนัเลอืกเฟ้น

(๒) ทิวา,  ภิยโฺย,  นโม  ใชใ้นอรรถของปฐมาวิภตัติ และทติุยาวิภตัติ

 ทิวา เวลากลางวนั เชน่ รตฺตเึยว สมาน� ทวิาต ิ สญฺชานนฺต.ิ อ.ชน ท. 

ยอ่มส�าคญั ซึง่เวลากลางคนืนัน่เทยีว อนัมอียู ่ วา่

เป็นเวลากลางวนั ดงัน้ี

 ภิยโฺย ยิง่ เชน่ อุปปฺชฺชต ิ สขุ�, สขุา ภยฺิโย โสมนสฺส�. อ.ความสขุ  

ยอ่มเกดิขึน้, อ.ความโสมนสั อนัยิง่ กวา่ความสขุ 

ยอ่มเกดิขึน้

 นโม ความนอบน้อม เชน่ นโม เต พทฺุธวรีตฺถุ. ขา้แต่พระพทุธเจา้ผูก้ลา้หาญ 

อ.ความนอบน้อม ขอจงม ีแดพ่ระองค ์(อรรถปฐมา)

    นโม กโรห ิ นาคสฺส. อ.ทา่น จงกระท�า ซึง่การ

นอบน้อม แก่พระอรหนัต ์(อรรถทตุยิาวภิตัต)ิ

(๓) สย,ํ  สาม,ํ  ส,ํ  สมมฺา,  กินฺติ  ใชใ้นอรรถของตติยาวิภตัติ

 สย ํ ดว้ยตนเอง เชน่ สย� อภญฺิาย กมทฺุทเิสยฺย�. อ.เรา ตรสัรูแ้ลว้  

ดว้ยตนเอง พงึอา้ง ซึง่ใคร? 

 สาม ํ ดว้ยตนเอง เชน่ สาม� สจฺจานิ อภสิมฺพชฺุฌตฺิวา. ตรสัรูย้ ิง่แลว้ ซึง่สจัจะ 

ท. ดว้ยพระองคเ์อง

 ส ํ ดว้ยตนเอง เชน่ สมฺพทฺุโธ. ผูต้รสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง

 สมมฺา โดยชอบ เชน่ เย เอว� ชานนฺต,ิ เต สมฺมา ชานนฺต.ิ อ.ชน ท.เหลา่ใด 

ยอ่มรู ้อยา่งน้ี, อ.ชน ท.เหลา่นัน้ ยอ่มรู ้โดยชอบ

 กินฺติ อยา่งไร เชน่ กนฺิต ิ เม สาวกา สทฺธาย วฑฺเฒยฺยุ�. อ.สาวก ท.  

ของเรา พงึเจรญิ ดว้ยศรทัธา อยา่งไร?

(๔)  บททีล่ง โส, โต และ ธา ปัจจยัเป็นทีส่ดุ ลงในอรรถตติยาวิภตัติ 

 สตุตฺโส โดยสตูร เชน่ สตฺุตโส ธมฺม� วาเจยฺย. ยงัอนุปสมับนั พงึใหก้ลา่ว  

ซึง่ธรรม โดยสตูร
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 ปทโส โดยบท, โดยสว่น  เชน่ ปทโส ธมฺม� วาเจยฺย. ยงัอนุปสมับนั พงึใหก้ลา่ว  

ซึง่ธรรม โดยบท

 อนิจจฺโต โดยความไมเ่ทีย่ง    เชน่ อนิจฺจโต สมฺมสต.ิ ยอ่มพจิารณา โดยความเป็น

สภาพ ไมเ่ทีย่ง

 ทกฺุขโต โดยความเป็นทกุข ์  เชน่ ทกฺุขโต สมฺมสต.ิ ยอ่มพจิารณา โดยความเป็นทกุข์

 เอกธา โดยสว่นเดยีว เชน่ เอเกน วภิาเคน เอกธา. โดยสว่นหน่ึง ชือ่วา่เอกธา

 ทวิฺธา โดยสองสว่น เชน่ ทฺวหี ิวภิาเคห ิทฺวธิา. โดยสว่น ท. สอง ชือ่วา่ทฺวธิา

(๕)  บททีล่ง ตเว และ ตุ ํปัจจยัเป็นทีส่ดุ ใชใ้นอรรถจตตุถีวิภตัติ

 กาตเว เพือ่อนักระท�า เชน่ ปญฺุานิ กาตเว. เพือ่อนักระท�า ซึง่บุญ ท.

 ทาตเว เพือ่อนัให ้ เชน่ ทานานิ ทาตเว. เพือ่อนัให ้ซึง่ทาน ท.

 กาตุ ํ เพือ่อนักระท�า เชน่ ปญฺุานิ กาตุ�. เพือ่อนักระท�า ซึง่บุญ ท.

 กาเรตุ ํ เพือ่อนัยงั...ใหท้�า เชน่ วหิาร� กาเรตุ�. เพือ่อนัยงัชา่งใหส้รา้ง  ซึง่วหิาร

 ทาตุ ํ เพือ่อนัให ้ เชน่ ทานานิ ทาตุ�. เพือ่อนัให ้ซึง่ทาน ท.

 ทาเปตุ ํ เพือ่อนัยงั... ใหใ้ห ้ เชน่ ทาน� ทาเปตุ�. เพือ่อนัยงับุคคลนัน้ใหถ้วาย ซึง่ทาน

(๖)  บททีล่ง โส และ โต ปัจจยัเป็นทีส่ดุ ใชใ้นอรรถปัจมีวิภตัติ

 ทีฆโส จากสว่นยาว โอรโส จากฝัง่น้ี 

 ราชโต วา จากพระราชา กด็ ี โจรโต วา จากโจร กด็ ี

(๗)  บททีล่ง โต ปัจจยัเป็นทีส่ดุ ใชใ้นอรรถสตัตมีวิภตัติ

 เอกโต ทีด่า้นหน่ึง ปรุโต ทีข่า้งหน้า 

 ปจฉฺโต ทีข่า้งหลงั ปสสฺโต ทีด่า้นขา้ง 

 ปิฏฺโิต ทีข่า้งหลงั ปาทโต ทีเ่ทา้, บนพืน้ 

 สีสโต บนศรีษะ อคคฺโต บนยอด 

 มลูโต ใกลโ้คนตน้, ทีร่าก 

(๘)  บททีล่ง ตรฺ และ ถ ปัจจยัเป็นตน้เป็นทีส่ดุ ใชใ้นอรรถสตัตมีวิภตัติ

 ยตรฺ ใน... ใด ยตถฺ  ใน... ใด 

 ยหึ ใน... ใด ตตรฺ  ใน... นัน้ 

 ตตถฺ ใน... นัน้ ตหึ  ใน... นัน้ 

 ตห ํ ใน... นัน้ 
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(๙)  อทธฺา,  อญญฺทตถฺ,ุ  ตคฆฺ,  ชาต,ุ  กาม,ํ  สสกฺก ํ ใชใ้นอรรถ เอกสํ  โดยสว่นเดยีว

 อทธฺา แน่แท ้ เชน่ อทฺธา อาวโุส ภควา ชาน� ชานาต,ิ ปสฺส� ปสฺสต.ิ  

ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ อ.พระผูม้พีระภาค เมือ่รู ้ ยอ่ม

ตรสัวา่ ยอ่มรู,้ เมือ่เหน็ ยอ่มตรสัวา่ ยอ่มเหน็ แน่แท้

 อญญฺทตถฺ ุโดยแน่แท ้ เชน่ อญฺทตฺถุ มาณวกานญฺเว สตฺุวา.  ฟังแลว้ ซึง่ค�า 

ของมาณพ ท. นัน่เทยีว โดยแน่แท้

 ตคฆฺ แน่แท ้ เชน่ ตคฺฆ สคุต โพชฺฌงฺคา. ขา้แต่พระสคุต อ.ธรรม ท. 

เหลา่นัน้ เป็นโพชฌงค ์แน่แท้

 ชาต ุ โดยแน่แท ้ เชน่ อทิญฺห ิชาตุ เม ทฏฺิํ, นยทิ� อติหิตีหิ�. ก ็อ.ความเป็น 

พระอรหนัตน้ี์ อนัเรา เหน็แลว้ โดยแน่แท,้ อ.ความ

เป็น พระอรหนัตน้ี์ ไมใ่ชเ่รือ่งเลา่ต่อๆ กนัมา

 กาม ํ แน่แท ้ เชน่ กาม� จชาม อสเุรส ุปาณ�. อ.เรา ท. จะสละ ซึง่ชวีติ  

ในอสรู ท. เป็นแน่แท้

 สสกฺก ํ แน่แท ้ เชน่ เอวรปู�  เต ราหลุ กาเยน กมฺม� สสกฺก� น จ กรณยี�.  

ดกู่อนราหลุ อ.กรรม อนัเหน็ปานน้ี อนัเธอ ไมค่วร

กระท�า ดว้ยกาย อยา่งแน่แท้

(๑๐) เอว,ํ  อิติ,  อิตถฺ ํ ใชใ้นอรรถ นิทสสฺน ชีแ้จง แสดงตวัอยา่ง

 เอว ํ อยา่งน้ี เชน่ เอวมฺปิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แมอ้ยา่งน้ี

 อิติ อยา่งน้ี เชน่  อติปิิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แมอ้ยา่งน้ี

 อิตถฺ ํ อยา่งน้ี เชน่ อตฺิถมฺปิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แมอ้ยา่งน้ี

(๑๑)  อิติ   เพราะเหตุนัน้, จบแลว้, ดงัน้ีแล

 - เหตุ เพราะเหตุนัน้ เชน่ สาสตตี ิ สตฺถา. อ.บุคคลใด ยอ่มสัง่สอน เพราะเหตุ

นัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สตฺถุ. (ผูส้ ัง่สอน)

 -วากฺยปรสิมตฺต ิจบค�าพดู,ดงัน้ีแล เชน่ อติ ิ ปทรปูสทฺิธยิ� สนฺธกิณฺโฑ ปโม. อ.สนธกิณัฑ ์ 

อนัเป็นกณัฑ ์ที ่๑ ในคมัภรีป์ทรปูสทิธ ิจบแลว้

(๑๒)  ยถา สมควรแก่สภาพ, กลา่วซ�้า, ตามล�าดบั, แสดงตวัอยา่ง

 - โยคฺคตา ความเหมาะสม เชน่ ยถารปู�  อุปส�หรต.ิ ยอ่มน้อมเขา้ไป ตามสมควร

 - วจฺิฉา กลา่วซ�้า เชน่ เย เย วฑฺุฒา ยถาวฑฺุฒ�. อ.ผูเ้จรญิ ท. ใดใด ชือ่วา่ 

ยถาวฑฺุฒ (ผูเ้จรญิใดใด)
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 - ปทตฺถานตวิตฺต ไมข่า้มอรรถบทเชน่  ยถากฺกม�. ตามล�าดบั

 - นิทสฺสน แสดงตวัอยา่ง เชน่ โก คสฺส. ยถา กุลปูโก. อ.การแปลงเป็น ก แหง่ ค 

ยอ่มม ีเชน่ กุลปูโก (ผูเ้ขา้ถงึตระกลู)

(๑๓)  เอว ํ อยา่งน้ี, อยา่งน้ีหรอื

 - อุปเทส ชีแ้นะ, บอกวธิ ี เชน่ เอว� เต อภกฺิกมติพฺพ�. อนัเธอ พงึกา้วไปขา้งหน้า 

อยา่งน้ี

 - ปญฺห การถาม เชน่ เอว� กริ อกาส.ิ ไดย้นิวา่ อ.เธอ ไดก้ระท�าแลว้ อยา่งน้ี

หรอื?

(๑๔)  กิญจฺาปิ  ใชใ้นอรรถ อนุคคฺหณ การคลอ้ยตาม

 กิญจฺาปิ  แมก้จ็รงิ เชน่ กญฺิจาปิ เม ภนฺเต ภควา สทฺธายโิก ปจฺจยโิก.  

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.พระผูม้พีระภาค เป็นผูอ้นั-

ขา้พระองคค์วรศรทัธา ควรเชือ่ ยอ่มเป็น แมก้จ็รงิ

(๑๕) อโห พโิธ,่ โอ, น่าอศัจรรย ์

 - ครห การตเิตยีน เชน่ อโห วต เร อสฺมาก� ปณฺฑติก. เฮย้ ดกู่อนบณัฑติ  

ผูน่้ารงัเกยีจ ของเรา ท. โวย้ โอหนอ

 - ปส�สน การสรรเสรญิ เชน่ อโห พทฺุโธ. โอ อ.พระพทุธเจา้

 - ปตฺถน ความปรารถนา เชน่ อโห วต ม� อรญฺเ วสมาน� รชฺเช อภสิญฺิเจยฺย. 

โอหนอ อ.มหาชน พงึอภเิษก ซึง่เรา ผูอ้ยูอ่ยู ่ ในป่า 

ในความเป็นแหง่พระราชา

(๑๖) นาม ชือ่, ชือ่วา่, หนอ, หรอื

 - ครห การตเิตยีน เชน่ อตฺถ ิ นาม ตาต รฏฺปาล อมฺหาก�. แน่ะพอ่รฐับาล 

อ.ทรพัย ์ ของเรา ท. มอียูห่นอ

 - ปส�สน การสรรเสรญิ เชน่ สาวกาปิ นาม เอว� มหทฺิธกิา. ชือ่ แม ้ อ.สาวก ท.  

เป็นผูม้ฤีทธิม์าก อยา่งน้ี ยอ่มเป็น

 - สญฺา ชือ่ เชน่ วสิาขา นาม อุปาสกิา. อ.อุบาสกิาชือ่วา่วสิาขา

 - ปญฺห การถามปัญหา เชน่ อตฺถ ิ นาม ตาต สุทนฺิน. แน่ะพ่อสุทนิ อ.ทรพัย ์ 

ของเรา มอียู่ มใิช่หรอื?, ก ึ นาเมต�. อ.ขอ้นัน้  

ชือ่อะไร?
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(๑๗) สาธ ุ ดลีะ, ดงัขา้พเจา้ขอโอกาส

 - ปส�สน การสรรเสรญิ เชน่ สาธ ุสาธ ุสารปิตฺุต. ดกู่อนสารบีุตร ดลีะๆ

 - ยาจน การขอ เชน่ สาธ ุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺม� เทเสตุ. ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จรญิ ดงัขา้พระองคข์อโอกาส อ.พระผูม้พีระภาค 

ขอจงแสดง ซึง่ธรรม แก่ขา้พระองค ์

(๑๘) สาธ,ุ  สุฏฺุ,  เอวเมต ํ ใชใ้นอรรถ อนุโมทน การพลอยยนิดี

 สาธ ุ ดแีลว้ เชน่ สาธ ุเต กต�. อ.กรรม อนัทา่น กระท�าแลว้ ดแีลว้

 สุฏฺุ ดแีลว้ เชน่ สุฏฺุ เต กต�. อ.กรรม อนัทา่น กระท�าแลว้ ดแีลว้

 เอวเมต ํ ขอ้น้ีชอบแลว้ เชน่ เอวเมต� มหาราช. ขา้แต่มหาบพติร อ.ขอ้น้ี ชอบแลว้

(๑๙) นูน แน่, จรงิๆ, หนอ

 - อนุมาน คาดคะเน เชน่ นูน ห ิ น โส ธมฺมวนิโย โอรโก, น สา โอรกา  

ปพฺพชฺชา. อ.พระธรรมวนิัยนัน้ เห็นจะไม่ต�่า  

เป็นแน่แท,้ อ.บรรพชานัน้ เหน็จะไมต่�่า เป็นแน่แท้

 - อนุสฺสรณ  หวนระลกึ เชน่ สา นูน กปณยิา อนฺธา อปรณิายกิา. อ.ชา้งพลายนัน้ 

เป็นชา้งก�าพรา้ ตาบอด ไมม่ผีูน้�าทาง ชา่งน่าสงสาร

จรงิๆ

 - ปรวิติกฺกน   ความด�าร ิ เชน่ ยนฺนูนาห� อนุปขชฺช ชวีติา โวโรเปยฺย�. ไฉนหนอ? 

อ.เรา เขา้ไปใกลแ้ลว้ พงึปลงลง จากชวีติ

(๒๐) กสมฺา ใชใ้นอรรถ การณปจุฉฺน การถามถงึเหตุการณ์

 กสมฺา เพราะเหตุอะไร เชน่  กสฺมา ภว� วชินมรญฺนิสฺสโิต. อ.พระองค ์ (พระ 

โคดม) อาศยัอยูใ่นป่า ทีป่ราศจากคน เพราะเหตุไร?

(๒๑)  ยสมฺา,  ตสมฺา,  ตถาหิ,  เตน  ใชใ้นอรรถ  การณจเฺฉทน การก�าหนดขอบเขตเหตุ

 ยสมฺา เพราะเหตุใด เชน่ ยสฺมา จ โข ภกฺิขเว รปู�  อนตฺตา. ดกู่อนภกิษุ ท.  

ก ็อ.รปู เป็นอนตัตา ยอ่มเป็น เพราะเหตุใดแล

 ตสมฺา เพราะเหตุนัน้ เชน่ ตสฺมา รปู�  อาพาธาย ส�วตฺตต.ิ เพราะเหตุนัน้ อ.รปู 

ยอ่มเป็นไป เพือ่อาพาธ

 ตถาหิ เพราะเหตุนัน้ เชน่ ตถาห ิปน เม อยฺยปตฺุตา ภควา นิมนฺตโิต สฺวาตนาย 

ภตฺต� สทฺธ ึภกฺิขสุ�เฆน. ขา้แต่พระคณุเจา้ ท. กเ็พราะ
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เหตุนัน้แล อ.พระผูม้พีระภาค อนัดฉินั นิมนตแ์ลว้ 

เพือ่ฉนัอาหาร ในวนัรุง่ขึน้ กบั ดว้ยหมูแ่หง่ภกิษุ

 เตน เพราะเหตุนัน้ เชน่ สญฺุํ เม อคาร� ปวสิติพฺพ� อโหส,ิ เตน ปาวสินฺิต.ิ 

อ.เรอืน อนัว่าง อนัเรา พงึเขา้ไป ได้มแีล้ว,  

เพราะเหตุนัน้ อ.เรา ไดเ้ขา้ไปแลว้

(๒๒) สห,  สทธึฺ,  สม,ํ  อมา  ใชใ้นอรรถ สมกฺริยา กระท�าพรอ้มกนั

 สห กบั เชน่ เวเทโห สหมจฺเจห ิ อุมงฺเคน คมสฺิสต.ิ อ.พระเจา้ 

เวเทหะ จกัเสดจ็ไป โดยทางอุโมงค์ กบั ด้วย 

อ�ามาตย ์ท. 

 สทธึฺ กบั เชน่ โส มยา สทฺธ ึคมสฺิสต.ิ อ.เขา จกัไป กบั ดว้ยขา้พเจา้

 สม ํ เสมอ เชน่ สหสฺเสน สม� มติา. ถกูเปรยีบเทยีบแลว้ เสมอ  

ดว้ยพนั

 อมา กบั เชน่ สพฺพกจฺิเจส ุ อมา รญฺา วตฺตต.ิ อ.บุคคลใด ยอ่ม 

เป็นไป กบั ดว้ยพระราชา ในกจิทัง้ปวง ท.

(๒๓) วินา,  ริเต  ใชใ้นอรรถ วิปปฺโยค การไมป่ระกอบ การพลดัพราก

 วินา เวน้ เชน่ วนิา สทฺธมฺมา นตฺถญฺโ โกจ ิ โลเก นาโถ วชฺิชต.ิ 

อ.ทีพ่ ึง่ อะไรๆ อืน่ เวน้ จากพระสทัธรรม ยอ่มไมม่ ี

ในโลก

 ริเต เวน้ เชน่ รเิต สทฺธมฺมา กุโต สขุ�. เวน้ จากพระสทัธรรม 

อ.ความสขุ จกัม ีแต่ทีไ่หน

(๒๔) นานา,  ปถุ ุ ใชใ้นอรรถ พหปุปฺการ มปีระการต่างๆ จ�านวนมาก

 นานา ต่างๆ เชน่ นานาผลธรา ทมุา. อ.ตน้ไม ้ท. ทรงไวซ้ึง่ผลต่างๆ 

 ปถุ ุ จ�านวนมาก, ต่างๆ เชน่ ปุถุ สมณพฺราหฺมณา. อ.สมณะและพราหมณ์ ท. 

จ�านวนมาก

(๒๕) ปถุ,ุ  วิสุ ํ ใชใ้นอรรถ อสงฺฆาต ไมเ่กีย่วขอ้งกนั

 ปถุ ุ ต่างหาก เชน่ อรเิยห ิปถุุ ภโูต ชโน. อ.ชน เป็นผูต้่างหาก จากพระ

อรยิะ ท.
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 วิสุ ํ เฉพาะ, ต่างหาก เชน่ วสิุ� วสิุ� รกฺขณตฺถาย. เพือ่ประโยชน์แก่การรกัษา  

เฉพาะขอ้ๆ

(๒๖) ทุฏฺุ,  ก ุ ใชใ้นอรรถ ชิคจุฉฺา น่ารงัเกยีจ

 ทุฏฺุ  ไม่ดี, น่ารังเกียจ เช่น ทุฏฺุ านํ. อ.ที ่อนัไมด่ ี

 ก ุ น่ารงัเกยีจ เชน่ กุปรุโิส. บุรษุผูน่้ารงัเกยีจ

(๒๗) ปนุ  ใชใ้นอรรถ อปฺปม ในทีไ่มใ่ชค่รัง้แรก

 ปนุ อกี เชน่ ปนุ วทาม.ิ อ.ขา้พเจา้ จะกลา่ว อกี

(๒๘) กถญจิฺ  ใชใ้นอรรถ กิจฉฺ ยาก, ล�าบาก

 กถญจิฺ อยา่งยากล�าบาก เชน่ โก จาปิ ปชฺชลติโลหคฬุ� คเหตุ� สกฺโกต ิ กถญฺจทิปิ 

ปาณติเลน ภมู.ึ อ.ใครเลา่ ยอ่มอาจ เพือ่อนัจบั  

ซึง่กอ้นเหลก็อนัลุกโพรงแลว้ บนพืน้ดนิ แมด้ว้ย

ฝ่ามอื อยา่งยากล�าบาก

(๒๙)  ธา,  กฺขตตฺุ,ํ  สกึ  ใชใ้นอรรถ สงฺขยฺาวิภาค การจ�าแนกสงัขยา(จ�านวน)

 ธา สว่น, อยา่ง, ประการ เชน่ เอกธา. หน่ึงสว่น

 กฺขตตฺุ ํ ครัง้ เชน่ ตกฺิขตฺตุ� ปทกฺขณิ� กตฺวา. กระท�า ประทกัษณิ  

สามครัง้

 สกึ ครัง้เดยีว เชน่ สก ึนิมคฺุโค. ด�าลงแลว้ ครัง้เดยีว

(๓๐) อีสก ํ ใชใ้นอรรถ อปปฺ เลก็น้อย

 อีสก ํ นิดหน่อย, เลก็น้อย เชน่ อสีก� หสต.ิ ยอ่มยิม้ เลก็น้อย

(๓๑) สณิก ํ ใชใ้นอรรถ มนฺท เบาๆ  คอ่ยๆ

 สณิก ํ คอ่ยๆ, เบาๆ เชน่ สณกิ� มนฺทมกฺขกิ� อปเนตฺวา. น�าออกแลว้ ซึง่ผึง้ 

ตวัอ่อน คอ่ยๆ

(๓๒) ขิปปํฺ,  อร,ํ  ลห,ุ  อาสุ,ํ  ตณฺุณํ,  อจิร ํ ใชใ้นอรรถ สีฆ เรว็

 ขิปปํฺ พลนั เชน่ ขปิปฺเมว สมชฺิฌตุ. อ.มโนรถ ขอจงส�าเรจ็ ฉบัพลนั 

นัน่เทยีว

 อร ํ เรว็, พลนั เชน่ อร� สฆี� ชรา อสฺสาต ิอรญฺชโร. อ.ความคร�่าครา่ เรว็ 

ของน�้าสม้นัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อรญฺชร. 
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(น�้าสม้)

 ลห ุ เรว็, พลนั เชน่ ลห ุ อตฺถ� วจินฺิตกา. อ.บุคคลผูด้�าร ิ ท. ซึง่ประโยชน์ 

เรว็

 อาสุ ํ เรว็, พลนั เชน่ อาสุ� คมนตฺถาย อสฺโส. อ.มา้ ยอ่มม ี เพือ่ประโยชน์ 

แก่การไป เรว็

 ตณฺุณํ เรว็, พลนั เชน่ ตุณฺณ� วายตตี ิตุณฺณวาโย. ยอ่มเยบ็ เรว็ เพราะเหตุ

นัน้ ชือ่วา่ตุณฺณวาย. (ผูเ้ยบ็เรว็)

 อจิร ํ ไมน่าน เชน่ อจริ� วตย� กาโย, ปถว ึอธเิสสฺสต.ิ ไมน่านหนอ อ.กาย

น้ี จกันอนทบั บนแผน่ดนิ

(๓๓) จิร,ํ  จิรสสฺ ํ ใชใ้นอรรถ ทีฆกาล เวลายาวนาน

 จิร ํ กาลนาน เชน่ จริ� ติฏฺตุ สทฺธมฺโม. อ.พระสทัธรรม ขอจงตัง้อยู ่

ตลอดกาลนาน

 จิรสสฺ ํ กาลนาน เชน่ จริสฺส� วต ปสฺสาม,ิ พฺราหฺมณ� ปรนิิพฺพตุ�. อ.เรา  

ยอ่มเหน็ ซึง่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงดบั

กเิลสแลว้ สิน้กาลนานหนอ 

(๓๔) ธวุ ํ  แน่นอน

 - ถริ มัน่คง เชน่ นิจฺจ� ธวุ� สสฺสต�. เทีย่ง จรีงั ยัง่ยนื

 - อวธารณ ตดัสนิ, ชีช้ดั เชน่ ธวุ� พทฺุโธ ภวามห�. อ.เรา จะเป็นพทุธเจา้ แน่แท ้ 

จะเป็น

(๓๕) หา  ใชใ้นอรรถ วิสาท ความเหน่ือยใจ

 หา เฮย้ เชน่ หา มฏฺกุณ ฺฑล.ี เฮย้ มฏัฐกุณฑลี

(๓๖) ตณฺุหี  ใชใ้นอรรถ อภาสน การไมก่ลา่ว

 ตณฺุหี น่ิง เชน่ ตุณฺหภีโูต อุทกฺิเขยฺย. อ.เขา เป็นผูน่ิ้ง พงึแลดู

(๓๗) สจฉิฺ  ใชใ้นอรรถ ปจจฺกฺข ความประจกัษแ์ก่อนิทรยี์

 สจฉิฺ แจง้ เชน่ อรหตฺตผล� สจฺฉ ิอกาส.ิ อ.เขา ไดก้ระท�า ใหแ้จง้แลว้ 

ซึง่อรหตัผล
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(๓๘)  มสุา,  มิจฉฺา,  อลิก ํ ใชใ้นอรรถ อสจจฺ ความไมจ่รงิ เทจ็

 มสุา เทจ็ เชน่ ตุจฺฉ� มสุา วลิปินฺต.ิ อ.ขา้พเจา้ กลา่วแลว้ วา่งเปลา่ 

เทจ็

 มิจฉฺา ผดิ เชน่ อทิ� โว มจฺิฉา. อ.สิง่น้ี เป็นความผดิ ของเธอ ท.

 อลิก ํ ไมจ่รงิ, เหลาะแหละ เชน่ อลกิ� ภาสต ิ อย� ธุตฺโต. อ.นักเลงการพนันผูน้ี้  

ยอ่มกลา่ว ซึง่ค�าไมจ่รงิ

(๓๙)  สวุตถิฺ  ใชใ้นอรรถ อาสีส ความหวงั ความปรารถนา

 สวุตถิฺ ความสวสัด ี เชน่  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิ โหตุ. ด้วยสจัจวาจาน้ี  

อ.ความสวสัด ีขอจงมี

(๔๐) บททีม่ ี ตนุ, ตวฺาน และ ตวฺาปัจจยัเป็นทีส่ดุ ใชใ้นอรรถ อสุสฺกฺุกน ความพยายามในการ 

สบืต่อกริยิา หมายความวา่ ยงัมกีริยิาอืน่ๆ ต่อไปอกี โดยสว่นมากเป็น “ปพฺุพกาลกฺรยิา” 

กริยิาทีท่�าก่อนกริยิาถดัไป

 ปสสิฺตนุ เหน็แลว้ ปสสิฺย เหน็แลว้  

 ทิสวฺา เหน็แลว้ ทิสวฺาน เหน็แลว้ 

 ทสเฺสตวฺา แสดงแลว้ ทาตนุ ใหแ้ลว้ 

 ทตวฺาน ใหแ้ลว้  ทตวฺา ใหแ้ลว้ 

 อปุาทาย เขา้ไปถอืเอาแลว้ ทาเปตวฺา ใหใ้หแ้ลว้ 

 วิญญฺาเปตวฺา ใหรู้แ้ลว้ วิเจยยฺ พจิารณาแลว้ 

 วิเนยยฺ แนะน�าแลว้ นิหจจฺ กระทบแลว้ 

 สเมจจฺ สงบแลว้ อเปจจฺ ไปปราศแลว้, ละไปแลว้ 

 อเุปจจฺ เขา้ไปใกลแ้ลว้ อารพภฺ ปรารภแลว้, เริม่แลว้ 

 อาคมมฺ อาศยัแลว้ 



บทที่ ๔
อาขยาต ว่าด้วยการสร้างค�าศัพท์กิริยา

ความหมายของอาขยาต

 ค�าวา่ “อาขยาต” แปลวา่ กริยิา (Verb) ศพัทท์ีก่ลา่วกริยิาม ียนื เดนิ นัง่ นอน กนิ ดืม่ ท�า 

พดู และ คดิ เป็นตน้ มวีเิคราะหว์า่  “กฺรยิ�  อาจกฺิขตตี ิ อาขยฺาต,ํ  กฺรยิาปท�.” (อา + ขฺยา  กถเน 

ในการกลา่ว + ต) บทใด ยอ่มกลา่ว ซึง่กริยิา เพราะเหตุนัน้ บทนัน้ ชือ่วา่อาขฺยาต, ไดแ้ก่กริยิาบท 

(ชือ่วา่อาขยาต เพราะกลา่วกริยิา). 

ส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาขยาต

 สว่นประกอบทีส่�าคญัของกริยิาอาขยาตนัน้ ม ี๓ ประการ คอื ธาต ุปัจจยั และวิภตัติ เชน่  

คจฺฉต ิยอ่มไป มาจาก คมธุาตุ  คตมฺิห ิในการไป + อปัจจยั + ตวิตัตมานาวภิตัต ิ

วภิัตติ

 วิภตัติ คอืศพัทท์ีจ่�าแนกอรรถของธาตุม ีกาล บท วจนะ และบรุษุ มวีเิคราะหว์า่ “กาลาท-ิ 

วเสน  ธาตฺวตฺถ�  วภิชนฺตตี ิ วิภตติฺโย,  ตฺยาทโย. อ.ศพัท ์ท.เหลา่ใด ยอ่มจ�าแนก ซึง่อรรถของธาตุ 

ดว้ยสามารถกาลเวลาเป็นตน้ เพราะเหตุนัน้ อ.ศพัท ์ ท.เหลา่นัน้ ชือ่วา่วภิตฺต,ิ ไดแ้ก่วภิตัตมิ ี ต ิ

เป็นตน้. (ชือ่วา่วภิตัต ิ เพราะจ�าแนกอรรถของธาตุมกีาลเป็นตน้ ไดแ้ก่วภิตัตมิ ี ต ิ เป็นตน้) เชน่  

คจฺฉต ิ มาจาก คม ุ + อ + ต.ิ  ติวตัตมานาวภิตัตน้ีิ บอกกาล เป็นปัจจบุนักาล, บอกบท  

เป็นปรสัสบท, บอกวจนะ เป็นเอกวจนะ และบอกบุรษุ เป็นปฐมบุรษุ เป็นตน้

วภิัตตอิาขยาตนั้น จัดเป็นหมวดๆ ม ี๘ หมวดหนึ่งๆ ม ี๑๒ วภิัตต ิดังนี้

๑. วัตตมานาวภิัตต ิแปลว่า “...อยู่, ย่อม..., จะ...”

 ปรสฺสปท อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. ต ิ อนฺต ิ เต อนฺเต นาม

 มชัฌมิ. ส ิ ถ เส วฺเห ตุมฺห

 อุตตมะ. ม ิ ม เอ มฺเห อมฺห
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๒. ปัญจมวีภิัตต ิ แปลว่า “จง..., ...เถดิ, ขอจง...”

         ปรสฺสปท                  อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. ตุ อนฺตุ ต� อนฺต� นาม

 มชัฌมิ. ห ิ ถ สฺส ุ วฺโห ตุมฺห

 อุตตมะ. ม ิ ม  เอ อามเส อมฺห

๓. สัตตมวีิภัตต ิแปลว่า “พงึ..., ควร...”

         ปรสฺสปท                  อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. เอยฺย เอยฺยุ� เอถ เอร� นาม

 มชัฌมิ. เอยฺยาส ิ เอยฺยาถ เอโถ เอยฺยาวฺโห ตุมฺห

 อุตตมะ. เอยฺยาม ิ เอยฺยาม  เอยฺย� เอยฺยามฺเห อมฺห

๔. ปโรกขาวภิัตต ิแปลว่า “...แล้ว”

         ปรสฺสปท                  อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม.   อ อุ ตฺถ เร นาม

 มชัฌมิ. เอ ตฺถ ตฺโถ วฺโห ตุมฺห

 อุตตมะ. อ� มฺห อ ึ มฺเห อมฺห

๕. หยิยัตตนวีภิัตต ิ

แปลว่า “...แล้ว” ม ีอ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”

         ปรสฺสปท                  อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม.  อา อ ู ตฺถ ตฺถุ� นาม

 มชัฌมิ. โอ ตฺถ  เส วฺห� ตุมฺห

 อุตตมะ. อ� มฺหา อ ึ มฺหเส อมฺห
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๖. อัชชตนวีภิัตต ิ

แปลว่า “...แล้ว” ม ีอ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”

         ปรสฺสปท                  อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. อ ี อุ� อา อ ู นาม

 มชัฌมิ. โอ ตฺถ เส วฺห� ตุมฺห

 อุตตมะ. อ ึ มฺหา อ� มฺเห อมฺห

๗. ภวสิสันตวีภิัตต ิ แปลว่า “จัก...”

         ปรสฺสปท                 อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. สฺสต ิ สฺสนฺต ิ สฺสเต สฺสนฺเต นาม

 มชัฌมิ. สฺสส ิ สฺสถ  สฺสเส สฺสวฺเห ตุมฺห

 อุตตมะ. สฺสาม ิ สฺสาม สฺส� สฺสามฺเห อมฺห

๘. กาลาตปิัตตวิภิัตต ิ

แปลว่า “จัก...แล้ว” ม ีอ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “จักได้...แล้ว” 

         ปรสฺสปท                 อตฺตโนปท

 บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. สฺสา สฺส�ส ุ สฺสถ สฺสสิ ุ นาม

 มชัฌมิ. สฺเส สฺสถ สฺสเส สฺสวฺเห ตุมฺห

 อุตตมะ. สฺส� สฺสามฺหา  สฺส ึ สฺสามฺหเส อมฺห

กาล

 กาล คอื เวลากระท�าของกริยิานัน้ๆ ในอาขยาตแบง่กาลทีเ่ป็นประธานไว ้ ๓ กาล คอื  

(๑) กาลทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า เรยีกวา่ ปัจจบุนักาล (๒) กาลทีล่ว่งแลว้ เรยีกวา่ อดีตกาล และ  

(๓) กาลทีย่งัมาไมถ่งึ เรยีกวา่ อนาคตกาล
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 กาลทัง้ ๓ น้ี แบง่ใหล้ะเอยีดออกไปอกี เป็น ๘ ประการ โดยใชว้ภิตัต ิ ๘ หมวดเป็น

เครือ่งหมาย ดงัน้ี

  

ปัจจุบันกาล แบ่งเป็น ๓ คอื 

 ๑.  ปัจจบุนัแท ้ แปลวา่ “...อยู่” ใชว้ตัตมานาวภิตัต ิ เชน่ ภกฺิข ุ  ธมฺม�  เทเสต.ิ อ.ภกิษุ 

แสดงอยู ่ซึง่ธรรม

 ๒.  ปัจจบุนัใกลอ้ดตี แปลวา่ “ย่อม...” ใชว้ตัตมานาวภิตัต ิ เชน่ กุโต  อาคจฺฉส ิ  ตฺว�. 

อ.ทา่น ยอ่มมา จากทีไ่หน?

 ๓.  ปัจจบุนัใกลอ้นาคต แปลวา่ “จะ...” ใชว้ตัตมานาวภิตัต ิ เชน่ อห�  วหิาร�  คจฺฉาม.ิ 

อ.เรา จะไป สูว่หิาร

  ปัจจบุนักาลทัง้ ๓ น้ี หมายรูด้ว้ยวตัตมานาวภิตัติ

 

อดตีกาล แบ่งเป็น ๓ คอื

 ๑. อดตีลว่งแลว้ไมม่กี�าหนด ทีไ่มป่ระจกัษต์่ออนิทรยี ์ใชป้โรกขาวภิตัต ิแปลวา่ “...แล้ว”  

เชน่  โส  กริ  ราชา  พภวู.  ไดย้นิวา่ อ.เขา เป็นพระราชา เป็นแลว้

 ๒. อดตีลว่งแลว้เมือ่วานน้ี จะประจกัษต์่ออนิทรยีห์รอืไมป่ระจกัษก์ต็าม ใชหิ้ยยตัตนี

วภิตัต ิแปลวา่ “...แล้ว” ถา้ม ีอ อาคมน�าหน้าธาตุ แปลวา่ “ได้...แล้ว”  เชน่  โส  คาม�  อคจฺฉา.  

อ.เขา ไดไ้ปแลว้ สูห่มูบ่า้น

 ๓. อดตีลว่งแลว้วนัน้ี ทัง้ประจกัษแ์ละไมป่ระจกัษต์่ออนิทรยี ์ ใชอ้ชัชตนีวภิตัต ิ แปลวา่ 

“...แล้ว” ถา้ม ีอ อาคมน�าหน้าธาตุ แปลวา่ “ได้...แล้ว”  เชน่ โส  ทาน�  อทาส.ิ อ.เขา ไดใ้หแ้ลว้  

ซึง่ทาน

อนาคตกาล แบ่งเป็น ๒ คอื

 ๑. กาลทีย่งัมาไมถ่งึ ใชภ้วิสสนัตีวภิตัต ิ แปลวา่ “จกั...” เชน่  อห�  ธมฺม�  สณุสฺิสาม.ิ 

อ.เรา จกัฟัง ซึง่ธรรม

 ๒. อนาคตของอดตีทีผ่า่นมาแลว้ แต่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ ใชก้าลาติปัตติวิภตัติ แปลวา่ “จกั...

แล้ว”  ถา้ม ี อ อาคมน�าหน้าธาตุ แปลวา่ “จกัได้...แล้ว” เชน่ โส  เจ  ปมวเย  ปพฺพชฺช�   

อลภสฺิสา,  อรหา  อภวสฺิสา.  หากวา่ อ.เขา จกัไดไ้ดแ้ลว้ ซึง่การบวช ในปฐมวยัไซร,้ อ.เขา  

เป็นพระอรหนัต ์จกัไดเ้ป็นแลว้
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กาลพเิศษ วภิัตต ิ๒ หมวด คอื

 ปัจมี และสตัตมีวิภตัติ ไมบ่อกกาลอะไร แต่สงเคราะหเ์ขา้ในปัจจบุนักาล ดงัน้ี

 ปัจมีวิภตัติ ใชใ้นกาลอนัถกูกลา่วใกล้ๆ  จดัเขา้ในปัจจบุนักาล เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ 

“อาณัตติกาล” แปลวา่ “จง..., ...เถิด, ขอจง..., กรณุา..., โปรด..., ช่วย...”  ใชใ้นอรรถ ๘ อยา่ง 

คอื

  ๑. อาสีสน  ความหวงั ความปรารถนา เชน่  โส  สขุ ี ภวตุ.  อ.เขา เป็นผูม้คีวามสขุ 

ขอจงเป็น

  ๒. อาณตติฺ  การสัง่หรอืบงัคบัใหก้ระท�าสิง่ใดสิง่หน่ึง  เชน่  เทวทตฺโตทานิ  โอทน�  

ปจตุ.  อ.นายเทวทตั จงหงุ ซึง่ขา้วสกุ ในกาลน้ี

  ๓. วิธิ การกระท�า  เชน่  อย�  ปาสาโท  สวุณฺณมโย  โหตุ.  อ.ปราสาทน้ี  

เป็นปราสาท อนัส�าเรจ็แลว้ดว้ยทอง จงเป็น

  ๔. นิมนฺตน การนิมนต ์ เชน่  อธวิาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  โภชน�.  ขา้แต่พระองค์

ผูเ้จรญิ อ.พระผูม้พีระภาค ขอจงนิมนตร์บั ซึง่อาหาร ของขา้พระองค์

  ๕. อชเฺฌสน  การเชือ้เชญิ  เชน่  เทเสตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม�. ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 

อ.พระผูม้พีระภาค ขอเชญิแสดง ซึง่พระธรรม

  ๖. อนุมติ  การเหน็คลอ้ยตาม  เชน่  ปจฺุฉตุ  ภว�  ปญฺห�.  อ.ทา่นผูเ้จรญิ ขอจงถาม 

ซึง่ปัญหา

  ๗. ปตถฺนา  การขอ  เชน่  เอก�  เม  นยน�  เทห.ิ อ.ทา่น ขอจงให ้ ซึง่นยัน์ตา  

ขา้งหน่ึง แก่กระผม

  ๘. ปตตฺกาล  บอกเวลาทีม่าถงึแลว้  เชน่  สมฺปตฺโต  เต  กาโล  กฏกรเณ,  กฏ�   

กโรตุ  ภว�.  อ.เวลา ในการกระท�าซึง่เสือ่ ของทา่น ถงึพรอ้มแลว้, อ.ทา่นผูเ้จรญิ จงกระท�า ซึง่เสือ่

 สตัตมีวิภตัติ ใชใ้นกาลอนัถกูกลา่วใกล้ๆ  จดัเขา้ในปัจจบุนักาล เรยีกชือ่อกีอยา่งหน่ึงวา่ 

“ปริกปัปกาล” แปลวา่ “พึง..., ควร...” ใชใ้นอรรถ ๗ อยา่ง คอื

  ๑. อนุมติ  การอนุญาตแก่บุคคลอืน่ผูป้ระสงคจ์ะท�า  เชน่ โส  คาม�  คจฺเฉยฺย.  

อ.เขา ควรไป สูห่มูบ่า้น

  ๒. ปริกปปฺ  การคาดคะเนระหวา่งเหตุกบัผล  เชน่  ยท ิ โส  ปมวเย  ปพฺพเชยฺย,  

อรหา  ภเวยฺย.  ผวิา่ อ.เขา พงึบวช ในปฐมวยัไซร,้ อ.เขา เป็นพระอรหนัต ์พงึเป็น

  ๓. ปตถฺน  ความปรารถนา  เชน่  อห�  สขุ ี ภเว.  อ.เรา เป็นผูม้คีวามสขุ พงึเป็น

  ๔. วิธิ  การกระท�า  เชน่  โส  โอทน�  ปเจยฺย.  อ.เขา พงึหงุ ซึง่ขา้วสกุ  
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  ๕. นิมนฺตน การนิมนต ์ เชน่  อธวิาเสยฺย  เม  ภนฺเต  ภควา  โภชน�.  ขา้แต่พระองค์

ผูเ้จรญิ อ.พระผูม้พีระภาค ขอนิมนตร์บั ซึง่อาหาร ของขา้พระองค์

  ๖. อชเฺฌสน การเชือ้เชญิ  เชน่  เทเสยฺย  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม�.  ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จรญิ อ.พระผูม้พีระภาค ขอเชญิแสดง ซึง่พระธรรม

  ๗. ปตตฺกาล  บอกเวลาทีม่าถงึแลว้  เชน่  สมฺปตฺโต  เต  กาโล  กฏกรเณ,  กฏ�  

กเรยฺย  ภว�.  อ.เวลา ในการกระท�าซึง่เสือ่ ของทา่น ถงึพรอ้มแลว้, อ.ทา่นผูเ้จรญิ พงึกระท�า  

ซึง่เสือ่

การก ๓

 การก คอื สิง่ทีเ่ป็นเหตุท�ากริยิาใหส้�าเรจ็ ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม ม ี๓ ประเภท คอื 

  ๑.  กตัตุการก คอื ผูท้�ากริยิาใหส้�าเรจ็ ใช้ในประโยคกตัตุวาจก และประโยค 

เหตุกตัตุวาจก (กตัตุรปู)

  ๒.  กมัมการก คอื เหตุทีช่ว่ยท�าใหก้ริยิาส�าเรจ็ ใชป้ระโยคกมัมวาจก และประโยค 

เหตุกมัมวาจก (กมัมรปู)

  ๓.  ภาวการก คอื เป็นตวักริยิาเอง (ภาวรปู)

บทของวภิัตต ิแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย 

 ๑.  วิภตัติฝ่ายปรสัสบท บททีร่ะบุอรรถเพือ่ผูอ้ื่น ไดแ้ก่ วภิตัต ิ ๖ ตวัแรกของวภิตัต ิ

ทัง้ ๘ หมวด  รวมทัง้หมด ๔๘ ตวั โดยมากนิยมใชใ้นประโยคกตัตุวาจก และประโยคเหตุกตัตุวาจก

 ๒. วิภตัติฝ่ายอตัตโนบท บททีร่ะบุอรรถเพือ่ตน ไดแ้ก่ วภิตัต ิ ๖ ตวัหลงัของวภิตัต ิ

ทัง้ ๘ หมวด รวมม ี๔๘ ตวั ลงไดท้ัง้ ๕ วาจก โดยมากจะนิยมใชใ้นประโยคกมัมวาจก ประโยค 

เหตุกมัมวาจก และประโยคภาววาจก แต่ในประโยคกตัตุวาจกหรอืเหตุกตัตุวาจกกม็ใีช ้

วภิัตต ิม ี๒ ประเภท 

 ๑.  สพัพธาตกุวิภตัติ  วภิตัตทิีป่ระกอบไดก้บัธาตุทกุตวัม ี๔ หมวด ไดแ้ก่ วตัตมานา, 

ปัญจม,ี สตัตม ีและหยิยตัตนี

 ๒.  อสพัพธาตกุวิภตัติ วภิตัตทิีไ่มส่ามารถประกอบกบัธาตุทกุตวัได ้ม ี๔ หมวด ไดแ้ก่  

ปโรกขา, อชัชตนี, ภวสิสนัต ีและกาลาตปัิตติ

 วกิรณปัจจยั ซึง่เป็นปัจจยัประจ�าหมวดธาตุแต่ละหมวดนัน้ ถา้เป็นปัจจยัทีเ่ป็นสระลว้น 

เชน่ อ ปัจจยั โอ ปัจจยั เป็นตน้ จะไมล่งหลงัธาตุในกลุม่อสพัพธาตุวภิตัต ิแต่จะมกีารลง อ ิอาคม 

เฉพาะทีเ่ป็นพยญัชนาทวิภิตัตมิาแทน
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วจนะ (พจน์) 

 วจนะ คอื ค�าทีแ่สดงจ�านวนถงึสิง่ของทีพ่ดูถงึวา่มมีากน้อยเพยีงใด ในอาขยาตม ี๒ วจนะ 

เหมอืนในนาม คอื (๑) เอกวจนะ มจี�านวนหน่ึงเดยีว (๒) พหวุจนะ มจี�านวนมาก ตัง้แต่สองอยา่ง

ขึน้ไป สาเหตุทีม่ ี ๒ วจนะ เพราะจะตอ้งสมัพนัธก์บัสทุธนามซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในประโยค

เสมอ สิง่ทีจ่ะตอ้งสมัพนัธก์บัสทุธนาม ในอาขยาตม ี๒ ประการ คอื บุรษุ และวจนะ ตอ้งตรงกนั

เสมอ

บุรุษ ม ี๓ บุรุษ คอื 

 บรุษุ คอื ชัน้ของกริยิาอาขยาต สมัพนัธก์บับุรษุสพัพนาม หมายรูด้ว้ยวภิตัต ิ จดัเป็น ๓ 

บุรษุ เหมอืนบุรษุสพัพนาม ดงัน้ี

  ๑.  ปฐมบรุษุ  สรรพนามทีใ่ชเ้รยีกบุคคลทีเ่ราพดูถงึ ใชป้ระกอบกบัสทุธนาม และ 

ปรุสิสพัพนาม เฉพาะ ต ศพัท ์(นามโยค)

  ๒.  มชัฌิมบรุษุ  สรรพนามทีใ่ชเ้รยีกคูส่นทนา ใชป้ระกอบกบั ตุมฺหศพัท ์(ตุมฺหโยค)

  ๓.  อตุตมบรุษุ  สรรพนามทีใ่ชแ้ทนตวัผูพ้ดูเอง ใชป้ระกอบกบั อมฺหศพัท ์(อมฺหโยค)

ธาตุ

 ธาต ุ  คอื รากศพัท ์ ซึง่แสดงความหมายของศพัท ์ มสีภาพทรงกริยิาไว ้ มวีเิคราะหว์า่  

“กฺรยิ�  ธาเรนฺตตี ิ  ธาตโว”  อ.ศพัท ์ ท.เหลา่ใด ยอ่มทรงไว ้ ซึง่กริยิา เพราะเหตุนัน้ อ.ศพัทท์. 

เหลา่นัน้ ชือ่วา่ ธาตุ (สภาพทีท่รงกริยิาไว)้ ธาตุแต่ละตวัมอีรรถมาก บางตวัมคีวามหมายเปลีย่น

ไปตามปัจจยัทีล่งประจ�าหมวดธาตุ ธาตุบางตวัมคีวามหมายเปลีย่นไปตามอุปสคัทีป่ระกอบอยู ่

ขา้งหน้าธาตุเป็นตน้ เป็นเหตุใหธ้าตุแต่ละตวัมอีรรถมากดงักลา่ว 

 ธาตุนั้น ม ี๗ หมวด ตามประเภทของวกิรณปัจจัย ดังนี้

๑. หมวดภูธาตุ เรยีก ภูวาทคิณะ ลง อ ปัจจัย  

(ภูวาทโิต อ)

ภวติ ยอ่มม,ี ยอ่มเป็น ภ ู สตฺตาย� ในความม,ี ความเป็น + อ + ติ

โหติ ยอ่มม,ี ยอ่มเป็น ห ู สตฺตาย� ในความม,ี ความเป็น + อ + ติ

ปจติ ยอ่มหงุ, ยอ่มตม้ ปจ  ปาเก ในการหงุ, การตม้ + อ + ติ

ลภติ ยอ่มได ้ ลภ  ลาเภ ในการได ้+ อ + ติ
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มรติ ยอ่มตาย มร  ปาณจาเค  ในการสละชวีติ + อ + ติ

หรติ ยอ่มน�าไป หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + ติ

อาหรติ ยอ่มน�ามา อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + ติ

ปหรติ ยอ่มต ี ป + หร  ปหาเร ในการต ี+ อ + ติ

นีหรติ ยอ่มน�าออกไป นี + หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + ติ

สหํรติ ยอ่มรวบรวม ส� + หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + ติ

วิหรติ ยอ่มอยู ่ ว ิ+ หร  นิวาเส ในการอยู ่+ อ + ติ

ปริหรติ ยอ่มบรหิาร ปร ิ+ หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + ติ

จรติ ยอ่มเทีย่วไป จร  จรเณ ในการเทีย่วไป + อ + ติ

สรติ ยอ่มระลกึถงึ สร  คตจินฺิตาย� ในการไปและการคดิ + อ + ติ

ผรติ ยอ่มแผไ่ป ผร  พฺยาปเน ในการแผไ่ป + อ + ติ

วจติ ยอ่มกลา่ว วจ  วยิตฺตยิ� วาจาย� ในการพดูชดั + อ + ติ

ภาสติ ยอ่มกลา่ว ภาส  วยิตฺตยิ� วาจาย� ในการพดูชดั + อ + ติ

ปจุฉฺติ ยอ่มถาม ปจฺุฉ  ปจฺุฉเน ในการถาม + อ + ติ

รกฺขติ ยอ่มรกัษา รกฺข  รกฺขเณ ในการรกัษา + อ + ติ

ยาจติ ยอ่มขอ, ยอ่มออ้นวอน ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + ติ

ภกฺขติ ยอ่มกนิ ภกฺข  อทเน ในการกนิ + อ + ติ

พนฺธติ ยอ่มผกู พนฺธ  พนฺธเน ในการผกู + อ + ติ

คเวสติ ยอ่มแสวงหา คเวส  มคฺคเน ในการแสวงหา + อ + ติ

วสติ ยอ่มอยู ่ วส  นิวาเส ในการอยู ่+ อ + ติ

ชีวติ ยอ่มเป็นอยู ่ ชวี  ปาณธารเณ ในการทรงไวซ้ึง่ชวีติ + อ + ติ

โรทติ ยอ่มรอ้งไห ้ รทุ  อสฺสวุโิมจเน ในการปลอ่ยน�้าตา + อ + ติ

อกฺโกสติ ยอ่มดา่ อา + กุส  อกฺโกเส ในการดา่ + อ + ติ

ปกฺโกสติ ยอ่มเรยีก ป + กุส  อวฺหาเน ในการรอ้งเรยีก + อ + ติ

วหติ ยอ่มน�าไป วห  ปาปเน ในการใหถ้งึ + อ + ติ

นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ นนฺท  นนฺทเน ในความบนัเทงิ + อ + ติ

วนฺทติ ยอ่มกราบไหว ้ วนฺท  อภวินฺทเน ในการกราบไหว ้+ อ + ติ

ปวิสติ ยอ่มเขา้ไป  ป + วสิ  ปเวสเน ในการเขา้ไป + อ + ติ

ปสสฺติ ยอ่มเหน็ ทสิ  เปกฺขเณ ในการด,ู การเหน็ + อ + ติ

นิสีทติ ยอ่มนัง่ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิน้สดุการไป + อ + ต ิ
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วทติ ยอ่มกลา่ว วท  วยิตฺตยิ� วาจาย� ในการพดูชดั + อ + ติ

ฌายติ ยอ่มเพง่ เฌ  จนฺิตาย� ในความคดิ + อ + ติ

ปริวิสติ ยอ่มองัคาส(เลีย้งด)ู ปร ิ+ วสิ  โปสเน ในการเลีย้งด ู+ อ + ติ

อทุทิฺสสฺติ ยอ่มแสดง อุ + ทสิ  อตสิชฺชเน ในการแสดง + อ + ติ

ผสุติ ยอ่มกระทบ ผสุ  สมฺผสฺเส ในการกระทบ,สมัผสั + อ + ติ

เสติ, สยติ ยอ่มนอน ส ิ สเย ในการนอน + อ + ติ

เนติ, นยติ ยอ่มน�าไป นี  นเย ในการน�าไป + อ + ติ

เชติ, ชยติ ยอ่มชนะ ช ิ ชเย ในการชนะ + อ + ติ

อิจฉฺติ ยอ่มปรารถนา อสิ ุ อจฺิฉาย�  ในความปรารถนา + อ + ติ

คจฉฺติ ยอ่มไป, ยอ่มถงึ คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + ติ

ติฏฺติ ย่อมยืน, ย่อมตั้ง า  คตนิิวตฺตมฺิห ิในการหา้มการไป + อ + ติ

ปิวติ ยอ่มดืม่ ปา  ปาเน ในการดืม่ + อ + ติ

เทติ ยอ่มให ้ ทา  ทาเน ในการให ้+ อ + ติ

นมติ ยอ่มนอบน้อม นม ุ นเต ในการนอบน้อม + อ + ติ

นมสสฺติ ยอ่มนมสัการ นมสฺส  วนฺทนานตฺย� ในการน้อมไหว ้+ อ + ติ

๒. หมวด รุธ ธาตุ เรยีก รุธาทคิณะ 

ลง อ และ เอ ปัจจัย (อ,ิ อ,ี โอ) และลงนคิหติอาคมต้นธาตุ 

(รุธาทโิต นคิฺคหตี ปุพฺพญฺจ)

รนฺุธติ ยอ่มปิด, ยอ่มกัน้ รธุ  อาวรเณ ในการปิด,กัน้ + อ + ติ

ฉินฺทติ ยอ่มตดั ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + อ + ติ

ภินฺทติ ยอ่มผา่, ยอ่มท�าลาย ภทิ ิ วทิารเณ ในการผา่, ท�าลาย + อ + ติ

ยญุชฺติ ยอ่มประกอบ ยชุ  โยเค ในการประกอบ + อ + ติ

ภญุชฺติ ยอ่มรกัษา, ยอ่มกนิ ภุช  ปาลนพฺยวหรเณส ุในการรกัษาและกลนืกนิ + อ + ติ

มญุจฺติ ยอ่มปลอ่ย มจุ  จาเค ในการสละ, ปลอ่ย + อ + ติ

วินฺทติ ยอ่มได,้ ยอ่มประสบ วทิ  ลาเภ ในการได ้+ อ + ติ

นิพพิฺนฺทติ ยอ่มเบือ่หน่าย นิ + วทิ  ตุฏฺยิํ ในความยนิด ี+ อ + ติ
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๓. หมวด ทวิุ ธาตุ เรยีก ทวิาทคิณะ ลง ย ปัจจัย  

(ทวิาทโิต โย)

ทิพพฺติ ยอ่มเลน่, ยอ่มรุง่เรอืง ทวิ ุ กฬีาย� ในการเลน่ + ย + ติ

สิพพฺติ ยอ่มเยบ็ สวิ ุ ตนฺตสนฺตาเน ในการสบืต่อเสน้ดา้ย + ย + ติ

อปุปฺชชฺติ ยอ่มเกดิขึน้ อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ย + ติ

อปุปชชฺติ ยอ่มเขา้ถงึ อุป + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ย + ติ

วิปชชฺติ ยอ่มวบิตั ิ ว ิ+ ปท  คตมฺิห ิในการไป + ย + ติ

ปฏิปชชฺติ ยอ่มปฏบิตั,ิยอ่มด�าเนินไป ปต ิ+ ปท  คตมฺิห ิในการไป + ย + ติ

อาปชชฺติ ยอ่มถงึ, ยอ่มตอ้ง อา + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ย + ติ

สวิํชชฺติ ยอ่มมปีรากฏ ส� + วทิ  ภาเว ในความม,ีความเป็น + ย + ติ

พชุฌฺติ ยอ่มตรสัรู ้ พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ย + ติ

ยชุฌฺติ ยอ่มรบ, ยอ่มต่อสู ้ ยธุ  สมฺปหาเร ในการต่อสู ้+ ย + ติ

กชุฌฺติ ยอ่มโกรธ กุธ  โกเป ในความโกรธ + ย + ติ

วิชฌฺติ ยอ่มแทง วธิ  ตาฬเน ในการแทง + ย + ติ

สนฺนยหฺติ ยอ่มผกูสอด ส� + นห  พนฺธเน ในการผกู + ย + ติ

มญญฺติ ยอ่มส�าคญั มน  ญาเณ ในความรู ้+ ย + ติ

สมาทิยติ ยอ่มสมาทาน ส� + อา + ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + ย + ติ

ตสุสฺติ ยอ่มยนิด ี ตุส  ปีตยิ� ในความยนิด ี+ ย + ติ

กปุปฺติ ยอ่มก�าเรบิ กุป  โกเป ในความก�าเรบิ + ย + ติ

ชายติ ยอ่มเกดิ  ชน  ชนเน ในการเกดิ + ย + ติ

  

๔. หมวด สุ ธาตุ เรยีก สวาทคิณะ ลง ณุ, ณา และ อุณา ปัจจัย  

(สฺวาทโิต ณุณาอุณา จ)

สโุณติ ยอ่มฟัง ส ุ สวเณ ในการฟัง + ณุ + ติ

สณุาติ ยอ่มฟัง ส ุ สวเณ ในการฟัง + ณา + ติ

ปหิณาติ ยอ่มสง่ไป  ป + ห ิ คตมฺิห ิในการไป + ณา + ติ

ปาปณุาติ ยอ่มถงึ, ยอ่มบรรลุ ป + อป  ปาปณุเน ในการใหถ้งึ, บรรลุ + อุณา + ติ

สกฺกณุาติ ยอ่มอาจ สก  สตฺตมฺิห ิในความสามารถ + อุณา + ติ
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๕. หมวด ก ีธาตุ เรยีก กยิาทคิณะ ลง นา, ปฺป และ ณฺหา ปัจจัย  

(กยิาทโิต นา, คหาทโิต ปฺปณฺหา)

กิณาติ ยอ่มซือ้ ก ี ทพฺพวนิิมเย ในการแลกเปลีย่นดว้ยทรพัย ์+ นา + ติ

วิกฺกิณาติ ยอ่มขาย ว ิ+ ก ี ทพฺพวนิิมเย ในการซือ้ขาย + นา + ติ

ชินาติ ยอ่มชนะ ช ิ ชเย ในความชนะ + นา + ติ

จินาติ ยอ่มสัง่สม จ ิ จเย ในการสัง่สม + นา + ติ

ชานาติ ยอ่มรู ้ า  อวโพธเน ในการรู ้+ นา + ติ

วิชานาติ ยอ่มรู,้ ยอ่มรูแ้จง้ ว ิ+ า  อวโพธเน ในการรู ้+ นา + ติ

มินาติ ยอ่มตวง ม ิ มาเน ในการวดั, ชัง่, ตวง + นา + ติ

ลนุาติ ยอ่มตดั, ยอ่มเกีย่ว ล ู เฉทเน ในการตดั + นา + ติ

ธนุาติ ยอ่มหวัน่ไหว ธ ู กมฺปเน ในความหวัน่ไหว + นา + ติ

คณฺหาติ ยอ่มถอืเอา คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

อคุคฺณฺหาติ ยอ่มเรยีนเอา อุ + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

ปคคฺณฺหาติ ยอ่มยกยอ่ง,ยอ่มประคอง ป + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

นิคคฺณฺหาติ ยอ่มขม่ นิ + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

สงฺคณฺหาติ ยอ่มสงเคราะหเ์อา ส� + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

ปฏิคคฺณฺหาติ  ยอ่มรบัเอา ปต ิ+ คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + ติ

เฆปปฺติ ยอ่มถอืเอา คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ปปฺ + ติ

๖. หมวด ตนุ ธาตุ เรยีก ตนาทคิณะ ลง โอ และ ยริ ปัจจัย  

(ตนาทโิต โอยริา)

ตโนติ ยอ่มแผไ่ป ตนุ  วตฺิถาเร ในการแผไ่ป + โอ + ติ

กโรติ ยอ่มกระท�า กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + ติ

กยิรติ ยอ่มกระท�า กร  กรเณ ในการกระท�า + ยริ + ติ

อภิสงฺขโรติ ยอ่มปรงุแต่ง อภ ิ+ ส� + กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + ติ

สกฺโกติ ยอ่มอาจ, ยอ่มสามารถ สก  สตฺตมฺิห ิในความสามารถ + โอ + ติ

ปปโฺปติ ยอ่มถงึ, ยอ่มบรรลุ ป + อป  ปาปณุเน ในการใหถ้งึ + โอ + ติ
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๗. หมวด จุร ธาตุ เรยีก จุราทคิณะ ลง เณ และ ณย ปัจจัย  

(จุราทโิต เณณยา)

โจเรติ ยอ่มขโมย จรุ  เถยฺเย ในความขโมย + เณ + ติ

โจรยติ ยอ่มขโมย จรุ  เถยฺเย ในความขโมย + ณย + ติ

จินฺเตติ ยอ่มคดิ จนฺิต  จนฺิตาย� ในความคดิ + เณ + ติ

จินฺตยติ ยอ่มคดิ  จนฺิต  จนฺิตาย� ในความคดิ + ณย + ติ

มนฺเตติ ยอ่มปรกึษา มนฺต  คตฺุตภาสเน ในการกลา่วคุม้ครอง + เณ + ติ

ปาเลติ ยอ่มรกัษา ปาล  รกฺขเณ ในการรกัษา + เณ + ติ

เวเทติ ยอ่มรู ้ วทิ  าเณ ในความรู ้+ เณ + ติ

ธาเรติ ยอ่มทรงไว ้ ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ เณ + ติ

ธาตุ ม ี๒ ประเภท คอื 

 ๑. สกมัมกธาต ุ ธาตุทีเ่รยีกหากรรม ทีเ่ชือ่มกบัค�าแปลวา่ “ซ่ึง...” หรอื “สู่...” ไดด้ ี เชน่ 

กฏ�  กโรต ิ ยอ่มกระท�า ซึง่เสือ่,  คาม�  คจฺฉต ิ  ยอ่มไป สูห่มูบ่า้น และ โอทน�  ปจต ิ  ยอ่มหงุ  

ซึง่ขา้วสกุ เป็นตน้

 ๒. อกมัมกธาตุ  ธาตุที่ไม่เรยีกหากรรม กล่าวกริยิา เช่น อจฺฉต ิ ย่อมอยู่, เสต ิ  

ยอ่มนอน,  ติฏฺติ ยอ่มยนื เป็นตน้.

ปัจจัย

 ปัจจยั คอืศพัทท์ีล่งหลงัจากธาตุ ท�าหน้าทีใ่หรู้ก้ารกวา่เป็นกตัตุการก กมัมการก หรอื

ภาวการก เป็นเหตุใหรู้ว้า่ กริยิาศพัทน้ี์ ท�าหน้าทีเ่ป็นวาจกอะไร กลา่วถงึอะไร (ปัจจยัเป็นเหตุใหรู้้

วาจก)

 ดงัทีก่ล่าวแลว้ว่า ปัจจยันัน้ใชส้�าหรบัประกอบหลงัจากธาตุ เป็นเครื่องหมายใหท้ราบ

วาจก ตามโครงสรา้งของประโยค ทัง้ ๕ ประโยค ดงัน้ี

 (๑)  วกิรณปัจจยั ๑๗ ตวั  คอื อ. อ, อ,ิ อ,ี เอ, โอ. ย. ณุ, ณา, อุณา. นา, ปปฺ, ณฺหา. โอ, 

ยริ.  เณ และ ณย ปัจจยั เป็นปัจจยัประจ�าหมวดธาตุทัง้ ๗ หมวด เป็นเครือ่งหมายกตัตุวาจก 

 (๒)  การติปัจจยั ๔ ตวั คอื เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย เป็นเครือ่งหมายเหตุกตัตุวาจก

 (๓)  ย ปัจจยั และ อ,ิ อ ีอาคมหน้า ย ปัจจยั เป็นเครือ่งหมายกมัมวาจก

 (๔)  การติปัจจยั ๔ ตวั คอื เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย พรอ้มกบั ย ปัจจยั และ อ,ิ อี

อาคมหน้า ย ปัจจยั เป็นเครือ่งหมายเหตุกมัมวาจก
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 (๕)  ย ปัจจยั อ ิอาคมหรอื อ ีอาคมหน้า ย ปัจจยั และวภิตัตฝ่ิายอตัตโนบท ปฐมบุรษุ  

เอกวจนะ เป็นเครือ่งหมายภาววาจก

โครงสร้างรูปประโยคภาษาบาล ี๕ (วาจก ๕)

 ธาตุทีป่ระกอบดว้ยปัจจยัและวภิตัต(ิกาล/บท/วจนะ/บุรษุ) ส�าเรจ็เป็นอาขยาตแลว้ เรยีกวา่ 

วาจก แปลวา่ กริยิาศพัทท์ีบ่อกประธาน, ผูก้ลา่วประธาน จดัเป็น ๕ วาจก ตามชนิดแหง่ตวั

ประธาน ดงัน้ี

  (๑)  ประโยคกตัตวุาจก  กลา่วผูก้ระท�า[กตัตา]เป็นประธานในประโยค 

   เชน่  สโูท  โอทน�  ปจต.ิ  

    อ.พอ่ครวั ยอ่มหงุ ซึง่ขา้วสกุ. 

   ลงปัจจยัประจ�าหมวดธาตุทัง้ ๑๗ ตวั  คอื อ. อ, อ,ิ อ,ี เอ, โอ. ย. ณุ, ณา, อุณา. 

นา, ปปฺ, ณฺหา. โอ, ยริ. เณ และ ณย ปัจจยั  (มขีอ้สงัเกตดงัน้ี : ปฐมา-กตัตา, ทตุยิา-กรรม)

  (๒) ประโยคเหตุกตัตุวาจก กล่าวถงึผูท้ีเ่ป็นเหตุใหค้นอื่นกระท�ากริยิา 

   เช่น  สามโิก  สทู�  โอทน�  ปาเจต.ิ  

    อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ยอ่มใหห้งุ ซึง่ขา้วสกุ.    

   เจา้นายเป็นเหตุใหพ้อ่ครวัหงุขา้ว ลงการติปัจจยั ๔ ตวั คอื เณ, ณย, ณาเป 

และ ณาปย ปัจจยั ตวัใดตวัหน่ึง

  (๓)  ประโยคกรรมวาจก กล่าวสิง่ทีถู่กกระท�า[กรรม] เป็นประธานในประโยค 

เป็นการยกเอาสิง่ทีถ่กูกระท�าขึน้มากลา่วเป็นประธานในประโยค 

   เชน่  สเูทน  โอทโน  ปจยีเต. 

    อ.ขา้วสกุ อนัพอ่ครวั ยอ่มหงุ. 

   ลง ย ปัจจยั และลง อ,ิ อ ีอาคมหน้า ย ปัจจยั (มขีอ้สงัเกตดงัน้ี : ตตยิา-กตัตา,  

ปฐมา-กรรม)  

  (๔)  ประโยคเหตุกรรมวาจก กล่าวถงึสิง่ที่ถูกผูอ้ื่นใช้ใหก้ระท�ากริยิา 

   เช่น  สามเิกน  สโูท  โอทน�  ปาจาปียเต. 

    อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย ยอ่มใหห้งุ ซึง่ขา้วสกุ 

   [บาลสีนามหลวง จะยกอวตุตกมัมะขึน้มา เป็นประธาน เชน่ สามเิกน  สทู�   

โอทโน  ปาจาปียเต.  อ.ขา้วสกุ อนัเจา้นาย ยงัพอ่ครวัยอ่มใหห้งุ] 

   ลงการติปัจจยั ๔ ตวั คอื เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย ปัจจยัตวัใดตวัหน่ึง  

พรอ้มกบัลง ย ปัจจยั และ อ,ิ อ ีอาคมหน้า ย ปัจจยั
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  (๕)  ประโยคภาววาจก กลา่วถงึกริยิาอาการของผูก้ระท�าในประโยค 

   เชน่  อุปาสกิาย  ฐียเต.  อนัอุบาสกิา ยนือยู่

    อุปาสกิาห ิ ฐียเต.  อนัอุบาสกิา ท. ยนือยู ่

    ภกฺิขนุา  พฺยตฺเตน  ภเูยถ. อนัภกิษุ เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น

    ภกฺิขหู ิ พฺยนฺเตห ิ ภเูยถ. อนัภกิษุ ท. เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น

    ตยา  นิสชฺชเต.   อนัทา่น ยอ่มนัง่

    ตุมฺเหห ิ นิสชฺชเต.  อนัทา่น ท. ยอ่มนัง่

    มยา  นิปชฺชเต.   อนักระผม ยอ่มนอน

    อมฺเหห ิ นิปชฺชเต.  อนักระผม ท. ยอ่มนอน

   ลง ย ปัจจยัและวภิตัตฝ่ิายอตัตโนบท ปฐมบุรษุ เอกวจนะเทา่นัน้ [มขีอ้สงัเกต

ดงัน้ี : ประธานจะประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิเอกวจนะหรอืพหวุจนะกไ็ด ้โยคะอะไรกไ็ด]้
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๔.๑ ภูวาทคิณะ ฉกาลกิวภิัตตวิิธาน

ภูธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ม,ีเป็น)

  ปรัสสบท                 อัตตโนบท    

บุรุษ เอก.           พหุ.   เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ภวต ิ  ภวนฺต ิ ภวเต   ภวนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. ภวส ิ  ภวถ   ภวเส   ภววฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภวาม ิ ภวาม ภเว   ภวามฺเห อมฺหโยค

ปจธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(หุง, ต้ม)

  ปรัสสบท                 อัตตโนบท

บุรุษ เอก.           พหุ.   เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปจต ิ  ปจนฺต ิ ปจเต     ปจนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. ปจส ิ  ปจถ   ปจเส   ปจวฺเห ตุมฺหโยค 

อุตตม. ปจาม ิ ปจาม ปเจ   ปจามฺเห อมฺหโยค

คมุธาตุ + อปัจจัย+ วัตตมานาวภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท                 อัตตโนบท

บุรุษ เอก.         พหุ.   เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. คจฺฉต ิ คจฺฉนฺต,ิ คจฺฉเร คจฺฉเต    คจฺฉนฺเต, คจฺฉเร  นามโยค 

มชัฌมิ. คจฺฉส ิ คจฺฉถ คจฺฉเส  คจฺฉวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. คจฺฉาม ิ คจฺฉาม คจฺเฉ   คจฺฉามฺเห อมฺหโยค

   อนุบทหน้า+ภูธาตุ+ยปัจจัย+วัตตมานาวภิัตต ิ(กรรม) (เสวย)

อัตตโนบท    

 บุรุษ เอก.            พหุ. โยค

 ปฐม. อนุภยูเต อนุภยูนฺเต นามโยค

 มชัฌมิ. อนุภยูเส อนุภยูวฺเห ตุมฺหโยค

 อุตตม. อนุภเูย อนุภยูามฺเห อมฺหโย
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คมุธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กรรม) (ไป)

อัตตโนบท   

 บุรุษ เอก.            พหุ. โยค

 ปฐม. คจฺฉยีเต คจฺฉยีนฺเต นามโยค

 มชัฌมิ. คจฺฉยีเส คจฺฉยีวฺเห ตุมฺหโยค

 อุตตม. คจฺฉเีย คจฺฉยีามฺเห อมฺหโยค

 

ภูธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

  ปรัสสบท               อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค 

ปฐม. ภวตุ  ภวนฺตุ ภวต�  ภวนฺต� นามโยค 

มชัฌมิ. ภว, ภวาห ิ  ภวถ ภวสฺส ุ  ภววฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภวาม ิ ภวาม ภเว   ภวามเส อมฺหโยค

อนุบทหน้า + ภูธาตุ + ยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(กรรม) (เสวย)

  อัตตโนบท              ปรัสสปทัตตะ

บุรุษ เอก.   พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. อนุภยูต� อนุภยูนฺต� อนุภยฺูยตุ  อนุภยฺูยนฺตุ นามโยค

มชัฌมิ. อนุภยูสฺส ุ อนุภยูวฺโห อนุภยฺูยาห ิ อนุภยฺูยถ ตุมฺหโยค 

อุตตม. อนุภเูย อนุภยูามเส อนุภยฺูยาม ิ อนุภยฺูยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(หุง, ต้ม) 

  ปรัสสบท              อัตตโนบท 

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค 

ปฐม. ปจตุ  ปจนฺตุ ปจต�  ปจนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. ปจ, ปจาห ิ ปจถ ปจสฺส ุ  ปจวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ปจาม ิ ปจาม ปเจ  ปจามเส อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)

                      อัตตโนบท            ปรัสสปทัตตะ

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. ปจฺจต�  ปจฺจนฺต� ปจฺจตุ  ปจฺจนฺตุ นามโยค 

มชัฌมิ. ปจฺจสฺส ุ ปจฺจวฺโห ปจฺจ, ปจฺจาห ิ ปจฺจถ ตุมฺหโยค 

อุตตม. ปจฺเจ  ปจฺจามเส ปจฺจาม ิ  ปจฺจาม อมฺหโยค

คมุธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค 

ปฐม. คจฺฉตุ  คจฺฉนฺตุ คจฺฉต�  คจฺฉนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. คจฺฉ, คจฺฉาห ิ คจฺฉถ คจฺฉสฺส ุ  คจฺฉวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. คจฺฉาม ิ คจฺฉาม คจฺเฉ  คจฺฉามเส อมฺหโยค

คมุธาตุ + ยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(กรรม) (ไป)

  อัตตโนบท            ปรัสสปทัตตะ

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค 

ปฐม. คจฺฉยีต� คจฺฉยีนฺต� คจฺฉยีตุ  คจฺฉยีนฺตุ นามโย 

มชัฌมิ. คจฺฉยีสฺส ุ คจฺฉยีวฺโห คจฺฉยีาห ิ คจฺฉยีถ ตุมฺหโยค 

อุตตม. คจฺฉเีย คจฺฉยีามเส คจฺฉยีาม ิ คจฺฉยีาม อมฺหโยค

ภูธาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

  ปรัสสบท       อัตตโนบท    

บุรุษ เอก.             พหุ. เอก.             พหุ. โยค 

ปฐม. ภเว, ภเวยฺย  ภเวยฺยุ� ภเวถ   ภเวร� นามโยค

มชัฌมิ. ภเว, ภเวยฺยาส ิ  ภเวยฺยาถ ภเวโถ   ภเวยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภเว, ภเวยฺยาม ิ  ภเวยฺยาม ภเว, ภเวยฺย�  ภเวยฺยามฺเห อมฺหโยค
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อนุบทหน้า + ภูธาตุ + ยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(กรรม) (เสวย)

  อัตตโนบท        ปรัสสปทัตตะ    

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.              พหุ. โยค 

ปฐม. อนุภเูยถ อนุภเูยร� อนุภเูยยฺย อนุภเูยยฺยุ� นามโยค

มชัฌมิ. อนุภเูยโถ อนุภเูยยฺยาวฺโห อนุภเูยยฺยาส ิ อนุภเูยยฺยาถ ตุมฺหโยค

อุตตม. อนุภเูย,อนุภเูยยฺย�.  อนุภเูยยฺยามฺเห อนุภเูยยฺยาม ิ อนุภเูยยฺยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)

  อัตตโนบท        ปรัสสปทัตตะ    

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. ปจฺเจถ ปจฺเจร� ปจฺเจ, ปจฺเจยฺย ปจฺเจยฺยุ� นามโยค

มชัฌมิ. ปจฺเจโถ ปจฺเจยฺยาวฺโห ปจฺเจ, ปจฺเจยฺยาส ิ ปจฺเจยฺยาถ     ตุมฺหโยค

อุตตม. ปจฺเจ, ปจฺเจยฺย�     ปจฺเจยฺยามฺเห ปจฺเจ, ปจฺเจยฺยาม ิ  ปจฺเจยฺยาม     อมฺหโยค

คมุธาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ไป) 

  ปรัสสบท   อัตตโนบท    

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. คจฺเฉ,คจฺเฉยฺย คจฺฉุ�, คจฺเฉยฺยุ� คจฺเฉถ   คจฺเฉร� นามโยค

มชัฌมิ. คจฺเฉ,คจฺเฉยฺยาส ิ คจฺเฉยฺยาถ คจฺเฉโถ   คจฺเฉยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. คจฺเฉ,คจฺเฉยฺยาม ิ คจฺเฉยฺยาม คจฺเฉ, คจฺเฉยฺย� คจฺเฉยฺยามฺเห อมฺหโยค

คมุธาตุ + ยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(กรรม) (ไป)

                        อัตตโนบท                ปรัสสปทัตตะ   

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.                พหุ. โยค

ปฐม. คจฺฉเียถ คจฺฉเียร�  คจฺฉเีย,คจฺฉเียยฺย   คจฺฉเียยฺยุ�  นามโยค 

มชัฌมิ. คจฺฉเียโถ คจฺฉเียยฺยาวฺโห  คจฺฉเีย,คจฺฉเียยฺยาส ิ คจฺฉเียยฺยาถ  ตุมฺหโยค

อุตตม. คจฺฉเีย,คจฺฉเียยฺย�  คจฺฉเียยฺยามฺเห  คจฺฉเีย,คจฺฉเียยฺยาม ิ คจฺฉเียยฺยาม อมฺหโยค
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ออาคม + ภูธาตุ + อปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

  ปรัสสบท       อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.               พหุ. โยค

ปฐม. อภวา  อภว ู อภวตฺถ  อภวตฺถุ� นามโยค

มชัฌมิ. อภโว, อภว    อภวตฺถ อภวเส  อภววฺห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อภว�  อภวมฺหา อภว ึ  อภวมฺหเส อมฺหโยค

ออาคม + ปจธาตุ + อปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(หุง, ต้ม)

  ปรัสสบท       อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. อปจา    อปจ ู อปจตฺถ  อปจตฺถุ� นามโยค

มชัฌมิ. อปโจ    อปจตฺถ อปจเส  อปจวฺห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อปจ�  อปจมฺหา อปจ ึ  อปจมฺหเส อมฺหโยค

ปจธาตุ + อปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(หุง, ต้ม)

  ปรัสสบท       อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปจา     ปจ ู ปจตฺถ  ปจตฺถุ� นามโยค

มชัฌมิ. ปโจ     ปจตฺถ ปจเส  ปจวฺห� ตุมฺหโยค

อุตตม. ปจ�  ปจมฺหา ปจ ึ  ปจมฺหเส อมฺหโยค

ออาคม + ปจธาตุ + ยปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)  

อัตตโนบท   

 บุรุษ เอก.                  พหุ. โยค

 ปฐม. อปจฺจถ,  อปจฺจตฺถ      อปจฺจตฺถุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อปจฺจเส อปจฺจวฺห� ตุมฺหโยค

 อุตตม. อปจฺจ ึ                อปจฺจมฺหเส อมฺหโยค
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ออาคม + คมุธาตุ + อปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. อคจฺฉา  อคจฺฉู อคจฺฉตฺถ   อคจฺฉตฺถุ� นามโยค

มชัฌมิ. อคจฺโฉ, อคจฺฉ   อคจฺฉตฺถ อคจฺฉเส   อคจฺฉวฺห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อคจฺฉ�  อคจฺฉมฺหา อคจฺฉ ึ   อคจฺฉมฺหเส อมฺหโยค

คมุธาตุ + ยปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(กรรม) (ไป)

อัตตโนบท   

 บุรุษ เอก.                  พหุ. โยค

 ปฐม. คจฺฉยีตฺถ คจฺฉยีตฺถุ� นามโยค

 มชัฌมิ. คจฺฉยีเส     คจฺฉยีวฺห� ตุมฺหโยค

 อุตตม. คจฺฉยี ึ        คจฺฉยีมฺหเส อมฺหโยค

ออาคม + คมุธาตุ + ยปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(กรรม) (ไป)

อัตตโนบท   

 บุรุษ เอก.                  พหุ. โยค

 ปฐม. อคจฺฉยีตฺถ อคจฺฉยีตฺถุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อคจฺฉยีเส     อคจฺฉยีวฺห� ตุมฺหโยค

 อุตตม. อคจฺฉยี ึ        อคจฺฉยีมฺหเส อมฺหโยค

ภูธาตุ + ปโรกขาวภิัตต ิ(ม,ี เป็น)    

  ปรัสสบท              อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. พภวู  พภวู ุ พภวูตฺิถ  พภวูเิร นามโยค

มชัฌมิ. พภเูว  พภวูตฺิถ พภวูตฺิโถ  พภวูวฺิโห ตุมฺหโยค

อุตตม. พภวู�  พภวูมฺิห พภวู ึ  พภวูมฺิเห อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ปโรกขาวภิัตต ิ(หุง, ต้ม)   

  ปรัสสบท      อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปปจ  ปปจ ุ ปปจตฺิถ  ปปจเิร นามโยค

มชัฌมิ. ปปเจ  ปปจตฺิถ ปปจตฺิโถ  ปปจวฺิโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ปปจ�  ปปจมฺิห ปปจ ึ  ปปจมฺิเห อมฺหโยค

ปจธาตุ + ยปัจจัย + ปโรกขาวภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)

  อัตตโนบท        ปรัสสปทัตตะ   

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปปจฺจตฺิถ  ปปจฺจเิร ปปจฺจ   ปปจฺจ ุ นามโยค

มชัฌมิ. ปปจฺจตฺิโถ ปปจฺจวฺิโห ปปจฺเจ   ปปจฺจตฺิถ ตุมฺหโยค

อุตตม. ปปจฺจ ึ  ปปจฺจมฺิเห ปปจฺจ�   ปปจฺจมฺิห อมฺหโยค

คมุธาตุ + ปโรกขาวภิัตต ิ(ไป)    

  ปรัสสบท   อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. ชคาม, ชคม ชคม ุ ชคมตฺิถ  ชคมเิร นามโยค

มชัฌมิ. ชคเม  ชคมตฺิถ ชคมตฺิโถ  ชคมวฺิโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ชคม�  ชคมมฺิห ชคม ึ  ชคมมฺิเห อมฺหโยค

ออาคม + ปจธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(หุง, ต้ม)

  ปรัสสบท        อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. อปจ,ิ อปจ ี อปจสึ,ุ อปจุ� อปจตฺิถ, อปจา    อปจ ู นามโยค

มชัฌมิ. อปจ,ิ อปโจ อปจตฺิถ อปจเิส            อปจวฺิห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อปจ ึ  อปจมฺิห, อปจมฺิหา อปจ�, อปจ        อปจมฺิเห อมฺหโยค
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ออาคม + ปจธาตุ + ยปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)

                      อัตตโนบท                ปรัสสปทัตตะ     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. อปจฺจตฺิถ  อปจฺจ ู อปจฺจ,ิ อปจฺจ ี    อปจฺจสึ,ุ อปจฺจุ� นามโยค

มชัฌมิ. อปจฺจเิส  อปจฺจวฺิห� อปจฺจ,ิ อปจฺโจ    อปจฺจตฺิถ ตุมฺหโยค

อุตตม. อปจฺจ�  อปจฺจมฺิเห อปจฺจ ึ           อปจฺจมฺิห, -มฺหา   อมฺหโยค

ออาคม + คมุธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ไป)

                       ปรัสสบท                 อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.           พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. อคจฺฉ,ิอคจฺฉ ี   อคจฺฉสึ,ุ อคจฺฉุ� อคจฺฉตฺิถ, อคจฺฉา อคจฺฉู นามโยค

มชัฌมิ. อคจฺฉ,ิอคจฺโฉ   อคจฺฉตฺิถ อคจฺฉเิส           อคจฺฉวฺิห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อคจฺฉ ึ         อคจฺฉมฺิห, -มฺหา อคจฺฉ�             อคจฺฉมฺิเห อมฺหโยค

ออาคม + คมุธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. อคญฺฉ,ิอคญฺฉ ี   อคญฺฉสึ,ุ อคญฺฉุ� อคญฺฉตฺิถ อคญฺฉู นามโยค

มชัฌมิ. อคญฺฉ,ิอคญฺโฉ   อคญฺฉตฺิถ อคญฺฉเิส           อคญฺฉวฺิห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อคญฺฉ ึ       อคญฺฉมฺิห,อคญฺฉมฺิหา อคญฺฉ�         อคญฺฉมฺิเห อมฺหโยค

ออาคม + คมุธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ไป)

ปรัสสบท     

 บุรุษ เอก.             พหุ. โยค

 ปฐม. อคม,ิอคมาส ิ     อคมสึ,ุอคม�ส,ุอคมุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อคม,ิอคโม      อคมตฺิถ, อคมตฺุถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อคม ึ            อคมมฺิห,อคมมฺุห,อคมมฺิหา อมฺหโยค
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อธบิทหน้า + ออาคม + คมุธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(บรรลุ, ถงึทับ)

ปรัสสบท     

 บุรุษ เอก.              พหุ. โยค

 ปฐม. อชฺฌคา           อชฺฌคุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อชฺฌโค           อชฺฌคตฺุถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อชฺฌค ึ           อชฺฌคมฺุห อมฺหโยค

ภูธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ภวสฺิสต ิ        ภวสฺิสนฺต ิ ภวสฺิสเต          ภวสฺิสนฺเต,ภวสฺิสเร นามโยค

มชัฌมิ. ภวสฺิสส ิ        ภวสฺิสถ ภวสฺิสเส          ภวสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภวสฺิสาม ิ       ภวสฺิสาม ภวสฺิส�            ภวสฺิสามฺเห อมฺหโยค

ปจธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(หุง, ต้ม)

  ปรัสสบท       อัตตโนบท    

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปจสฺิสต ิ        ปจสฺิสนฺต ิ ปจสฺิสเต          ปจสฺิสนฺเต,ปจสฺิสเร นามโยค

มชัฌมิ. ปจสฺิสส ิ        ปจสฺิสถ ปจสฺิสเส          ปจสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. ปจสฺิสาม ิ       ปจสฺิสาม ปจสฺิส�            ปจสฺิสามฺเห อมฺหโยค

ปจธาตุ + ยปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(กรรม) (หุง, ต้ม)

  อัตตโนบท        ปรัสสปทัตตะ    

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ปจฺจสฺิสเต        ปจฺจสฺิสนฺเต ปจฺจสฺิสต ิ         ปจฺจสฺิสนฺต ิ นามโยค 

มชัฌมิ. ปจฺจสฺิสเส        ปจฺจสฺิสวฺเห ปจฺจสฺิสส ิ         ปจฺจสฺิสถ ตุมฺหโยค

อุตตม. ปจฺจสฺิส�          ปจฺจสฺิสามฺเห ปจฺจสฺิสาม ิ        ปจฺจสฺิสาม อมฺหโยค
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คมุธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท    

บุรุษ เอก.            พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. คจฺฉสฺิสต ิ คจฺฉสฺิสนฺต ิ คจฺฉสฺิสเต คจฺฉสฺิสนฺเต,คจฺฉสฺิสเร  นามโยค

มชัฌมิ. คจฺฉสฺิสส ิ คจฺฉสฺิสถ คจฺฉสฺิสเส คจฺฉสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. คจฺฉสฺิสาม ิ คจฺฉสฺิสาม คจฺฉสฺิส�  คจฺฉสฺิสามฺเห อมฺหโยค

ออาคม + ภูธาตุ + กาลาตปิัตตวิภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

                       ปรัสสบท       อัตตโนบท

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. อภวสฺิส,อภวสฺิสา   อภวสฺิส�ส ุ อภวสฺิสถ อภวสฺิสสิ ุ นามโยค

มชัฌมิ. อภวสฺิส,อภวสฺิเส   อภวสฺิสถ อภวสฺิสเส อภวสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. อภวสฺิส�     อภวสฺิสมฺห,-ามฺหา  อภวสฺิส ึ อภวสฺิสามฺหเส อมฺหโยค

ออาคม + คมุธาตุ + กาลาตปิัตตวิภิัตต ิ(ไป)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.           พหุ. เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. อคจฺฉสฺิส,อคจฺฉสฺิสา อคจฺฉสฺิส�ส ุ อคจฺฉสฺิสถ อคจฺฉสฺิสสิ ุ นามโยค

มชัฌมิ. อคจฺฉสฺิส,อคจฺฉสฺิเส อคจฺฉสฺิสถ อคจฺฉสฺิสเส อคจฺฉสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. อคจฺฉสฺิส�  อคจฺฉสฺิสมฺห,-ามฺหา  อคจฺฉสฺิส ึ อคจฺฉสฺิสามฺหเส อมฺหโยค
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ภูวาทคิณะ  วกิรณวธิาน  

หูธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. โหต ิ โหนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. โหส ิ โหถ  ตุมฺหโยค

 อุตตม. โหม ิ โหม  อมฺหโยค

หูธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)  

ปรัสสบท  

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. โหตุ โหนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. โหห ิ โหถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. โหม ิ โหม อมฺหโยค

ออาคม + หูธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อห,ุ อโหส ิ อเหสุ�, อหุ�, อหวุ�  นามโยค

 มชัฌมิ. อโหส ิ อโหสตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อโหส,ึ อหุ� อโหสมฺิห, อหมฺุห อมฺหโยค

สธิาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(นอน)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. สยต ิ สยนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. สยส ิ สยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. สยาม ิ สยาม อมฺหโยค



136 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

สธิาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(นอน)

  ปรัสสบท          อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.             พหุ.             เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. เสตุ, สยตุ  เสนฺตุ, สยนฺตุ สยต�  สยนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. เสห,ิสย,สยาห ิ   เสถ, สยถ สยสฺส ุ  สยวฺโห ตุมฺหโยค 

อุตตม. เสม,ิ สยาม ิ  เสม, สยาม สเย  สยามเส อมฺหโยค

นธีาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(น�าไป)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. เนต,ิ นยต ิ เนนฺต,ิ นยนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. เนส,ิ นยส ิ เนถ, นยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. เนม,ิ นยาม ิ เนม, นยาม อมฺหโยค

นธีาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(น�าไป)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                  พหุ.  โยค

 ปฐม. เนตุ, นยตุ เนนฺตุ, นยนฺตุ  นามโยค

 มชัฌมิ. เนห,ิ นย, นยาห ิ     เนถ, นยถ  ตุมฺหโยค

 อุตตม. เนม,ิ นยาม ิ เนม, นยาม  อมฺหโยค

นธีาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(น�าไป)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.               พหุ. โยค

 ปฐม. นเย, นเยยฺย นเยยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. นเย, นเยยฺยาส ิ นเยยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. นเย, นเยยฺยาม ิ นเยยฺยาม อมฺหโยค
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าธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ยนื, ตัง้, ด�ารง)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. ติฏฺติ ติฏฺนฺติ นามโยค

 มัชฌิม. ติฏฺสิ ติฏฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ติฏฺามิ ติฏฺาม อมฺหโยค

   

อธบิทหน้า + าธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ยนื, ตัง้, ด�ารง)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อธิฏฺเติ อธิฏฺเนฺติ นามโยค

 มัชฌิม. อธิฏฺเสิ อธิฏฺเถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อธิฏฺเมิ อธิฏฺเม อมฺหโยค

าธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ยนื, ตัง้, ด�ารง)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.               พหุ. โยค

 ปฐม. ติฏฺตุ ติฏฺนฺตุ นามโยค

 มัชฌิม. ติฏฺ, ติฏฺาหิ ติฏฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ติฏฺามิ ติฏฺาม อมฺหโยค

ปาธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ดื่ม)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                 พหุ. โยค

 ปฐม. ปิพต,ิ ปิวต ิ ปิพนฺต,ิ ปิวนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปิพส,ิ ปิวส ิ ปิพถ, ปิวถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปิพาม,ิ ปิวาม ิ ปิพาม, ปิวาม อมฺหโยค
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อสธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อตฺถ ิ สนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. อส ิ อตฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อมฺห,ิ อสฺม ิ อมฺห, อสฺม อมฺหโยค

อสธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อตฺถุ สนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. อห ิ อตฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อสฺม ิ อสฺม อมฺหโยค

อสธาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. สยิา, อสฺส สยิุ�, อสฺส ุ นามโยค

 มชัฌมิ. อสฺส อสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อสฺส� อสฺสาม อมฺหโยค

ออาคม + อสธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ม,ี เป็น)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อาส ิ อาสสึ,ุ อาสุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อาส ิ อาสตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อาส ึ อาสมฺิห อมฺหโยค
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พฺรูธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กล่าว)

  ปรัสสบท          อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.              พหุ.             เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. พฺรวตี,ิพฺรตู,ิอาห พฺรวุนฺต,ิอาห ุ พฺรเูต  พฺรวุนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. พฺรสู ิ  พฺรถู พฺรเูส  พฺรวฺูเห ตุมฺหโยค

อุตตม. พฺรมู ิ  พฺรมู พฺรเุว  พฺรมฺูเห อมฺหโยค

หนธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เบยีดเบยีน, ฆ่า)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

 ปฐม. หนฺต,ิ หนต ิ หนนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. หนส ิ หนถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. หนาม ิ หนาม อมฺหโยค

หนธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กรรม) (เบยีดเบยีน, ฆ่า)

  อัตตโนบท          ปรัสสปทัตตะ     

บุรุษ เอก.             พหุ.             เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. หฺเต หฺนฺเต, หฺเร หฺติ  หฺนฺติ, หฺเร นามโยค

มัชฌิม. หฺเส หฺวฺเห หฺสิ  หฺถ ตุมฺหโยค

อุตตม. หฺเ  หฺามฺเห หฺามิ  หฺาม อมฺหโยค

หุธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(บูชา, บวงสรวง)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. ชโุหต,ิ ชหฺุวต ิ ชโุหนฺต,ิ ชหฺุวนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ชโุหส,ิ ชหฺุวส ิ ชโุหถ, ชหฺุวถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ชโุหม,ิ ชหฺุวาม ิ     ชโุหม, ชหฺุวาม อมฺหโยค
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หาธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ละ, สละ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.        พหุ. โยค

 ปฐม. ชหาต ิ ชหนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ชหาส ิ ชหาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ชหาม ิ ชหาม อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.             พหุ. โยค

 ปฐม. ททาต ิ ททนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ททาส ิ ททาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ททาม ิ ททาม อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.        พหุ. โยค

 ปฐม. ทชฺชต ิ ทชฺชนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ทชฺชส ิ ทชฺชถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ทชฺชาม ิ ทชฺชาม อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

 ปฐม. เทต ิ เทนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. เทส ิ เทถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ทมฺม,ิ เทม ิ ทมฺม, เทม อมฺหโยค
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ทาธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ให้)

  ปรัสสบท          อัตตโนบท     

บุรุษ เอก.             พหุ.             เอก.             พหุ. โยค

ปฐม. ททาตุ  ททนฺตุ ททต�  ททนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. ททาห ิ  ททาถ ททสฺส ุ  ททวฺโห ตุมฺหโยค 

อุตตม. ททาม ิ  ททาม ทเท  ททามเส อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. เทตุ เทนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. เทห ิ เทถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. เทม ิ เทม อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ให้)

  ปรัสสบท          อัตตโนบท      

บุรุษ เอก.             พหุ.             เอก.              พหุ. โยค

ปฐม. ทเท, ทเทยฺย ทเทยฺยุ� ทเทถ  ทเทร� นามโยค

มชัฌมิ. ทเทยฺยาส ิ ทเทยฺยาถ ทเทโถ  ทเทยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ทเทยฺยาม ิ ทเทยฺยาม ทเทยฺย�  ทเทยฺยามฺเห อมฺหโยค

ทาธาตุ + อปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. ทชฺชา,ทชฺเช,ทชฺเชยฺย  ทชฺชุ�, ทชฺเชยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ทชฺเชยฺยาส ิ ทชฺเชยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ทชฺช�, ทชฺเชยฺยาม ิ    ทชฺเชยฺยาม อมฺหโยค
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ออาคม + ทาธาตุ + อปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อททา อทท ู นามโยค

 มชัฌมิ. อทโท อททตฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อทท� อททมฺห อมฺหโยค 

ออาคม + ทาธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(ให้)

ปรัสสบท  

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. อทาส ิ อท�ส ุ นามโยค

 มชัฌมิ. อทาส,ิ อโท อทตฺิถ, อทาสตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อทาส ึ อทาสมฺิห, อทมฺห อมฺหโยค

ทาธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(ให้) 

ปรัสสบท  

 บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

 ปฐม. ทสฺสต ิ ทสฺสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ทสฺสส ิ ทสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ทสฺสาม ิ ทสฺสาม อมฺหโยค



143รุธาทิคณะ

๔.๓ รุธาทคิณะ (นคิหติอาคม + อปัจจัย)

รุธธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ปิดกัน้)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. รนฺุธต ิ รนฺุธนฺต ิ รนฺุธเต  รนฺุธนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. รนฺุธส ิ รนฺุธถ รนฺุธเส  รนฺุธวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. รนฺุธาม ิ รนฺุธาม รนฺุเธ  รนฺุธามฺเห อมฺหโยค

ยุชธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ประกอบ)

ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. ยญฺุชต ิ ยญฺุชนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ยญฺุชส ิ ยญฺุชถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ยญฺุชาม ิ ยญฺุชาม อมฺหโยค

ภุชธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กนิ, บรโิภค, รักษา)

ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. ภุญฺชต ิ ภุญฺชนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ภุญฺชส ิ ภุญฺชถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภุญฺชาม ิ ภุญฺชาม อมฺหโยค

วทิธาตุ + อปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ได้, ประสบ)

ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. วนฺิทต ิ วนฺิทนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. วนฺิทส ิ วนฺิทถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. วนฺิทาม ิ วนฺิทาม อมฺหโยค
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๔.๔ ทวิาทคิณะ (ย ปัจจัย)

อุบทหน้า + ปทธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (เกดิขึ้น)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. อุปปฺชฺชต ิ อุปปฺชฺชนฺต ิ อุปปฺชฺชเต อุปปฺชฺชนฺเต,อุปปฺชฺชเร   นามโยค

มชัฌมิ. อุปปฺชฺชส ิ อุปปฺชฺชถ อุปปฺชฺชเส อุปปฺชฺชวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. อุปปฺชฺชาม ิ อุปปฺชฺชาม อุปปฺชฺเช  อุปปฺชฺชามฺเห อมฺหโยค

พุธธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (รู้, ตรัสรู้)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. พชฺุฌต ิ พชฺุฌนฺต ิ พชฺุฌเต  พชฺุฌนฺเต,พชฺุฌเร นามโยค

มชัฌมิ. พชฺุฌส ิ พชฺุฌถ พชฺุฌเส  พชฺุฌวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. พชฺุฌาม ิ พชฺุฌาม พชฺุเฌ  พชฺุฌามฺเห อมฺหโยค

ส�บทหน้า + นหธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (ผูกสอด)

ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. สนฺนยฺหต ิ สนฺนยฺหนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. สนฺนยฺหส ิ สนฺนยฺหถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. สนฺนยฺหาม ิ สนฺนยฺหาม อมฺหโยค

มนธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (ส�าคัญ, รู้) 

 ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. มฺติ มฺนฺติ นามโยค

 มัชฌิม. มฺสิ มฺถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. มฺามิ มฺาม อมฺหโยค
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ส� + อาบทหน้า + ทาธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (สมาทาน)

                                                  ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. สมาทยิต ิ สมาทยินฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. สมาทยิส ิ สมาทยิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. สมาทยิาม ิ สมาทยิาม อมฺหโยค

ตุสธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (ยนิด)ี

                                                  ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. ตุสฺสต ิ ตุสฺสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ตุสฺสส ิ ตุสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ตุสฺสาม ิ ตุสฺสาม อมฺหโยค

สมุธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (สงบ) 

ปรัสสบท   

 บุรุษ เอก. พหุ. โยค

 ปฐม. สมฺมต ิ สมฺมนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. สมฺมส ิ สมฺมถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. สมฺมาม ิ สมฺมาม อมฺหโยค

ชนธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กัตตุ) (เกดิ)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. ชายต ิ ชายนฺต ิ ชายเต  ชายนฺเต, ชายเร นามโยค

มชัฌมิ. ชายส ิ ชายถ ชายเส  ชายวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. ชายาม ิ ชายาม ชาเย  ชายามฺเห อมฺหโยค
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๔.๕ สวาทคิณะ (ณุ, ณา, อุณาปัจจัย)

สุธาตุ + ณุปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ฟัง)

                                        ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก. พหุ. โยค

  ปฐม. สโุณต ิ สณุนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. สโุณส ิ สโุณถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. สโุณม ิ สโุณม อมฺหโยค

สุธาตุ + ณาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ฟัง)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก. พหุ. โยค

  ปฐม. สณุาต ิ สณุนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. สณุาส,ิ สณุส ิ สณุาถ, สณุถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. สณุาม ิ สณุาม อมฺหโยค

สุธาตุ + ณุปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ฟัง)

                                                   ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก. พหุ. โยค

  ปฐม. สโุณตุ สณุนฺตุ นามโยค

  มชัฌมิ. สโุณห ิ สโุณถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. สโุณม ิ สโุณม อมฺหโยค

สุธาตุ + ณาปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ฟัง)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. สณุาตุ  สณุนฺตุ สณุต�  สณุนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. สณุ, สณุาห ิ สณุาถ สณุสฺส ุ  สณุวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. สณุาม ิ สณุาม สเุณ  สณุามเส อมฺหโยค
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สุธาตุ + ณาปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ฟัง)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. สเุณ,สเุณยฺย สเุณยฺยุ� สเุณถ  สเุณร� นามโยค

มชัฌมิ. สเุณ,สเุณยฺยาส ิ สเุณยฺยาถ สเุณโถ  สเุณยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. สเุณ,สเุณยฺยาม ิ สเุณยฺยาม สเุณ,สเุณยฺย� สเุณยฺยามฺเห อมฺหโยค

สุธาตุ + ณาปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(ฟัง)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ.  เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. สณุสฺิสต ิ สณุสฺิสนฺต ิ สณุสฺิสเต  สณุสฺิสนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. สณุสฺิสส ิ สณุสฺิสถ สณุสฺิสเส  สณุสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. สณุสฺิสาม ิ สณุสฺิสาม สณุสฺิส�  สณุสฺิสามฺเห อมฺหโยค

ปบทหน้า + อปธาตุ + อุณาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ถงึ, บรรลุ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. ปาปณุาต ิ     ปาปณุนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. ปาปณุาส ิ     ปาปณุาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. ปาปณุาม ิ     ปาปณุาม อมฺหโยค

ปบทหน้า + อปธาตุ + อุณาปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(ถงึ, บรรลุ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. ปาปณุ ิ     ปาปณุสึ ุ นามโยค

  มชัฌมิ. ปาปณุ ิ     ปาปณุตฺิถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. ปาปณุ ึ     ปาปณุมฺิห อมฺหโยค
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สกธาตุ + อุณาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(อาจ, สามารถ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. สกฺกุณาต ิ     สกฺกุณนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. สกฺกุณาส ิ     สกฺกุณาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. สกฺกุณาม ิ     สกฺกุณาม อมฺหโยค

ออาคม + สกธาตุ + อุณาปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(อาจ, สามารถ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. อสกฺข ิ     อสกฺขสึ ุ นามโยค

  มชัฌมิ. อสกฺข ิ     อสกฺขตฺิถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. อสกฺข ึ  อสกฺขมฺิห, -มฺหา อมฺหโยค

สกธาตุ + อุณาปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(อาจ, สามารถ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. สกฺขสฺิสต ิ     สกฺขสฺิสนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. สกฺขสฺิสส ิ     สกฺขสฺิสถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. สกฺขสฺิสาม ิ  สกฺขสฺิสาม อมฺหโยค
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๔.๖ กยิาทคิณะ (นา, ปฺป, ณฺหาปัจจัย)

วบิทหน้า + กธีาตุ + นาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ขาย)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. วกฺิกณิาต ิ     วกฺิกณินฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. วกฺิกณิาส ิ     วกฺิกณิาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. วกฺิกณิาม ิ     วกฺิกณิาม อมฺหโยค

ชธิาตุ + นาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ชนะ)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก. พหุ. โยค

  ปฐม. ชนิาต ิ     ชนินฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. ชนิาส ิ     ชนิาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. ชนิาม ิ    ชนิาม อมฺหโยค

วบิทหน้า + ญาธาตุ + นาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(รู้)

ปรัสสบท   

  บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

  ปฐม. วชิานาต ิ     วชิานนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. วชิานาส ิ     วชิานาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. วชิานาม ิ     วชิานาม อมฺหโยค

วบิทหน้า + ญาธาตุ + นาปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(รู้)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. วชิานาตุ วชิานนฺตุ วชิานต�  วชิานนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. วชิาน,วชิานาห ิ  วชิานาถ วชิานสฺส ุ วชิานาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. วชิานาม ิ วชิานาม วชิาเน  วชิานามฺเส อมฺหโยค
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วบิทหน้า + ญาธาตุ + นาปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(รู้)

ปรัสสบท    

  บุรุษ เอก.  พหุ. โยค

  ปฐม. วชิานิยา,วชิญฺา,วชิาเนยฺย. วชิาเนยฺยุ� นามโยค

  มชัฌมิ. วชิาเนยฺยาส ิ  วชิาเนยฺยาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. วชิาเนยฺยาม ิ  วชิาเนยฺยาม,วชิาเนม ุ อมฺหโยค

ปบทหน้า + ญาธาตุ + ยปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(กรรม) (ถูกรู้,ปรากฏ)

ปรัสสบท   

 บุรุษ         เอกวจนะ               พหุวจนะ    โยค

 ปฐม. ปฺายิสฺสติ, ปฺายิหิติ ปฺายิสฺสนฺติ, ปฺายิหินฺติ นามโยค

 มัชฌิม. ปฺายิสฺสสิ, ปฺายิหิสิ ปฺายิสฺสถ, ปฺายิหิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปฺายิสฺสามิ, ปฺายิหิมิ ปฺายิสฺสาม, ปฺายิหิม อมฺหโยค

คหธาตุ + ณฺหาปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ถอืเอา)

ปรัสสบท    

  บุรุษ เอก.                      พหุ. โยค

  ปฐม คณฺหาต,ิ คณฺหต ิ     คณฺหนฺต ิ นามโยค

  มชัฌมิ คณฺหาส,ิ คณฺหส ิ     คณฺหาถ, คณฺหถ ตุมฺหโยค

  อุตตม คณฺหาม ิ                  คณฺหาม อมฺหโยค

คหธาตุ + ณฺหาปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(ถอืเอา)

  ปรัสสบท      อัตตโนบท   

บุรุษ เอก.  พหุ. เอก.  พหุ. โยค

ปฐม. คณฺหาตุ คณฺหนฺตุ คณฺหต�  คณฺหนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. คณฺห, คณฺหาห ิ  คณฺหาถ คณฺหสฺส ุ  คณฺหาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. คณฺหาม ิ คณฺหาม คณฺเห  คณฺหามฺเส อมฺหโยค



151ตนาทิคณะ

คหธาตุ + ณฺหาปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(ถอืเอา)

ปรัสสบท    

  บุรุษ เอก.                พหุ. โยค

  ปฐม. คณฺเห, คณฺเหยฺย   คณฺเหยฺยุ� นามโยค

  มชัฌมิ. คณฺเหยฺยาส ิ          คณฺเหยฺยาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. คณฺเหยฺยาม ิ             คณฺเหยฺยาม อมฺหโยค

๔.๗ ตนาทคิณะ (โอ,ยริปัจจัย)

กรธาตุ + โอปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(กระท�า)   

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.               พหุ. เอก.               พหุ โยค

ปฐม. กโรต ิ          กุพฺพนฺต,ิ กโรนฺต ิ กุรเุต              กุพฺพนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. กโรส ิ             กโรถ กุรเุส              กุรวฺุเห ตุมฺหโยค

อุตตม. กโรม ิ             กโรม กุพฺเพ              กุรมฺุเห อมฺหโยค

กรธาตุ + โอปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(กระท�า)   

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.               พหุ. โยค

ปฐม. กโรตุ, กุรตุุ        กุพฺพนฺตุ, กโรนฺตุ กุรตุ�               กุพฺพนฺต� นามโยค

มชัฌมิ. กโรห ิ            กโรถ กุรสฺุส,ุ กุรสฺส.ุ      กุรวฺุโห ตุมฺหโยค

อุตตม. กโรม ิ            กโรม กุพฺเพ              กุพฺพามเส      อมฺหโยค
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กรธาตุ + โอปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(กระท�า)

ปรัสสบท    

    บุรุษ เอก.                     พหุ. โยค

  ปฐม. กเร,กเรยฺย,กุพฺเพ,กุพฺเพยฺย  กเรยฺยุ�  นามโยค

  มชัฌมิ. กเร, กเรยฺยาส ิ กเรยฺยาถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. กเร, กเรยฺยาม ิ กเรยฺยาม อมฺหโยค

กรธาตุ + ยริปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(กระท�า)   

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.                   พหุ. โยค

ปฐม. กยริา             กยริุ� กยริาถ,กุพฺเพถ,กเรถ,กฺรพฺุเพถ. กฺรพฺุเพร� นามโยค

มชัฌมิ. กยริาส ิ           กยริาถ กฺรพฺุเพโถ   กฺรพฺุเพยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. กยริาม ิ           กยริาม กฺรพฺุเพยฺย�  กฺรพฺุเพยฺยามฺเห อมฺหโยค

ออาคม + กรธาตุ + โอปัจจัย + หยิยัตตนวีภิัตต ิ(กระท�า)   

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.               พหุ. โยค

ปฐม. อกา, อกรา       อกร ู อกตฺถ            อกตฺถุ� นามโยค

มชัฌมิ. อกโร             อกตฺถ, อกโรตฺถ อกุรเุส           อกุรวฺุห� ตุมฺหโยค

อุตตม. อก�, อกร�          อกมฺห, อกรมฺห อกร ึ               อกรมฺหเส อมฺหโยค

ออาคม + กรธาตุ + อัชชตนวีภิัตต ิ(กระท�า)  

ปรัสสบท    

  บุรุษ เอก.          พหุ.  โยค

  ปฐม. อกาส,ิ อกร ิ อกาสุ�,อกรสึ,ุอก�ส,ุอกรุ� นามโยค

  มชัฌมิ. อกาส,ิ อกร ิ  อกาสตฺิถ, อกรตฺิถ ตุมฺหโยค

  อุตตม. อกาส,ึ อกร ึ   อกาสมฺิห, อกรมฺิห อมฺหโยค
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กรธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(กระท�า)  

ปรัสสบท    

  บุรุษ เอก.              พหุ. โยค

  ปฐม. กาหต,ิ กาหติ ิ   กาหนฺต,ิ กาหนฺิต ิ นามโยค

  มชัฌมิ. กาหส,ิ กาหสิ ิ  กาหถ, กาหถิ ตุมฺหโยค

  อุตตม. กาหาม,ิ กาหมิ ิ   กาหาม, กาหมิ อมฺหโยค

กรธาตุ + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(กระท�า)

  ปรัสสบท   อัตตโนบท

บุรุษ เอก.              พหุ. เอก.               พหุ. โยค

ปฐม. กรสฺิสต ิ          กรสฺิสนฺต ิ กรสฺิสเต          กรสฺิสนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. กรสฺิสส ิ          กรสฺิสถ กรสฺิสเส         กรสฺิสวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. กรสฺิสาม ิ         กรสฺิสาม กรสฺิส�              กรสฺิสามฺเห อมฺหโยค

สกธาตุ + โอปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(อาจ, สามารถ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. สกฺโกต ิ                 สกฺโกนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. สกฺโกส ิ                 สกฺโกถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. สกฺโกม ิ                 สกฺโกม อมฺหโยค

   ปบทหน้า + อปธาตุ + โอปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(ถงึ, บรรลุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. ปปโฺปต ิ                ปปโฺปนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปปโฺปส ิ                ปปโฺปถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปปโฺปม ิ                ปปโฺปม อมฺหโยค
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๔.๘ จุราทคิณะ (เณ,ณยปัจจัย)

จนิฺตธาตุ + เณปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(คดิ) 

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. จนฺิเตต ิ                 จนฺิเตนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. จนฺิเตส ิ                 จนฺิเตถ ตุมฺหโยค 

 อุตตม. จนฺิเตม ิ                 จนฺิเตม อมฺหโยค

จนิฺตธาตุ + ณยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(คดิ) 

ปรัสสบท 

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. จนฺิตยต ิ                 จนฺิตยนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. จนฺิตยส ิ                 จนฺิตยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. จนฺิตยาม ิ                จนฺิตยาม อมฺหโยค

จนิฺตธาตุ + เณปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(คดิ) 

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. จนฺิเตส ิ                  จนฺิเตสุ� นามโยค

 มชัฌมิ. จนฺิเตส ิ                  จนฺิเตสตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. จนฺิเตส ึ                  จนฺิเตสมฺิห, -มฺหา อมฺหโยค

จนิฺตธาตุ + ณยปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(คดิ) 

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม. จนฺิตย ิ                  จนฺิตยสึ ุ นามโยค

 มชัฌมิ. จนฺิตย ิ                  จนฺิตยตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. จนฺิตย ึ                  จนฺิตยมฺิห, -มฺหา อมฺหโยค
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๔.๙ ธาตุปัจจยันตนัย

 ค�าวา่ “ธาตปัุจจยั” หมายความวา่ปัจจยัทีแ่สดงอรรถของธาตุ มวีเิคราะหว์า่ “ธาตฺวตฺเถ  

นิทฺทิฏฺา  ปจฺจยา  ธาตปุปฺจจฺยา” (ธาตุ + นิทฺทิฏฺ + ปจฺจย) อ.ปัจจยั ท. อนัถกูแสดงแลว้  

ในอรรถของธาตุ ชือ่วา่ธาตุปปฺจฺจย (สตัตมตีปัปรุสิสมาส, มชัเฌโลปสมาส) ไดแ้ก่ ขปัจจยัเป็นตน้ 

การติปัจจยัเป็นทีส่ดุ ธาตุปัจจยัน้ีมทีัง้หมด ๑๐ ตวั คอื ข, ฉ, ส, อาย, อีย, ณย, เณ, ณย, ณาเป 

และ ณาปย ปัจจยั ซึง่แบง่ออกเป็น ๓ กลุม่ ดงัน้ี

 ๑.  กลุ่ม  ข, ฉ และ สปัจจยั ลงหลงัจากธาตุ

  ๑.๑  ข, ฉ และ ส ปัจจยั ลงหลงัจากธาตุ โดยเจาะจงธาตุและอรรถของธาตุ เชน่

   - ตติกฺิขต ิ  ยอ่มอดกลัน้ (ตชิ  ขนฺตยิ� ในความอดทน + ข + ต)ิ

   - ชคิจฺุฉต ิ  ยอ่มเกลยีด, ยอ่มรงัเกยีจ  (คปุ  นินฺทาย� ในการตเิตยีน + ฉ + ต)ิ

   - วจิกิจฺิฉต ิ ยอ่มสงสยั  (ว ิ+ กติ  ส�สเย ในความสงสยั + ฉ + ต)ิ

   - ตกิจฺิฉต ิ  ยอ่มเยยีวยา  (กติ  โรคาปนยเน ในการน�าออกซึง่โรค + ฉ + ต)ิ

   - วมี�สต ิ  ยอ่มพจิารณา  (มาน  วมี�สเน ในการพจิารณา + ส + ต)ิ

  ๑.๒  ข, ฉ และ ส ปัจจยั ลงหลงัจากธาตุ โดยเจาะจงธาตุ และลงในอรรถปรารถนา

เพือ่... (ตุมจฺิฉตฺถ) เชน่

   - พภุุกฺขต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะกนิ  (ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลนืกนิ +ข+ต)ิ

   - ชฆิจฺฉต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะกนิ  (ฆส  อทเน ในการกนิ + ฉ + ต)ิ

   - ชคิสีต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะน�าไป  (หร  หรเณ ในการน�าไป + ส + ต)ิ

   - สสฺุสสูต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะฟัง   (ส ุ สวเณ ในการฟัง + ส + ต)ิ

   - ปิวาสต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะดืม่  (ปา  ปาเน ในการดืม่ + ส + ต)ิ 

   - วชิคิสีต ิ  ยอ่มปรารถนาเพือ่จะชนะ  (ว ิ+ ช ิ ชเย ในความชนะ + ส + ต)ิ

 ๒.  กลุ่ม อาย, อีย และ ณย ปัจจยั ลงหลงัจากนาม

  ๒.๑. อาย ปัจจยั ลงหลงัจากนามทีเ่ป็นอุปมา ในอรรถการประพฤต ิ(อาจารตฺถ) เชน่

   - ปพฺพตมวิ  อตฺตานมาจรต ิ ปพพฺตายติ  ส�โฆ.  (ปพฺพต + อาย + ต)ิ

      อ.พระสงฆ์ ย่อมประพฤติ ซึ่งตน เพยีงดงัภูเขา ชื่อว่าปพฺพตายติ.  

    (ยอ่มประพฤตดิจุภเูขา)
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  ๒.๒  อยี ปัจจยั ม ี๒ อยา่ง คอื

    ๒.๒.๑  อยี ปัจจยั ลงหลงัจากนามทีเ่ป็นอุปมา ในอรรถการประพฤต ิ(อาจารตฺถ)  

              เชน่ อฉตฺต�  ฉตฺตมวิาจรต ิ ฉตตีฺยติ.  (ฉตฺต + อยี + ต)ิ

        ยอ่มประพฤต ิ ซึง่วตัถุทีไ่มใ่ชร่ม่ เพยีงดงัรม่ ชือ่วา่ฉตฺตยีต.ิ  

     (ยอ่มประพฤตดิจุรม่) 

   ๒.๒.๒  อยี ปัจจยั ลงหลงัจากนาม ในอรรถปรารถนาเพือ่ตน (อตฺตจฺิฉตฺถ)

           เชน่  อตฺตโน  ปตฺตมจฺิฉต ิ ปตตีฺยติ.  (ปตฺต + อยี + ต)ิ

                     ยอ่มปรารถนา ซึง่บาตร เพือ่ตน ชือ่วา่ปตฺตยีต.ิ (ยอ่มปรารถนา  

     บาตรเพือ่ตน)

  ๒.๓  ณย ปัจจยั ลงหลงัจากนาม ทีใ่ชใ้นรปูของธาตุ  เชน่

   -  ทฬฺห�  กโรต ิ วรียิ�  ทฬฺหยติ.  (ทฬฺห + ณย + ต)ิ

        ยอ่มกระท�า ซึง่ความเพยีร ใหม้ัน่ ชือ่วา่ทฬฺหยต.ิ (ยอ่มท�าใหม้ัน่)

 ๓.  กลุ่ม การิตปัจจยั (เณ, ณย, ณาเป, ณาปย) ลงหลงัจากธาต ุลงในอรรถ เปสน 

การใช้ และอรรถ อชเฺฌสน  การกระตุ้น

   เชน่  กาเรติ   (ยงั.....) ยอ่มใหก้ระท�า  (กร กรเณ ในการกระท�า + เณ + ต)ิ

   การยติ   (ยงั.....) ยอ่มใหก้ระท�า  (กร กรเณ ในการกระท�า + ณย + ต)ิ

   การาเปติ  (ยงั.....) ยอ่มใหก้ระท�า  (กร กรเณ ในการกระท�า + ณาเป + ต)ิ

   การาปยติ (ยงั.....) ยอ่มใหก้ระท�า  (กร กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + ต)ิ
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ตัวอย่างการประกอบธาตุกับการติปัจจัย

ภูธาตุ + เณปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.           พหุ. โยค

 ปฐม. ภาเวต ิ         ภาเวนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ภาเวส ิ           ภาเวถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภาเวม ิ              ภาเวม อมฺหโยค

ภูธาตุ + ณยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)  

  ปรัสสบท             อัตตโนบท

บุรุษ เอก.               พหุ. เอก.       พหุ โยค

ปฐม. ภาวยต ิ            ภาวยนฺต ิ ภาวยเต        ภาวยนฺเต นามโยค

มชัฌมิ. ภาวยส ิ            ภาวยถ ภาวยเส       ภาวยวฺเห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภาวยาม ิ           ภาวยาม ภาวเย        ภาวยามฺเห อมฺหโยค

ภูธาตุ + เณปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.                 พหุ. โยค

 ปฐม. ภาเวตุ             ภาเวนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. ภาเวห ิ               ภาเวถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภาเวม ิ            ภาเวม อมฺหโยค

ภูธาตุ + ณยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)   

  ปรัสสบท             อัตตโนบท

บุรุษ เอก.               พหุ. เอก.               พหุ โยค 

ปฐม. ภาวยตุ            ภาวยนฺตุ ภาวยต�            ภาวยนฺต� นามโยค 

มชัฌมิ. ภาวย, ภาวยาห ิ ภาวยถ ภาวยสฺส ุ       ภาวยวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภาวยาม ิ           ภาวยาม ภาวเย             ภาวยามเส อมฺหโยค
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ภูธาตุ + เณปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.               พหุ. โยค

 ปฐม. ภาเวยฺย            ภาเวยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ภาเวยฺยาส ิ  ภาเวยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภาเวยฺยาม ิ       ภาเวยฺยาม อมฺหโยค

ภูธาตุ + ณยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)  

  ปรัสสบท               อัตตโนบท

บุรุษ เอก.               พหุ.  เอก.               พหุ โยค

ปฐม. ภาวเย, ภาวเยยฺย ภาวเยยฺยุ� ภาวเยถ        ภาวเยร� นามโยค

มชัฌมิ. ภาวเยยฺยาส ิ        ภาวเยยฺยาถ ภาวเยโถ         ภาวเยยฺยาวฺโห ตุมฺหโยค

อุตตม. ภาวเยยฺยาม ิ        ภาวเยยฺยาม ภาวเยยฺย�      ภาวเยยฺยามฺเห อมฺหโยค

 

ออาคม + ภูธาตุ + เณปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.     พหุ. โยค

 ปฐม. อภาเวส ิ   อภาเวสุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อภาเวส ิ อภาวตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อภาเวส ึ อภาวมฺิห อมฺหโยค

ออาคม + ภูธาตุ + ณยปัจจัย + อัชชตนวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.      พหุ. โยค

 ปฐม. อภาวย ิ   อภาวยสึ,ุ อภาวยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. อภาวยส ิ     อภาวยตฺิถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. อภาวย ึ    อภาวยมฺิห อมฺหโยค
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ภูธาตุ + เณปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.    พหุ. โยค

 ปฐม. ภาเวสฺสต ิ   ภาเวสฺสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ภาเวสฺสส ิ ภาเวสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภาเวสฺสาม ิ  ภาเวสฺสาม อมฺหโยค

ภูธาตุ + ณยปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.   พหุ. โยค

 ปฐม. ภาวยสฺิสต ิ ภาวยสฺิสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ภาวยสฺิสส ิ ภาวยสฺิสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ภาวยสฺิสาม ิ ภาวยสฺิสาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + เณปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.  พหุ. โยค

 ปฐม. ปาเจต ิ ปาเจนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาเจส ิ ปาเจถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาเจม ิ    ปาเจม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ เอก.  พหุ. โยค

 ปฐม. ปาจยต ิ         ปาจยนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจยส ิ  ปาจยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจยาม ิ             ปาจยาม อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ณาเปปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ  เอก. พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาเปต ิ    ปาจาเปนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาเปส ิ   ปาจาเปถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาเปม ิ ปาจาเปม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณาปยปัจจัย + วัตตมานาวภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.        พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาปยต ิ       ปาจาปยนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาปยส ิ       ปาจาปยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาปยาม ิ       ปาจาปยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + เณปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ  เอก.      พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาเจตุ   ปาเจนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาเจห ิ   ปาเจถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาเจม ิ  ปาเจม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.                    พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจยตุ             ปาจยนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจย, ปาจยาห ิ   ปาจยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจยาม ิ     ปาจยาม อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ณาเปปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)    

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก. พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาเปตุ   ปาจาเปนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาเปห ิ  ปาจาเปถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาเปม ิ     ปาจาเปม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณาปยปัจจัย + ปัญจมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)   

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.    พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาปยตุ       ปาจาปยนฺตุ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาปย, ปาจาปยาห ิ ปาจาปยถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาปยาม ิ  ปาจาปยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + เณปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.      พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาเจยฺย    ปาเจยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ปาเจยฺยาส ิ   ปาเจยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาเจยฺยาม ิ   ปาเจยฺยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)   

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.    พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจเยยฺย     ปาจเยยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจเยยฺยาส ิ      ปาจเยยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจเยยฺยาม ิ      ปาจเยยฺยาม อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ณาเปปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)  

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.                     พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาเปยฺย   ปาจาเปยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาเปยฺยาส ิ  ปาจาเปยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาเปยฺยาม ิ   ปาจาเปยฺยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณาปยปัจจัย + สัตตมวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ) 

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.     พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาปเยยฺย       ปาจาปเยยฺยุ� นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาปเยยฺยาส ิ  ปาจาปเยยฺยาถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาปเยยฺยาม ิ   ปาจาปเยยฺยาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + เณปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.    พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาเจสฺสต ิ     ปาเจสฺสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาเจสฺสส ิ       ปาเจสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาเจสฺสาม ิ   ปาเจสฺสาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณยปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท

 บุรุษ  เอก.                   พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจยสฺิสต ิ    ปาจยสฺิสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจยสฺิสส ิ ปาจยสฺิสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจยสฺิสาม ิ ปาจยสฺิสาม อมฺหโยค
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ปจธาตุ + ณาเปปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ  เอก.   พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาเปสฺสต ิ  ปาจาเปสฺสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาเปสฺสส ิ  ปาจาเปสฺสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาเปสฺสาม ิ  ปาจาเปสฺสาม อมฺหโยค

ปจธาตุ + ณาปยปัจจัย + ภวสิสันตวีภิัตต ิ(เหตุกัตตุ)

ปรัสสบท    

 บุรุษ  เอก.               พหุ. โยค

 ปฐม.  ปาจาปยสฺิสต ิ ปาจาปยสฺิสนฺต ิ นามโยค

 มชัฌมิ. ปาจาปยสฺิสส ิ ปาจาปยสฺิสถ ตุมฺหโยค

 อุตตม. ปาจาปยสฺิสาม ิ ปาจาปยสฺิสาม อมฺหโยค



  อเวยฺยากรโณ  ตฺวนฺโธ พธิโร  โกสวชฺชิโต
        สาหิจฺจรหิโต  ปงฺคุ  มูโค  ฉนฺทวิวชฺชิโต.

ผู้ไม่รู้ไวยากรณ์ เหมือนคนบอด ผู้เว้นจากคัมภีร์อภิธาน เหมือน

คนหนวก ผู้เว้นจากอลังการศาสตร์ เหมือนคนง่อยเปลี้ย ส่วนผู้

เว้นจากฉันทศาสตร์ เหมือนคนใบ้ 
                    (โบราณาจารย์ ประพันธ์ไว้)



บทที่ ๕
กิตก์ ว่าด้วยการสร้างค�าศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์

ความหมายของกติก์

 ค�าวา่ “กิตก”์ แปลวา่ น�าความสงสยัของผูศ้กึษาออกไป เมือ่รูว้า่ศพัทน์ัน้ๆ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัอะไร มวีเิคราะหว์า่ “สสฺิสาน�  กงฺข�  กริต ิ อปเนตตี ิ กิโต,  ณาทปิจฺจโย”  ชือ่วา่กติ เพราะน�า 

ความสงสยัของศษิยอ์อกไป, ไดแ้ก่ปัจจยัม ีณ เป็นตน้. (กริ วกิริเณ ในการเกลีย่ + ตปัจจยั) 

 ในคมัภรีเ์ภทจนิตาฎกีา กลา่วไวว้า่ “ปจฺจย�  ห ิ ทสฺิวา  สาธเน  นิราสงฺโก  โหต”ิ  จรงิอยู ่ 

ผูศ้กึษาเหน็ปัจจยัแลว้ ยอ่มเป็นผูห้มดความสงสยัในสาธนะ ฉะนัน้ ทีช่ ือ่วา่กติก ์จงึไดแ้ก่กลุม่ของ

ปัจจยัทีล่งหลงัธาตุ นกัศกึษาจะหมดความสงสยัในเรือ่งสาธนะ เมือ่เหน็รปูศพัทแ์ลว้รูว้า่มาจาก

ปัจจยัอะไร กจ็ะบอกไดท้นัทวี่า เป็นสาธนะอะไร ซึง่จะช่วยใหแ้ปลถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์

ทีแ่ทจ้รงิได ้

๑. กติก์ ม ี๓ กลุ่ม ตามกลุ่มของปัจจัย ดังนี้

 ๑.๑  กจิจปัจจยั ม ี๕ ตวั คอื ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย และ รจฺิจปัจจยั เป็นเครือ่งหมาย 

กมัมวาจก เหตุกมัมวาจก และภาววาจก ถา้ลงหลงัจากสกมัมกธาตุ กจ็ะเป็น กมัมวาจก และ 

ถา้ลงหลงัจากธาตุทีม่กีารติปัจจยั กจ็ะเป็น เหตุกมัมวาจก สว่นทีล่งหลงัจากอกมัมกธาตุ กจ็ะเป็น 

ภาววาจก รปูส�าเรจ็เป็นกริยิากติกก์ม็ ีเป็นนามกติกก์ม็ี

 ๑.๒  กติปัจจยั ม ี๔๓ ตวั คอื  ณ, อ, ณฺว,ุ ตุ, อาว,ี ย,ุ รตฺถุ, รตุิ, ราตุ, กฺว,ิ รมฺม, ณ,ี ร,ู ณุก, 

ร, อ,ิ ต,ิ รริยิ, อนิ, ข, ต, ตุก, อกิ (เตกาลกิ), ต, ตวนฺตุ, ตาว,ี กฺต (อตตีกาลกิ), ตเว, ตุ�, ตุน, ตฺวาน, 

ตฺวา (ตเวตุนาทปัิจจยั), มาน, อนฺต (วตัตมานกาลกิ), ณ,ี ฆณฺิ, ณฺว,ุ ตุ, ณ, สฺส�, นฺตุ, มาน และ อาน

ปัจจยั(อนาคตกาลกิ) รปูส�าเรจ็เป็นกริยิากติก์กม็ ี เป็นนามกติก์กม็ ี ทีเ่ป็นกริยิากติก์เป็นได ้

ทัง้ ๕ วาจก ไดแ้ก่ กตัตุวาจก, เหตุกตัตุวาจก, กมัมวาจก, เหตุกมัมวาจก และภาววาจก

 ๑.๓ อุณาทปัิจจยั ม ี๔๔ ตวั คอื  ณุ (ณฺอนุพนัธ)์, ย,ุ กฺต, ม,ิ มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, 

ณ,ี ฉ, ตฺย, ตฺย,ุ ถุ, ตฺตมิ, ณมิ, อานิ, ต, ตฺรณฺ,  ณตฺิต, ตฺต,ิ ต,ิ ฒ, , ธ, ท, อทฺิท, ก, อริ, อล, อม, ตุ, 

ท,ุ อวีร, อ,ิ อรู, ณุ (ไมใ่ชณฺ่อนุพนัธ)์, นุ, อุสฺส, นุส, อสิ และ การ ปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นนามกติก์

ทัง้หมด
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๒. กติก์ ม ี๒ กลุ่ม ตามประเภทหน้าที่ของศัพท์

 กติก ์เมือ่จดัแบง่ตามของหน้าทีข่องศพัท ์ม ี๒ ประเภท คอื กริยิากติก ์กบั นามกติก ์ดงัน้ี

 ๒.๑  กริยิากติก ์ม ี๒ จ�าพวก คอื 

  ๒.๑.๑ ใชท้�าหน้าทีเ่ป็นกริยิาคมุพากยเ์หมอืนกริยิาอาขยาต มปัีจจยั ๘ ตวั คอื  

ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย, รจฺิจ, ต, กฺต และ ขปัจจยั 

  ๒.๑.๒ ใชท้�าหน้าทีเ่ป็นกริยิาในระหวา่ง ซึง่ยงัไมจ่บขอ้ความของประโยค มปัีจจยั  

๙ ตวั แบง่ออกเป็น ๓ พวก ตามกาลทัง้สาม คอื   

   (๑) อดตีกาล มปัีจจยั ๓ ตวั ไดแ้ก่ ตุน, ตฺวา และ ตฺวานปัจจยั แปลวา่  

    “.....แลว้”

   (๒)  ปัจจบุนักาล มปัีจจยั ๒ ตวั ไดแ้ก่  อนฺต และ มานปัจจยั แปลวา่ 

    “.....อยู”่ หรอื “เมือ่.....”

   (๓)  อนาคตกาล มปัีจจยั ๔ ตวั ไดแ้ก่  สฺส�, นฺตุ, มาน และ อานปัจจยั 

    แปลวา่  “จะ.....”

 ๒.๒  นามกติก ์ ใชท้�าหน้าทีเ่ป็นนามบท มปัีจจยั ๖๒ ตวั คอื รจฺิจ, ณ, อ, ณฺว,ุ ม,ิ ตุ,  

อาว,ี ย,ุ รตฺถุ, รตุิ, ราตุ, กฺว,ิ รมฺม, ณ,ี ร,ู ณุก, ร, อ,ิ ต,ิ รริยิ, อนิ, ข, ต, ตุก, อกิ, ฆณฺิ, ณุ, กฺต, มนฺ, 

ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, ฉ, ตฺย, ตฺย,ุ ถุ, ตฺตมิ, ณมิ, อานิ, ตฺรณฺ, ณตฺิต, ตฺต,ิ ฒ, , ธ, ท, อทฺิท, ก, 

อริ, อล, อม, ท,ุ อวีร, อรู, นุ, อุสฺส, นุส, อสิ และ การ ปัจจยั

 ๒.๓ ปัจจยัทีเ่ป็นไดท้ัง้กริยิากติกแ์ละนามกติก ์ม ี๗ ตวั คอื

  ๒.๓.๑   ตพฺพปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ มยา  ปญฺุญํ  กาตพฺพ�. อ.บุญ อนัเรา พงึกระท�า

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ มม  คนฺตพฺพ�. อ.การไป ของเรา (หมายเหตุ : เฉพาะ

ทีล่งในอรรถภาวสาธนะเทา่นัน้ ทีจ่ะเป็นนามกติกไ์ด ้รปูส�าเรจ็เป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะเทา่นัน้)

  ๒.๓.๒ อนียปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ ภาวนีโย. พงึถกูใหเ้จรญิ (ภ ู+ เณ + อนีย)

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ ปานีย�. น�้าอนับุคคลพงึดืม่ (ปา + อนีย)

  ๒.๓.๓ ณฺยปัจจยั 

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่  วญฺิเยฺย�. พงึถกูรู ้(ว ิ+ า + ณฺย) เป็นตน้

   - เป็นนามกติก ์ เชน่  วากฺย�. พากย,์ ประโยค (วจ + ณฺย) เป็นตน้

  ๒.๓.๔ รจฺิจปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ กจฺิจ�  เม  กมฺม�. อ.การงาน อนัเรา พงึกระท�า
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   - เป็นนามกติก ์ เชน่ กจฺิจ�  เม  อตฺถ.ิ อ.กจิ ของเรา มอียู่

  ๒.๓.๕ ตปัจจยั 

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่  ปสนฺโน. เลือ่มใสแลว้ (ป + สท + ต) เป็นตน้

   - เป็นนามกติก ์ เชน่  พทฺุโธ. พระพทุธเจา้, ผูต้รสัรู ้(พธุ + ต), สตฺโต สตัว,์  

ผูข้อ้งอยู ่ (สนฺช + ต), จตฺิต� จติ, สภาพทีรู่อ้ารมณ์ (จนฺิต + ต) เป็นตน้ (พธุคมาทตฺิเถ กตฺตร,ิ  

ฉทาทหี ิตตฺรณฺ)

  ๒.๓.๖ กฺตปัจจยั 

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่  วทิโิต. ถกูรูแ้ลว้ (วทิ + กฺต) เป็นตน้

   - เป็นนามกติก ์ เชน่  ตาโต. พอ่, ลกู (ตา + กฺต) เป็นตน้

  ๒.๓.๗ ขปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ สกุร�  สาธนุา  สาธ.ุ (ส ุ+ กร + ข)

       อ.กรรมด ีอนัคนด ีกระท�าไดโ้ดยงา่ย

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ ปพฺพชฺชา  นาม  ทกฺุกรา  โหต.ิ (ท ุ+ กร + ข)

       ชือ่ อ.การบวช เป็นกริยิาอนับุคคลกระท�าไดโ้ดยยาก 

ยอ่มเป็น

๓.  จัดประเภทตามกาลและกลุ่มของปัจจัย ม ี๖ ประเภท คอื

 ๓.๑  เตกาลกิปัจจยั ปัจจยัทีล่งในกาลทัง้สาม มปัีจจยัทัง้หมด ๒๘ ตวั แบง่เป็น ๒ กลุม่ 

คอื

  ๓.๑.๑  เตกาลกิ กจิจปัจจยั เป็นไดท้ัง้ ๓ กาล มปัีจจยั ๕ ตวั คอื  ตพฺพ, อนีย, ณฺย, 

เตยฺย และ รจฺิจ ปัจจยั 

  ๓.๑.๒  เตกาลกิ กติกปัจจยั เป็นไดท้ัง้ ๓ กาล มปัีจจยั ๒๓ ตวั คอื  ณ, อ, ณฺว,ุ ตุ, 

อาว,ี ย,ุ รตฺถุ, รตุิ, ราตุ, กฺว,ิ รมฺม, ณ,ี ร,ู ณุก, ร, อ,ิ ต,ิ รริยิ, อนิ, ข, ต, ตุก และ อกิ ปัจจยั

 ๓.๒  อตตีปัจจยั มปัีจจยั ๔ ตวั คอื ต, ตวนฺตุ, ตาว ีและ กฺต ปัจจยั 

 ๓.๓  ตเวตุนาทปัิจจยั มปัีจจยั ๕ ตวั คอื ตเวปัจจยั ใชใ้นอรรถจตุตถวีภิตัต ิ ตุ� ปัจจยั  

ใชใ้นอรรถปฐมาวภิตัต ิ และจตุตถวีภิตัต ิ สว่น ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจยั เป็นอดตีกาล ปัจจยั 

ทัง้ ๕ ตวัน้ี รปูส�าเรจ็เป็นอพัยยศพัท์

 ๓.๔  วตัตมานกาลกิปัจจยั ปัจจยัทีล่งในปัจจบุนักาล ม ี๒ ตวั คอื อนฺต และ มาน ปัจจยั

 ๓.๕  อนาคตกาลกิปัจจยั  ปัจจยัทีล่งในอนาคตกาล ม ี๙ ตวั คอื ณ,ี ฆณฺิ, ณฺว,ุ ตุ, ณ, สฺส�, 

นฺตุ, มาน และ อาน ปัจจยั
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 ๓.๖  อุณาทปัิจจยั ม ี๔๔ ตวั คอื  ณุ (ณฺอนุพนัธ)์, ย,ุ กฺต, ม,ิ มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, 

ณ,ี ฉ, ตฺย, ตฺย,ุ ถุ, ตฺตมิ, ณมิ, อานิ, ต, ตฺรณฺ, ณตฺิต, ตฺต,ิ ต,ิ ฒ, , ธ, ท, อทฺิท, ก, อริ, อล, อม, ตุ, 

ท,ุ อวีร, อ,ิ อรู, ณุ (ไมใ่ชณฺ่อนุพนัธ)์, นุ, อุสฺส, นุส, อสิ และ การปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นนามกติก์

วเิคราะห์ (การให้ค�าจ�ากัดความของศัพท์)

 เน่ืองจากกติก ์เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการใหค้�าจ�ากดัความ ความหมายของค�าศพัท ์ทัง้ที่

เป็นกริยิากติก ์และนามกติก ์ดงันัน้ จงึเกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห ์ซึง่บาลเีรยีกวา่ “วิคคฺห”  บา้ง 

เรยีกวา่ “วจนตถฺ” บา้ง ดงัมบีาลวีา่ “นิปผฺนฺนสฺส  อตฺโถ  วเิสเสน  คยฺหต ิ เอเตนาต ิ วิคคฺโห”  

(ว ิ+ คห อุปาทาเน ในการถอืเอา + อ) แปลวา่ ชือ่วา่วเิคราะห ์เพราะเป็นเครือ่งถอืเอาความหมาย

ของค�าศพัท ์หรอืบททีส่�าเรจ็แลว้โดยพเิศษ

สาธนะ ๗

 ค�าวา่ “สาธนะ”  หมายถงึ ศพัทเ์ป็นเครือ่งกระท�ากริยิาใหบ้รบิรูณ์ยิง่ขึน้ เพราะประกอบ

ดว้ยกริยิานุเคราะหต์่างๆ อนัแสดงเน้ือความใหช้ดัเจนได ้ ดงัมวีเิคราะหว์า่ “สาธยีต ิ  นิปผฺาทยีต ิ  

กฺรยิา  เอเตนาต ิ  สาธนํ” (สาธ  สทฺิธมฺิห ิ ในความส�าเรจ็ + เณ + ยปัุจจยั) เชน่ บทวา่ “ทานํ”  

มาจาก “ทาธาตุ + ยปัุจจยั” ทาธาตุลว้นๆ กลา่วอรรถคอื “ให”้ มเีน้ือความไมช่ดัเจนวา่หมายถงึ  

“ผูใ้ห”้ หรอื “สิง่ทีถ่กูให”้ เป็นตน้ เมือ่ลง ยปัุจจยัในอรรถภาวสาธนะ ท�าใหท้ราบวา่ “ทาน�”  

หมายถงึ “การให้” เมือ่ลง ยปัุจจยั ในอรรถกมัมสาธนะ ท�าใหท้ราบวา่ “ทาน�” หมายถงึ “ส่ิงท่ี 

ถกูให้” เมือ่ลง ยปัุจจยัในอรรถกรณสาธนะ ท�าใหท้ราบวา่ “ทาน�” หมายถงึ “เจตนาอนัเป็น

เครื่องให้” เมือ่ลง ยปัุจจยัในอรรถอธกิรณสาธนะ ท�าใหท้ราบวา่ “ทาน�” หมายถงึ “โรงทานอนั

เป็นสถานท่ีให้” เป็นตน้ ฉะนัน้ สาธนศพัทต์่างๆ จงึสามารถท�าใหก้ริยิาบรบิรูณ์ยิง่ขึน้ เพราะ

แสดงเน้ือความใหช้ดัเจนได ้สาธนะนัน้ม ี๗ ประการ ดงัน้ี

 (๑)  กตัตสุาธนะ สาธนะอนักลา่วกตัตา(ผูก้ระท�า) อนัมชีัว่คราวในประโยครปูวเิคราะห ์

เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ แปลวา่ “ผู.้....” เป็นกตัตุรปูอยา่งเดยีว 

  เชน่  พชฺุฌตตี ิพทฺุโธ. ยอ่มตรสัรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธ. (ผูต้รสัรู)้ 

 (๒)  กมัมสาธนะ สาธนะอนักล่าวกรรม(สิง่ทีถู่กกระท�า) อนัมชีัว่คราวในประโยครปู

วเิคราะห ์เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ เป็นกตัตุรปู แปลวา่ “เป็นท่ี.....” เป็นกมัมรปู แปลวา่ “เป็นท่ี

อนัเขา.....” “ถกู.....” หรอื “อนัเขา.....”  

  เชน่ -  เทสยีตตี ิ เทสนา. (กมัมรปู, กมัมสาธนะ)

    ยอ่มถกูแสดง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เทสนา (ธรรมทีถ่กูแสดง) 
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   -  พชฺุฌติพฺพนฺต ิ พทฺุธ�. (กมัมรปู, กมัมสาธนะ)

    พงึถกูรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธ (พงึถกูรู)้ 

   -  ปิยต ิ นนฺต ิ ปิโย. (กตัตุรปู, กมัมสาธนะ)

    ยอ่มรกั ซึง่บุตรนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปิย. (เป็นทีร่กั) 

 ขอ้สงัเกต : จะใชก้ริยิาอาขยาตหรอืกริยิากติกท์ีเ่ป็นกมัมรปู หรอืบางทใีชก้ริยิอาขยาต  

ทีเ่ป็นกตัตุรปู และใชว้เิสสนสพัพนาม ซึง่สว่นใหญ่จะอยูต่ดิกบั อติ ิ ศพัทป์ระกอบดว้ย “ทตุยิา

วภิตัต”ิ กม็บีา้ง

 (๓)  กรณสาธนะ สาธนะอนักลา่วกรณะ(เครือ่งมอื) อนัมชีัว่คราวในประโยครปูวเิคราะห ์

เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ เป็นกตัตุรปู แปลวา่ “เป็นเครื่อง.....” หรอื “เป็นเหต.ุ....” เป็นกมัมรปู 

แปลวา่ “เป็นเครื่องอนัเขา.....” หรอื “เป็นเหตอุนัเขา.....” 

  เชน่  -  วเินต ิ เอเตนาต ิ วนิโย. (กตัตุรปู, กรณสาธนะ) 

    ยอ่มแนะน�า ดว้ยอุบายนัน่ เพราะเหตุนัน้ อุบายนัน่ ชือ่วา่วนิย. (อุบาย 

    เป็นเครือ่งแนะน�า)

   -  กลยีต ิ ปรมิยีต ิ อุทก�  เอเตนาต ิ กลล�. (กมัมรปู, กรณสาธนะ)

    น�้า ยอ่มถกูวดัปรมิาณ ดว้ยตมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กลล. (ตมเป็นเครือ่ง 

    อนัเขาวดัปรมิาณน�้า) 

  ขอ้สงัเกต : วเิสสนสพัพนาม ซึง่สว่นใหญ่จะอยูต่ดิกบัอติศิพัท ์ จะประกอบดว้ย  

“ตตยิาวภิตัต”ิ เสมอ

 (๔)  สมัปทานสาธนะ สาธนะอนักลา่วสมัปทาน(ผูร้บั) อนัมชีัว่คราวในประโยครปู

วเิคราะห ์ เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ เป็นกตัตุรปู แปลวา่ “เป็นท่ี.....” เป็นกมัมรปู แปลวา่ “เป็นท่ี 

อนัเขา.....” 

  เชน่  -  สมฺมา  ปกาเรน  ททาต ิ อสฺสาต ิ สมฺปทาน�. (กตัตุรปู, สมัปทานสาธนะ)

    ยอ่มให ้โดยประการ โดยชอบ แก่บุคคลนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมฺปทาน.  

    (เป็นทีใ่ห)้

   -  ทาตพฺโพ  อสฺสาต ิ ทานีโย. (กมัมรปู, สมัปทานสาธนะ)

    อนับุคคลพงึให ้แก่บุคคลนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทานีย. (เป็นทีอ่นัเขาพงึให)้  

 ขอ้สงัเกต : วเิสสนสพัพนาม ซึง่สว่นใหญ่จะอยูต่ดิกบัอติศิพัท ์ จะประกอบดว้ย “จตุตถี

วภิตัต”ิ เสมอ

 (๕)  อปาทานสาธนะ สาธนะอนักลา่วอปาทาน(ทีห่ลกีออก) อนัมชีัว่คราวในประโยครปู

วเิคราะห ์เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ แปลวา่ “เป็นแดน.....” เป็นกตัตุรปูอยา่งเดยีว  

  เชน่ ปภวต ิ เอตสฺมาต ิปภโว. ยอ่มเกดิในเบือ้งแรก จากทีน่ัน่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่
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ปภว. (เหตุเป็นแดนเกดิก่อน) 

 ขอ้สงัเกต : วเิสสนสพัพนาม ซึง่สว่นใหญ่จะอยูต่ดิกบัอติศิพัท ์ จะประกอบดว้ย “ปัญจมี

วภิตัต”ิ เสมอ

 (๖)  อธิกรณสาธนะ สาธนะอนักลา่วอธกิรณะ(ทีร่องรบั, โอกาส, ทีว่า่ง) อนัมชีัว่คราว  

ในประโยครปูวเิคราะห ์ เมือ่ส�าเรจ็เป็นกติกแ์ลว้ เป็นกตัตุรปู แปลวา่ “เป็นท่ี.....” เป็นกมัมรปู 

แปลวา่ “เป็นท่ีอนัเขา.....” หรอื “เป็นท่ีถกู.....” 

  เชน่  -  วเินต ิ เอตฺถาต ิ วนิโย. (กตัตุรปู, อธกิรณสาธนะ) 

    ยอ่มแนะน�า ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิย. (เป็นทีแ่นะน�า)

   -  ชล�  ธยีเต  อสฺมนฺิต ิ ชลธ.ิ (กมัมรปู, อธกิรณสาธนะ)

    น�้า ยอ่มถกูทรงไว ้ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชลธ.ิ (เป็นทีถ่กูทรงน�้าไว)้  

  ขอ้สงัเกต : วเิสสนสพัพนาม ซึง่โดยมากจะอยูต่ดิกบั อติ ิ ศพัท ์ จะประกอบดว้ย  

“สตัตมวีภิตัต”ิ เสมอ

 (๗)  ภาวสาธนะ สาธนะอนักลา่วกริยิา อนัมชีัว่คราวในประโยครปูวเิคราะห ์ เมือ่ส�าเรจ็ 

เป็นกติกแ์ลว้ แปลวา่ “การ....., ความ..... หรอื อนั.....” เป็นภาวรปูอยา่งเดยีว

  เชน่  -  ภยูเต  ภยูมาน�. (กริยิาอาขยาต ภาวรปู, ภาวสาธนะ) 

      อนัเขาเป็นอยู ่ชือ่วา่ภยูมาน. (ความเป็นอยู)่

   -  จนฺิตน�  จนฺิตา. (กริยิากติก ์ภาวรปู, ภาวสาธนะ) 

      อ.ความคดิ ชือ่วา่จนฺิตา (ความคดิ) เป็นตน้ 

 ขอ้สงัเกต : จะใชก้ริยิาอาขยาต ภาวรปู หรอืกริยิากติกท์ีล่ง ย ุปัจจยัในอรรถภาวะ มาตัง้

เป็นรปูวเิคราะหก์ไ็ด้

 หมายเหต ุ :- วเิสสนสพัพนามทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละเป็นเครือ่งสงัเกตใหท้ราบสาธนะ  

วา่เป็นสาธนะอะไรนัน้ ใช ้๔ ตวั คอื ย, ต, เอต และ อมิศพัท ์ใหส้งัเกตวา่วเิสสนสพัพนามทัง้สีต่วั

ดงักลา่ว ประกอบดว้ยวภิตัตอิะไร กจ็ะเป็นสาธนะนัน้ๆ ตามวภิตัตทิีป่ระกอบอยู ่ และวเิสสน 

สพัพนามน้ี ตอ้งมลีงิค ์เหมอืนลงิคข์องบทส�าเรจ็ทีเ่ป็นสาธนะ

  เชน่ - วเินต ิ เอเตนาต ิ วนิโย. (ว ิ+ นี นเย ในการน�าไป + อ) (กตัตุรปู, กรณสาธนะ)

    ยอ่มแนะน�า ดว้ยอุบายนัน่ เพราะเหตุนัน้ อุบายนัน่ ชือ่วา่วนิย. (อุบายเป็น 

    เครือ่งแนะน�า)

    ในตวัอยา่งน้ี บทส�าเรจ็คอื “วนิโย” เป็นปงุลงิค ์เพราะฉะนัน้ วเิสสนสพัพนาม  

ทีเ่ป็นตวับอกใหท้ราบสาธนะ กต็อ้งเป็นปงุลงิคด์ว้ย ในทีน้ี่ วเิสสนสพัพนามทีใ่ช ้ คอื “เอเตน”  

มาจาก “เอต + นาตตยิาวภิตัต”ิ เป็นปงุลงิคด์ว้ย และประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิ ฉะนัน้ จงึเป็น 

กรณสาธนะ
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   - กเถต ิ เอตายาต ิ กถา. (กถ กถเน ในการกลา่ว + อ + อา) (กตัตุรปู, กรณ 

สาธนะ)

    ยอ่มกลา่ว ดว้ยวาจาน้ี เพราะเหตุนัน้ วาจาน้ี ชือ่วา่กถา. (วาจาเป็นเครือ่ง

กลา่ว)

    ในตวัอยา่งน้ี บทส�าเรจ็ คอื “กถา” เป็นอติถลีงิค ์เพราะฉะนัน้ วเิสสนสพัพนาม  

ทีเ่ป็นตวับอกใหท้ราบสาธนะ กต็อ้งเป็นอติถลีงิคด์ว้ย ในทีน้ี่ วเิสสนสพัพนามทีใ่ช ้ คอื “เอตาย”  

มาจาก “เอตา + นาตตยิาวภิตัต”ิ เป็นอติถลีงิคด์ว้ย และประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิฉะนัน้ จงึเป็น 

กรณสาธนะ

   - วนฺิทต ิตุสฺสต ิอเนนาต ิวตฺิต�, ธน�. (วทิ ตุฏฺยิํ ในความยนิด ี+ ต) (กตัตุรปู,กรณ 

สาธนะ)

   ยอ่มยนิด ี ดว้ยทรพัยน้ี์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วตฺิต, ไดแ้ก่ทรพัย.์ (เป็นเครือ่ง 

ปลืม้ใจ)

   ในตวัอยา่งน้ี บทส�าเรจ็ คอื “วตฺิต�” เป็นนปงุสกลงิค ์ เพราะฉะนัน้ วเิสสน 

สพัพนาม ทีเ่ป็นตวับอกใหท้ราบสาธนะ กต็อ้งเป็นนปงุสกลงิคด์ว้ย ในทีน้ี่ วเิสสนสพัพนามทีใ่ช ้

คอื “อเนน” มาจาก “อมิ + นาตตยิาวภิตัต”ิ  เป็นนปงุสกลงิคด์ว้ย และประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิ

ฉะนัน้ จงึเป็นกรณสาธนะ

แผนผังโครงสร้างการตั้งวเิคราะห์กติก์โดยสังเขป

(๑)  กตัตสุาธนะ

 ๑.๑ กตัตุรปู กตัตุสาธนะ (วตุตกตัตุสาธนะ)

  .............ตตี ิ= ..........., (.......) แปลวา่ “ผู.้..”

 ๑.๒. กตัตุรปู ตสัสลีสาธนะ

  .............ต ิ สเีลนาต ิ= ..........., (.......) แปลวา่ “ผู.้..โดยปกต”ิ

 ๑.๓ สมาสรปู ตสัสลีสาธนะ

  .............ตุ�  สลีมสฺสาต ิ= ..........., (.......) แปลวา่ “ผูม้อีนั...เป็นปกต”ิ

 ๑.๔ กมัมรปู อวตุตกตัตุสาธนะ

  .............อยีเต  (นาม+ปฐมา)  เอเตนาต ิ= ..........., (.......) แปลวา่ “ผู.้..”

(๒)  กมัมสาธนะ

 ๒.๑  กตัตุรปู กมัมสาธนะ

  ..............ต ิ ตนฺต ิ= ............., (.......) แปลวา่ “เป็นที.่..”
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 ๒.๒  กมัมรปู กมัมสาธนะ (อาขยาต)

  ..............อยีเตต ิ= ..........., (........) แปลวา่ “อนัเขา..., ถกู...”

 ๒.๓  กมัมรปู กมัมสาธนะ (กติก)์

  ..............ตพฺโพต,ิ  ตพฺพาต,ิ  ตพฺพนฺต ิ = .........., (......)แปลวา่ “อนัเขาพงึ..., พงึถกู...”

(๓)  กรณสาธนะ

 ๓.๑  กตัตุรปู กรณสาธนะ

  ..............ต ิ เอเตนาต,ิ  เอตายาต ิ= ..........., (........) แปลวา่ “เป็นเครือ่ง...”

 ๓.๒  กมัมรปู กรณสาธนะ

  ..............อยีเต  เอเตนาต,ิ  เอตายาต ิ= .........., (.......) แปลวา่ “เป็นเครือ่งอนัเขา...”

(๔)  สมัปทานสาธนะ

 ๔.๑  กตัตุรปู สมัปทานสาธนะ

  ..............ต ิ เอตสฺสาต,ิ  เอตายาต ิ= ..........., (........) แปลวา่ “เป็นที.่..”

 ๔.๒ กมัมรปู สมัปทานสาธนะ

  ..............อยีเต  เอตสฺสาต,ิ  เอตายาต ิ= .........., (.......)แปลวา่ “เป็นทีอ่นัเขา...”

(๕) อปาทานสาธนะ

 ๕.๑  กตัตุรปู อปาทานสาธนะ

  ..............ต ิ เอตสฺมาต,ิ  เอตายาต ิ= ..........., (........) แปลวา่ “เป็นแดน...”

(๖) อธิกรณสาธนะ

 ๖.๑ กตัตุรปู อธกิรณสาธนะ

  .............ต ิเอตฺถาต,ิ เอตสฺมนฺิต,ิ เอตายนฺต ิ= ..........., (........) แปลวา่ “เป็นที.่..”

 ๖.๒ กมัมรปู อธกิรณสาธนะ

  .............อยีเต เอตฺถาต,ิ เอตสฺมนฺิต ิเอตายนฺต ิ= ........., (......) แปลวา่ “เป็นทีอ่นัเขา...”

(๗) ภาวสาธนะ

 ๗.๑ ภาวรปู ภาวสาธนะ อกมัมธาตุ (อาขยาต)

  ..............ยเตต ิ= ..........., (ไมม่อีญัญบท) แปลวา่ “การ..., ความ..., อนั...”

 ๗.๒  ภาวรปู ภาวสาธนะ สกมัมธาตุ (กติก)์

  ..............น�,  ณ� (ยปัุจจยั) = ..........., (ไมม่อีญัญบท) แปลวา่ “การ..., ความ..., อนั...”
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รูปที่ใช้ในการวเิคราะห์ศัพท์ม ี๓ คอื

๑. กตัตรุปู  (ใชก้ริยิาอาขยาต กตัตุรปูอยา่งเดยีว)

 ๑.๑  กตัตุรปู เชน่ พชฺุฌตตี ิ พทฺุโธ. (กตัตุรปู, กตัตุสาธนะ)

 ๑.๒  เหตุกตัตุรปู เชน่ ภาเวตตี ิ ภาเวนฺโต. (กตัตุรปู, กตัตุสาธนะ)

๒. กมัมรปู (ใชก้ริยิาอาขยาต หรอืกริยิากติกท์ีเ่ป็นกมัมรปูและเหตุกมัมรปู)

 ๒.๑  กมัมรปู เชน่ เทสยีตตี ิ เทสนา. (กมัมรปู, กมัมสาธนะ) (อาขยาต)

    ทกฺุเขน  รกฺขติพฺพนฺต ิ ทรุกฺข�.  (กมัมรปู, กมัมสาธนะ) (กติก)์

 ๒.๒  เหตุกมัมรปู เชน่ ภาวยีตตี ิ ภาวนา. (กมัมรปู, กมัมสาธนะ) (อาขยาต) 

๓. ภาวรปู  (ใชก้ริยิาอาขยาตทีเ่ป็นภาวรปู หรอืใชก้ริยิากติกท์ีล่งยปัุจจยัในอรรถภาวะ)

   เชน่ ภยูเต  ภวติพฺพ�. (ภาวรปู, ภาวสาธนะ) (อาขยาต)

    คมน�  คต.ิ (ภาวรปู, ภาวสาธนะ) (กติก)์

ส่วนประกอบของกติก์

 กติกท์ัง้ทีเ่ป็นกริยิากติกแ์ละนามกติก ์มสีว่นประกอบ ๒ อยา่ง คอื ธาตุ + ปัจจยั

 ๑.  ธาต ุคอื รากศพัท ์เป็นบอ่เกดิความหมายของค�าศพัทต์่างๆ 

 ๒. ปัจจยั คอื อกัษรพวกหน่ึงทีล่งหลงัธาตุ เป็นเหตุใหท้ราบสาธนะของศพัทท์ีส่�าเรจ็แลว้

 ทัง้ธาตุและปัจจยัเมือ่ประกอบรปูส�าเรจ็เป็นศพัทแ์ลว้ ใหล้งวภิตัตนิามและแจกปทมาลา 

เหมอืนในนามกณัฑท์กุประการ ยกเวน้กลุม่ตุนาทปัิจจยั รปูส�าเรจ็เป็นอพัยยศพัท ์ ไมต่อ้งแจก 

ปทมาลา แต่ตอ้งลงวภิตัต ิแลว้ใหล้บวภิตัตทิิง้เสยี

อนุพันธ์ (อาขยาตและกติก์)

 ค�าวา่ “อนุพนัธ”์ แปลวา่ อกัษรทีต่ดิตามมากบัปัจจยั เป็นเครือ่งหมายใหรู้ว้ธิที�า 

บางอยา่ง และจะตอ้งถกูลบไปเสมอ ไมม่ปีระกอบอยูใ่นบาล ี ดงัมคี�าทีท่า่นกลา่วไวว้า่ “อนุพนฺโธ  

อปปฺโยค”ี อนุพนัธ ์ไดแ้ก่อกัษรทีไ่มม่กีารประกอบในอุทาหรณ์บาล ีอนุพนัธน้ี์ ม ี๖ ตวั คอื กฺ, ขฺ, ฆฺ, 

ณฺ, นฺ และ รฺ ดงัน้ี

 (๑) กฺอนุพนัธ ์ มปัีจจยั ๒ ตวั คอื กฺต และ ก ปัจจยั  

 (๒) ขอฺนุพนัธ ์ มปัีจจยั ๑ ตวั คอื ข ปัจจยั  

 (๓) ฆอฺนุพนัธ ์ มปัีจจยั ๑ ตวั คอื ฆณฺิ ปัจจยั  

 (๔) ณฺอนุพนัธ ์ มปัีจจยั ๑๔ ตวัและตวัอาเทศ ๒ ตวั รวมทัง้หมด ๑๖ ตวั คอื  เณ, ณย, 

ณาเป, ณาปย, ณฺย, ณ, ณ,ี ฆณฺิ, ณฺว,ุ ณุ, ณุก, ณมิ, ณตฺิต, ตฺรณฺ ปัจจยั และ เหรณฺ, หรีณฺ อาเทศ    
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 (๕) นฺอนุพนัธ ์ มปัีจจยั ๑ ตวั คอื  มนฺ ปัจจยั  

 (๖) รฺอนุพนัธ ์มปัีจจยั ๘ ตวั คอื รจฺิจ, รตฺถุ, ราตุ, รตุิ, ร,ู รมฺม, ร และ รริยิ ปัจจยั และตวั

อาเทศ ๕ ตวั คอื ริฏฺ, ริฏฺ,ิ รฏฺํุ, รฏฺา และ รจฺจ อาเทศ รวมทัง้หมด ๑๓ ตวั 

โครงสร้างประโยคภาษาบาลทีี่ประกอบกริยิากติก์ม ี๕ วาจก

๑.  ประโยคกตัตุวาจก เชน่ สโูท  โอทน�  ปจนฺโต... หรอื ปจตฺิวา...

   อ.พอ่ครวั หงุอยู ่หรอื หงุแลว้ ซึง่ขา้วสกุ ...

   ปรุโิส  คาม�  คโต.

   อ.บุรษุ ไปแลว้ สูห่มูบ่า้น

๒.  ประโยคกมัมวาจก เชน่   สเูทน  โอทโน  ปจติพฺโพ.

   อ.ขา้วสกุ อนัพอ่ครวั พงึหงุ.

๓.   ประโยคเหตุกตัตุวาจก เชน่   สามโิก  สทู�  โอทน�  ปาเจนฺโต...  หรอื  ปาเจตฺวา...

   อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหห้งุอยู ่หรอื ใหห้งุแลว้ ซึง่ขา้วสกุ ...

๔.   ประโยคเหตุกมัมวาจก  เชน่  สามเิกน  สโูท  โอทน�  ปาจโิต.

   อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย ใหห้งุแลว้ ซึง่ขา้วสกุ.

   สามเิกน  สทู�  โอทโน  ปาจโิต. (มใีชบ้า้ง)

   อ.ขา้วสกุ อนัเจา้นาย  ยงัพอ่ครวั ใหห้งุแลว้.

๕.   ประโยคภาววาจก เชน่   ภกฺิขนุา  พฺยตฺเตน  ภวติพฺพ�.

   อนัภกิษุ เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น     

   ภกฺิขหู ิ พฺยตฺเตห ิ ภวติพฺพ�.

   อนัภกิษุ ท. เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น

   ตยา  พฺยตฺเตน  ภวติพฺพ�.

   อนัทา่น เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น     

   ตุมฺเหห ิ พฺยตฺเตห ิ ภวติพฺพ�.

   อนัทา่น ท. เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น

   มยา  พฺยตฺเตน  ภวติพฺพ�.

   อนัเรา เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น     

   อมฺเหห ิ พฺยตฺเตห ิ ภวติพฺพ�.

   อนัเรา ท. เป็นผูฉ้ลาด พงึเป็น
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๕.๑ กจิจปัจจัย

 กิจจปัจจยัน้ี สามารถตัง้วเิคราะหไ์ดท้ัง้ ๓ กาล  กจิจปัจจยัน้ี ม ี๕ ตวั คอื  ตพพฺ, อนีย, 

ณฺย, เตยยฺ และ ริจจฺปัจจยั แปลวา่ “พึง...” หรอื “ควร...” มใีชใ้นกมัมสาธนะและภาวสาธนะ  

โดยมาก นอกจากน้ียงัมใีชใ้นกตัตุสาธนะ กรณสาธนะ และสมัปทานสาธนะบา้งเลก็น้อย รปูส�าเรจ็ 

เป็นกริยิากติกก์ม็ ีเป็นนามกติกก์ม็ ีดงัน้ี 

 ๑.  กจิจปัจจยั ๑ ตวั คอื เตยฺยปัจจยั รปูส�าเรจ็ท�าหน้าทีเ่ป็นกริยิาคมุพากย ์เหมอืนกริยิา

อาขยาต แต่เวลาใชต้อ้งเปลีย่นลงิคแ์ละวจนะใหเ้หมอืนกบับทนามทีไ่ปสมัพนัธด์ว้ย เชน่

  - เอว�  วธิาน�  โสตุชเนน  ญาเตยยฺ.ํ  อ.วธิ ีอยา่งน้ี อนันกัศกึษา พงึทราบ. (า+เตยฺย) 

 ๒. กจิจปัจจยั ๔ ตวั คอื ตพฺพ, อนีย, ณฺย และ รจฺิจปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นไดท้ัง้กริยิากติก ์

และนามกติก ์ดงัน้ี

  ๒.๑ ตพฺพปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ ธมฺโม  ปจฺจตฺต�  เวทิตพโฺพ  วญฺิญหู.ิ (วทิ+เณ+อ+ิตพฺพ) 

     อ.ธรรม อนับณัฑติ ท. พงึรูไ้ด ้เฉพาะตน 

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ มม  คนฺตพพฺ.ํ (คม ุ+ ตพฺพ)

     อ.การไป ของเรา (เฉพาะภาวสาธนะ)

  ๒.๒ อนียปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ ภวตา  ปญฺเน  ภวนีย.ํ (ภ ู+ อนีย)  

     อนัทา่น เป็นผูม้ปัีญญา ควรเป็น 

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ อุปาสโก  เถรสฺส  ปานีย ํ อทาส.ิ (ปา + อนีย)

     อ.อุบาสก ไดถ้วายแลว้ ซึง่น�้าดืม่ แก่พระเถระ

  ๒.๓ ณฺยปัจจยั 

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ เสส�  เนยยฺ.ํ (นี + ณฺย) 

     อ.วธิ ีทีเ่หลอื อนันกัศกึษา พงึน�าไป. (นี + ณฺย)

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ สทุสฺส�  วชชฺมญฺเส�. (วท + ณฺย) 

     อ.โทษ ของบุคคล ท.เหลา่อืน่ อนับุคคลเหน็ไดโ้ดยงา่ย

  ๒.๔ รจฺิจปัจจยั

   - เป็นกริยิากติก ์ เชน่ อชฺเชว  กิจจฺมาตปปฺ� . (กร + รจฺิจ)

     อ.ความเพยีร อนับุคคล พงึกระท�า ในวนัน้ี

   - เป็นนามกติก ์ เชน่ กิจจฺ ํ เม  อตฺถ.ิ (กร + รจฺิจ) 

     อ.กจิ ของขา้พเจา้ มอียู ่
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 กจิจปัจจยั ๓ ตวัเหลา่น้ี คอื ตพฺพ, อนีย และ เตยฺย ถา้ลงหลงัสกมัมกธาตุ เป็นกมัมวาจก 

และเหตุกมัมวาจก เป็นไดส้ามลงิค ์ หากวา่ลงหลงัอกมัมกธาตุ เป็นภาววาจก เป็นนปงุสกลงิค ์ 

เอกวจนะ มรีปูเฉพาะปฐมาวภิตัตเิทา่นัน้

ตัวอย่างการวเิคราะห์และประกอบค�าศัพท์

ว.ิ ภยูเต  ภวิตพพฺ.ํ  (ภ ู สตฺตาย� ในความม,ี ความเป็น + ตพฺพ) (ภาวสาธนะ)

 อนัเขาเป็นอยู ่ชือ่วา่ภวติพฺพ. (พงึม,ี พงึเป็น)

ว.ิ กรยีตตี ิ กตตฺพโฺพ,  สมณธมฺโม.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺตพฺพ, ไดแ้ก่สมณธรรม. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กตตฺพพฺา,  สมฺมาปฏปิตฺต.ิ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ + อา) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺตพฺพา, ไดแ้ก่การปฏบิตัชิอบ. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กตตฺพพฺ,ํ  ปญฺุญํ.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺตพฺพ, ไดแ้ก่บุญ. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กาตพโฺพ,  สมณธมฺโม.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาตพฺพ, ไดแ้ก่สมณธรรม. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กาตพพฺา,  สมฺมาปฏปิตฺต.ิ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ + อา) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาตพฺพา, ไดแ้ก่การปฏบิตัชิอบ. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กาตพพฺ,ํ  ปญฺุญํ.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาตพฺพ, ไดแ้ก่บุญ. (อนับุคคลควรกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กรณีโย,  ธมฺโม.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + อนีย) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กรณยี, ไดแ้ก่บุญ. (อนับุคคลพงึกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กรณียา,  สมฺมชฺชนี.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + อนีย + อา) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กรณยีา, ไดแ้ก่การปัดกวาด. (อนับุคคลพงึกระท�า)

ว.ิ กรยีตตี ิ กรณีย,ํ  กจฺิจ�.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + อนีย) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กรณยี, ไดแ้ก่กจิ. (อนับุคคลพงึกระท�า)

ว.ิ ปชูยีตตี ิ ปชูนีโย,  ภควา.  (ปชู  ปชูาย� ในการบชูา + เณ + อนีย) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูบชูา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปชูนีย, ไดแ้ก่พระผูม้พีระภาคเจา้. (พงึถกูบชูา)

ว.ิ อครยฺหตฺิถาต ิ คารยโฺห,  ปคฺุคโล.  (ครห  นินฺทาย� ในการตเิตยีน + ณฺย) (กมัมสาธนะ)

 ไดถ้กูตเิตยีนแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คารยฺห, ไดแ้ก่บุคคล. (พงึถกูตเิตยีน)
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ว.ิ ายตีติ  เญยฺยํ,  ญาเตยฺยํ.  (า  อวโพธเน ในการรู ้+ ณฺย, เตยฺย) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เยฺย, าเตยฺย. (พงึถกูรู)้ (แปลง อา กบั ณฺย เป็น เอยฺย)

ว.ิ กตฺตพฺพนฺต ิ กิจจฺ.ํ (กร  กรเณ ในการกระท�า + รจฺิจ) (กมัมสาธนะ)

 พงึถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กจฺิจ. (พงึถกูกระท�า)

ว.ิ ยชฺุชตตี ิ ยญุชิฺตพพฺ.ํ  (ยชุ  โยเค ในการประกอบ + ออิาคม + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูประกอบ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ยญฺุชติพฺพ.  (อนับุคคลพงึประกอบ)

ว.ิ ธารยีตตี ิ ธาเรตพพฺ.ํ  (ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ เณ + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูทรงไว ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธาเรตพฺพ. (พงึถกูทรงไว)้

ว.ิ ตติกฺิขาปียตตี ิ ติติกฺขาเปตพโฺพ.  (ตชิ  ขมาย� ในความอดทน + ข + ณาเป + ตพฺพ) (กมัมะ)

 ยอ่มถกูใหอ้ดกลัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตติกฺิขาเปตพฺพ.  (พงึถกูใหอ้ดกลัน้)

ว.ิ ตกิจฺิฉาปียตตี ิ ติกิจฉฺาเปตพโฺพ.  (กติ  โรคาปนยเน ในการน�าออกซึง่โรค +ฉ+ณาเป+ตพฺพ) 

 ยอ่มถกูใหเ้ยยีวยา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตกิจฺิฉาเปตพฺพ. (พงึถกูใหเ้ยยีวยา) (กมัมสาธนะ)

ว.ิ อภาวยีตฺิถาต ิ ภาเวตพโฺพ,  ภาวยิตพโฺพ.  (ภ ู สตฺตาย� ... + เณ,ณย + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ)

 ไดถ้กูใหเ้จรญิแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาเวตพฺพ, ภาวยติพฺพ. (พงึถกูใหเ้จรญิ)

ว.ิ อภาวยีตฺิถาต ิ ภาวนีโย,  ภาวนียา, ภาวนีย.ํ  (ภ ู สตฺตาย� ... + เณ + อนีย) (กมัมสาธนะ)

 ไดถ้กูใหเ้จรญิแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวนีย, ภาวนียา, ภาวนีย. (ควรถกูใหเ้จรญิ)

ว.ิ อการยีตฺิถาต ิ กาเรตพพฺ.ํ (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + ตพฺพ) (กมัมสาธนะ)

 ไดถ้กูใหก้ระท�าแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาเรตพฺพ. (พงึถกูใหก้ระท�า)
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๕.๒ กติกปัจจัย (นามกติก์)

 ศพัทก์ติกท์ีเ่ป็นนามนามกด็ ี คณุนามกด็ ี เรยีกวา่ “นามกติก”์ นามกติกน้ี์ จดัเป็นสาธนะ 

โดยมปัีจจยัเป็นเครือ่งหมายบง่ชีว้า่ ศพัทแ์ต่ละศพัท ์มสีาธนะต่างกนัไป

ว.ิ กุมฺภ�  กโรตตี ิ กมุภฺกาโร.  (กุมฺภสทฺทปูปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มกระท�า ซึง่หมอ้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุมฺภการ.  (ผูก้ระท�าหมอ้, ชา่งปัน้หมอ้)

ว.ิ มาล�  กโรตตี ิ มาลากาโร.  (มาลาสทฺทปูปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มกระท�า ซึง่ระเบยีบ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาลาการ. (ผูร้อ้ยพวงมาลยั)

ว.ิ ธมฺม�  กาเมตตี ิ ธมมฺกาโม,  ปรุโิส. (ธมฺมสทฺทปูปท + กม ุ กนฺตยิ� ในความใคร ่+ ณ)

 อ.บุรษุ ยอ่มใคร ่ซึง่ธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมกาม. (ผูใ้ครธ่รรม)

ว.ิ เวสฺส�  ตรตตี ิ เวสสฺนฺตโร.  (เวสฺสาสทฺทปูปท + ตร  ตรเณ ในการขา้ม + อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มขา้ม ซึง่ถนนพอ่คา้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เวสฺสนฺตร. (ผูข้า้มถนนพอ่คา้, พระเวสสนัดร

โพธสิตัว)์

ว.ิ ธมฺม�  ธรตตี ิ ธมมฺธโร. (ธมฺมสทฺทปูปท + ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่ธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมธร. (ผูท้รงธรรม)

ว.ิ วนิย�  ธรตตี ิ วินยธโร. (วนิยสทฺทปูปท + ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มทรงไว ้ ซึง่วนิยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิยธร. (ผูท้รงวนิยั)

ว.ิ อนฺน�  ททาตตี ิ อนฺนโท.  (อนฺนสทฺทปูปท + ทา  ทาเน ในการให ้+ อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มให ้ซึง่ขา้ว-น�้า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อนฺนท. (ผูใ้หข้า้ว-น�้า) 

ว.ิ - วเินต ิ เอเตนาต ิ วินโย.  (วปิพฺุพ + นี  ปาปเณ ในการใหถ้งึ + อ) (กรณสาธนะ)

  ยอ่มแนะน�า ดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิย. (วนิยัเป็นเครือ่งแนะน�า, วนิยั)

 - วเินต ิ เอตฺถาต ิ  วินโย.  (วปิพฺุพ + นี  ปาปเณ ในการใหถ้งึ + อ) (อธกิรณสาธนะ)

  ยอ่มแนะน�า ในธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิย. (ทีเ่ป็นทีแ่นะน�า, วนิยั)

ว.ิ นยน�  นโย.  (นี  ปาปเณ ในการใหถ้งึ + อ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การน�าไป ชือ่วา่นย. (การน�าไป, นยั)

ว.ิ นิสฺสยีตฺิถ  นิสฺสยีต ิ นิสฺสยีสฺิสตตี ิ วา  นิสสฺโย.  (นิปพฺุพ + ส ิ เสวาย� ในการเสพ + อ) (กมัมะ)

 ถกูอาศยัแลว้ ยอ่มถกูอาศยั หรอืจกัถกูอาศยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิสฺสย. (เป็นทีอ่าศยั ไดแ้ก่

อาจารย)์
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ว.ิ อนุสย ิ อนุเสต ิ อนุเสสฺสตตี ิ วา  อนุสโย.  (อนุปพฺุพ + ส ิ สเย ในการนอน + อ) (กตัตุสาธนะ)

 นอนเน่ืองแลว้ ยอ่มนอนเน่ือง หรอืจกันอนเน่ือง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อนุสย. (อนุสยั, กเิลส 

อนันอนเน่ือง)

ว.ิ ปฏจฺิจ  เอตสฺมา  ผลเมตตี ิ ปจจฺโย,  สมทุโย.  (ปตปิพฺุพ + อ ิ คตมฺิห ิในการไป + อ) (อปาทาน)

 อ.ผล อาศยัแลว้ จากเหตุน้ี ยอ่มเป็นไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปจฺจย, ไดแ้ก่สมทุยั. (เหตุเป็น

แดนเกดิ ของผล, ปัจจยั)

ว.ิ - วนิิจฺฉยีเต  อเนนาต ิ วินิจฉฺโย.  (ว ิ+ นิปพฺุพ + จ ิ จเย ในการสัง่สม + อ) (กรณสาธนะ)

  ยอ่มถกูวนิิจฉยั ดว้ยถอ้ยค�าน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิิจฺฉย. (ถอ้ยค�าเป็นเครือ่งตดัสนิ, 

  ค�าวนิิจฉยั)

 - วนิิจฺฉยน�  วินิจฉฺโย. (ว ิ+ นิปพฺุพ + จ ิ จเย ในการสัง่สม + อ) (ภาวสาธนะ) 

  อ.การวนิิจฉยั ชือ่วา่วนิิจฺฉย. (การตดัสนิ, การวนิิจฉยั) (แปลง จ เป็น ฉ)

ว.ิ ธมฺม�  วจินิาตตี ิ ธมมฺวิจโย.  (ธมฺมสทฺทปูปท + วปิพฺุพ + จ ิ จเย ในการสัง่สม + อ) (กตัตุ) 

 ยอ่มพจิารณา ซึง่ธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมวจิย. (ผูพ้จิารณาธรรม, ธรรมวจิยั) 

ว.ิ ขยน�  ขโย.  (ข ี ขเย ในการสิน้ไป + อ) (ภาวสาธนะ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, แปลง เอ เป็น อย)

 อ.การสิน้ไป ชือ่วา่ขย. (การสิน้ไป, ขยั)

ว.ิ - สงฺคณฺหาต ิ เตนาต ิ สงฺคโห.  (ส�ปพฺุพ + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + อ) (กรณสาธนะ)

  ยอ่มสงเคราะห ์ดว้ยวตัถุนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สงฺคห. (วตัถุเป็นเครือ่งสงเคราะห)์

 - สงฺคหณ�   สงฺคโห.  (ส�ปพฺุพ + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + อ) (ภาวสาธนะ)

  อ.การสงเคราะห ์ชือ่วา่สงฺคห. (การสงเคราะห)์

ว.ิ ส�วรณ�  สวํโร.  (ส�ปพฺุพ + วร  วรเณ ในการระวงัรกัษา + อ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การส�ารวม ชือ่วา่ส�วร. (การสงัวร, การส�ารวมระวงั)

ว.ิ อาทรณ�  อาทโร.  (อาปพฺุพ + ทร  อาทเร ในการเคารพ-การเอือ้เฟ้ือ + อ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การเอือ้เฟ้ือ ชือ่วา่อาทร. (ความเอือ้อาทร, ความเอือ้เฟ้ือ)

ว.ิ กาโม  อวจรต ิ เอตฺถาต ิ กามาวจโร, โลโก. (กาม + อว + จร  จรเณ ในการเทีย่วไป + อ) 

อ.กาม ยอ่มเป็นไป ในโลกน้ี เพราะเหตุนัน้ อ.โลกน้ี ชือ่วา่กามาวจร. (ทีเ่ป็นทีท่อ่งเทีย่วไป 

ของกาม) (อธกิรณสาธนะ)

ว.ิ คาโว  จรนฺต ิ เอตฺถาต ิ โคจโร.  (โคสทฺทปูปท + จร  จรเณ ในการเทีย่วไป + อ) (อธกิรณะ)

 อ.โค ท. ยอ่มเทีย่วไป ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โคจร. (ทีเ่ป็นทีเ่ทีย่วไปของโค, ทีโ่คจร)

ว.ิ ปาเทน  ปิวตตี ิ ปาทโป.  (ปาทสทฺทปูปท + ปา  ปาเน ในการดืม่ + อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มดืม่ ดว้ยราก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาทป. (ตน้ไม)้
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ว.ิ คหุาย�  สยตตี ิ คหุาสย,ํ  จตฺิต�.  (คหุาสทฺทปูปท + ส ิ สเย ในการนอน + อ) (กตัตุสาธนะ) 

 อ.จติ ยอ่มอาศยัอยู ่ในถ�้าคอืหทยัวตัถุ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คหุาสย. (ผูอ้าศยัอยูใ่นถ�้าคอืหทยั

วตัถุ) 

ว.ิ -  ททาตตี ิ ทายโก,  ปรุโิส.  (ทา  ทาเน ในการให ้+ ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ) (แปลง อา เป็น อาย)

    ยอ่มให ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทายก. (ผูใ้ห)้

 -  ททาตตี ิ ทายิกา,  อตฺิถ.ี (ทา  ทาเน ในการให ้+ ณฺว ุ+ อา) (กตัตุสาธนะ) (แปลง อ เป็น อ)ิ

    ยอ่มให ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทายกิา. (ผูใ้ห)้

 -  ททาตตี ิ ทายก,ํ  กุล�.  (ทา  ทาเน ในการให ้+ ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ)

    ยอ่มให ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทายก. (ผูใ้ห)้

ว.ิ ภควโต  โอวาทานุสาสนึ  สณุาตตี ิ สาวโก, สาวิกา. (ส ุ สวเณ ในการฟัง + ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มฟัง ซึง่โอวาท และอนุสาสนี ของพระผูม้พีระภาคเจา้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สาวก, สาวกิา.

ว.ิ - รตนตฺตย�  อุปาสตตี ิ อปุาสโก.  (อุปปพฺุพ + อาส  อุปเวสเน ในการเขา้ไปใกล ้+ ณฺว)ุ 

    ยอ่มเขา้ไปนัง่ใกล ้ซึง่พระรตันตรยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปาสก. (ผูเ้ขา้ไปนัง่ใกล้

  พระรตันตรยั)

 -  รตนตฺตย�  อุปาสตตี ิ อปุาสิกา.  (อุปปพฺุพ + อาส  อุปเวสเน ในการเขา้ไปใกล ้+ ณฺว ุ+ อา) 

    ยอ่มเขา้ไปนัง่ใกล ้ซึง่พระรตันตรยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปาสกิา. (ผูเ้ขา้ไปนัง่ใกล้

  พระรตันตรยั) 

ว.ิ ชเนตตี ิ ชนโก, ชนิกา.  (ชน  ชนเน ในการเกดิ + เณ + ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มใหเ้กดิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชนก, ชนิกา. (ผูใ้หก้�าเนิด, บดิา, มารดา)

ว.ิ หนฺตตี ิ วธโก.  (หน  หสึาย� ในการเบยีดเบยีน + ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มฆา่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วธก. (ผูฆ้า่) (แปลง หน เป็น วธ)

ว.ิ กโรตตี ิ กตตฺา.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺตุ. (ผูก้ระท�า)

ว.ิ ภาเวตตี ิ ภาเวตา.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม ีความเป็น + เณ + ตุ) (กตัตุสาธนะ) (การิตปัจจยั) 

 ยอ่มใหม้ ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาเวตุ. (ผูใ้หม้,ี ผูใ้หเ้จรญิ) (วทุธ ิอ ูเป็น โอ, แปลง โอ เป็น อาว) 

ว.ิ กาเรตตี ิ กาเรตา,  การยิตา,  การาเปตา,  การาปยิตา. (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ, 

ณย, ณาเป, ณาปย + ตุ)

 ยอ่มใหก้ระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาเรตุ,  การยตุิ,  การาเปตุ,  การาปยตุิ. (ผูใ้หก้ระท�า) 

ว.ิ ภย�  ปสฺสตตี ิ ภยทสสฺาวี. (ภยสทฺทปูปท + ทสิ  เปกฺขเน ในการด-ูเหน็ + อาว)ี (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเหน็ ซึง่ภยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภยทสฺสาว.ี (ผูเ้หน็ภยั) (แปลง ทสิ เป็น ทสฺส)
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ว.ิ สเทวก�  โลก�  ทิฏฺธมฺมิกาทิวเสน  สาสตีติ  สตฺถา. (สาส  อนุสิฏฺมิฺหิ ในการสัง่สอน + รตฺถุ) 

(กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มสัง่สอน ซึง่ชาวโลก พรอ้มทัง้เทวโลก ดว้ยสามารถแหง่ประโยชน์ มปีระโยชน์ในปัจจบุนั

เป็นตน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺถุ. (ผูส้ ัง่สอน, พระศาสดา, คร)ู

ว.ิ ปตฺุต�  ปาตตี ิ ปิตา.  (ปา  รกฺขเณ ในการรกัษา + รตุิ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรกัษา ซึง่บุตร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปิตุ. (ผูร้กัษา, บดิา)

ว.ิ ธมฺเมน  ปตฺุต�  มาเนตตี ิ มาตา.  (มาน  ปชูาย� ในการบชูา + ราตุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มยกยอ่ง ซึง่บุตร โดยธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาตุ. (ผูย้กยอ่งบุตร, มารดา)

ว.ิ อรชุ ิ รชุต ิ รชุสฺิสตตี ิ วา  โรโค.  (รชุ  โรเค ในการเสยีดแทง + ณ) (กตัตุ) (แปลง ช เป็น ค)

 ไดเ้สยีดแทงแลว้ ยอ่มเสยีดแทง หรอืจกัเสยีดแทง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โรค. (โรคผูเ้สยีดแทง)

ว.ิ อุปปฺชฺชตตี ิ อปุปฺาโท.  (อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ณ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเกดิขึน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปปฺาท. (ผูเ้กดิขึน้)

ว.ิ -  อผสุ ิ ผสุต ิ ผสุสฺิสตตี ิ วา  ผสโฺส.  (ผสุ  ผสุเน ในการกระทบ + ณ) (กตัตุสาธนะ)

    ไดก้ระทบแลว้ ยอ่มกระทบ หรอืจกักระทบ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ผสฺส. (ผูก้ระทบ, ผูส้มัผสั)

 -  ผสุนฺต ิ เตน  สมฺปยตฺุตาต ิ ผสโฺส.  (ผสุ  ผสุเน ในการกระทบ + ณ) (กรณสาธนะ)

    อ.สปัยตุตธรรม ท. ยอ่มกระทบ ดว้ยธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ผสฺส. (ธรรมเป็นเครือ่ง   

 กระทบ)

ว.ิ อาหรตตี ิ อาหาโร.  (อาปพฺุพ + หร  หรเณ ในการน�าไป + ณ) (กตัตุสาธนะ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มน�ามา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาหาร.  (อาหาร, ผูน้�ามา)

ว.ิ อุปหนตตี ิ อปุฆาโต.  (อุปปพฺุพ + หน  หสึาย� ในการเบยีดเบยีน + ณ) (แปลง หน เป็น ฆาต)

 ยอ่มเขา้ไปเบยีดเบยีน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปฆาต.  (ผูเ้ขา้ไปเบยีดเบยีน) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ รญฺชนฺต ิ อเนนาต ิ ราโค.  (รนฺช  ราเค ในความก�าหนดั + ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มก�าหนดั ดว้ยโลภะนี้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ราค. (ราคะเป็นเครือ่งก�าหนดั)

ว.ิ รญฺชยีต ิ อเนนาต ิ ราโค.  (รนฺช  ราเค ในความก�าหนดั + ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูก�าหนดั ดว้ยโลภะนี้ เพราะเหตุนัน้ อ.โลภะนี้ ชือ่วา่ราค. (โลภะเป็นเครือ่งถกูก�าหนดั)

ว.ิ สย�  รญฺชตตี ิ ราโค.  (รนฺช  ราเค ในความก�าหนดั + ณ) (กตัตุสาธนะ) (แปลง นฺช เป็น ช)

 ยอ่มก�าหนดั เอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ราค. (ผูก้�าหนดั)

ว.ิ ปชฺชเต  อเนนาต ิ ปาโท.  (ปท  คตมฺิห ิในการไป + ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูไป ดว้ยอวยัวะน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาท. (อวยัวะเป็นเครือ่งไป, เทา้)

ว.ิ ภุชฺชตตี ิ โภโค.  (ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลนืกนิ + ณ) (กมัมสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)

 ยอ่มถกูบรโิภค เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โภค. (โภคทรพัย)์
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ว.ิ ภชยีตตี ิ ภาโค.  (ภช  ภาชเน ในการแบง่ + ณ) (กมัมสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)

 ยอ่มถกูแบง่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาค. (สว่นทีถ่กูแบง่, สว่น)

ว.ิ ภรยีตตี ิ ภาโร.  (ภร  หรเณ ในการน�าไป + ณ) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูน�าไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาร. (สิง่ทีถ่กูน�าไป, ภาระ)

ว.ิ ลพฺภตตี ิ ลาโภ.  (ลภ  ลาเภ ในการได ้+ ณ) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูได ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ลาภ. (สว่นทีถ่กูได,้ ลาภ)

ว.ิ โวหรยีตตี ิ โวหาโร.  (ว ิ+ อว + หร  หรเณ ในการน�าไป + ณ) (กมัมสาธนะ) (แปลงอวเป็นโอ)

 ยอ่มถกูเรยีก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โวหาร. (เป็นทีอ่นัเขาเรยีก, ส�านวน, โวหาร, ค�าพดู)

ว.ิ ทยีตตี ิ ทาโย.  (ทา  ทาเน ในการให ้+ ณ) (แปลง อา เป็น อาย = อาการนฺตานมาโย)

 ยอ่มถกูให ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทาย. (เป็นทีอ่นัเขาให,้ รางวลั) (กมัมสาธนะ)

ว.ิ วหิรนฺต ิ เอตฺถาต ิ วิหาโร.  (วปิพฺุพ + หร  นิวาเส ในการอยู ่+ ณ) (อธกิรณสาธนะ)

 อ.ภกิษุ ท. ยอ่มอยู ่ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วหิาร. (ทีเ่ป็นทีอ่ยู,่ วหิาร, วดั)

ว.ิ อารมนฺต ิ เอตสฺมนฺิต ิ อาราโม.  (อาปพฺุพ + รม ุ กฬีาย� ในการเลน่ + ณ) (อธกิรณสาธนะ)

 อ.ภกิษุ ท. ยอ่มรืน่รมย ์ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาราม. (ทีเ่ป็นทีร่ ืน่รมย,์ อาราม, วดั)

ว.ิ โสจน�  โสโก.  (สจุ  โสเก ในความเศรา้โศก + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง จ เป็น ก)

 อ.ความเศรา้โศก ชือ่วา่โสก. (ความเศรา้โศก)

ว.ิ จชน�  จาโค.  (จช  จาเค ในการสละ + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค = กคา จชาน�)

 อ.การสละ ชือ่วา่จาค. (การสละ, การบรจิาค) 

ว.ิ ยญฺุชน�  โยโค.  (ยชุ  โยเค ในการประกอบ + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)

 อ.การประกอบ ชือ่วา่โยค. (การประกอบ)

ว.ิ ภญฺชน�  ภงฺโค.  (ภนฺช  อวมทฺทเน ในการหกัท�าลาย + ณ) (แปลง นฺ เป็น นิคหติ)

 อ.การแตกหกัไป ชือ่วา่ภงฺค. (การแตกไป) (แปลง ช เป็น ค) (ภาวสาธนะ)

ว.ิ ปจฺจเยห ิ สงฺคมฺม  กรยีตตี ิ สงฺขาโร.  (ส�ปพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กมัมสาธนะ)

 อนัปัจจยั ท.  ประชมุกนัแลว้ ยอ่มกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สงฺขาร.  (ถกูปัจจยัปรงุแต่ง)

ว.ิ สงฺขรยีต ิ เตนาต ิ สงฺขาโร.  (ส�ปพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูปรงุแต่ง ดว้ยธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สงฺขาร.  (ธรรมเป็นเครือ่งปรงุแต่ง)

ว.ิ สงฺขรณ�  สงฺขาโร.  (ส�ปพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การปรงุแต่ง ชือ่วา่สงฺขาร. (การปรงุแต่ง)

ว.ิ ปร ิ สมนฺตโต  กรยีตตี ิ ปริกฺขาโร.  (ปรปิพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูกระท�า โดยรอบ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรกฺิขาร. (บรขิาร)
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ว.ิ อุปคนฺตฺวา  กโรตตี ิ อปุกาโร.  (อุปปพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กตัตุสาธนะ)

 เขา้ไปใกลแ้ลว้ ยอ่มกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปการ.  (อุปการะ)

ว.ิ ลุพฺภนฺต ิ เตนาต ิ โลโภ.  (ลุภ  คทฺิธมฺิห ิในความอยากได ้+ ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มอยากได ้ดว้ยธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โลภ. (ธรรมเป็นเครือ่งอยากได,้ โลภะ)

ว.ิ สย�  ลุพฺภตตี ิ โลโภ.  (ลุภ  คทฺิธมฺิห ิในความอยากได ้+ ณ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มอยากได ้ดว้ยโลภะเอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โลภ. (อยากไดเ้อง, โลภะ)

ว.ิ ลุพฺภน�  โลโภ.  (ลุภ  คทฺิธมฺิห ิในความอยากได ้+ ณ) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความอยากได ้ชือ่วา่โลภ. (ความโลภ, ความอยากได)้

ว.ิ ทสฺุสนฺต ิ เตนาต ิ โทโส.  (ทสุ  อปปีฺตมฺิห ิในความไมย่นิด ี+ ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มประทษุรา้ย ดว้ยธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โทส. (ธรรมเป็นเครือ่งประทษุรา้ย, โทสะ)

ว.ิ สย�  ทสฺุสตตี ิ โทโส. (ทสุ  อปปีฺตมฺิห ิในความไมย่นิด ี+ ณ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มประทษุรา้ย ดว้ยโทสะเอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โทส. (ประทษุรา้ยเอง, โทสะ)

ว.ิ ทสฺุสน�  โทโส.  (ทสุ  อปปีฺตมฺิห ิในความไมย่นิด ี+ ณ) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความประทษุรา้ย ชือ่วา่โทส. (ความประทษุรา้ย, โทสะ)

ว.ิ มยฺุหนฺต ิ เตนาต ิ โมโห.  (มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + ณ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มหลง ดว้ยธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โมห. (ธรรมเป็นเครือ่งหลง, โมหะ)

ว.ิ สย�  มยฺุหตตี ิ โมโห.  (มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + ณ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มหลง ดว้ยโมหะเอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โมห. (หลงเอง, โมหะ)

ว.ิ มยฺุหน�  โมโห.  (มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + ณ) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความหลง ชือ่วา่โมห. (ความหลง, โมหะ)

ว.ิ สย�  ภวตตี ิ สยมภฺ.ู  (สย�สทฺทปูปท + ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + กฺว)ิ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเป็น เอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สยมฺภ.ู  (พระผูเ้ป็นเอง, พระพทุธเจา้)

ว.ิ สงฺคมฺม  ภาสนฺต ิ เอตฺถาต ิ สภา. (ส� + ภาส วยิตฺตยิ� วาจาย� ในการพดูชดั + กฺว)ิ (อธกิรณะ)

 ประชมุกนัแลว้ ยอ่มกลา่ว ในทีป่ระชมุน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สภา.  (ทีเ่ป็นทีป่ระชมุพดูคยุกนั) 

ว.ิ ภุเชน  คจฺฉตตี ิ ภชุโค.  (ภุชสทฺทปูปท + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + กฺว)ิ (กตัตุสาธนะ)

 อ.สตัวใ์ด ยอ่มไป ดว้ยขนด เพราะเหตุนัน้ อ.สตัวน์ัน้ ชือ่วา่ภุชค.  (ผูไ้ปดว้ยขนด, ง)ู

ว.ิ วหิายเส  คจฺฉตตี ิ วิหโค. (วหิายสสทฺทปูปท + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + กฺว)ิ 

 ยอ่มไป ในอากาศ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วหิค.  (นก) (กตัตุสาธนะ) (แปลงวหิายส เป็น วหิ)

ว.ิ กมฺมโต  ชาโต  กมมฺโช,  วปิาโก.  (กมฺมสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (ปงุลงิค)์

 เกดิแลว้ เพราะกรรม ชือ่วา่กมฺมช, ไดแ้ก่วบิาก.  (เกดิเพราะกรรม) (ปัญจมตีปัปรุสิสมาส)
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ว.ิ กมฺมโต  ชาตา  กมมฺชา,  ปฏสินฺธ.ิ  (กมฺมสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (อติถลีงิค)์

 เกดิแลว้ เพราะกรรม ชือ่วา่กมฺมชา, ไดแ้ก่ปฏสินธ.ิ  (เกดิเพราะกรรม) (ปัญจมตีปัปรุสิสมาส)

ว.ิ กมฺมโต  ชาต�  กมมฺช,ํ  รปู� .  (กมฺมสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (นปงุสกลงิค)์

 เกดิแลว้ เพราะกรรม ชือ่วา่กมฺมช, ไดแ้ก่รปู. (เกดิเพราะกรรม) (ปัญจมตีปัปรุสิสมาส)

ว.ิ จตฺิตโต  ชาต�  จิตตฺช,ํ  รปู� . (จตฺิตสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (ปัญจมตีปัปรุสิ)

 (อ.รปู) อนัเกดิแลว้ เพราะจติ ชือ่วา่จตฺิตช. (อนัเกดิเพราะจติ)

ว.ิ อุตุโต  ชาต�  อตุชุ,ํ  รปู� .  (อุตุสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (ปัญจมตีปัปรุสิสมาส)

 (อ.รปู) อนัเกดิแลว้ เพราะอุตุ ชือ่วา่อุตุช. (อนัเกดิเพราะอุตุ)

ว.ิ อาหารโต  ชาต�  อาหารช,ํ  รปู� .  (อาหารสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ 

 (อ.รปู) อนัเกดิแลว้ เพราะอาหาร ชือ่วา่อาหารช.  (อนัเกดิเพราะอาหาร)

ว.ิ ปงฺเก  ชาต�  ปงฺกช.ํ  (ปงฺกสทฺทปูปท + ชน  ชนเน ในการเกดิ + กฺว)ิ (สตัตมตีปัปรุสิสมาส)

 เกดิแลว้ ในตม ชือ่วา่ปงฺกช.  (เกดิในตม, บงกช, บวั)

ว.ิ โลก�  อเวทตี ิ โลกวิท.ู  (โลกสทฺทปูปท + วทิ  าเณ ในความรู ้+ กฺว)ิ (กตัตุสาธนะ)

 อ.บุคคลใด ไดรู้แ้จง้แลว้ ซึง่โลก เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่โลกวทิ.ู (ผูรู้แ้จง้โลก, 

พระพทุธเจา้)

๑. แปลง ส ฺของทิสธาต ุเป็น ส และทีฆะสระหน้า

 ตวัอยา่ง   ศพัทเ์ดมิ ค�าแปล

 อทีโิส, อทีสิา อทีสิ,ี อทีสิ� อมิ + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่น้ี 

 ยาทโิส, ยาทสิา ยาทสิ,ี ยาทสิ� ย + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ใด

 ตาทโิส, ตาทสิา ตาทสิ,ี ตาทสิ� ต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน้

 มาทโิส, มาทสิา มาทสิ,ี มาทสิ� อมฺห + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบัเรา 

 กทีโิส, กทีสิา กทีสิ,ี กทีสิ� ก ึ+ ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ไร 

 เอทโิส  เอตาทโิส, เอทสิา 

 เอทสิ,ี เอทสิ�   เอต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 สาทโิส สทโิส, สาทสิา สาทสิ ี

 สทสิา สทสิ,ี สาทสิ� สทสิ�   สมาน + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบั, ผูเ้หมอืน

๒. แปลง ส ฺของทิสธาต ุเป็น ส, แปลง ท ของ ทิสธาต ุเป็น ร และทีฆะสระหน้า

 อรีโิส (แปลง อมิ เป็น อ)ิ อมิ + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่น้ี

 ยารโิส    ย + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ใด
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 ตารโิส    ต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน้

 มารโิส (แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

 กรีโิส (ลบนิคหติ) ก ึ+ ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ไร

 เอรโิส (แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 สารโิส สรโิส (แปลง สมาน เป็น ส)สมาน + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบั, ผูเ้หมอืน

๓. แปลง ส ฺของ ทิสธาต ุเป็น กฺข และทีฆะสระหน้า

 อทีกฺิโข (แปลง อมิ เป็น อ)ิ อมิ + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่น้ี

 ยาทกฺิโข   ย + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ใด

 ตาทกฺิโข   ต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน้

 มาทกฺิโข (แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

 กทีกฺิโข (ลบนิคหติ) ก ึ+ ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ไร

 เอทกฺิโข  (แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 สาทกฺิโข สทกฺิโข สารกฺิโข สรกฺิโข สมาน + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบั, ผูเ้หมอืน 

๔. แปลง ส ฺของทิสธาต ุเป็น อี และทีฆะสระหน้า

 อที ี (แปลง อมิ เป็น อ)ิ อมิ + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่น้ี

 ยาท ี    ย + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ใด

 ตาท ี    ต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน้

 มาท ี (แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

 กที ี (ลบนิคหติ) ก ึ+ ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ไร

 เอท ี (แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 สาท ี (แปลง สมาน เป็น ส) สมาน + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่กบั, ผูเ้หมอืน

๕. แปลง ส ฺของทิสธาตท่ีุมีตมุหฺศพัทเ์ป็นต้นอยู่หน้า เป็น ส และทีฆะสระหน้า

 ตุมฺหาทโิส, ตุมฺหาทสิ ี ตุมฺห + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ทา่น

 ขนฺธาทสิา   ขนฺธ + ทสิ + กฺว ิ ผูเ้ชน่ขนัธ์

วธิกีารแปลงศัพท์(อาเทศ) มดีังนี้

๑. แปลง อิม เป็น อิ  ด้วย “อิ”นิปาตนะ เชน่

 อทีโิส, อทีสิา, อทีสิ,ี อทีสิ�  (อมิ + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่น้ี

 อรีโิส     (อมิ + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่น้ี
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 อทีกฺิโข     (อมิ + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่น้ี

 อที ี     (อมิ + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่น้ี

๒. แปลง อมหฺ เป็น ม ด้วย “ม”นิปาตนะ เชน่

 มาทโิส, มาทสิา, มาทสิ,ี มาทสิ�   (อมฺห + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

 มารโิส    (อมฺห + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

 มาท ี    (อมฺห + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่กบัเรา

๓. แปลง เอต เป็น เอ ด้วย “เอ”นิปาตนะ เชน่

 เอทโิส, เอทสิา, เอทสิ,ี เอทสิ� (เอต + ทสิ + กฺว)ิ  ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 เอรโิส    (เอต + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

 เอท ี    (เอต + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้ชน่นัน่, ผูเ้ชน่น้ี

๔. แปลง สมาน เป็น ส ด้วย “ส”นิปาตนะ เชน่

 สาทโิส, สทโิส, สาทสิา, สาทสิ,ี

 สทสิา, สทสิ,ี สาทสิ�, สทสิ�. (สมาน + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้หมอืนกบั, ผูเ้หมอืน

 สารโิส, สรโิส  (สมาน + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้หมอืนกบั, ผูเ้หมอืน

 สาทกฺิโข, สทกฺิโข  (สมาน + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้หมอืนกบั, ผูเ้หมอืน

 สารกฺิโข, สรกฺิโข   (สมาน + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้หมอืนกบั, ผูเ้หมอืน

 สาท ี    (สมาน + ทสิ + กฺว)ิ ผูเ้หมอืนกบั, ผูเ้หมอืน

ว.ิ อมิมวิ  น�  ปสฺสตตี ิ อีทิโส,  ปรุโิส.  (อมิสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว)ิ (กมั) 

 ยอ่มเหน็ ซึง่บุคคลนัน้ เพยีงดงับุคคลน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.  (ผูเ้ชน่น้ี) (ทตุยิาตปัปรุสิ)

ว.ิ อมิมวิ  น�  ปสฺสตตี ิ อีทิสี,  กญฺา.  (อมิาสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว ิ+ อ)ี 

 ยอ่มเหน็ ซึง่สาวน้อยคนนัน้ เพยีงดงัสาวน้อยคนน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.ี  (ผูเ้ชน่น้ี) 

ว.ิ อทิมวิ  น�  ปสฺสตตี ิ อีทิส,ํ  จตฺิต�.  (อมิสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว)ิ (กมัมะ) 

 ยอ่มเหน็ ซึง่จติดวงนัน้ เพยีงดงัจติดวงน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.  (ผูเ้ชน่น้ี) (ทตุยิาตปัปรุสิ)

ว.ิ อยมวิ  ทสฺิสตตี ิ อีทิโส,  ปรุโิส.  (อมิสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว)ิ (กมัมะ)

 (อ.บุคคลนัน้) ยอ่มถกูเหน็ เพยีงดงับุคคลน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.  (ผูเ้ชน่น้ี) (กมัมธารย)

ว.ิ อยมวิ  ทสฺิสตตี ิ อีทิสี,  กญฺา.  (อมิสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว ิ+ อ)ี (กมั)

 (อ.สาวน้อยคนนัน้) ยอ่มถกูเหน็ เพยีงดงัสาวน้อยคนน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.ี  (ผูเ้ชน่น้ี) 



187กิตกปัจจัย

ว.ิ อทิมวิ  ทสฺิสตตี ิ อีทิส,ํ  วตฺถุ.  (อมิสทฺทปูปท + อวิ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด ู+ กฺว)ิ (กมัมะ)

 (อ.วตัถุนัน้) ยอ่มถกูเหน็ เพยีงดงัวตัถุน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทีสิ.  (ผูเ้ชน่น้ี) (กมัมธารยสมาส) 

ว.ิ อปาเยสฺวปตมาเน  อธคิตมคฺคาทเิก  สตฺเต  ธาเรตตี ิ ธมโฺม.  (ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ รมฺม) 

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่สตัว ์ท. ผูม้มีรรคอนัไดบ้รรลุแลว้เป็นตน้ กระท�า ไมใ่หต้กไปอยู ่ในอบายภมู ิท. 

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺม. (สภาพทีท่รงไว)้ (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ ธรนฺต ิ เตนาต ิ ธมโฺม.  (ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ รมฺม) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มทรงไว ้ดว้ยสภาพนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺม.  (สภาพเป็นเครือ่งทรงไว)้

ว.ิ สลกฺขณ�  ธาเรตตี ิ ธมโฺม.  (ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ รมฺม) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่ลกัษณะของตน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺม.  (ทรงลกัษณะของตนไว)้

ว.ิ ปจฺจเยห ิ ธรยีตตี ิ ธมโฺม.  (ธร  ธารเณ ในการทรงไว ้+ รมฺม) (กมัมสาธนะ)

 อนัปัจจยั ท. ยอ่มทรงไว ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺม.  (สภาพทีถ่กูปัจจยัทรงไว)้

ว.ิ กรยีตตี ิ กมมฺ.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + รมฺม) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กมฺม. (สิง่ทีถ่กูกระท�า, กรรม)

ว.ิ พฺรหฺม�  จรตุิ�  สลี�  ยสฺสาต ิ พรฺหมฺจารี,  พรฺหมฺจารินี,  พรฺหมฺจาริ. (พฺรหฺมสทฺทปูปท + จร  

จรเณ ในความประพฤต ิ+ ณ)ี สมาสรปู, ตสัสลีสาธนะ

 อ.อนัประพฤต ิซึง่ขอ้ปฏบิตัอินัประเสรฐิ เป็นปกต ิของบุคคลใด มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคล

นัน้ ชือ่วา่พฺรหฺมจาร,ี พฺรหฺมจารนีิ, พฺรหฺมจาร.ี (ผูม้กีารประพฤตขิอ้ปฏบิตัอินัประเสรฐิ 

เป็นปกต)ิ

ว.ิ พฺรหฺม�  จรต ิ สเีลนาต ิ พรฺหมฺจารี,  พรฺหมฺจารินี,  พรฺหมฺจาริ.  (พฺรหฺม + จร  จรเณ + ณ)ี

 ยอ่มประพฤต ิซึง่ขอ้ปฏบิตัอินัประเสรฐิ โดยปกต ิเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พฺรหฺมจาร,ี พฺรหฺมจารนีิ, 

พฺรหฺมจาร.ี (ผูป้ระพฤตขิอ้ปฏบิตัอินัประเสรฐิโดยปกต)ิ กตัตุรปู, ตสัสลีสาธนะ

ว.ิ สจฺจ�  วทตุิ�  สลี�  ยสฺสาต ิ สจจฺวาที,  สจจฺวาทินี,  สจจฺวาทิ.  (สจฺจสทฺทปูปท + วท  วยิตฺตยิ�  

วาจาย� ในการพดูชดั + ณ)ี สมาสรปู, ตสัสลีสาธนะ

 อ.อนักลา่ว ซึง่ความจรงิ เป็นปกต ิ ของบุคคลใด มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ 

สจฺจวาท,ี สจฺจวาทนีิ, สจฺจวาท.ี (ผูม้กีารกลา่วความจรงิเป็นปกต)ิ

ว.ิ สจฺจ�  วทต ิ สเีลนาต ิ สจจฺวาที,  สจจฺวาทินี,  สจจฺวาทิ. (สจฺจ + วท  วยิตฺตยิ� วาจาย� + ณ)ี

 ยอ่มกลา่ว ซึง่ความจรงิ โดยปกต ิเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สจฺจวาท,ี สจฺจวาทนีิ, สจฺจวาท.ี (ผูก้ลา่ว

ความจรงิโดยปกต)ิ กตัตุรปู, ตสัสลีสาธนะ

ว.ิ ปณฺฑติ�  อตฺตาน�  มญฺตตี ิ ปณฺฑิตมานี,  พาโล.  (ปณฺฑติสทฺทปูปท+มน  าเณ ในความรู ้+ณ)ี 

 ยอ่มส�าคญั ซึง่ตน วา่เป็นบณัฑติ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปณฺฑติมานี. (ผูส้�าคญัตนวา่เป็นบณัฑติ)
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ว.ิ พหสฺุสตุ�  อตฺตาน�  มญฺตตี ิ พหสุสฺตุมานี,  พาโล. (พหสฺุสตุสทฺทปูปท+มน  าเณ ในความรู+้ณ)ี 

 ยอ่มส�าคญั ซึง่ตน วา่เป็นผูม้กีารศกึษามาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พหสฺุสตุมานี. (ผูส้�าคญัตนวา่ 

เป็นผูม้กีารศกึษามาก)

ว.ิ ภกฺิขตุิ�  สลี�  ยสฺสาต ิ ภิกฺข.ุ  (ภกฺิข  ยาจเน ในการขอ + ร)ู (รสัสะ อ ูเป็น อุ) (ตสัสลีสาธนะ)

 อ.อนัขอ เป็นปกต ิ ของบุคคลใด มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ภกฺิข.ุ (ผูม้กีารขอ 

เป็นปกต)ิ

ว.ิ อภกฺิข ิ ภกฺิขต ิ ภกฺิขสฺิสต ิ วา  สเีลนาต ิ ภิกขฺ.ุ  (ภกฺิข  ยาจเน ในการขอ + ร)ู (รสัสะ อ ูเป็น อุ)

 ไดข้อแลว้ ยอ่มขอ หรอืจกัขอ โดยปกต ิเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภกฺิข.ุ (ผูข้อโดยปกต,ิ ภกิษุ)

ว.ิ ส�สาเร  ภย�  อกฺิขตตี ิ ภิกขฺ.ุ  (ภยสทฺทปูปท + อกฺิข  ทสฺสนงฺเกส ุในการเหน็และเครือ่งหมาย + ร)ู 

 ยอ่มเหน็ ซึง่ภยั ในสงสาร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภกฺิข.ุ (ผูเ้หน็ภยัในสงสาร) (ลบ ย ของ ภย)

ว.ิ สพฺพ�  ชานาตตี ิ สพพฺญญฺ.ู  (สพฺพสทฺทปูปท + า  อวโพธเน ในการรู ้+ ร)ู (ทตุยิาตปัปรุสิ)

 ยอ่มรู ้ซึง่สิง่ทัง้ปวง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สพฺพญฺญ.ู (ผูรู้ส้ ิง่ทัง้ปวง, พระพทุธเจา้) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ มตฺต�  ชานาตตี ิ มตตฺญญฺ.ู  (มตฺตาสทฺทปูปท + า  อวโพธเน ในการรู ้+ ร)ู (ทตุยิาตปัปรุสิ)

 ยอ่มรู ้ซึง่ประมาณ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มตฺตญฺญ.ู  (ผูรู้จ้กัประมาณ) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ ธมฺม�  ชานาตตี ิ ธมมฺญญฺ.ู  (ธมฺมสทฺทปูปท + า  อวโพธเน ในการรู ้+ ร)ู (ทตุยิาตปัปรุสิ)

 ยอ่มรู ้ซึง่ธรรม(เหตุ) เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมญฺญ.ู  (ผูรู้ธ้รรม, ผูรู้จ้กัเหตุ) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ กรณสโีล  การโุก,  สปิปีฺ.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณุก) (วทุธ ิอ เป็น อา )

 อ.ผูม้กีารกระท�าเป็นปกต ิชือ่วา่การกุ, ไดแ้ก่ผูม้ศีลิปะ. (นายชา่ง)

ว.ิ ส�หนต ิ สมคฺค�  กมฺม�  สมปุคจฺฉตตี ิ สโํฆ.  (ส�ปพฺุพ + หน  คตยิ� ในการไป + ร) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเขา้ถงึ ซึง่กรรม อนัพรอ้มเพรยีงกนั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ส�ฆ. (พระสมมตสิงฆ)์

ว.ิ สมฺมเทว  กเิลสทรเถ  หนตตี ิ สโํฆ.   (ส�ปพฺุพ + หน  หสึาย� ในเบยีดเบยีน + ร) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มฆา่ ซึง่กเิลสอนัเรา่รอ้น ท. ดว้ยดนีัน่เทยีว เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ส�ฆ. (พระอรยิสงฆ)์

ว.ิ อารมฺมเณ  ปฏหิญฺตตี ิ ปฏิโฆ, โทโส. (ปตปิพฺุพ+ หน   หสึาคตสี ุในเบยีดเบยีนและการไป +ร) 

 ยอ่มเคยีดแคน้ ในอารมณ์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปฏฆิ, ไดแ้ก่โทสะ. (ความคบัแคน้) (กตัตุ)

ว.ิ นนฺทยีเต  นนฺทนํ.  (นนฺท  นนฺทเน ในความเพลดิเพลนิ + ย)ุ (ภาวสาธนะ)

 เพลดิเพลนิอยู ่ชือ่วา่นนฺทน. (ความเพลดิเพลนิ)

ว.ิ นนฺทติพฺพนฺต ิ นนฺทนํ, วน�. (นนฺท  นนฺทเน ในความยนิด ี+ ย)ุ (กมัมสาธนะ)

 พงึถกูเพลดิเพลนิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นนฺทน, ไดแ้ก่ป่า. (สิง่ทีถ่กูเพลดิเพลนิ)

ว.ิ สยูต ิ สวณํ.  (ส ุ สวเณ ในการฟัง + ย)ุ (ภาวสาธนะ)

 การฟังอยู ่ชือ่วา่สวณ. (การฟัง)
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ว.ิ สตุ ิ สวณํ.  (ส ุ สวเณ ในการฟัง + ย)ุ (ภาวสาธนะ)

 อ.การฟัง ชือ่วา่สวณ. (การฟัง)

ว.ิ อารมฺมณ�  วชิานาตตี ิ วิญญฺาณํ,  วิชานนํ  วา.  (วปิพฺุพ + า  อวคมเน ในการรู ้+ ย)ุ (กตัตุ)

 ยอ่มรู ้ซึง่อารมณ์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วญฺิาณ, วชิานน. (สภาพทีรู่อ้ารมณ์, วญิญาณ, จติ)

ว.ิ ฆายตตี ิ ฆานํ.  (ฆา  คนฺโธปาทาเน ในการถอืเอาซึง่กลิน่ + ย)ุ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มสดูดม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฆาน. (จมกู)

ว.ิ ฌายตตี ิ ฌานํ.  (เฌ  จนฺิตาย� ในความคดิ-การเพง่ + ย)ุ (กตัตุสาธนะ) (แปลง เอ เป็น อา) 

 ยอ่มเพง่พนิิจ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฌาน. (ฌาน, การเพง่)

ว.ิ กโรต ิ เตนาต ิ กรณํ.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ย)ุ (กรณสาธนะ) 

 ยอ่มกระท�า ดว้ยวตัถุนัน้ เพราะเหตุนัน้ อ.วตัถุนัน้ ชือ่วา่กรณ. (เป็นเครือ่งกระท�า, เครือ่งมอื)

ว.ิ ยถาสรปู�   สทฺทา  พฺยากรยีนฺต ิ เอเตนาต ิ พยฺากรณํ.  (ว+ิอา + กร  กรเณ ในการกระท�า + ย)ุ 

 อ.ศพัท ์ ท. ยอ่มถกูกลา่ว ตามสภาพของตน ดว้ยคมัภรีน้ี์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พฺยากรณ.  

(เป็นเครือ่งอนัเขากลา่วศพัทต์ามสภาพ, คมัภรีไ์วยากรณ์) (กรณสาธนะ)

ว.ิ ปรูยต ิ เตนาต ิ ปรูณํ.  (ปรู  ปรูเณ ในการใหเ้ตม็ + ย)ุ (กรณสาธนะ)

 ยอ่มใหเ้ตม็ ดว้ยวตัถุนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรูณ. (วตัถุเป็นเครือ่งใหเ้ตม็)

ว.ิ ทยีต ิ อเนนาต ิ ทานํ.  (ทา  ทาเน ในการให ้+ ย)ุ (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูให ้ดว้ยเจตนานี้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทาน. (เจตนาเป็นเหตุอนัเขาให,้ ทานเจตนา)

ว.ิ ปมยีต ิ อเนนาต ิ ปมาณํ.  (ปปพฺุพ +  มา  ปรมิาเณ ในการนบั-ชัง่-ตวง + ย)ุ (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูค�านวณ ดว้ยวตัถุน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปมาณ. (วตัถุเป็นเครือ่งอนัเขาค�านวณ, 

ประมาณ)

ว.ิ วจฺุจต ิ อเนนาต ิ วจนํ.  (วจ  วยิตฺตยิ�  วาจาย� ในการพดูชดั + ย)ุ (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูกลา่ว ดว้ยค�าพดูน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วจน. (ค�าพดูเป็นเครือ่งอนัเขากลา่ว)

ว.ิ ภาเวตตี ิ ภาวนา.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม ีความเป็น + เณ + ย ุ+ อา) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มใหเ้จรญิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวนา. (ธรรมชาตผิูใ้หเ้จรญิ, ภาวนา)

ว.ิ ภาวยีต ิ เอตายาต ิ ภาวนา.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม ีความเป็น + เณ + ย ุ+ อา) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูใหเ้จรญิ ดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวนา. (เป็นเครือ่งอนัเขาใหเ้จรญิ, ภาวนา)

ว.ิ ติฏฺติ  ตสฺมินฺติ  านํ.  (า  คตนิิวตฺตมฺิห ิในการหา้มการไป + ย)ุ (อธกิรณสาธนะ)

 ยอ่มตัง้อยู ่ในทีน่ัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฐาน. (ทีเ่ป็นทีต่ ัง้, ฐาน)

ว.ิ สยต ิ ตสฺมนฺิต ิ สยนํ,  เสนํ  วา. (ส ิ สเย ในการนอน + ย)ุ (อธกิรณสาธนะ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 ยอ่มนอน ในทีน่ัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สยน, เสน. (ทีเ่ป็นทีน่อน) (แปลง เอ เป็น อย)
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ว.ิ อจฺฉต ิ ตสฺมนฺิต ิ อาสนํ.  (อาส  อุปเวสเน ในการเขา้ไปใกล ้+ ย)ุ (อธกิรณสาธนะ)

 ยอ่มเขา้ไปใกล ้ในทีน่ัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาสน. (ทีเ่ป็นทีน่ัง่, อาสนะ)

ว.ิ อธกิรยีต ิ เอตฺถาต ิ อธิกรณํ.  (อธปิพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ย)ุ (อธกิรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูอาศยักระท�า ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อธกิรณ. (ทีเ่ป็นทีอ่นัเขาอาศยักระท�า, 

อธกิรณ์)

ว.ิ สมฺมา  ปกาเรน  ททาต ิ  อสฺสาต ิ  สมปฺทานํ.  (ส� + ปปพฺุพ + ทา  ทาเน ในการให ้+ ย)ุ 

(สมัปทาน)  

 ยอ่มให ้โดยประการ ดว้ยด ีแก่บุคคลนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมฺปทาน. (เป็นทีใ่ห)้ 

ว.ิ อเปจฺจ  เอตสฺมา  อาททาตตี ิ อปาทานํ.  (อป+อา+ ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + ย)ุ (อปาทาน)

 หลกีไปแลว้ จากทีน้ี่ ยอ่มถอืเอา(ซึง่ทีอ่ืน่) เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อปาทาน. (เป็นแดนหลกีออก) 

ว.ิ อาทยีตตี ิ อาทิ.  (อาปพฺุพ + ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + อ)ิ (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูถอืเอาเบือ้งแรก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาท.ิ (เบือ้งแรก, เบือ้งตน้)

ว.ิ นิธยีตตี ิ นิธิ.  (นิปพฺุพ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ)ิ (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูฝังไว ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิธ.ิ (ขมุทรพัย)์

ว.ิ วธิยีตตี ิ วิธิ.  (วปิพฺุพ + ธา  กรเณ ในการกระท�า + อ)ิ (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วธิ.ิ (วธิ,ี พธิ)ี

ว.ิ วทิธาตตี ิ วิธิ.  (วปิพฺุพ + ธา  กรเณ ในการกระท�า + อ)ิ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มกระท�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วธิ.ิ (วธิ,ี พธิ)ี

ว.ิ วธิาน�  วิธิ.  (วปิพฺุพ + ธา  กรเณ ในการกระท�า + อ)ิ (ภาวสาธนะ)

 อ.การกระท�า ชือ่วา่วธิ.ิ (วธิ,ี พธิ,ี การกระท�า)

ว.ิ สมฺมา  สม�  วา  จตฺิต�  อาทธาตตี ิ สมาธิ.  (ส�+อาปพฺุพ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ)ิ (กตัตุ)

 ยอ่มตัง้ไว ้ซึง่จติ ดว้ยด ีหรอืสม�่าเสมอ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมาธ.ิ (สภาพธรรมทีด่�ารงจติไว้

ดว้ยด)ี

ว.ิ ชรีตตี ิ ชรา.  (ชร  วโยหานิมฺห ิในการเสือ่มแหง่วยั + อ + อา) (กตัตุสาธนะ) (ลง อาปัจจยั)

 ยอ่มคร�่าครา่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชรา. (ผูแ้ก่, ชรา)

ว.ิ ชรีณ�  ชรา.  (ชร  วโยหานิมฺห ิในการเสือ่มแหง่วยั + อ + อา) (ภาวสาธนะ) (ลง อาปัจจยั)

 อ.ความแก่ ชือ่วา่ชรา. (ความแก่, ชรา)

ว.ิ ปฏสิมฺภชฺิชตตี ิ ปฏิสมภิฺทา.  (ปต+ิส� + ภทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + อ + อา) 

 ยอ่มแตกฉาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปฏสิมฺภทิา. (ปฏสิมัภทิา) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ ปฏปิชฺชต ิ เอตายาต ิ ปฏิปทา.  (ปตปิพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + อ + อา) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มปฏบิตั ิดว้ยขอ้ปฏบิตัน้ีิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปฏปิทา. (ขอ้วตัรเป็นเครือ่งปฏบิตั)ิ
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ว.ิ สมฺปชฺชต ิ เอตายาต ิ สมปฺทา. (ส�ปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + อ + อา) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถงึพรอ้ม ดว้ยสมบตัน้ีิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมฺปทา. (สมบตัเิป็นเครือ่งถงึพรอ้ม)

ว.ิ สญฺชานาตตี ิ สญฺญา.  (สํปุพฺพ + า  อวคมเน ในการรู ้+ อ + อา) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรูโ้ดยการจดจ�า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สฺา. (ความจ�าไดห้มายรู,้ สญัญา)

ว.ิ ปชานาตตี ิ ปญฺญา.  (ปปุพฺพ + า  อวคมเน ในการรู ้+ อ + อา) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรูโ้ดยประการต่างๆ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปฺา. (ปัญญา)

ว.ิ อุเปกฺขตตี ิ อเุปกฺขา.  (อุปปพฺุพ + อกฺิข  ทสฺสนงฺเกส ุในการเหน็และเครือ่งหมาย + อ + อา) 

 ยอ่มแลดโูดยสมควร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุเปกฺขา. (วางเฉย, อุเบกขา) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ จนฺิตน�  จินฺตา.  (จนฺิต  จนฺิตาย� ในความคดิ + อ + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความคดิ ชือ่วา่จนฺิตา. (ความคดิ, ปัญญา)

ว.ิ ปติฏฺานํ  ปติฏฺา.  (ปติปุพฺพ + า  คตนิิวตฺตมฺิห ิในการหา้มการไป + อ + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.การตัง้อยูเ่ฉพาะ ชือ่วา่ปติฏฺา. (การตัง้ไวเ้ฉพาะ, การประดษิฐานไว,้ ทีพ่ ึง่)

ว.ิ สกฺิขน�  สิกฺขา.  (สกฺิข  วชฺิโชปาทาเน ในการถอืเอาซึง่วชิา + อ + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.การศกึษา ชือ่วา่สกฺิขา. (การศกึษา)

ว.ิ สกฺิขยีตตี ิ สิกฺขา. (สกฺิข  วชฺิโชปาทาเน ในการถอืเอาซึง่วชิา + อ + อา) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูศกึษา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สกฺิขา. (ขอ้ทีถ่กูศกึษา)

ว.ิ ปรสมฺปตฺต ึ อภมิขุ�  ฌายตตี ิ อภิชฌฺา.  (อภปิพฺุพ + เฌ  จนฺิตาย� ในการเพง่-คดิ + อ + อา) 

 ยอ่มคดิอยากได ้ โดยมุง่ ซึง่สมบตัขิองบุคคลอืน่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อภชฺิฌา. (สภาวะทีเ่พง่

อยากไดส้มบตัขิองผูอ้ื่น) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ หเิตสตี�  อุปฏฺเปตฺวา  ฌายตตี ิ อปุชฌฺา,  อปุชฌฺาโย. (อุป+ เฌ  จนฺิตาย� ในการเพง่-คดิ +อ+อา)

 ยงัความเป็นผูแ้สวงหาประโยชน์เกือ้กลู ใหเ้ขา้ไปตัง้ไวแ้ลว้ ยอ่มเพง่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ 

อุปชฺฌา, ไดแ้ก่พระอุปัชฌาย.์ (พระอุปัชฌาย)์ (แปลง เอ เป็น อาย) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ เอสน�  อิจฉฺา.  (อสิ ุ  อจฺิฉาย� ในความปรารถนา + อ + อา) (ภาวสาธนะ) (แปลงทีส่ดุธาตุ 

เป็น จฺฉ)

 อ.ความปรารถนา ชือ่วา่อจฺิฉา. (ความปรารถนา, ความตอ้งการ)

ว.ิ ปจฺุฉน�  ปจุฉฺา.  (ปจฺุฉ  ปจฺุฉเน ในการถาม + อ + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.การถาม ชือ่วา่ปจฺุฉา. (การถาม, ปจุฉา)

ว.ิ นยน�  นีติ.  (นี  นเย ในการน�าไป + ต)ิ (ภาวสาธนะ)

 อ.การน�าไป ชือ่วา่นีต.ิ (การน�าไป, กฎหมาย, กฎระเบยีบ)

ว.ิ นียต ิ เอตายาต ิ นีติ.  (นี  นเย ในการน�าไป + ต)ิ (กรณสาธนะ)

 ยอ่มถกูน�าไป ดว้ยนยัน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นีต.ิ (นยัเป็นเครือ่งอนัเขาน�าไป, กฎหมาย)
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ว.ิ มฺตีติ  มติ.  (มน  าเณ ในการรู ้+ ต)ิ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มต.ิ (ปัญญา, มต)ิ

ว.ิ คมน�  คติ.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (ภาวสาธนะ)

 อ.การไป ชือ่วา่คต.ิ (การไป)

ว.ิ คนฺตพฺพาต ิ คติ.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (กมัมสาธนะ)

 อ.ภมูอินัสตัวพ์งึไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คต.ิ (ภมูอินัสตัวพ์งึไป)

ว.ิ สมาปชฺชน�  สมาปตติฺ.  (ส� + อาปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (ภาวสาธนะ) 

 อ.การเขา้ถงึดว้ยด ีชือ่วา่สมาปตฺต.ิ (สมาบตั)ิ (ลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุและเทฺวภาวะ=คปุาทนีญฺจ)

ว.ิ สมาปชฺชเตต ิ สมาปตติฺ.  (ส� + อาปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูเขา้ถงึดว้ยด ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมาปตฺต.ิ (สมาบตั)ิ

ว.ิ สมฺปชฺชน�  สมปฺตติฺ.  (ส�ปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (ภาวสาธนะ)

 อ.การถงึพรอ้ม ชือ่วา่สมฺปตฺต.ิ (ความถงึพรอ้ม, สมบตั)ิ

ว.ิ สมฺปชฺชเตต ิ สมปฺตติฺ.  (ส�ปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ต)ิ (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูถงึพรอ้ม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมฺปตฺต.ิ (สิง่ทีถ่กูถงึพรอ้ม, สมบตั)ิ

ว.ิ หายน�  หานิ,  ชานิ. (หา ชานิมฺห ิในความเสือ่ม + ต)ิ (แปลง ต ิเป็น นิ และแปลง ห เป็น ช)

 อ.ความเสือ่ม ชือ่วา่หานิ, ชานิ. (ความเสือ่ม) (ภาวสาธนะ)

ว.ิ เจตยตตี ิ เจตนา.  (จติ  สญฺเจตเน ในการจงใจ + ย ุ+ อา) (กตัตุสาธนะ) (ลง อาปัจจยั)

 ยอ่มจงใจ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เจตนา. (ธรรมชาตผิูจ้งใจ, เจตนา)

ว.ิ เวทยตตี ิ เวทนา.  (วทิ  อนุภวเน ในการเสวย + ย ุ+ อา) (กตัตุสาธนะ) (ลง อาปัจจยั)

 ยอ่มเสวย(อารมณ์) เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เวทนา. (ธรรมชาตผิูเ้สวยอารมณ์, เวทนา) 

ว.ิ เทสยีตตี ิ เทสนา.  (ทสิ ี อุจฺจารเณ ในการสวด-แสดง + ย ุ+ อา) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูแสดง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เทสนา. (สิง่ทีถ่กูแสดง, เทศนา, เทศน์)

ว.ิ ภาวยีตตี ิ ภาวนา.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม ีความเป็น + เณ + ย ุ+ อา) (กมัมสาธนะ) 

 ยอ่มถกูใหม้ ีหรอืยอ่มถกูใหเ้จรญิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวนา. (สิง่ทีถ่กูใหเ้จรญิ, ภาวนา)

ว.ิ กตฺตพฺพา  กิริยา.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + รริยิ + อา) (กมัมสาธนะ)

 อ.อาการอนับุคคลพงึกระท�า ชือ่วา่กริยิา. (กริยิา)

ว.ิ สปุน�  สปิุโน,  สปิุนํ.  (สปุ  สเย ในการนอน + อนิ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การนอน ชือ่วา่สปิุน. (การนอน, การฝัน)

ว.ิ ทกฺุเขน  กรยีตตี ิ ทกฺุกร,ํ  หติ�.  (ทปุพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ข) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูกระท�า โดยยาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทกฺุกร, ไดแ้ก่ประโยชน์เกือ้กลู. (อนัเขากระท�า 

ไดโ้ดยยาก)
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ว.ิ สเุขน  กรยีตตี ิ สกุร,ํ  ปาป� .  (สปุพฺุพ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ข) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูกระท�า โดยงา่ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สกุร, ไดแ้ก่บาป. (ถกูกระท�าไดง้า่ย)

ว.ิ ทกฺุเขน  รกฺขติพฺพนฺต ิ ทรุกฺข,ํ  จตฺิต�.  (ทปุพฺุพ + รกฺข  ปาลเน ในการรกัษา + ข) (กมัมสาธนะ)

 พงึถกูรกัษา โดยยาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทรุกฺข, ไดแ้ก่จติ. (ถกูรกัษาไดย้าก)

ว.ิ ทกฺุเขน  ปสฺสติพฺโพต ิ ททุทฺโส,  ธมฺโม.  (ทปุพฺุพ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูเหน็ + ข) (กมัมะ)

 พงึถกูเหน็ โดยยาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ททฺุทส, ไดแ้ก่ธรรม. (ถกูเหน็ไดย้าก) (แปลง อ ิเป็น อ)

ว.ิ สเุขน  ปสฺสติพฺพนฺต ิ สทุสสฺ,ํ  ปรวชฺช�.  (สปุพฺุพ + ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูเหน็ + ข) (กมัมะ)

 พงึถกูเหน็ โดยงา่ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สทุสฺส, ไดแ้ก่โทษของผูอ้ืน่. (ถกูเหน็ไดง้า่ย)

ว.ิ สเุขน  พชฺุฌติพฺพนฺต ิ สโุพธ.ํ  (สปุพฺุพ + พธุ  อวโพธเน ในการรู ้+ ข) (กมัมสาธนะ)

 พงึถกูรู ้โดยงา่ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สโุพธ. (ถกูรูไ้ดง้า่ย)

ว.ิ สพฺเพ  สงฺขตาสงฺขตสมฺมตุเิภเท  ธมฺเม  อพชฺุฌ ิ  พชฺุฌต ิ  พชฺุฌสฺิสตตี ิ  วา  พทุโฺธ.  (พธุ  

อวคมเน ในการตรสัรู ้+ ต)

 ไดต้รสัรูแ้ลว้ ยอ่มตรสัรู ้ หรอืจกัตรสัรู ้ ซึง่ธรรม ท. อนัมปีระเภทแหง่สงัขตะ อสงัขตะ และ

บญัญัต ิทัง้ปวง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธ. (ผูต้รสัรู,้ พระพทุธเจา้) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ รปูาทสี ุ สญฺชตตี ิ สตโฺต.  (สนฺช  สงฺเค ในการตดิ + ต) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มขอ้ง ในอารมณ์ ท. มรีปูเป็นตน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺต. (ผูข้อ้งในอารมณ์, สตัว)์

ว.ิ อาคจฺฉตตี ิ อาคนฺตโุก.  (อาปพฺุพ + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ตุก) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มมา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาคนฺตุก.  (แขกผูม้าถงึ, แขก, อาคนัตุกะ)

ว.ิ คนฺตุ�  ภพฺโพต ิ คมิโก,  ภกฺิข.ุ  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อกิ) (กตัตุสาธนะ)

 เป็นผูค้วร เพือ่อนัไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คมกิ, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูจ้ะเดนิทาง)
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๕.๓ อตตีกาลกิปัจจัย (ตปัจจัย)

 บทกติกท์ีป่ระกอบดว้ย ตปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นนามกม็ ี เป็นกริยิากม็ ี เชน่ พทฺุโธ 

พระพทุธเจา้, วาโต  ลม เป็นนามกติก ์ทนฺิโน, ทนฺินา, ทนฺิน� อนัเขาใหแ้ลว้ เป็นกริยิากติก ์ ส�าหรบั 

ตปัจจยัทีล่งมาแลว้ รปูส�าเรจ็มไีด ้๔ สาธนะ คอื

 (๑)  กตัตสุาธนะ เชน่ อคจฺฉตี ิ คโต. (คม ุคตมฺิห ิในการไป + ต) ไดไ้ปแลว้ เพราะเหตุนัน้ 

ชือ่วา่คต. (ผูไ้ปแลว้)

 (๒)  กมัมสาธนะ เชน่ อลภยีตฺิถาต ิ  ลทฺโธ. (ลภ  ลาเภ ในการได ้ + ต) ไดถ้กูไดแ้ลว้ 

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ลทฺธ. (ถกูไดแ้ลว้, อนัเขาไดแ้ลว้, เป็นทีอ่นัเขาไดแ้ลว้)

 (๓)  ภาวสาธนะ  เชน่ คายน�  คตี�. (ค ี สทฺเท ในการกระท�าเสยีง + ต) การขบัรอ้ง ชือ่วา่

คตี. (การขบัรอ้ง)

 (๔)  อธิกรณสาธนะ เชน่ อฏฺาสิ  เอตฺถาติ  ติํ,  านํ. (า  คตนิิวตฺตมฺิห ิในการหา้มการ

ไป + ต) ไดย้นืแลว้ ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ติ. (ทีเ่ป็นทีย่นื,ทีเ่ป็นทีต่ ัง้) ขอ้สงัเกตของ ตปัจจยั

ทีล่งมาแลว้ รปูส�าเรจ็เป็นอธกิรณสาธนะ จะมศีพัทเ์กีย่วกบัสถานทีแ่ละกาลเวลาปรากฏต่อทา้ย 

เชน่ าน, ปเทส, กาล, เวลา, ขณ, สมย, ทวิส และ มคฺคศพัท ์เป็นตน้ 

บทที่ประกอบด้วย ตปัจจัย ที่เป็นกริยิากติก์ ท�าหน้าที่ ๕ ประการ

 ธาตุทีล่ง ตปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นนามกม็ ีเป็นกริยิากม็ ีเชน่ พทฺุโธ, วาโต  ส�าหรบั ตปัจจยัที่

ลงมาแลว้ รปูส�าเรจ็เป็นกริยิากติกน์ัน้ จะท�าหน้าทีอ่ยู ่ ๔ ประการ โดยเวลาใชต้อ้งมลีงิค ์ วภิตัต ิ

และวจนะ เหมอืนบทสทุธนามทีไ่ปเกีย่วขอ้งดว้ยเสมอ ดงัน้ี

 (๑)  ท�าหน้าทีเ่ป็นกิริยาคมุพากยไ์ด ้ ๔ ประโยค คอื ประโยคกตัตุวาจก, ประโยคกมัม-

วาจก, ประโยคเหตุกมัมวาจก และประโยคภาววาจก

  ๑.  ประโยคกตัตุวาจก  เชน่ ปรุโิส  คาม�  คโต. 

     อ.บุรษุ ไปแลว้ สูห่มูบ่า้น 

     ปรุโิส สทุธกตัตาใน คโต ๆ กติบทกตัตุวาจก  คาม� 

     สมัปาปณุยีกมัมะ ใน คโต

  ๒.  ประโยคกมัมวาจก  เชน่ มยา  ปญฺุญํ  กต�. 

     อ.บุญ อนัขา้พเจา้ กระท�าแลว้

     ปญฺุญํ วตุตกมัมะใน กต� ๆ กติบทกมัมวาจก  มยา 

     อนภหิติกตัตา ใน กต�
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  ๓.  ประโยคเหตุกมัมวาจก เชน่  อนาถปิณฺฑเิกน  วหิาโร  การโิต

     อ.วหิาร อนัเศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ ยงับุคคล 

     ใหส้รา้งแลว้

     วหิาโร วตุตกมัมะใน การโิต ๆ กติบทเหตุกมัมวาจก   

     อนาถปิณฺฑเิกน ๆ อนภหิติกตัตา ใน การโิต  ปคฺุคล�  

     การติกมัมะใน การโิต

  ๔.  ประโยคภาววาจก  เชน่ ภวตา  ภตี�. 

     อนัทา่น กลวัแลว้

     ภวตา อนภหิติกตัตาใน ภตี� ๆ กติบทภาววาจก

 (๒)  ท�าหน้าทีเ่ป็นวิเสสนะ มไีดท้กุวภิตัต ิ ในกรณทีีเ่ป็นกมัมรปูหรอืเหตุกมัมรปู เวลา

แปลใหแ้ปลพรอ้มกบับทกตัตาเสมอ บทกตัตาจะเป็นตตยิาวภิตัตหิรอืฉฏัฐวีภิตัตกิไ็ด ้ถา้ไมม่ใีหใ้ส่

เขา้มาในเวลาแปลและสมัพนัธ์

 (๓)  ท�าหน้าทีเ่ป็นวิกติกตัตา  เชน่ อย�  มเหสกฺขาย  เทวตาย  ปรคฺิคหโิต  ภวสฺิสต.ิ 

     อ.ตน้ไมน้ี้ เป็นตน้ไม ้อนัเทวดา ผูม้ศีกัดิใ์หญ่ ถอืเอา 

     รอบแลว้ จกัเป็น  

 (๔) ท�าหน้าทีเ่ป็นกริยิาคมุพากยใ์นประโยคลกัขณะ (เครือ่งหมายจดจ�าเหตุการณ์ต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้) ซึง่เป็นประโยคแทรก ลงสตัตมวีภิตัต ิเรยีกวา่ “ลกัขณกริยิา” 

  เชน่  ปมมาเส  อตกฺิกนฺเต,  อกฺขโิรโค  อุปปฺชฺช.ิ 

   ครัน้เมือ่เดอืนทีห่น่ึง กา้วลว่งแลว้, อ.โรคทีน่ยัน์ตา เกดิขึน้แลว้

   ปฐมมาเส ลกัขณะใน อตกฺิกนฺเต ๆ ลกัขณกริยิา  อกฺขโิรโค สทุธกตัตา ใน  

   อุปปฺชฺช ิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”
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ตัวอย่างการสร้างค�าศัพท์ด้วย ต ปัจจัย

๑. ธาตุทีม่ ีม, น และ ร เป็นทีส่ดุ ใหล้บพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่

 คโต ไปแลว้ คม ุ คตมฺิห ิในการไป, ถงึ, บรรลุ  + ตปัจจยั

 รโต ยนิดแีลว้ รม ุ กฬีาย� ในการเลน่ + ตปัจจยั

 ขโต อนัเขาขดุแลว้ ขนุ  อวทารเณ ในการขดุ + ตปัจจยั

 หโต อนัเขาฆา่แลว้ หน  หสึาย� ในความเบยีดเบยีน + ตปัจจยั

 มโต อนัเขารูแ้ลว้ มน  าเณ ในความรู ้+ ตปัจจยั 

 หโฏ อนัเขาน�าไปแลว้ หร  หรเณ ในการน�าไป + ตปัจจยั

 กโต อนัเขาท�าแลว้ กร  กรเณ ในการกระท�า + ตปัจจยั

 มโต ตายแลว้ มร  ปาณจาเค ในการสละชวีติ + ตปัจจยั

๒. ธาตุทีม่ ีจ, ช และ ป เป็นทีส่ดุ ใหล้บทีส่ดุธาตุ และซอ้น ตฺ เชน่

 สิตโฺต อนัเขารดแลว้ สจิ  สญฺิจเน ในการรด + ตปัจจยั

 วิวิตโฺต สงดัแลว้ ว ิ+ วจิ  วเิวเก ในความสงบ + ตปัจจยั

 ภตุโฺต อนัเขากนิแลว้ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลนืกนิ + ตปัจจยั

 จตโฺต อนัเขาสละแลว้ จช  จาเค ในการสละ + ตปัจจยั

 คตุโฺต อนัเขาคุม้ครองแลว้ คปุ  โคปเน ในการคุม้ครอง,รกัษา + ตปัจจยั

 ตตโฺต รอ้นแลว้ ตป  ทาเห ในความรอ้น + ตปัจจยั

๓. เพราะพยญัชนาทปัิจจยั ถา้ธาตุมพียญัชนะตัง้แต่สองตวัขึน้ไป ใหล้ง ออิาคมหน้า ตปัจจยั เชน่

 ภาสิโต อนัเขากลา่วแลว้ ภาส  วยิตฺตยิ� วาจาย� ในการพดูชดั + ตปัจจยั

 เทสิโต อนัเขาแสดงแลว้ ทสิ ี อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + เณ + ตปัจจยั

 อิจฉิฺต ํ อนัเขาปรารถนาแลว้ อสิ ุ อจฺิฉากนฺตสี ุในความปรารถนาและใคร ่+ ตปัจจยั

 ปจุฉิฺโต อนัเขาถามแลว้ ปจฺุฉ  ปจฺุฉเน ในการถาม + ตปัจจยั

 ปาลิต ํ อนัเขารกัษาแลว้ ปาล  รกฺขเณ ในการรกัษา + เณ + ตปัจจยั

๔. ธาตุทีม่ ีท เป็นตน้เป็นทีส่ดุ แปลง ต เป็น อนฺิน, อนฺน และ อณี และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่

 ทินฺโน ใหแ้ลว้, อนัเขาใหแ้ลว้ ทา  ทาเน ในการให ้+ ตปัจจยั

 นิสินฺโน นัง่แลว้ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิน้สดุการไป + ตปัจจยั

 ภินฺโน แตกแลว้ ภทิ ิ วทิารเณ ในการผา่, ท�าลาย + ตปัจจยั

 ฉินฺโน อนัเขาตดัแลว้ ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + ตปัจจยั
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 ปสนฺโน เลือ่มใสแลว้ ป + สท  ปสาเท ในความเลือ่มใส + ตปัจจยั

 อปุปฺนฺโน เกดิขึน้แลว้ อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ตปัจจยั

 ขีณา สิน้แลว้ ข ี ขเย ในความสิน้ไป + ตปัจจยั

 ปหีนา อนัเขาละแลว้ ป + หา  จาเค ในการสละ + ตปัจจยั

๕. ธาตุทีม่ ีร เป็นทีส่ดุ แปลง ต เป็น อณฺิณ และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่

 ติณฺโณ ขา้มแลว้ ตร  ตรเณ ในการขา้ม + ตปัจจยั

 ชิณฺโณ แก่แลว้ ชร  วโยหานิมฺห ิในความเสือ่มแหง่วยั + ตปัจจยั

 ปณฺุโณ เตม็แลว้ ปรู  ปรูเณ ในการเตม็ + ตปัจจยั

๖. ธาตุทีม่ ีส เป็นทีส่ดุ แปลง ต พรอ้มกบัพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เป็น ฏฺ เชน่

 ต ุฏฺโ ยินดีแล้ว ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ตปัจจัย

 อิฏฺโ ถูกปรารถนาแล้ว อิสุ  อิจฺฉากนฺตีสุ ในความปรารถนาและน่าใคร่ + ตปัจจัย

 ผ ุฏฺโ ถูกกระทบแล้ว ผุส  สมฺผสฺเส ในการกระทบ + ตปัจจัย

 หฏฺโ ร่าเริงแล้ว หส  หาเส ในความหัวเราะ + ตปัจจัย

 ปวิฏฺโ เข้าไปแล้ว ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ตปัจจัย

๗. หลังจาก ทิส และ สาสธาตุ แปลง ต เป็น ริฏฺ และลบพยัชนะที่สุดธาตุ เช่น

 ทิฏฺโ ถูกเห็นแล้ว ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ตปัจจัย

 อนุสิฏฺโ ถูกพรํ่าสอนแล้ว อนุ + สาส  อนุสิฏฺมิฺหิ ในการพรํ่าสอน + ตปัจจัย

๘. ธาตุทีม่ ีธ และ ภ เป็นทีส่ดุ แปลง ต เป็น ธ และแปลงทีส่ดุธาตุ เป็น ทฺ เชน่

 พทุโฺธ รูแ้ลว้ พธุ  อวโพธเน ในการรู ้+ ตปัจจยั

 สทุโฺธ หมดจดแลว้ สธุ  สทฺุธฺย� ในความหมดจด + ตปัจจยั

 สิทโฺธ ส�าเรจ็แลว้ สธิ  ส�สทฺิธมฺิห ิในความส�าเรจ็ + ตปัจจยั

 ปฏิวิทโฺธ อนัเขาแทงตลอดแลว้ ปต ิ+ วธิ  ตาฬเน ในการแทงตลอด + ตปัจจยั

 กทุโฺธ โกรธแลว้ กุธ  โกเป ในความก�าเรบิ + ตปัจจยั

 รทุโฺธ อนัเขาปิดแลว้ รธุ ิ อาวรเณ ในการปิดกัน้ + ตปัจจยั

 อารทโฺธ อนัเขาปรารภแลว้ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริม่ตน้ + ตปัจจยั

๙. ธาตุทีม่ ีม เป็นทีส่ดุ แปลง ต เป็น นฺต และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่

 ปกฺกนฺโต หลกีไปแลว้ ป + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + ตปัจจยั

 นิกฺขนฺโต ออกไปแลว้ นิ + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + ตปัจจยั
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 ทนฺโต ทรมานแลว้, ฝึกแลว้ ทม ุ ทมเน ในการฝึก + ตปัจจยั

 สนฺโต สงบแลว้ สม ุ อุปสเม ในความสงบ + ตปัจจยั

๑๐.ธาตุทีม่ ีห เป็นทีส่ดุ แปลง ต เป็น ห และแปลงพยญัชนะทีส่ดุธาตุเป็น ล เชน่

 รฬฺูโห งอกแลว้, เจรญิแลว้ รหุ  ชนเน ในการเกดิ + ตปัจจยั

 มฬฺูโห หลงแลว้ มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + ตปัจจยั

 วฬฺูโห อนัน�้าพดัไปแลว้ วห  ปาปเน ในการใหถ้งึ, น�าไป + ตปัจจยั

๕.๔ ตเวตุนาทปิัจจัย 

 ตเวตนุาทิปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยั ๕ ตวั คอื ตเว, ตุ�, ตุน, ตฺวาน และตฺวาปัจจยั แบง่ออกเป็น 

๒ พวก คอื (๑) ตเว และ ตุ�ปัจจยั (๒) ตุน, ตฺวาน และ ตฺวาปัจจยั สาเหตุทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั 

เพราะรปูส�าเรจ็เป็นนิบาตทัง้หมด

๕.๔.๑ ตเว และ ตุ�ปัจจัย 

อภิสงฺขริตุ ํ = เพือ่อนัปรงุแต่ง   อภ ิ+ ส� + กร  กรเณ ในการกระท�า + (อ)ิ + ตุ�

โสตเว   = เพือ่อนัฟัง   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ตเว

โสตุ ํ = เพือ่อนัฟัง   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ตุ�

สณิุตุ ํ = เพือ่อนัฟัง   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ณา + (อ)ิ + ตุ�

กาตุ ํ = เพือ่อนักระท�า กร  กรเณ ในการกระท�า + ตุ�

กาตเว = เพือ่อนักระท�า กร  กรเณ ในการกระท�า + ตเว

อนุภวิตุ ํ = เพือ่อนัเสวย   อนุ + ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + (อ)ิ + ตุ�

ปจิตุ ํ = เพือ่อนัหงุ   ปจ  ปาเก ในการหงุ-ตม้ + (อ)ิ + ตุ� 

คนฺตุ ํ = เพือ่อนัไป   คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ตุ� (แปลงทีส่ดุธาตุ เป็น นฺ)

คมิตุ ํ = เพือ่อนัไป   คม ุ คตมฺิห ิในการไป + (อ)ิ + ตุ�

ขนฺตุ ํ = เพือ่อนัขดุ  ขนุ  อวทารเณ ในการขดุ + ตุ�

ขนิตุ ํ = เพือ่อนัขดุ   ขนุ  อวทารเณ ในการขดุ + (อ)ิ + ตุ� 

หนฺตุ ํ = เพือ่อนัเบยีดเบยีน  หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตุ� 

หนิตุ ํ = เพือ่อนัเบยีดเบยีน  หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + (อ)ิ + ตุ�

มนฺตุ ํ = เพือ่อนัรู ้  มน  าเณ ในความรู ้+ ตุ� 
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มนิตุ ํ = เพือ่อนัรู ้  มน  าเณ ในความรู ้+ (อ)ิ + ตุ�

หริตุ ํ = เพือ่อนัน�าไป   หร  หรเณ ในการน�าไป + (อ)ิ + ตุ�

อนุสสฺริตุ ํ = เพือ่อนัระลกึถงึ  อนุ + สร  คตจินฺิตาย� ในการไปและการคดิ + (อ)ิ + ตุ� 

ตทิุตุ ํ = เพือ่อนัแทง   ตุท  พฺยถเน ในการแทง + (อ)ิ + ตุ� 

ปวิสิตุ ํ = เพือ่อนัเขา้ไป   ป + วสิ  ปเวสเน ในการเขา้ไป + (อ)ิ + ตุ�

อทุทิฺสิตุ ํ = เพือ่อนัสวด, แสดง   อุ + ทสิ ี อุจฺจารเณ ในการสวด-แสดง + (อ)ิ + ตุ�

โหตุ ํ = เพือ่อนัเป็น   ห ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ตุ�

สยิตุ ํ =  เพือ่อนันอน   ส ิ สเย ในการนอน + (อ)ิ + ตุ�

เนตุ ํ = เพือ่อนัน�าไป   นี  นเย ในการน�าไป + ตุ�

ชโุหตุ ํ = เพือ่อนับวงสรวง   ห ุ หพฺยปทาเน ในการบวงสรวง + ตุ�

ปชหิตุ ํ = เพือ่อนัละ  ป + หา  จาเค ในการสละ + (อ)ิ + ตุ�

ปหาตุ ํ = เพือ่อนัละ   ป + หา  จาเค ในการสละ + ตุ� 

ทาตุ ํ = เพือ่อนัให ้  ทา  ทาเน ในการให ้+ ตุ�

โรทธฺุ ํ = เพือ่อนัปิดกัน้   รธุ ิ อาวรเณ ในการปิด, การกัน้ + ตุ�

รนฺุธิตุ ํ = เพือ่อนัปิดกัน้   รธุ ิ อาวรเณ ในการปิดกัน้ + (อ)ิ + ตุ� 

โภตตฺุ ํ = เพือ่อนักนิ  ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลนืกนิ + ตุ� 

ภญุชิฺตุ ํ = เพือ่อนักนิ   ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลนืกนิ + (อ)ิ + ตุ�

เฉตตฺุ ํ = เพือ่อนัตดั   ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น, ตดั + ตุ� 

ฉินฺทิตุ ํ = เพือ่อนัตดั   ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น,ตดั+(อ)ิ+ ตุ�

สิพพิฺตุ ํ = เพือ่อนัเยบ็   สวิ ุ ตนฺตสนฺตาเน ในการสบืต่อเสน้ดา้ย+ย+(อ)ิ+ตุ�

โพทธฺุ ํ = เพือ่อนัรู ้  พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ตุ�

พชุฌิฺตุ ํ = เพือ่อนัรู ้  พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ย + (อ)ิ + ตุ�

ชายิตุ ํ = เพือ่อนัเกดิ   ชน  ชนเน ในการเกดิ + ย + (อ)ิ + ตุ�

ชนิตุ ํ = เพือ่อนัเกดิ   ชน  ชนเน ในการเกดิ + (อ)ิ + ตุ�

ปตตฺุ ํ = เพือ่อนัถงึ   ป + อป  ปาปณุเน ในการใหถ้งึ + ตุ� 

ปาปณิุตุ ํ = เพือ่อนัถงึ   ป + อป  ปาปณุเน ในการใหถ้งึ + อุณา + (อ)ิ + ตุ� 

เชตุ ํ = เพือ่อนัชนะ   ช ิ ชเย ในความชนะ + ตุ�

ชินิตุ ํ = เพือ่อนัชนะ   ช ิ ชเย ในความชนะ + นา + (อ)ิ + ตุ�

เกตุ ํ = เพือ่อนัซือ้   ก ี ทพฺพวนิิมเย ในการแลกเปลีย่นดว้ยทรพัย ์+ ตุ� 

กิณิตุ ํ = เพือ่อนัซือ้   ก ี ทพฺพวนิิมเย ในการแลกเปลีย่นดว้ยทรพัย+์นา+อ+ิตุ� 
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วินิจเฺฉตุ ํ = เพือ่อนัวนิิจฉยั  ว ิ+ นิ + จ ิ จเย ในการสัง่สม + ตุ�

วินิจฉิฺนิตุ ํ = เพือ่อนัวนิิจฉยั   ว ิ+ นิ + จ ิ จเย ในการสัง่สม + นา + (อ)ิ + ตุ� 

ญาตุ ํ = เพือ่อนัรู ้ า  อวโพธเน ในการรู ้+ ตุ� 

ชานิตุ ํ = เพือ่อนัรู ้  า  อวโพธเน ในการรู ้+ นา + (อ)ิ + ตุ�

คเหตุ ํ = เพือ่อนัถอืเอา   คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + (อ)ิ + ตุ�

คณฺหิตุ ํ = เพือ่อนัถอืเอา   คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ณฺหา + (อ)ิ + ตุ�

โจเรตุ ํ = เพือ่อนัลกัขโมย   จรุ  เถยฺเย ในการลกัขโมย + เณ + ตุ�

โจรยิตุ ํ = เพือ่อนัลกัขโมย   จรุ  เถยฺเย ในการลกัขโมย + ณย + (อ)ิ + ตุ�

ปาเลตุ ํ = เพือ่อนัรกัษา   ปาล  รกฺขเณ ในการรกัษา + เณ + ตุ�

ปาลยิตุ ํ = เพือ่อนัรกัษา   ปาล  รกฺขเณ ในการรกัษา + ณย + (อ)ิ + ตุ�

ภาเวตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหเ้จรญิ    ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + เณ + ตุ� 

ภาวยิตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหเ้จรญิ    ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ณย + (อ)ิ + ตุ� 

กาเรตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหก้ระท�า   กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + ตุ� 

การยิตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหก้ระท�า   กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + (อ)ิ + ตุ� 

การาเปตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหก้ระท�า   กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาเป + ตุ� 

การาปยิตุ ํ = เพือ่อนัยงั... ใหก้ระท�า   กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + (อ)ิ + ตุ� 

สพุทุธฺุ ํ  = เพือ่อนัรูด้ว้ยด ี  ส ุ+ พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ตุ� 

ตุ� ปัจจัยใช้ในอรรถ ๒ อย่าง

 (๑) ตุปัํจจยั ใชใ้นอรรถปฐมาวิภตัติ เรยีกวา่ “ตมุตถฺกตตฺา” แปลวา่ “อ.อนั...” เชน่   

“ปณฺฑเิตน  ปน  สลี�  วโิสเธตฺวา  อตฺตโน  นิพฺพานคามมิคฺคเมว  โสเธตุ�  วฏฺฏต”ิ. ค�าแปล “แต่วา่ 

อ.อนั- อนับณัฑติ ยงัศลี ใหห้มดจดแลว้ ยงัทางอนัมปีกตไิปสูพ่ระนิพพาน เพือ่ตนนัน่เทยีว  

-ใหห้มดจด ยอ่มควร” (อนัการทีบ่ณัฑติช�าระศลีใหห้มดจดแลว้ ช�าระหนทางเป็นทีไ่ปพระนิพพาน

เพือ่ตนนัน่แล ยอ่มควร) (ธมฺ.อฏฺ. ๗/๑๐/๘๕)

 “ภกฺิขนุา  นาม  อรยิมคฺเค  กมฺม�  กาตุ�  วฏฺฏต”ิ ค�าแปล “อ.อนั- ชือ่อนัภกิษุ -กระท�า  
ซึง่กรรม ในอรยิมรรค ยอ่มควร” (ธรรมดาภกิษุท�ากรรมในอรยิมรรคจงึควร) (ธมฺ.อฏฺ. ๗/๑/๕๘)

 (๒) ตุปัํจจยั ใชใ้นอรรถจตตุถีวิภตัติ เรยีกวา่ “ตมุตถฺสมปฺทาน” แปลวา่ “เพ่ืออนั...”  

เชน่ “ปฏาจาเร  ปตฺุตาทโย  นาม  ปรโลก�  คจฺฉนฺตสฺส  ตาณ�  วา  เลน�  วา  ภวตุิ�  น  สกฺโกนฺต”ิ 

ค�าแปล “ดกู่อนปฏาจารา ชือ่วา่ อ.ปิยชน ท.มบีุตรเป็นตน้ ยอ่มไมอ่าจ เพือ่อนัเป็น ผูต้า้นทาน หรอื 

หรอืวา่ ผูป้้องกนั ของบุคคลผูไ้ปอยู ่ สูโ่ลกอื่น” (ปฏาจารา ชือ่วา่ปิยชนทัง้หลาย มบีุตรเป็นตน้  
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ยอ่มไมอ่าจ เป็นผูต้า้นทานหรอืป้องกนั ของบุคคลผูไ้ปสูป่รโลกได)้ (ธมฺ.อฏฺ. ๗/๑๐/๘๔-๕)

 “โส  เอกทวิส�  ทวิสภาเค  วกฺิกณีตฺิวา  อตฺตโน  อตฺถาย  ปจตุิ�  เอก�  ม�สขณฺฑ�  ภรยิาย   

ทตฺวา  นหายตุิ�  อคมาส”ิ ค�าแปล “อ.เขา ขายแลว้ ในสว่นแหง่วนั ในวนัหน่ึง ใหแ้ลว้ ซึง่กอ้น- 

แหง่เน้ือ กอ้นหน่ึง แก่ภรรยา เพือ่อนัป้ิง เพือ่ประโยชน์ แก่ตน ไดไ้ปแลว้ เพือ่อนัอาบ” (วนัหน่ึง 

เขาขายเน้ือ ในตอนกลางวนัแลว้ ใหก้อ้นเน้ือกอ้นหน่ึงแก่ภรรยา เพือ่ป้ิง เพือ่ประโยชน์แก่ตนแลว้

ไดไ้ปอาบน�้า) (ธมฺ.อฏฺ. ๗/๑/๑)

 สว่น ตเวปัจจยั ใชใ้นอรรถจตุตถวีภิตัตเิพยีงอยา่งเดยีว เชน่  โส ปญฺุานิ กาตเว อจฺิฉต.ิ 

อ.เขา ยอ่มปรารถนา เพือ่อนักระท�า ซึง่บุญ ท.  

๕.๔.๒ ตุน, ตฺวาน และ ตฺวาปัจจัย

อภิสงฺขริตวฺา = ปรงุแต่งแลว้  อภ ิ+ ส� + กร  กรเณ + (อ)ิ + ตฺวา (แปลง กรฺ เป็น ขร)

กริตวฺา   = กระท�าแลว้   กร  กรเณ ในการกระท�า + (อ)ิ + ตฺวา 

กตวฺา = กระท�าแลว้ กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา

สิพพิฺตวฺา   = เยบ็แลว้  สวิ ุตนฺตสนฺตาเน ในการสบืต่อเสน้ดา้ย + ย + (อ)ิ + ตฺวา 

ชายิตวฺา   = เกดิแลว้   ชน  ชนเน ในการเกดิ + ย + (อ)ิ + ตฺวา 

ชนิตวฺา   = เกดิแลว้   ชน  ชนเน ในการเกดิ + (อ)ิ + ตฺวา

สตุวฺา   = ฟังแลว้   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ตฺวา

สตุวฺาน   = ฟังแลว้   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ตฺวาน

สณิุตวฺา   = ฟังแลว้   ส ุ สวเณ ในการฟัง + ณา + (อ)ิ + ตฺวา

ปตวฺา   = ถงึแลว้, บรรลุแลว้   ป + อป  ปาปณุเน ในการถงึ + ตฺวา

ปาปณิุตวฺา   = ถงึแลว้, บรรลุแลว้   ป + อป  ปาปณุเน ในการถงึ + อุณา + (อ)ิ + ตฺวา

กิณิตวฺา   = ซือ้แลว้   ก ี ทพฺพวนิิมเย ในการแลกเปลีย่นทรพัย ์+ นา +(อ)ิ+ตฺวา

เชตวฺา   = ชนะแลว้   ช ิ ชเย ในการชนะ + ตฺวา  (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

ชินิตวฺา   = ชนะแลว้   ช ิ ชเย ในการชนะ + นา + (อ)ิ + ตฺวา

ชิตวฺา   = ชนะแลว้   ช ิ ชเย ในการชนะ + ตฺวา  

โจเรตวฺา   = ลกัขโมยแลว้   จรุ  เถยฺเย ในการลกัขโมย + เณ + ตฺวา

โจรยิตวฺา   = ลกัขโมยแลว้  จรุ  เถยฺเย ในการลกัขโมย + ณย + (อ)ิ + ตฺวา

ปเูชตวฺา   = บชูาแลว้   ปชู  ปชูาย� ในการบชูา + เณ + ตฺวา

ปชูยิตวฺา   = บชูาแลว้   ปชู  ปชูาย� ในการบชูา + ณย + (อ)ิ + ตฺวา
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ภาเวตวฺา   = ยงั... ใหเ้จรญิแลว้   ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + เณ + ตฺวา

ภาวยิตวฺา   = ยงั... ใหเ้จรญิแลว้   ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ณย + (อ)ิ + ตฺวา

กาเรตวฺา   = ยงั... ใหก้ระท�าแลว้  กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + ตฺวา

การยิตวฺา   = ยงั... ใหก้ระท�าแลว้  กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + (อ)ิ + ตฺวา

การาเปตวฺา   = ยงั... ใหก้ระท�าแลว้  กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาเป + ตฺวา

การาปยิตวฺา  = ยงั... ใหก้ระท�าแลว้  กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + (อ)ิ + ตฺวา

อภิวนฺทิย = กราบไหวแ้ลว้  อภ ิ+ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว ้+ (อ)ิ + ตฺวา

อภิวนฺทิตวฺา = กราบไหวแ้ลว้  อภ ิ+ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว ้+ (อ)ิ + ตฺวา

วนฺทิย = กราบไหวแ้ลว้  วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว ้+ (อ)ิ + ตฺวา

วนฺทิตวฺา = กราบไหวแ้ลว้  วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว ้+ (อ)ิ + ตฺวา

อภิภยุยฺ = ครอบง�าแลว้  อภ ิ+ ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ตฺวา 

อภิภวิตวฺา = ครอบง�าแลว้  อภ ิ+ ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + (อ)ิ + ตฺวา

อภิโภตวฺา = ครอบง�าแลว้  อภ ิ+ ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ตฺวา

นิสสฺาย = อาศยัแลว้  นิ + ส ิ เสวาย� ในการเสพ + ตฺวา 

นิสสิฺตวฺา = อาศยัแลว้  นิ + ส ิ เสวาย� ในการเสพ + ตฺวา

วิภชชฺ = คบแลว้, จ�าแนกแลว้ ว ิ+ ภช  เสวาย� ในการเสพ + ตฺวา 

วิภชิย = คบแลว้, จ�าแนกแลว้ ว ิ+ ภช  เสวาย� ในการเสพ + (อ)ิ + ตฺวา

วิภชิตวฺา = คบแลว้, จ�าแนกแลว้ ว ิ+ ภช  เสวาย� ในการเสพ + (อ)ิ + ตฺวา

อทุทิฺสสฺ = แสดงแลว้  อุ + ทสิ  อตสิชฺชเน ในการสวด-แสดง + ตฺวา 

อทุทิฺสิย = แสดงแลว้  อุ + ทสิ  อตสิชฺชเน ในการสวด-แสดง + (อ)ิ + ตฺวา

อทุทิฺสิตวฺา = แสดงแลว้  อุ + ทสิ  อตสิชฺชเน ในการสวด-แสดง + (อ)ิ + ตฺวา 

ปวิสสฺ = เขา้ไปแลว้  ป + วสิ  ปเวสเน ในการเขา้ไป + ตฺวา

ปวิสิย = เขา้ไปแลว้  ป + วสิ  ปเวสเน ในการเขา้ไป + (อ)ิ + ตฺวา

ปวิสิตวฺา = เขา้ไปแลว้  ป + วสิ  ปเวสเน ในการเขา้ไป + (อ)ิ + ตฺวา

อปุนีย = น�าเขา้ไปแลว้  อุป + นี  ปาปเณ ในการถงึ + ตฺวา

อปุเนตวฺา = น�าเขา้ไปแลว้  อุป + นี  ปาปเณ ในการถงึ + ตฺวา

อติเสยยฺ = นอนเกนิแลว้  อต ิ+ ส ิ สเย ในการนอน + ตฺวา

อติสยิตวฺา = นอนเกนิแลว้  อต ิ+ ส ิ สเย ในการนอน + (อ)ิ + ตฺวา

โอหาย = ละแลว้, เหลอืแลว้  อว + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา

โอหิตวฺา = ละแลว้, เหลอืแลว้  อว + หา  จาเค ในการสละ + (อ)ิ + ตฺวา
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ชหิตวฺา = ละแลว้, เหลอืแลว้  หา  จาเค ในการสละ + (อ)ิ + ตฺวา  

หิตวฺา = ละแลว้, เหลอืแลว้  หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา

อาทาย = ถอืเอาแลว้  อา + ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + ตฺวา

อาทิยิตวฺา = ถอืเอาแลว้  อา + ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + ย + (อ)ิ + ตฺวา

ทตวฺา = ใหแ้ลว้  ทา  ทาเน ในการให ้+ ตฺวา

ทตวฺาน = ใหแ้ลว้  ทา  ทาเน ในการให ้+ ตฺวาน

ปิธาย = ปิดแลว้  อปิ + ธา  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ตฺวา 

ปิทหิตวฺา = ปิดแลว้  อปิ + ธา  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + (อ)ิ + ตฺวา

ภญุชิฺย = กนิแลว้   ภุช  ปาลนพฺยวหรเณส ุในการรกัษาและกลนืกนิ +อ+ิตฺวา

ภญุชิฺตวฺา = กนิแลว้   ภุช  ปาลนพฺยวหรเณส ุในการรกัษาและกลนืกนิ +อ+ิตฺวา

โภตวฺา = กนิแลว้   ภุช  ปาลนพฺยวหรเณส ุในการรกัษาและกลนืกนิ + ตฺวา

วิเจยยฺ = พจิารณาแลว้  ว ิ+ จ ิ จเย ในการสัง่สม + ตฺวา

วิจินิตวฺา = พจิารณาแลว้  ว ิ+ จ ิ จเย ในการสัง่สม + นา + (อ)ิ + ตฺวา

วิญญฺาย = รูแ้ลว้  ว ิ+ า  อวโพธเน ในการรู ้+ ตฺวา

วิชานิตวฺา = รูแ้ลว้  ว ิ+ า  อวโพธเน ในการรู ้+ นา + (อ)ิ + ตฺวา

ญตวฺา = รูแ้ลว้  า  อวโพธเน ในการรู ้+ ตฺวา

สมาปชชิฺตวฺา = เขา้แลว้  ส� + อา + ปท  คตมฺิห ิในการไป-ถงึ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

อปุปฺชชิฺตวฺา = เกดิขึน้แลว้  อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป-ถงึ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

ภิชชิฺตวฺา = แตกแลว้  ภทิ ิ วทิารเณ ในการผา่, ท�าลาย + ย + (อ)ิ + ตฺวา

ฉิชชิฺตวฺา = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น +ย+(อ)ิ+ตฺวา

พชุฌิฺย = รูแ้ลว้  พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ย + (อ)ิ + ตฺวา

พชุฌิฺตวฺา = รูแ้ลว้  พธุ  อวคมเน ในการรู ้+ ย + (อ)ิ + ตฺวา

วิรชฌิฺย = ผดิแลว้  ว ิ+ รธ  อปราเธ ในความผดิ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

วิรชฌิฺตวฺา = ผดิแลว้  ว ิ+ รธ  อปราเธ ในความผดิ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

รนฺุธิย = ปิดกัน้แลว้  รธุ ิ อาวรเณ ในการปิด-กัน้ + (อ)ิ + ตฺวา

รนฺุธิตวฺา = ปิดกัน้แลว้  รธุ ิ อาวรเณ ในการปิด-กัน้ + (อ)ิ + ตฺวา

วิวิจจฺ = สงดัแลว้  ว ิ+ วจิ  วเิวจเน ในความสงดั + ตฺวา

วิวิจจิฺตวฺา = สงดัแลว้  ว ิ+ วจิ  วเิวจเน ในความสงดั + ย + (อ)ิ + ตฺวา

ปจจฺ = หงุแลว้  ปจ  ปาเก ในการหงุ-ตม้ + ตฺวา

ปจจิฺย = หงุแลว้  ปจ  ปาเก ในการหงุ-ตม้ + ย + (อ)ิ + ตฺวา
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ปจจิฺตวฺา = หงุแลว้  ปจ  ปาเก ในการหงุ-ตม้ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

วิมจุจฺ = พน้แลว้  ว ิ+ มจุ  วโิมจเน ในการหลุด-พน้ + ตฺวา

วิมจุจิฺตวฺา = พน้แลว้  ว ิ+ มจุ  วโิมจเน ในการหลุด-พน้ + ย + (อ)ิ + ตฺวา

อาหจจฺ = กระทบแลว้  อา + หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตฺวา

อปุหจจฺ = เขา้ถงึแลว้  อุป + หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตฺวา

อาหนฺตวฺา = กระทบแลว้  อา + หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตฺวา

อปุหนฺตวฺา = เขา้ถงึแลว้  อุป + หน  หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตฺวา

อวมญญิฺตวฺา  = ดหูมิน่แลว้  อว + มน  าเณ ในการรู ้+ ย + (อ)ิ + ตฺวา

มนฺตวฺา = รูแ้ลว้  มน  าเณ ในการรู ้+ ตฺวา

ปฏิจจฺ = อาศยัแลว้  ปต ิ+ อ ิ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อเวจจฺ = พจิารณาแลว้  อว + อ ิ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อเุปจจฺ = เขา้ถงึแลว้  อุป + อ ิ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อเุปตวฺา = เขา้ถงึแลว้  อุป + อ ิ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

สกฺกจจฺ = กระท�าดว้ยดแีลว้ ส� + กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา

อธิกิจจฺ = อาศยัแลว้  อธ ิ+ กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา

กริย = กระท�าแลว้  กร  กรเณ ในการกระท�า + (อ)ิ + ตฺวา

ทิสวฺาน = เหน็แลว้  ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูการเหน็ + ตฺวาน

ทิสวฺา = เหน็แลว้  ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูการเหน็ + ตฺวา

ปสสิฺย = เหน็แลว้  ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูการเหน็ + (อ)ิ + ตฺวา

ปสสิฺตนุ = เหน็แลว้  ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูการเหน็ + (อ)ิ + ตุน

ปสสิฺตวฺา = เหน็แลว้  ทสิ  เปกฺขเณ ในการด-ูการเหน็ + (อ)ิ + ตฺวา
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ข้อก�าหนดในการแปลง(อาเทส) ตฺวาทปิัจจัย

 (๑)  ธาตุทีม่ ีม เป็นทีส่ดุ แปลง ตุนาทปัิจจยั เป็น มมฺ และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่  

อาคมมฺ = มาแลว้, อาศยัแลว้  อา + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อาคนฺตวฺา = มาแลว้  อา + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

โอกฺกมมฺ = กา้วลงแลว้  อว + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + ตฺวา

โอกฺกมิตวฺา = กา้วลงแลว้  อว + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + (อ)ิ + ตฺวา

นิกฺขมมฺ = ออกไปแลว้  นิ + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + ตฺวา 

นิกฺขมิตวฺา = ออกไปแลว้  นิ + กม ุ ปทวกฺิเขเป ในการกา้วเทา้ + (อ)ิ + ตฺวา

อภิรมมฺ = ยนิดยีิง่แลว้  อภ ิ+ รม ุ กฬีาย� ในการเลน่ + ตฺวา

อภิรมิตวฺา = ยนิดยีิง่แลว้  อภ ิ+ รม ุ กฬีาย� ในการเลน่ + (อ)ิ + ตฺวา

 (๒) ธาตุทีม่ ีห เป็นทีส่ดุ แปลง ตุนาทปัิจจยั เป็น ยหฺ และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่  

ปคคฺยหฺ = ประคองแลว้, ยกยอ่งแลว้   ป + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ตฺวา

ปคคฺณฺหิตวฺา = ประคองแลว้, ยกยอ่งแลว้   ป + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา +ณฺหา+อ+ิตฺวา

ปคคฺเหตวฺา = ประคองแลว้, ยกยอ่งแลว้   ป + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + (อ)ิ + ตฺวา

สมมฺยุหฺ = หลงแลว้  ส� + มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + ตฺวา 

สมมฺยุหิฺตวฺา = หลงแลว้  ส� + มหุ  เวจตฺิเต ในความหลง + (ย) + (อ)ิ + ตฺวา

อารยุหฺ  = ขึน้แลว้  อา + รหุ  อาโรหเน ในการขึน้ + ตฺวา 

อารหิุตวฺา = ขึน้แลว้  อา + รหุ  อาโรหเน ในการขึน้ + (อ)ิ + ตฺวา

โอคยหฺ  = หยัง่ลงแลว้  อว + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + ตฺวา 

โอคเหตวฺา = หยัง่ลงแลว้  อว + คห  อุปาทาเน ในการถอืเอา + (อ)ิ + ตฺวา

 (๓) ธาตุทีม่ ีท เป็นทีส่ดุ แปลง ตุนาทปัิจจยั เป็น ชชฺ และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่  

อปุปฺชชฺ = เกดิขึน้แลว้  อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อปุปฺชชิฺตวฺา = เกดิขึน้แลว้  อุ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + (อ)ิ + ตฺวา 

ปมชชฺ  = ประมาทแลว้  ป + มท  อุมฺมาเท ในความบา้ + ตฺวา

ปมชชิฺตวฺา = ประมาทแลว้  ป + มท  อุมฺมาเท ในความบา้ + (อ)ิ + ตฺวา

อปุสมปฺชชฺ = อุปสมบทแลว้  อุป + ส� + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ตฺวา

อปุสมปฺชชิฺตวฺา= อุปสมบทแลว้  อุป + ส� + ปท  คตมฺิห ิในการไป + (อ)ิ + ตฺวา

อจฉิฺชชฺ  = ตดัแลว้  อา + ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + ตฺวา

ฉิชชฺ  = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + ตฺวา
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ฉิชชิฺตวฺา = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + (อ)ิ + ตฺวา

ฉินฺทิย  = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + (อ)ิ + ตฺวา

ฉินฺทิตวฺา = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + (อ)ิ + ตฺวา

เฉตวฺา  = ตดัแลว้  ฉทิ ิ ทฺวธิากรเณ ในการท�าใหเ้ป็นสองสว่น + ตฺวา

 (๔) ธาตุทีม่ ีภ เป็นทีส่ดุ แปลง ตุนาทปัิจจยั เป็น พภฺ, ทธฺา และลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เชน่ 

อารพภฺ  = ปรารภแลว้,เริม่แลว้  อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริม่ + ตฺวา 

อารทธฺา = ปรารภแลว้,เริม่แลว้  อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริม่ + ตฺวา

อารภิตวฺา = ปรารภแลว้,เริม่แลว้  อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริม่ + (อ)ิ + ตฺวา

อปุลพภฺ = ไดแ้ลว้  อุป + ลภ  ลาเภ ในการได ้+ ตฺวา

อปุลทธฺา = ไดแ้ลว้  อุป + ลภ  ลาเภ ในการได ้+ ตฺวา

ปฏิลภิตวฺา = ไดเ้ฉพาะแลว้  ปต ิ+ ลภ  ลาเภ ในการได ้+ (อ)ิ + ตฺวา

 (๕) มอุีปสคัอยูห่น้าหรอืไมม่อุีปสคัอยูห่น้า แปลง ตุนาทปัิจจยั เป็น ย เชน่

อาทาย  = ถอืเอาแลว้ อา + ทา  อาทาเน ในการถอืเอา + ตฺวา

ปหาย  = ละแลว้ ป + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา

นิสสฺาย  = อาศยัแลว้ นิ + ส ิ เสวาย� ในการเสพ + ตฺวา

อภิวนฺทิย = กราบไหวแ้ลว้ อภ ิ+ วนฺท  อภวินฺทเน ในการกราบไหว ้+ (อ)ิ + ตฺวา

ตฺวาทปิจฺจยฏฺาน : ฐานะของปัจจัยม ีตฺวา เป็นต้น ม ี๕ อย่าง คอื

 (๑)  ปพุพฺกาลกฺริยา  กริยิาทีท่�าก่อนกริยิาอืน่  แปลวา่ “...แล้ว” [ก่อน]

  เชน่  ปจิตวฺา  ภุญฺชต.ิ   หงุแลว้ ยอ่มกนิ

   ภญุชิฺตวฺา  นฺหายต.ิ   กนิแลว้ ยอ่มอาบน�้า

   นฺหาตวฺา  สยต.ิ อาบแลว้ ยอ่มนอน

 (๒)  อปรกาลกฺริยา  กริยิาทีท่�าทหีลงักริยิาคมุพากย ์  แปลวา่ “...แล้ว” หรอืไมอ่อก

ส�าเนียง ของปัจจยั [หลงั]

  เชน่  ทฺวาร�  ปิทหิตวฺา  นิกฺขม.ิ  ออกไปแลว้ ปิด ซึง่ประตู

   อรู�  ปรูยิตวฺา  ภุญฺชต.ิ ยอ่มกนิ ยงัทอ้งใหเ้ตม็แลว้

 (๓)  สมานกาลกฺริยา  กริยิาทีท่�าพรอ้มกบักริยิาอืน่  แปลวา่ “...แล้ว” หรอืไมต่อ้งออก

ส�าเนียง ของปัจจยั [พรอ้มกนั]

  เชน่  มขุ�  พยฺาทาย  สปุต.ิ ยอ่มหลบัอา้ปาก
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   อกฺขนิี  นิมมีฺลิตวฺา  หสต.ิ ยอ่มหวัเราะหลบัซึง่ตา ท.

   อนุสนฺธ ึ  ฆเฏตวฺา  ธมฺม�  เทเสนฺโต...  เมือ่ทรง -สบืต่อ ซึง่อนุสนธ ิ -แสดง 

ซึง่ธรรม

 (๔)  ลกฺขณตถฺ  กริยิาทีม่อีรรถลกัขณะ แปลวา่ “ครัน้... แล้ว, เมื่อ...” [เครือ่งหมาย

จดจ�า] 

  เชน่  สตุวฺา  เวทสฺิสาม.  ครัน้ฟังแลว้ จกัรู้

   สหี�  ทิสวฺา  ภย�  โหต.ิ ครัน้เหน็แลว้ ซึง่ราชสหี ์อ.ภยั ยอ่มมี

   วสิารทา  กุลธตีา  มม  สงฺคห�  กรสฺิสต,ิ  กตวฺา  จ  ปน  มหาสมฺปตฺต ึ  

ลภสฺิสต.ิ (ธมฺ.อฏฺ. ๕/๓.ลาชเทวธตีา/๖)

   อ.กุลธดิา ผูก้ลา้หาญ จกักระท�า ซึง่การสงเคราะห ์แก่เรา, กแ็ล ครัน้กระท�าแลว้ 

จกัได ้ซึง่สมบตัใิหญ่

 (๕)  เหตวฺตถฺ  กริยิาทีม่อีรรถเหตุ แปลวา่ “เพราะ...” [เหตุ] 

  เชน่  ทิสวฺานสฺส  เอตทโหส.ิ  อ.ความด�ารนิัน่ ไดม้แีลว้ แก่บุคคลนัน้ เพราะเหน็

   ปตฺุต�  ทิสวฺา  สขุ�  โหต.ิ  อ.ความสขุ ยอ่มม ีเพราะเหน็ ซึง่บุตร

   สตฺตุ�  ทิสวฺา  ทกฺุข�  ภวต.ิ  อ.ความทกุข ์ยอ่มม ีเพราะเหน็ ซึง่ศตัรู

   ชวนมฺปิ  อนุปปฺชชิฺตวฺา  ทฺวกฺิขตฺตุ�  โวฏฺพ ฺพนเมว  ปวตฺตต.ิ (อภ.ิส�. วถิ)ี

   อ.โวฏฐพัพนะนัน่เทยีว ยอ่มเป็นไป สองครัง้ เพราะความไมเ่กดิขึน้ แมแ้หง่ 

ชวนะ

   “ชวนมปิฺ อนุปปฺชชิฺตวฺาต ิเหตุมฺห ิจาย� ตฺวาปจฺจโย, ชวนสฺสาปิ อนุปปฺตฺตยิาต ิ

อตฺโถ.

   ก ็ อ.ตฺวาปัจจยัน้ี ในบทวา่ “ชวนมฺปิ อนุปปฺชฺชตฺิวา” ยอ่มลง ในอรรถเหตุ, 

อธบิายวา่ เพราะความไมเ่กดิขึน้ แมแ้หง่ชวนะ (อภธิมฺมตฺถวภิาวนีิ)
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๕.๕ อนฺตมานปัจจัย

อนฺต และ มาน ปัจจัย เป็นปัจจุบันกาล

 ปัจจยัทีล่งในปัจจบุนักาลม ี๒ ตวั คอื อนฺต และ มานปัจจยั เป็นกตัตุวาจก ใหล้งวกิรณ-

ปัจจยั ในอาขยาตนัน้ก่อน รปูส�าเรจ็เป็นกริยิากติก ์ แปลวา่ “...อยู่” หรอื “เมื่อ...” มขีอ้ก�าหนด

เรือ่งอรรถของปัจจยั ดงัน้ี

 ๑. อนฺตปัจจยั ลงในอรรถกตัตุวาจกและเหตุกตัตุวาจก 

  ๑.๑ ลงในอรรถกตัตวุาจก 

   เชน่ โส  กุฏุมฺพโิก  คาม�  คจฉฺนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอก�  วนปปฺต ึ ปสฺส.ิ  

    อ.กุฏุมพนีัน้ ไปอยู ่ สูห่มูบ่า้น เหน็แลว้ ซึง่ตน้ไมเ้จา้ป่า ตน้หน่ึง  
ในระหวา่งทาง

  ๑.๒ ลงในอรรถเหตกุตัตวุาจก  

   เชน่ สา  กาล.ี.. เอก�  กหาปณ�  อาท ึ กตฺวา  มลู�  วฑเฺฒนฺตี  สหสฺส�  ทตฺวา  

ต�  อาเนตฺวา  เสฏฺโิน  ทสฺเสส.ิ (๒/๑/๑๔) 

    อ.นางกาลนีัน้ กระท�าแลว้ ซึง่กหาปณะหน่ึง ใหเ้ป็นตน้ ยงัมลูคา่  

ใหเ้จรญิอยู ่ใหแ้ลว้ ซึง่พนัแหง่ทรพัย ์น�ามาแลว้ ซึง่เดก็นัน้ แสดงแลว้ แก่เศรษฐ ี  

 ๒. มานปัจจยั ลงได ้๕ อรรถ คอื

  ๒.๑  ลงในอรรถกตัตวุาจก  

   เชน่  โส  ปรุโิส  คาม�  คจฉฺมาโน  ทารุ�  คณฺหาต.ิ 

    อ.บุรษุนัน้ ไปอยู ่สูห่มูบ่า้น ยอ่มถอืเอา ซึง่ฟืน

  ๒.๒  ลงในอรรถเหตกุตัตวุาจก  

   เชน่  สนุโข  “จริสฺส�  วต  เม  อชฺช  มธุรกถา  ลทฺธาต ิ นงฺคุฏฺฐํ  จาเลนฺโต   

ต�  อุปสงฺกม.ิ (๕/๑๑.ตโยชน/๓๘) 

    อ.สนุขั คดิแลว้ วา่ อ.วาจาเป็นเครือ่งกลา่วอนัไพเราะ อนัเรา ไดแ้ลว้  

ในวนัน้ี สิน้กาลนานหนอ ดงัน้ี ยงัหาง ใหไ้หวอยู ่เขา้ไปหาแลว้ ซึง่หญงินัน้

  ๒.๓  ลงในอรรถกมัมวาจก  

   เชน่ อถ  น  มาตา  ปุตฺต   “ตฺว  อตฺตโน  รุจิยา   กุมาริก  อานาเปสิ,   

สา  อิทานิ  วฺฌา  ชาตา,  อปุตฺตกฺจ  นาม  กุล  วินสฺสติ,  ปเวณิ  น  ฆฏิยติ,  เตน  อฺ  เต  

กุมาริก  อาเนสฺสามีติ  เตน   “อล  อมฺมาติ  วุจฺจมานาปิ  ปุนปฺปุน   กเถสิ. 
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    ครัง้นัน้ อ.มารดา กลา่วแลว้ กะบุตรนัน้ วา่ อ.เธอ ยงัเรา ใหน้�ามาแลว้ 

ซึง่นางกุมารกิา ตามความชอบใจ ของตน, อ.นางกุมารกิานัน้ เป็นหญงิหมนั เกดิแลว้ ในกาลน้ี, 

อน่ึง ชือ่ อ.ตระกลู ผูไ้มม่บีุตร ยอ่มฉบิหาย, อ.ประเพณ ี ยอ่มไมส่บืต่อ, เพราะเหตุนัน้ อ.เรา  

จกัน�ามา ซึง่นางกุมารกิา คนอืน่ แก่เธอ ดงัน้ี แมผู้ ้ อนับุตรนัน้ กลา่วหา้มอยู ่ วา่ ขา้แต่แม ่ 

อ.อยา่เลย ดงัน้ี กลา่วแลว้ บอ่ยๆ

  ๒.๔  ลงในอรรถเหตกุมัมวาจก  

   เชน่  ภนฺเต  จนฺุทสกูรกิสฺส  เคหทฺวาร�  ปิทหตฺิวา  สกูราน�  มาริยมานานํ,  

อชฺช  สตฺตโม  ทวิโส,  เคเห  กาจ ิ มงฺคลกริยิา  ภวสฺิสต ิ มญฺเ. (๑/๑๐/๑๑๙) 

    ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่สกุร ท. อนันายจนุทสกูรกิ ปิดแลว้ ซึง่ประตู

แหง่เรอืน ใหต้ายอยู,่ อ.วนัน้ี เป็นวนั ที ่ ๗ ยอ่มเป็น, อ.การกระท�าซึง่มงคล อะไรๆ ในเรอืน  

เหน็จะจกัมี

  ๒.๕  ลงในอรรถภาววาจก  

   เชน่  เตน  ภยูมานํ.  

    อนัเขา เป็นอยู่

    ภกฺิขนุา  ฐียมาน�.

    อนัภกิษุ ยนือยู่

บทที่ลง อนฺต หรอื มาน ปัจจัย ท�าหน้าที่ ๕ อย่าง ดังนี้

 (๑) อพภฺนฺตรกิริยา เป็นกริยิาในระหวา่งของประธาน 

  เชน่ อห�ปิ  อยฺเยน  สทฺธ ึ  คจฉฺนฺโต  ทสส ุ  ปญฺุญกริยิาวตฺถุส ุ  เอก�  ลภสฺิสาม.ิ 

(๑/๑/๑๗) 

   แม ้ อ.กระผม เมือ่ไป กบั ดว้ยพระคณุเจา้ จกัได ้ ซึง่- ในบุญกริยิาวตัถุ ท.  

สบิหนา -บุญกริยิาวตัถุอยา่งหน่ึง 

 (๒) วิเสสนะ มไีดท้กุวภิตัต ิ 

  เชน่  ภนฺเต  สสุาเน  วิหรนฺเตหิ  นาม  วตฺต�  อุคฺคหตุิ�  วฏฺฏต.ิ (๑/๖/๖๒) 

   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.อนั อนัพระคณุเจา้ ท. ชือ่ ผูอ้ยูอ่ยู ่ ในป่าชา้ เรยีนเอา  

ซึง่วตัร ยอ่มควร

 (๓) วิกติกตัตา  มลีงิค ์วภิตัต ิและวจนะ เหมอืนกบัปกตกิตัตา

  เชน่  เอโกปิ  “อหนฺต ิ วา  “อหนฺต ิ วา  วทนฺโต  นาม  นาโหส.ิ (๕/๒.สริมิา/ ๙๘)  

   อ.บุคคล แมค้นหน่ึง ชือ่วา่เป็นผูก้ลา่วอยู ่ วา่ อ.ขา้พเจา้ จะรบัเอา ดงัน้ี หรอื 
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หรอืวา่ วา่ อ.ขา้พเจา้ จะรบัเอา ดงัน้ี ไมไ่ดม้แีลว้ 

 (๔) อนาทรกิริยา มไีด ้๒ วภิตัต ิคอื ฉฏัฐ ีกบั สตัตม ีตามประธานในประโยคอนาทร

  เชน่  เถรสฺส  นิทฺท�  อโนกฺกมนฺตสสฺ,  ปมมาเส  อตกฺิกนฺเต,  อกฺขโิรโค  อุปปฺชฺช.ิ 

   เมือ่พระเถระ ไมก่า้วลงอยู ่สูค่วามหลบั, ครัน้เมือ่เดอืนที ่๑ กา้วลว่งแลว้, อ.โรค

ทีน่ยัน์ตา เกดิขึน้แลว้

 (๕) ลกัขณกิริยา จะใชส้ตัตมวีภิตัต ิเหมอืนกบัประธานในประโยคลกัขณะ

  เชน่  มา  ภนฺเต  เอวมกตฺถ,  สมณธมฺโม  นาม,  สรเีร  ยาเปนฺเต,  สกฺกา  กาตุ�. 

(๑/๑/๙) 

   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.ทา่น อยา่ไดก้ระท�าแลว้ อยา่งน้ี, ชือ่ อ.สมณธรรม, 

ครัน้เมือ่สรรีะ เป็นไปอยู,่ อนัทา่น อาจ เพือ่อนักระท�า

  

ตัวอย่างการประกอบศัพท์ที่ประกอบด้วย อนฺต และ มาน ปัจจัย

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉํฺ,  คจฉฺนฺโต,  ปรุโิส.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + อนฺต) (ปงุลงิค)์ (กตัตุสาธนะ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉนฺต. (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉฺตี,  คจฉฺนฺตี,  อตฺิถ.ี  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + อนฺต + อ)ี (อติถลีงิค)์ (กตัตุ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉต,ี คจฺฉนฺต.ี (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉํฺ,  คจฉฺนฺต,ํ  จตฺิต�.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + อนฺต) (นปงุสกลงิค)์ (กตัตุ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉนฺต. (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉฺมาโน,  ปรุโิส.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + มาน) (ปงุลงิค)์ (กตัตุสาธนะ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉมาน. (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉฺมานา,  อตฺิถ.ี  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + มาน + อา) (อติถลีงิค)์ (กตัตุ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉมานา. (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉตตี ิ คจฉฺมานํ,  จตฺิต�.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ + มาน) (นปงุสกลงิค)์ (กตัตุสาธนะ)

 ไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉมาน. (ผูไ้ปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉยีตตี ิ คจฉิฺยมาโน,  คาโม.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ ิ+ ย + มาน) (ปงุลงิค)์ (กมัมะ)

 ถกูไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉยิมาน. (ถกูไปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉยีตตี ิ คจฉิฺยมานา,  ธานี.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป +อ+ิย+มาน+อา) (อติถลีงิค)์ (กมัมะ)

 ถกูไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉยิมานา. (ถกูไปอยู)่ 

ว.ิ คจฺฉยีตตี ิ คจฉิฺยมานํ,  าน�.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + อ ิ+ ย + มาน) (นปงุสกลงิค)์ (กมัมะ)

 ถกูไปอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คจฺฉยิมาน. (ถกูไปอยู)่ 



211อนฺตมานปัจจัย

ว.ิ อธคิมฺมเตต ิ อธิคมมฺมาโน,  ธมฺโม.  (อธ ิ+ คม ุ คตมฺิห ิในการไป +ย+มาน) (ปงุลงิค)์ (กมัมะ)

 ถกูรูอ้ยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อธคิมฺมมาน. (ถกูรูอ้ยู)่ 

ว.ิ อธคิมฺมเตต ิ อธิคมมฺมานา,  ปรยิตฺต.ิ (อธ ิ+ คม ุคตมฺิห ิในการไป + ย + มาน + อา) (อติถ)ี 

 ถกูรูอ้ยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อธคิมฺมมานา. (ถกูรูอ้ยู)่ (กมัมสาธนะ) 

ว.ิ อธคิมฺมเตต ิ อธิคมมฺมานํ,  ธมฺม�. (อธ ิ+ คม ุ คตมฺิห ิในการไป+ย+มาน) (นปงุสกลงิค)์(กมัมะ)

 ถกูรูอ้ยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อธคิมฺมมาน. (ถกูรูอ้ยู)่ 

 หมายเหต ุ :- ศพัทก์ริยิาทีล่ง อนฺต และ มาน ปัจจยั เป็นได ้ ๓ ลงิค ์ เมือ่ประสงคจ์ะใช ้

คูก่บัสทุธนาม (วเิสสยะ) บทนามที ่ อนฺต และมาน ไปขยาย มรีปูเป็นอติถลีงิค ์ มกีฎเกณฑ ์

การลงปัจจยั ดงัน้ี 

  ๑. ถา้เป็น อนฺต ปัจจยั ใหล้ง “อี” อติถลีงิคโ์ชตกปัจจยัต่อทา้ย เชน่ คจฺฉนฺต ี(คม ุ+ 

อ + อนฺต + อ)ี แปลวา่ หญงิผูไ้ปอยู ่

  ๒. แต่ถา้เป็น มาน ปัจจยั ใหล้ง “อา” อติถลีงิคโ์ชตกปัจจยัต่อทา้ย เชน่ คจฺฉมานา 

(คม ุ+ อ + มาน + อา) แปลวา่ หญงิผูไ้ปอยู่

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ปุงลงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉ�  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

 อาลปนะ. โภ  คจฺฉ�  คจฺฉ  คจฺฉา  ภวนฺโต  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

 ทตุยิา. คจฺฉนฺต�  คจฺฉนฺเต

 ตตยิา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน  คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

 จตุตถ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส  คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

 ปัญจม.ี คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

 ฉฏัฐ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส  คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

 สตัตม.ี คจฺฉต ิคจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตมฺห ิคจฺฉนฺตสฺม ึ  คจฺฉนฺเตสุ

คจฺฉนฺตสีทฺทปทมาลา (อติถลีงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉนฺต ี  คจฺฉนฺต ี คจฺฉนฺตโิย

 อาลปนะ. โภต ิ คจฺฉนฺต ิ  โภตโิย  คจฺฉนฺต ี คจฺฉนฺตโิย
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 ทตุยิา. คจฺฉนฺต ึ  คจฺฉนฺต ี คจฺฉนฺตโิย

 ตตยิา. คจฺฉนฺตยิา  คจฺฉนฺตหี ิ คจฺฉนฺตภีิ

 จตุตถ.ี คจฺฉนฺตยิา  คจฺฉนฺตนี�

 ปัญจม.ี คจฺฉนฺตยิา  คจฺฉนฺตหี ิ คจฺฉนฺตภีิ

 ฉฏัฐ.ี คจฺฉนฺตยิา  คจฺฉนฺตนี�

 สตัตม.ี คจฺฉนฺตยิา  คจฺฉนฺตยิ�  คจฺฉนฺตสีุ

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (นปุงสกลงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉ�  คจฺฉนฺต�  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

 อาลปน. โภ  คจฺฉนฺต  ภวนฺโต  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

 ทตุยิา. คจฺฉนฺต�  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตานิ

 ตตยิา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน  คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

 จตุตฺถ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส  คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

 ปญฺจม.ี คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตห ิ คจฺฉนฺเตภิ

 ฉฏฺฐ.ี คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส  คจฺฉต�  คจฺฉนฺตาน�

 สตฺตม.ี คจฺฉต ิ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตมฺห ิ คจฺฉนฺตสฺม ึ  คจฺฉนฺเตสุ

คจฺฉมานสทฺทปทมาลา (ปุงลงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉมาโน  คจฺฉมานา

 อาลปนะ. โภ  คจฺฉมาน  คจฺฉมานา  ภวนฺโต  คจฺฉมานา

 ทตุยิา. คจฺฉมาน�  คจฺฉมาเน

 ตตยิา. คจฺฉมาเนน  คจฺฉมาเนห ิ คจฺฉมาเนภิ

 จตุตถ.ี คจฺฉมานสฺส  คจฺฉมานาน�

 ปัญจม.ี คจฺฉมานา  คจฺฉมานมฺหา  คจฺฉมานสฺมา  คจฺฉมาเนห ิ คจฺฉมาเนภิ

 ฉฏัฐ.ี คจฺฉมานสฺส  คจฺฉมานาน�

 สตัตม.ี คจฺฉมาเน  คจฺฉมานมฺห ิ คจฺฉมานสฺม ึ  คจฺฉมาเนสุ
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คจฺฉมานาสทฺทปทมาลา (อติถลีงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉมานา คจฺฉมานา  คจฺฉมานาโย

 อาลปน. โภต ิ คจฺฉมาเน โภตโิย  คจฺฉมานา  คจฺฉมานาโย

 ทตุยิา. คจฺฉมาน� คจฺฉมานา  คจฺฉมานาโย

 ตตยิา. คจฺฉมานาย คจฺฉมานาห ิ คจฺฉมานาภิ

 จตุตฺถ.ี คจฺฉมานาย คจฺฉมานาน�

 ปญฺจม.ี คจฺฉมานาย คจฺฉมานาห ิ คจฺฉมานาภิ

 ฉฏฺฐ.ี คจฺฉมานาย คจฺฉมานาน�

 สตฺตม.ี คจฺฉมานาย  คจฺฉมานาย� คจฺฉมานาสุ

คจฺฉมานสทฺทปทมาลา (นปุงสกลงิค์)

 วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

 ปฐมา. คจฺฉมาน� คจฺฉมานา  คจฺฉมานานิ

 อาลปนะ. โภ  คจฺฉมาน ภวนฺโต  คจฺฉมานา  คจฺฉมานานิ

 ทตุยิา. คจฺฉมาน� คจฺฉมาเน  คจฺฉมานานิ

 ตตยิา. คจฺฉมาเนน คจฺฉมาเนห ิ คจฺฉมาเนภิ

 จตุตถ.ี คจฺฉมานสฺส คจฺฉมานาน�

 ปัญจม.ี คจฺฉมานา  คจฺฉมานมฺหา  คจฺฉมานสฺมา คจฺฉมาเนห ิ คจฺฉมาเนภิ

 ฉฏัฐ.ี คจฺฉมานสฺส คจฺฉมานาน�

 สตัตม.ี คจฺฉมาเน  คจฺฉมานมฺห ิ คจฺฉมานสฺม ึ คจฺฉมาเนสุ
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 ตวัอย่างการประกอบ อนฺต และ มาน ปัจจยั หลงัการิตปัจจยั รปูสาํเรจ็เป็น  

“เหตกุตัตวุาจก” และ “เหตกุมัมวาจก” ดงัน้ี

ว.ิ ภาเวตตี ิ ภาเวนฺโต.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + เณ + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาเวนฺต.  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาเวตตี ิ ภาเวนฺตี.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + เณ + อนฺต + อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถ)ี

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาเวนฺต.ี  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาเวตตี ิ ภาเวนฺต.ํ  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + เณ + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุ)

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาเวนฺต.  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาวยตตี ิ ภาวย.ํ  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ณย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวยนฺต.  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาวยตตี ิ ภาวยนฺตี.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม,ีเป็น + ณย + อนฺต + อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถลีงิค)์

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวยนฺต.ี  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาวยตตี ิ ภาวยนฺต.ํ  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ณย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุ)

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวยนฺต.  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาวยตตี ิ ภาวยมาโน.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ณย + มาน) (กตัตุสาธนะ) (ปงุ)

 (ยงั...) ใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวยมาน.  (ใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ ภาวยีตตี ิ ภาวียมาโน.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม,ีเป็น +เณ+อ+ีย+มาน) (กมัมสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 ถกูใหเ้จรญิอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภาวยีมาน.  (ถกูใหเ้จรญิอยู)่ (เหตุกมัมวาจก)

ว.ิ กาเรตตี ิ กาเรนฺโต. (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์ (วทุธ)ิ

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาเรนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ กาเรตตี ิ กาเรนฺตี.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + อนฺต + อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถลีงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาเรนฺต.ี  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ กาเรตตี ิ กาเรนฺต.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุสกลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กาเรนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การยตตี ิ การย.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การยนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การยตตี ิ การยนฺตี.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + อนฺต + อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถลีงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การยนฺต.ี  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)
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ว.ิ การยตตี ิ การยนฺต.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุสกลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การยนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การยตตี ิ การยมาโน.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณย + มาน) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การยมาน.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การยีตตี ิ การียมาโน.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + อ ี+ ย + มาน) (กมัมสาธนะ) (ปงุ)

 ถกูใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การยีมาน.  (ผูถ้กูใหก้ระท�าอยู)่ (เหตุกมัมวาจก)

ว.ิ การาเปตตี ิ การาเปนฺโต.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาเป + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาเปนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาเปตตี ิ การาเปนฺตี.  (กร  กรเณ ในการกระท�า +ณาเป+อนฺต+อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถ)ี

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาเปนฺต.ี  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาเปตตี ิ การาเปนฺต.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาเป + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุ)

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาเปนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาปยตตี ิ การาปย.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (ปงุลงิค)์

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาปยนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาปยตตี ิ การาปยนฺตี.  (กร  กรเณ ในการกระท�า +ณาปย+อนฺต+อ)ี (กตัตุสาธนะ) (อติถ)ี

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาปยนฺต.ี  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาปยตตี ิ การาปยนฺต.ํ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + อนฺต) (กตัตุสาธนะ) (นปงุ)

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาปยนฺต.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาปยตตี ิ การาปยมาโน.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณาปย + มาน) (กตัตุสาธนะ) (ปงุ)

 (ยงั...) ใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาปยมาน.  (ผูใ้หก้ระท�าอยู)่ (เหตุกตัตุวาจก)

ว.ิ การาปียตตี ิ การาปียมาโน. (กร  กรเณ ในการกระท�า +ณาเป+อ+ีย+มาน)(กมัมสาธนะ)(ปงุ)

 ถกูใหก้ระท�าอยู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การาปียมาน.  (ผูถ้กูใหก้ระท�าอยู)่ (เหตุกมัมวาจก)
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๕.๖ อนาคตกาลกิปัจจัย

 ปัจจยัทีล่งในอนาคตกาล ม ี๙ ตวั คอื ณี, ฆิณฺ, ต,ุ ณฺว,ุ ณ, สสฺ,ํ นฺต,ุ มาน และ อานปัจจยั 

รปูส�าเรจ็ เป็นกริยิากติกก์ม็ ี เป็นนามกติกก์ม็ ี เป็นกริยิากติก ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นกริยิาในระหวา่ง  

แปลวา่ “จะ...” เป็นนามกติก ์ท�าหน้าทีเ่ป็นบทนาม แปลวา่ “ผูจ้ะ...”

  

ว.ิ อายต ิ คมน�  สลีมสฺสาต ิ คามี.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ณ)ี (ตสัสลีสาธนะ)

 อ.การไป ในกาลต่อไป เป็นปกต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คาม.ี (ผูม้ปีกตจิะไป)

ว.ิ อายต ิ อาคมน�  สลีมสฺสาต ิ อาคามี.  (อาปพฺุพ + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ณ)ี (ตสัสลีสาธนะ)

 อ.การมา ในกาลต่อไป เป็นปกต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาคาม.ี (ผูม้ปีกตจิะมา) 

ว.ิ อายต ิ คมน�  สลีมสฺสาต ิ คามิ. (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ฆณฺิ) (ตสัสลีสาธนะ) (ลบ ฆฺอนุพนัธ)์

 อ.การไป ในกาลต่อไป เป็นปกต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คาม.ิ (ผูม้ปีกตจิะไป)

ว.ิ - กรสฺิส�  วชตตี ิ การโก.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ณฺว)ุ (กตัตุสาธนะ)

   คดิวา่ จกัท�าแลว้ จะไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่การก. (ผูจ้ะท�า)

ว.ิ - กรสฺิส�  วชตตี ิ กตตฺา.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ตุ)(แปลงพยญัชนะทีส่ดุธาตุ เป็น ต)

   คดิวา่ จกัท�าแลว้ จะไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺตุ. (ผูจ้ะกระท�า) (แปลง อุ เป็น อา และลบ ส)ิ

ว.ิ นคร�  กรสฺิสตตี ิ นครกาโร.  (นครสทฺทปูปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณ) (กตัตุสาธนะ)

 จกัสรา้ง ซึง่เมอืง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นครการ. (ผูจ้ะสรา้งเมอืง) (ทตุยิาตปัปรุสิ)(กตินัตสมาส)

ว.ิ โภค�  ททสฺิสตตี ิ โภคทาโย.  (โภคสทฺทปูปท + ทา  ทาเน ในการให ้+ ณ) (กตัตุสาธนะ) 

 จกัให ้ซึง่โภคะ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โภคทาย. (ผูจ้ะใหโ้ภคทรพัย)์ (แปลง อา เป็น อาย)

ว.ิ - กมฺม�  กรสฺิสตตี ิ กมฺม�  กริสสฺ ํ วชต.ิ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + อ ิ+ สฺส�) (กตัตุสาธนะ)

   จกักระท�า ซึง่การงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กรสฺิส�. (ผูจ้ะท�า) (ลง สวิภิตัต,ิ ลบ สวิภิตัต)ิ

 - กมฺม�  กรสฺิสตตี ิ กมฺม�  กโรนฺโต  วชต.ิ  (กร  กรเณ...+โอ+นฺตุ) (แปลงทีส่ดุของ นฺตุ เป็น อ)

   จกักระท�า ซึง่การงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กโรนฺต. (ผูจ้ะท�า) (กตัตุสาธนะ)

 - กมฺม�  กรสฺิสตตี ิ กมฺม�  กรุมุาโน  วชต.ิ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + มาน) (กตัตุ)

   จกักระท�า ซึง่การงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุรมุาน. (ผูจ้ะท�า) 

 - กมฺม�  กรสฺิสตตี ิ กมฺม�  กราโน  วชต.ิ  (กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + อาน) (กตัตุสาธนะ)

   จกักระท�า ซึง่การงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กราน. (ผูจ้ะท�า) 
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๕.๗ อุณาทปิัจจยันตนัย

 “อณุาทิปจจฺยนฺตนย” หมายถงึ นยัแหง่ปัจจยัม ีณุ เป็นตน้เป็นทีส่ดุ มปัีจจยั ๔๔ ตวั คอื  

ณุ (ณฺอนุพนัธ)์, ย,ุ กฺต, มิ, มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, ณี, ฉ, ตยฺ, ตยฺ,ุ ถ,ุ ตติฺม, ณิม, อานิ, ต, 

ตรฺณฺ, ณิตตฺ, ตติฺ, ติ, ฒ, , ธ, ท, อิททฺ, ก, อิร, อล, อม, ต,ุ ท,ุ อีวร, อิ, อรู, ณุ (ไมใ่ช ่ณฺอนุพนัธ)์, 

นุ, อสุสฺ, นุส, อิส และ การ ปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นนามกติก ์ท�าหน้าทีเ่ป็นบทนาม

ว.ิ จกฺขตตี ิ จกฺข.ุ  (จกฺข  วยิตฺตยิ�  วาจาย� ในการพดูชดั + ณุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มบอก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จกฺข.ุ (ตา)

ว.ิ เอนฺต ิ คจฺฉนฺต ิ ปวตฺตนฺต ิ สตฺตา  เอเตนาต ิ อาย.ุ (อ ิ คตมฺิห ิในการไป + ณุ) (กรณสาธนะ) 

 อ.สตัว ์ท. ยอ่มเป็นไป ดว้ยสิง่น้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาย.ุ (อายเุป็นเครือ่งเป็นไป, ชวีติ)

ว.ิ สสฺิเสส ุ สเินห�  ครต ิ สญฺิจตตี ิ คร,ุ  อาจรโิย.  (คร  เสจเน ในการรด + ณุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรด ซึง่ความรกั ในศษิย ์ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คร,ุ ไดแ้ก่อาจารย.์ (คร)ู

ว.ิ ภวต ิ เอตฺถาต ิ ภวุนํ.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ย)ุ (อธกิรณสาธนะ)

 ยอ่มม ีในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภุวน. (โลก, แผน่ดนิ) (แปลง อ ูเป็น อุว)

ว.ิ วเิสเสน  จกฺขตตี ิ วิจกฺขโณ.  (วปิพฺุพ + จกฺข  วยิตฺตยิ�  วาจาย� ในการพดูชดั + ย)ุ (กตัตุ)

 ยอ่มบอก โดยพเิศษ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วจิกฺขณ. (บณัฑติ)

ว.ิ กมฺปน�  กโรตตี ิ กรณุา.  (กร  กรเณ ในการกระท�า + ย ุ+ อา) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มท�า ซึง่ความหวัน่ไหว เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กรณุา. (ธรรมชาตผิูท้�าความหวัน่ไหว, กรณุา) 

ว.ิ วายตตี ิ วาโต.  (วา  คตพินฺธคนฺเธส ุในการไป การผกู และการเบยีดเบยีน + กฺต) (กตัตุ)

 ยอ่มพดัไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วาต. (ลม)

ว.ิ ตายตตี ิ ตาโต.  (ตา  ปาลเน ในการรกัษา + กฺต) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรกัษา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตาต. (พอ่)

ว.ิ ภวนฺต ิ เอตฺถาต ิ ภมิู.  (ภ ู สตฺตาย� ในความม-ีความเป็น + ม)ิ (อธกิรณสาธนะ)

 อ.สตัว ์ท. ยอ่มเป็นอยู ่บนแผน่ดนิน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภมู.ิ (แผน่ดนิ)

ว.ิ ปีณน�  เปโม.  (ปี  ตปปฺเน ในความอิม่ + มนฺ) (ภาวสาธนะ) (วทุธ ิอ ีเป็น เอ)

 อ.ความอิม่เอบิ ชือ่วา่เปม. (ความรกั)

ว.ิ สขุทกฺุข�  อทต ิ ภกฺขตตี ิ อตตฺา.  (อท  ภกฺขเณ ในการกนิ + มนฺ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มกนิ ซึง่สขุและทกุข ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อตฺต. (ตน) (แปลง ม เป็น ต, แปลง ท เป็น ต)

ว.ิ สขุทกฺุข�  อทต ิ ภกฺขตตี ิ อาตมุา.  (อท  ภกฺขเณ ในการกนิ + มนฺ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มกนิ ซึง่สขุและทกุข ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาตุม. (ตน) (แปลง ท เป็น ต, ลง อุ อาคม)
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ว.ิ ชาตชิรามรณาทหี ิ อทยีต ิ ภกฺขยีตตี ิ อตตฺา,  อาตมุา. (กมัมสาธนะ)

 อนัทกุข ์ท.ม ีชาต ิชรา และมรณะเป็นตน้ ยอ่มกนิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อตฺต, อาตุม. (ถกูทกุข์

มชีาต ิชรา และมรณะเป็นตน้ กนิ)

ว.ิ กเิลเส  สเมตตี ิ สมโถ,  สมาธ.ิ  (สม  อุปสเม ในความสงบ + ถ) (กตัตุสาธนะ)

 ยงักเิลส ท. ยอ่มใหส้งบ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมถ, ไดแ้ก่สมาธ.ิ (สมาธทิีย่งักเิลสใหส้งบ, 

สมถะ)

ว.ิ ทมน�  ทมโถ.  (ทม ทมเน ในการฝึก + ถ) (ภาวสาธนะ)

 อ.การฝึก ชือ่วา่ทมถ. (การฝึก)   (จตฺิตสฺส ทมโถ  สาธ ุ    จตฺิต�  ทนฺต� สขุาวห�)

ว.ิ สยีตตี ิ สีมา.  (ส ิ พนฺธเน ในการผกู + ม + อา) (กมัมสาธนะ) (ทฆีะ)

 ยอ่มถกูผกู เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมีา.  (สิง่ทีถ่กูผกู, ขอบเขต, สมีา)

ว.ิ พฺรหฺต ิ วทฺุธ ึ คจฺฉตตี ิ พรฺหมฺา.  (พห  วทฺุธมฺิห ิในความเจรญิ + ม) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มถงึ ซึง่ความเจรญิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พฺรหฺม. (พรหม) (แปลง พ เป็น พฺร = “พฺรหฺม” 

นิปาตนะ)

ว.ิ สลต ิ คจฺฉต ิ ปวสิตตี ิ สลฺล,ํ  สลฺย.ํ  (สล  คตมฺิห ิในการไป + ล, ย) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเขา้ไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สลฺล, สลฺย. (ลกูศร, หลาว)

ว.ิ กลติพฺพ�  สงฺขฺยาตพฺพนฺต ิ กลฺยาณํ.  (กล  สงฺขฺยาเน ในการนบั + ยาณ) (กมัมสาธนะ)

 พงึถกูนบั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กลฺยาณ. (งาม)

ว.ิ คณโต  ปฏกฺิกมตฺิวา  สลตตี ิ ปฏิสลฺลาโณ.  (ปตปิพฺุพ + สล  คตมฺิห ิในการไป + ลาณ) (กตัตุ)

 อ.บุคคลใด หลกีแลว้ จากหมู ่ ยอ่มเขา้ไป เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ปฏสิลฺลาณ.  

(ผูห้ลกีเรน้)

ว.ิ มถต ิ วโิลฬตตี ิ มลฺโล,  มลฺลโก.  (มถ  วโิลฬเน ในการกวน + ล) 

 ยอ่มกวน (ซึง่กนัและกนั) เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มลฺล, มลฺลก. (นกัมวยปล�้า) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ ปมเมว  วชติพฺพนฺต ิ ปพพฺชชฺา.  (ปปพฺุพ + วช  คตมฺิห ิในการไป + ณฺย + อา) (กมัมสาธนะ)

 อนับุคคล พงึถงึ ก่อนนัน่เทยีว เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปพฺพชฺชา. (บรรพชา)

ว.ิ สมชฺชนฺต ิ สงฺคจฺฉนฺต ิ อสฺสนฺต ิ สมชชฺา.  (ส�ปพฺุพ + อช  คตมฺิห ิในการไป + ณฺย + อา)

 ยอ่มประชมุรวมกนั ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมชฺชา.  (ทีเ่ป็นทีป่ระชมุรวมกนั) (อธกิรณะ)

ว.ิ วชิานน�  วิชชฺา.  (วทิ  าเณ ในการรู ้+ ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความรู ้ชือ่วา่วชฺิชา. (ความรู)้

ว.ิ สมฺมา  จตฺิต�  นิเธต ิ เอตายาต ิ สทธฺา.  (ส�ปพฺุพ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ + อา) (กรณะ)

 ยอ่มตัง้ไว ้ซึง่จติ ดว้ยด ีดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สทฺธา.  (เป็นเครือ่งตัง้จติไวด้ว้ยด,ี 

ศรทัธา)
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ว.ิ สย�  สทฺทหตตี ิ สทธฺา.  (ส�ปพฺุพ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว ้+ อ + อา) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเชือ่ เอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สทฺธา.  (ศรทัธา, ความเชือ่)

ว.ิ จรณ�  จริยา.  (จร  จรเณ ในความประพฤต ิ+ ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความประพฤต ิชือ่วา่จรยิา.  (ความประพฤต)ิ

ว.ิ สทฺธ ึ กถน�  สากจฉฺา.  (ส�ปพฺุพ + กถ  กถเน ในการกลา่ว + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ) 

 อ.การกลา่ว พรอ้มกนั ชือ่วา่สากจฺฉา. (การสนทนา) (แปลง ถฺย เป็น จฺฉ, แปลง ส� เป็น สา)

ว.ิ พฺยาปชฺชน�  พยฺาปชชฺา.  (ว ิ+ อาปพฺุพ + ปท  คตมฺิห ิในการไป + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ) 

 อ.การปองรา้ย ชือ่วา่พฺยาปชฺชา. (การปองรา้ย) (แปลง อ ิเป็น ยฺ, วทุธ ิอ เป็น อา, รสัสะ)

ว.ิ มรตตี ิ มจจฺ.ุ  (มร  ปาณจาเค ในการสละชวีติ + ตฺย)ุ (กตัตุสาธนะ) (แปลง ตฺย เป็น จฺจ)

 ยอ่มตาย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มจฺจ.ุ (สตัวผ์ูจ้ะตาย, สตัว)์

ว.ิ มรณ�  มจจฺ.ุ  (มร  ปาณจาเค ในการสละชวีติ + ตฺย)ุ (ภาวสาธนะ)

 อ.ความตาย ชือ่วา่มจฺจ.ุ (ความตาย)

ว.ิ สตน�  สจจฺ.ํ  (สต  สาตจฺเจ ในความเป็นจรงิ + ย) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความเป็นจรงิ ชือ่วา่สจฺจ. (ความจรงิ, ความสตัย)์

ว.ิ นตน�  นจจฺ.ํ  (นต  คตฺตวนิาเม ในการน้อมกาย + ย) (ภาวสาธนะ)

 อ.การน้อมไป ชือ่วา่นจฺจ. (การฟ้อนร�า)

ว.ิ นิตน�  นิจจฺ.ํ  (นิต  นิจฺเจ ในความแน่นอน + ย) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความแน่นอน ชือ่วา่นิจฺจ. (ความแน่นอน)

ว.ิ กนต ิ ทพฺิพตตี ิ กญญฺา.  (กน  ทตฺิตกินฺตสี ุในความรุง่เรอืงและน่าใคร ่+ ย + อา) (กตัตุ)

 ยอ่มรุง่เรอืง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กญฺา. (สาวน้อย)

ว.ิ กนียเต  กนฺตยีเตต ิ กญญฺา.  (กน  ทตฺิตกินฺตสี ุในความรุง่เรอืงและน่าใคร ่+ ย + อา) (กมัมะ)

 ยอ่มถกูปรารถนา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กญฺา. (สาวน้อย)

ว.ิ ธนน�  ธญญํฺ.  (ธน  ธญฺเ ในความบรบิรูณ์ดว้ยสริแิละปัญญา + ย) (ภาวสาธนะ)

 อ.ความบรบิรูณ์ดว้ยสริแิละปัญญา ชือ่วา่ธญฺ. (ความมบีุญ)

ว.ิ ปนุาตตี ิ ปญุญํฺ.  (ป ุ ปวเน ในการช�าระ + ย) (ลง นฺอาคม) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มช�าระ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปญฺุ.  (บุญ)

ว.ิ จนฺิเตตตี ิ จิตตฺ.ํ  (จนฺิต  จนฺิตาย� ในความคดิ + ต) (กตัตุสาธนะ) (แปลง น เป็น นิคหติ)

  ยอ่มคดิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จตฺิต. (จติ) (ลบนิคหติ)

ว.ิ จนฺิเตตตี ิ จิตรฺ.ํ  (จนฺิต  จนฺิตาย� ในความคดิ + ตฺรณฺ) (กตัตุสาธนะ) (แปลง น เป็น นิคหติ)

  ยอ่มคดิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จตฺิร. (จติ) (ลบนิคหติ, ลบพยญัชนะสงัโยคตวัหน้า)
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ว.ิ อตฺเถ  อภสิเวตตี ิ สตุตฺ.ํ  (ส ุ อภสิเว ในการไหล + ต) (กตัตุสาธนะ) (ตฺ สทสิเทวภาวะ)

 ยงัอรรถ ท.(ประโยชน์) ยอ่มใหไ้หลออก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺุต.  (ไดแ้ก่พระสตุตนัตปิฎก 

และสตูรไวยากรณ์เป็นตน้)

ว.ิ มชฺิชต ิ สนิิยฺหตตี ิ เมตติฺ.  (มทิ  สเินหเน ในความรกั + ตฺต)ิ (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มรกั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เมตฺต.ิ  (ไมตร)ี (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, ลบ ทฺ ทีส่ดุธาตุ)

ว.ิ รนฺชนฺติ  เอตฺถาติ  รฏฺํ. (รนฺช  ราเค ในความกําหนัด + ) (อธิกรณสาธนะ)

 อ.ชาวแว่นแคว้น ท. ย่อมยินดี ในแว่นแคว้นนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ารฏฺ.  (แวน่แควน้, รฐั) 

ว.ิ สวต ิ หสึต ิ เอเตนาต ิ สตถฺ.ํ  (ส ู หสึาย� ในความเบยีดเบยีน + ถ) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มเบยีดเบยีน ดว้ยอาวธุน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺถ.  (ศาตรา, อาวธุ)

ว.ิ วณุาตตี ิ วตถฺ.ํ  (ว ุ ส�วรเณ ในการป้องกนั + ถ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มป้องกนั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วตฺถ. (ผา้)

ว.ิ สทฺทานุรปู�   อสต ิ ภวตตี ิ อตโฺถ.  (อส  ภุว ิในความม-ีความเป็น + ถ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มมอียู ่ตามสมควรแก่ศพัท ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อตฺถ. (อรรถ, เนื้อความ)

ว.ิ มจฺฉมกราน�  ปีตโิสมนสฺส�  อุนฺทต ิ ปสฺสวต ิ ชเนตตี ิ สมทุโฺท. (ส�+ อุท ิปสวเนในการไหล +ท) 

 ยงัปีตแิละโสมนสั ยอ่มใหเ้กดิขึน้ แก่ปลาและมงักร ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมทฺุท. (มหาสมทุร)

ว.ิ รทุต ิ หสึตตี ิ รทุโฺท,  ลทุโฺท.  (รทุ ิ หสึาย� ในความเบยีดเบยีน + ท) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มเบยีดเบยีน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่รทฺุท, ลุทฺท.  (นายพราน)

ว.ิ ภนฺทต ิ กลฺยาโณ  ภวตตี ิ ภทโฺท.  (ภท ิ กลฺยาเณ ในความด-ีความงาม + ท) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเป็นคนด ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภทฺท.  (ผูเ้จรญิ, คนด)ี

ว.ิ นินฺทยีเตต ิ นิททฺา.  (นิท ิ กุจฺฉาย� ในความเกลยีด + ท + อา) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูตเิตยีน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิทฺทา.  (เป็นทีอ่นัเขาตเิตยีน, การนอน)

ว.ิ ทลต ิ ทคฺุคตภาว�  คจฺฉตตี ิ ทลิทโฺท.  (ทล  ทคฺุคตมฺิห ิในความทกุขย์าก + อทฺิท) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มถงึ ซึง่ความเป็นผูต้กยาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทลทฺิท.  (ผูข้ดัสน, ผูท้กุขย์าก)

ว.ิ อปปฺฏหิต�  วชตตี ิ วชิร.ํ  (วช  คตมฺิห ิในการไป + อริ) (กตัตุสาธนะ)

 ไมถ่กูขวางกัน้แลว้ ยอ่มไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วชริ.  (เพชร, อาวธุของพระอนิทร)์

ว.ิ กุสมุาทหี ิ สยีต ิ เสวยีตตี ิ สิโร.  (ส ิ เสวาย� ในการเสพ + อริ) (กมัมสาธนะ)

 อนัวตัถุทัง้หลายมดีอกไมเ้ป็นตน้ ยอ่มเสพ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สริ.  (หวั)

ว.ิ อกุฏ ิ กุฏลิตฺต�  อคมตี ิ กฏิุโล.  (กุฏ  โกฏลฺิเล ในความคด + อริ) (กตัตุสาธนะ) (แปลง ร เป็น ล)

 ไมเ่คยคดมาก่อน ไดถ้งึแลว้ ซึง่ความเป็นของคด เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุฏลิ. (คด)

ว.ิ ปฏปิกฺเข  หรตตี ิ ปาฏิหาริย.ํ (ปตปิพฺุพ + หร  หรเณ ในการน�าไป + ณฺย) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มน�าออก(ก�าจดั) ซึง่ฝ่ายตรงกนัขา้ม ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาฏหิารยิ. (ปาฏหิารยิ)์ (วทุธ)ิ
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ว.ิ กณฺฑยต ิ ฉินฺทตตี ิ กณฺโฑ,  อุส.ุ  (กฑ ิ เฉทเน ในการตดั + ก) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มสามารถตดั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กณฺฑ. (ลกูศร) (ลบ กฺอนุพนัธ ์= กฺวจ ิธาตุวภิตฺตฯิ)

ว.ิ กณฺฑยีต ิ ฉินฺทยีตตี ิ กณฺโฑ,  ปรมิาณ�.  (กฑ ิ เฉทเน ในการตดั + ก) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูก�าหนด เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กณฺฑ, ไดแ้ก่ปรมิาณ. (กณัฑ)์

ว.ิ สณฺฑนฺต ิ คมฺุพนฺต ิ เอตฺถาต ิ สณฺโฑ,  วนสณฺโฑ.  (สฑ ิ คมฺุพตฺเถ ในอรรถคอืหมู ่+ ก) 

 อ.ตน้ไม ้ ท. ยอ่มรวมกนั ในทีน้ี่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สณฺฑ, ไดแ้ก่ไพรสณฑ,์ ชฏัแหง่ป่า. 

(หมู,่ชฏั) (อธกิรณะ)  

ว.ิ ภณฺฑนฺต ิ ปรภิาสนฺต ิ เอเตนาต ิ ภณฺฑ.ํ (ภฑ ิ ภณฺฑตฺเถ ในอรรถคอืการทะเลาะกนั + ก)

 อ.ชน ท. ยอ่มดา่กนั ดว้ยสิง่ของน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ภณฺฑ. (สิง่ของเป็นเครือ่งดา่กนั, ภณัฑ)์ 

(กรณสาธนะ)

ว.ิ ทณฺฑยต ิ อเนนาต ิ ทณฺโฑ.  (ทฑ ิ อาณาย� ในการสัง่-บงัคบั + ก) (กรณสาธนะ)

 ยอ่มลงอาชญา ดว้ยสนิไหมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทณฺฑ.  (คา่ปรบั, สนิไหม)

ว.ิ มนฺทต ิ อปส�สติพฺพมฺปิ  โมทตตี ิ มนฺโท.  (มท ิ หาเส ในการหวัเราะ + ก) (กตัตุสาธนะ)

 อ.บุคคลใด ยอ่มยนิด ี แมซ้ึง่เรือ่งอนัไมน่่าสรรเสรญิ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่มนฺท.  

(คนมปัีญญาไมด่)ี

ว.ิ ชาตชิรามรณาทหี ิ ส�สารทกฺุเขห ิ ขชฺชตตี ิ ขนฺโธ,  ขนฺธโก. (ขาท ภกฺขเณ ในการกนิ + ก)

 อนัสงัสารทกุข ์ท. มชีาต ิชรา และมรณะเป็นตน้ ยอ่มกนิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ขนฺธ. (ถกูทกุข์

ในสงสารม ีชาต ิชรา และมรณะเป็นตน้กนิ, ขนัธ)์ (กมัมสาธนะ)

ว.ิ จกฺขนุา  อมต ิ รชฺุชตตี ิ อนฺโธ,  อนฺธโก.  (อม  โรเค ในความเสยีดแทง + ก) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มเสยีดแทง ดว้ยนยัน์ตา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อนฺธ, อนฺธก.  (คนตาบอด) (ลบ กฺอนุพนัธ)์

ว.ิ วาเตน  นียมาโน  หตฺุวา  คจฺฉตตี ิ คนฺโธ, คนฺธโก.  (คม ุ คตมฺิห ิในการไป + ก) (กตัตุสาธนะ)

 อนัลม น�าไปอยู ่เป็น ยอ่มพดัไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คนฺธ, คนฺธก.  (กลิน่)

ว.ิ กุสต ิ ฉนฺิทต ิ ปาปเก  ธมฺเมต ิ กสุล.ํ  (กุส  เฉทเน ในการตดั + อล) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มตดั ซึง่ธรรม ท. อนัชัว่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล.  (กุศล)

ว.ิ กุจฺฉเิต  สลยนฺต ิ จลยนฺต ิ เอเตนาต ิ กสุล.ํ (กุสทฺทปูปท + สล  จลเน ในการหวัน่ไหว + อ)

(กรณสาธนะ)

 ยงัอกุศลธรรม ท. อนัน่าเกลยีด ยอ่มใหห้วัน่ไหว ดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล. (กุศล) 

ว.ิ กุจฺฉติ�  สลนฺต ิ ส�วรนฺต ิ เอเตนาต ิ กสุล.ํ  (กุสทฺทปูปท + สล  ส�วรเณ ในการส�ารวม + อ)

 ยอ่มปิด ซึง่ประตอูบาย อนัน่าเกลยีด ดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล.  (กุศล) 

ว.ิ กุเส  ลุนาต ิ ฉนฺิทตตี ิ กสุล.ํ  (กุสสทฺทปูปท + ล ู เฉทเน ในการตดั + อ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยอ่มตดั ซึง่อกุศลธรรม ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล.  (กุศล) (ทตุยิาตปัปรุสิสมาส)
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ว.ิ กุโส  วยิ  ลุนาต ิ ฉนฺิทตตี ิ กสุล.ํ (กุสสทฺทปูปท+ ล ู เฉทเน ในการตดั + อ) (รสัสะ) 

 ยอ่มตดั ซึง่กเิลส ท. ราวกะ อ.หญ้าคา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล.  (กุศล) (กตัตุสาธนะ)

ว.ิ กุเสน  าเณน  ลาตพฺพนฺต ิ กสุล.ํ  (กุสสทฺทปูปท + ลา  อาทาเน ในการถอืเอา + อ) 

อนัญาณ พงึถอืเอา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุสล.  (กุศล) (กมัมสาธนะ, ตติยาตัปปุริสสมาส)

ว.ิ สสต ิ หสึตตี ิ สตตฺ.ุ  (สส ุ หสึาคตสี ุในการเบยีดเบยีนและการไป + ตุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเบยีดเบยีน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺตุ.  (ศตัร)ู 

ว.ิ จยีตตี ิ จีวร.ํ  (จ ิ จเย ในการสัง่สม + อวีร) (กมัมสาธนะ)

 ยอ่มถกูสัง่สม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จวีร.  (ผา้ทีถ่กูสัง่สม, จวีร)

ว.ิ มนุาตตี ิ มนิุ.  (มนุ  าเณ ในความรู ้+ อ)ิ (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มนิุ.  (พระภกิษุ, พระพทุธเจา้)

ว.ิ มยต ิ คจฺฉตตี ิ มยโูร.  (มย  คตมฺิห ิในการไป + อรู) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มไป เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มยรู.  (นกยงู)

ว.ิ กฺรยิ�  ลกฺขณ�  วา  ธาเรตตี ิ ธาต.ุ  (ธา  ธารเณ ในการทรงไว ้+ ตุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่กริยิา หรอื ซึง่ลกัษณะ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธาตุ.  (ธาตุ)

ว.ิ ชายตตี ิ ชนฺต.ุ  (ชน  ชนเน ในการเกดิ + ตุ) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มเกดิ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชนฺตุ.  (สตัวผ์ูเ้กดิ, สตัว)์

ว.ิ กุฏติ  ฉินฺทตีติ  กุฏฺโ,  พฺยาธิ.  (กุฏ  เฉทเน ในการตัด + ) (กัตตุสาธนะ)

 ย่อมตัด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ากุฏฺ, ได้แก่โรค.  (โรคเรื้อน)

วิ. กฏติ  มทฺทตีติ  กฏฺํ.  (กฏ  มทฺทเน ในการยํ่ายี + ) (กัตตุสาธนะ)

 ย่อมเหยียบยํ่า เพระเหตุนั้น ชื่อว่ากฏฺ.  (ไม้, ฟืน)

วิ. กํ  สสํี  าต ิ ตฏฺิต ิ เอตถฺาต ิ กณโฺ.  (กสททฺปูปท + า  คตนิวิตตฺมิหฺ ิในการห้ามการไป + อ) 

 อ.ศรีษะ ยอ่มตัง้อยู ่บนคอน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กณฺ.  (คอ) (อธกิรณสาธนะ)

ว.ิ (หติาหติ�) มนเต  ชานาตตี ิ มนุสโฺส.  (มนุ  โพธเน ในการรู ้+ อุสฺส) (กตัตุสาธนะ)

 ยอ่มรู ้(ซึง่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และไมเ่ป็นประโยชน์) เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มนุสฺส.  (มนุษย)์ 

ว.ิ มนเต  ชานาตตี ิ มานุโส.  (มนุ  โพธเน ในการรู ้+ นุส)  (แปลงพยญัชนะทีส่ดุธาตุเป็น อา)

 ยอ่มรู ้เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มานุส.  (มนุษย)์ (กตัตุสาธนะ) 

ว.ิ มาตาปิตนู�  หทย�  ปเูรตตี ิ ปริุโส. (ปรู  ทานปรูเณส ุในการใหแ้ละการเตม็ + อสิ) (กตัตุสาธนะ) 

 ยงัใจ ของมารดาและบดิา ท. ยอ่มใหเ้ตม็ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรุสิ.  (บุรษุ)



บทที่ ๖
สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน

ความหมายของสมาส

 สมาส คอื การยอ่บทตัง้แต่สองบทขึน้ไปเขา้เป็นบทเดยีวกนั (Compound) มวีเิคราะหว์า่ 

“สมสฺสเตต ิ สมาโส” หมูบ่ทใด ยอ่มถกูยอ่ เพราะเหตุนัน้ หมูบ่ทนัน้ ชือ่วา่สมาส. (ส�ปพฺุพ + อส 

สงฺฆาเต ในอรรถการรวมกนั + ณ) ไดแ้ก่ การยอ่นามบทกบันามบท, อุปสคับทกบันามบท  

นิบาตบทกบันามบท และนิบาตบทกบันิบาตบท เขา้เป็นบทเดยีวกนั รปูส�าเรจ็เป็นสมาสนาม 

เฉพาะนิบาตบทกบันิบาตบท รปูส�าเรจ็เป็นอพัยยศพัท์

 (ขอ้สงัเกต : บท + บท = สมาส,  บท + ปัจจยั = ตทัธิต,  ธาตุ + ปัจจยั = กิตก)์    

ลักษณะของสมาส ม ี๓ อย่าง คอื

 ๑.  เอกปท  มบีทเดยีวกนั “บท” ในทีน้ี่ หมายเอาบททีม่วีภิตัตเิป็นทีส่ดุ จะเป็นสมาส 

ทีย่าวมากน้อยแคไ่หน กน็บัเป็นเพยีงบทเดยีวเทา่นัน้ เชน่ ราชปรุโิส เป็นหน่ึงบท, พฺยาลมฺพมฺพ-ุ

ธรพนฺิทจุมฺุพติกโูฏ เป็นหน่ึงบท เป็นตน้

 ๒.  เอโกจจฺารณ  สวดเป็นบทเดยีวกนั เวลาอ่านออกเสยีง ตอ้งอา่นเป็นบทเดยีวกนั เชน่ 

ราชปรุโิส

 ๓. เอกวิภตติฺ มวีภิตัตเิดยีวกนั ก่อนส�าเรจ็เป็นสมาส จะมกีีว่ภิตัตกิไ็ด ้ แต่เมือ่ยอ่เขา้ 

เป็นสมาสแลว้ ตอ้งมวีภิตัตติวัเดยีวกนักบัตวัสดุทา้ยเทา่นัน้ เชน่ ราชปรุโิส  ก่อนส�าเรจ็เป็นสมาส  

ม ี ๒ วภิตัต ิ คอื “รญฺโ” เป็นฉฏัฐวีภิตัต ิ “ปรุโิส” เป็นปฐมาวภิตัต ิ เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสมรีปูวา่  

“ราชปรุโิส” มวีภิตัตเิดยีว คอืวภิตัตทิา้ยศพัทส์มาสเทา่นัน้

สมาส ว่าโดยชื่อ ม ี๖ ประเภท คอื

 ๑. อพยฺยีภาวสมาส คอื  สมาสทีม่อุีปสคั หรอืนิบาต(ศพัทท์ีไ่มเ่ปลีย่นไปเพราะการลง

วภิตัต)ิ อยูข่า้งหน้า และแปลเป็นประธาน ม ี๒ ประการ คอื

  ๑.๑ อปุสคคฺปพุพฺกอพยฺยีภาวสมาส อพัยยภีาวสมาสทีม่อุีปสคัอยูห่น้าและแปล

เป็นประธาน 

  ๑.๒  นิปาตปพุพฺกอพยฺยีภาวสมาส  อพัยยภีาวสมาสทีม่นิีบาตอยูห่น้าและแปล

เป็นประธาน   
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 ๒. กมมฺธารยสมาส คอื สมาสทีท่รงไวซ้ึง่ชือ่ ๒ อยา่งเพยีงดงักรรม กมัมธารยสมาสน้ี  

ม ี๙ ประการ คอื

  ๒.๑ วิเสสนปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทวเิสสนะ(ตวัขยาย)อยูห่น้า  

  ๒.๒ วิเสสนุตตฺรปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทวเิสสนะ(ตวัขยาย)อยูห่ลงั    

  ๒.๓ วิเสสโนภยปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีททัง้สองเป็นวเิสสนะ (ท�าหน้าทีข่ยาย 

บทอืน่ทัง้สองศพัท)์ 

  ๒.๔ อปุมานุตตฺรปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทหลงัเป็นบทเปรยีบเทยีบ  

  ๒.๕ สมภฺาวนาปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทแสดงการยกยอ่งอยูข่า้งหน้า 

  ๒.๖ อวธารณปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทแสดงการก�าหนดอยูข่า้งหน้า 

  ๒.๗  นนิปาตปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ีนนิบาตเป็นบทหน้า(ปฏเิสธ) 

  ๒.๘ กปุพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ีกุนิบาต(น่ารงัเกยีจ)เป็นบทหน้า 

  ๒.๙ ปาทิปพุพฺปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ีปอุปสคัเป็นตน้เป็นบทหน้า 

 ๓. ทิคสุมาส คอื กมัมธารยสมาสทีม่ปีกตสิงัขยาเป็นบทหน้า ม ี๒ ประการ คอื

  ๓.๑ สมาหารทิคสุมาส คอื ทคิสุมาสทีม่อีรรถรวบรวม 

  ๓.๒ อสมาหารทิคสุมาส คอื ทคิสุมาสทีม่อีรรถไมร่วบรวม 

 ๔. ตปปฺริุสสมาส คอื สมาสทีม่อีรรถของบทหลงัเป็นประธาน ม ี๘ ประการ คอื

  ๔.๑ ทติุยาตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิาวภิตัต ิ 

  ๔.๒ ตติยาตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิ 

  ๔.๓ จตตุถีฺตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยจตุตถวีภิตัต ิ 

  ๔.๔ ปญจฺมีตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยปัญจมวีภิตัต ิ 

  ๔.๕ ฉฏฺตีปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยฉฏัฐวีภิตัต ิ

  ๔.๖ สตตฺมีตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยสตัตมวีภิตัต ิ

  ๔.๗ อมาทิปรตปปฺริุสสมาส คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิา

วภิตัต ิเป็นตน้นัน้ เมือ่รปูส�าเรจ็ จะมกีารสลบัต�าแหน่งทีต่ ัง้ของบท 

  ๔.๘ อโลปตปปฺริุสสมาส คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิาวภิตัต ิ

เป็นตน้นัน้  แต่เมือ่รปูส�าเรจ็จะไมม่กีารลบวภิตัตขิองบทหน้า เป็นประเภทอลุตตสมาส  

 ๕. พหพุพีฺหิสมาส คอื สมาสทีม่อีรรถของบทอืน่เป็นประธาน(อญัญปทตัถะ) รปูส�าเรจ็

เป็น คณุศพัท ์ พหพุพหีสิมาสนัน้ ม ี๙ ประการ คอื

  ๕.๑ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง  

มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั  หมายความวา่ มวีภิตัต ิ และวจนะเหมอืนกนั สว่นลงิคน์ัน้ จะเหมอืนกนั หรอื 

ต่างกนักไ็ด ้และมอีญัญบทเป็นตวัก�าหนดวภิตัต ิใหม้ชีือ่เรยีกแตกต่างกนัไปตามวภิตัตนิัน้ๆ
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   ๕.๑.๑ ทตุยิาทฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

   ๕.๑.๒ ตตยิาทฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

   ๕.๑.๓ จตุตฺถทฺีวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

   ๕.๑.๔ ปญฺจมทฺีวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

   ๕.๑.๕ ฉฏฺทฺีวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

   ๕.๑.๖ สตฺตมทฺีวปิทตุลฺยาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส

  ๕.๒ ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหพฺุพีหิสมาส คอื พหุพพหีสิมาสที่มอีรรถของบท 

ทัง้สอง มทีีต่ ัง้แตกต่างกนั หมายความวา่ มวีภิตัตทิีแ่ตกต่างกนั สว่นลงิคจ์ะเหมอืนกนัหรอืต่างกนั

กไ็ด้

  ๕.๓ ติปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีม่สีามบทมายอ่เขา้เป็นบทเดยีวกนั 

โดยมอีญัญบทเป็นประธาน 

  ๕.๔ นนิปาตปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีม่ ีนนิบาตอยูห่น้า แปล

วา่ “ไมม่.ี..”  โดยมอีญัญบทเป็นประธาน  

  ๕.๕ [ปมายตถฺ] สหปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่ ี สหนิบาต 

อยูห่น้า ในอรรถปฐมาวภิตัต ิ

  ๕.๖ อปุมานปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่บีทหน้าเป็นบทเปรยีบ

เทยีบ ม ี๒ วภิตัต ิคอื

   ๕.๖.๑ ปมายตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส

   ๕.๖.๒ ฉฏฺยิตฺถ อุปมานปพฺุพปทพหพฺุพหีสิมาส

  ๕.๗ วาสททฺตถฺ สงฺขโฺยภยปทพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่บีททัง้สอง 

เป็นสงัขยา ในอรรถของ วา ศพัท ์แสดงความไมแ่น่นอน 

  ๕.๘ ทิสนฺตราฬตฺถพหพุพีฺหิสมาส คอื พหุพพหีสิมาสทีใ่ชใ้นอรรถระหว่างทศิ 

ทัง้สอง ไดแ้ก่การพดูถงึทศิเฉยีงต่างๆ นัน่เอง 

  ๕.๙ พยฺติหารลกฺขณพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่ลีกัษณะแผข่ยายออก

ไป หมายความวา่ ลุกลามไปสูก่ริยิาการกระท�าอยา่งใดอยา่งหน่ึง    

 ๖. ทวฺนฺทสมาส คอื สมาสทีย่อ่นามบทตัง้แต่สองบทขึน้ไป อนัมอีรรถรวบรวมซึง่กนัและ

กนั และมวีภิตัตเิหมอืนกนั ค�าแปลของทวนัทสมาสแปลวา่ “และ” ม ี๒ ประการ คอื

  ๖.๑ อิตรีตรโยคทวฺนฺท (อสมาหาร) ไดแ้ก่ ทวนัทสมาสทีม่อีรรถของแต่ละบท  

เป็นประธานเสมอกนั ฉะนัน้ จงึมรีปูเป็นพหวุจนะเทา่นัน้ สว่นลงิค ์มลีงิคต์ามบทหลงั 

  ๖.๒ สมาหารทวฺนฺท ไดแ้ก่ การรวบรวมอรรถทัง้หลายใหเ้ป็นอนัเดยีวกนั รปูส�าเรจ็

จะเป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะเทา่นัน้  
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สมาสว่าโดยอรรถม ี๔ ประเภท คอื

 ๑. ปพุพฺปทตถฺปธานสมาส [บทหน้า] คอื สมาสทีม่อีรรถของบทหน้าเป็นประธาน 

ไดแ้ก่ อพัยยภีาวสมาส  เชน่ ปาสาทสฺส  อนฺโต  อนฺโตปาสาท.ํ ในภายใน แหง่ปราสาท  

ชือ่วา่อนฺโตปาสาท. (ในภายในแหง่ปราสาท), นครสฺส  สมปี�   อปุนคร.ํ อ.ทีใ่กล ้แหง่เมอืง ชือ่วา่

อุปนคร. (ใกลเ้มอืง)

 ๒. อตุตฺรปทตถฺปธานสมาส [บทหลงั] คอื สมาสทีม่อีรรถของบทหลงัเป็นประธาน 

ไดแ้ก่ กมัมธารยสมาส, ทคิสุมาส และตปัปรุสิสมาส

  ๒.๑  กมัมธารยสมาส เชน่  มหนฺโต  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ มหาปริุโส. อ.ผูป้ระเสรฐิ

ดว้ย อ.ผูป้ระเสรฐินัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มหาปรุสิ. (บุรษุผูป้ระเสรฐิ) ในกมัมธารย

สมาส ๙ ประเภทนัน้ ยกเวน้วเิสสนุตตรบท วเิสสโนภยบท และอุปมานุตตรบท ทีเ่หลอืมอีรรถ 

ของบทหลงัเป็นประธานทัง้หมด

  ๒.๒  ทคิสุมาส เชน่  ตโย  โลกา  ติโลก.ํ อ.โลก ท. สาม ชือ่วา่ตโิลก. (โลกทัง้สาม)

  ๒.๓  ตปัปรุสิสมาส เชน่  ธมฺม�  นิสฺสโิต  ธมมฺนิสสิฺโต. อ.ผูอ้าศยัแลว้ ซึง่ธรรม ชือ่วา่ 

ธมฺมนิสฺสติ. (ผูอ้าศยัธรรม)

 ๓. อภุยปทตถฺปธานสมาส [บททัง้สอง] คอื สมาสทีม่อีรรถของบททัง้สองเป็นประธาน 

ไดแ้ก่ ทวนัทสมาส เชน่  สมโถ  จ  วปิสฺสนา  จ  สมถวิปสสฺนํ. อ.สมถะดว้ย อ.วปัิสสนาดว้ย  

ชือ่วา่สมถวปิสฺสน. (สมถะและวปัิสสนา)

 ๔. อญญฺปทตถฺปธานสมาส [บทอืน่] คอื สมาสทีม่อีรรถของบทอืน่เป็นประธาน ไดแ้ก่  

พหพุพหีสิมาส  เชน่  กต�  กจฺิจ�  เยน  สมเณน  โสย�  กตกิจโฺจ,  สมโณ. อ.กจิ อนัพระสมณะใด 

กระท�าแลว้ มอียู ่ อ.พระสมณะนัน้ ชือ่วา่กตกจฺิจ, ไดแ้ก่พระสมณะ. (ผูม้กีจิอนักระท�าแลว้)  

ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “กตกจฺิโจ” เป็นพหพุพหีสิมาส เป็นวเิสสนะ บทวา่ “เยน” เป็นบทแทน 

อญัญบท สว่นบทวา่ “สมโณ” เป็นอญัญบท ท�าหน้าทีเ่ป็นประธาน(วเิสสยะ)

สมาส ว่าโดยกจิ หรอืหน้าที่ของสมาส ม ี๒ ประเภท คอื

 ๑.  ลตุตฺสมาส คอื สมาสทีล่บวภิตัตขิองบททัง้หมด เชน่  รญฺโ  ปรุโิส  ราชปริุโส.  

ในทีน้ี่ เมือ่เป็นรปูส�าเรจ็วา่ “ราชปรุโิส” มกีารลบ ส ฉฏัฐวีภิตัต ิแต่อรรถของวภิตัตยิงัอยู ่โดยแปล

วา่ “อ.บุรษุของพระราชา” ลุตตสมาสน้ี สามารถเป็นไดท้ัง้ สทฺทสมสน การยอ่ศพัท ์และอตฺถสมสน 

การยอ่อรรถ ลุตตสมาสนี้ มไีดใ้นสมาสทัง้ ๖ ประเภท

 ๒.  อลตุตฺสมาส คอื สมาสทีไ่มล่บวภิตัตขิองบทหน้า หรอืคงวภิตัตขิองบทหน้าไว ้ เชน่  

มนส ิ กรณ�  มนสิกาโร. อ.การกระท�าไว ้ในใจ ชือ่วา่มนสกิาร. ในทีน้ี่ ค�าวา่ “มนส”ิ ลง สฺม ึสตัตมี
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วภิตัต ิ เมือ่รปูส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ กย็งัคงวภิตัตไิวต้ามเดมิ แต่ตอ้งเขยีนตดิกนัถงึจะเป็นสมาส 

ถา้เขยีนแยก หรอือา่นออกเสยีงแยกจากกนั กจ็ะกลายเป็นคนละบทกนั ซึง่ไมใ่ชส่มาส อลุตต-

สมาสน้ี มไีด ้๒ นยั คอื (๑) นยัแรก เป็นไดเ้พยีง อตฺถสมสน การยอ่อรรถเทา่นัน้ เพราะไมไ่ดล้บ

วภิตัตขิองบทหน้า (๒) นยัทีส่อง เป็นไดท้ัง้ สทฺทสมสน การยอ่ศพัท ์และ อตฺถสมสน การยอ่อรรถ 

เพราะเมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ ตอ้งอา่นตดิกนั เขยีนตดิเป็นบทเดยีวกนั 

 อลุตตสมาสน้ี มไีดใ้นสมาสเดยีว คอื ตปัปรุสิสมาสเทา่นัน้ (หมายเหตุ : เฉพาะตปัปรุสิ-

สมาส เป็นไดท้ัง้ลุตตสมาสและอลุตตสมาส)

การย่อของสมาส ม ี๒ อย่าง คอื

 ๑.  สทฺทสมสน  คอื การย่อศพัทเ์พยีงอย่างเดยีว เช่น  สมโถ  จ  วปิสฺสนา  จ   

สมถวิปสสฺนํ. สมถะดว้ย วปัิสสนาดว้ย ชือ่วา่สมถวปิสฺสน. (สมถะและวปัิสสนา) การยอ่อยา่งน้ี 

เป็นเพยีงการยอ่ศพัท ์โดยมวีภิตัตเิป็นทีส่ดุ สว่นอรรถหรอืความหมาย ยงัคงอยูเ่ทา่เดมิ

 ๒.  อตถฺสมสน  คอื การยอ่ทัง้ศพัท ์ทัง้อรรถ  เชน่  รญฺโ  ปรุโิส  ราชปริุโส.  อ.บุรษุ  

ของพระราชา ชือ่วา่ราชปรุสิ. (บุรษุของพระราชา) ในรปูวเิคราะหน้ี์  ค�าวา่ “รญฺโ” หมายถงึ  

พระราชา  เป็นคนๆ หน่ึง ค�าวา่ “ปรุโิส” หมายถงึ บุรษุ เป็นอกีคนหน่ึง เมือ่น�ามารวมกนั จะไดร้ปู

ส�าเรจ็วา่ “ราชปรุโิส” ซึง่ไดแ้ก่บุคคลคนเดยีว คอื ราชบุรษุ ฉะนัน้ จงึเป็นทัง้การยอ่ศพัท ์ โดยมี

วภิตัตเิป็นตวัเดยีวกนั และเป็นการยอ่อรรถ โดยก่อนจะเป็นสมาส มบีุคคล ๒ คน แต่เมือ่ส�าเรจ็

เป็นสมาสแลว้ หมายเอาบุคคลคนเดยีว คอืราชบุรษุเทา่นัน้

บทที่น�ามาย่อเป็นสมาส

 บททีน่�ามายอ่เป็นสมาสได ้ม ี๓ บท คอื นามบท อุปสคับท และนิบาตบท มตีวัอยา่งดงัน้ี

  ๑. นามบท กบั นามบท    เชน่  รญฺโ  ปรุโิส  ราชปรุโิส.  (ราช + ปรุสิ)

  ๒. อุปสคับท กบั นามบท  เชน่  นครสฺส  สมปี�   อุปนคร�.  (อุป + นคร)

  ๓. นิบาตบท กบั นามบท  เชน่  ปาสาทสฺส  อนฺโต  อนฺโตปาสาท�.  (อนฺโต + ปาสาท)

  ๔. นิบาตบท กบั นิบาตบท  เชน่  น  กตฺวา  อกตฺวา.  (น + กตฺวา),  น  อาทาย   

อนาทาย.  (น + อาทาย), น  โอโลเกตฺวา  อโนโลเกตฺวา. (น + โอโลเกตฺวา)

 หมายเหต ุ:- บททีน่�ามายอ่เป็นสมาสทัง้ ๓ บทนัน้ ทกุบททีย่อ่เขา้เป็นสมาส บทหลงัตอ้ง

เป็นบทนามเทา่นัน้ เพราะรปูส�าเรจ็เป็นสมาสนาม จะตอ้งน�าไปแจกปทมาลาดว้ยวภิตัตนิามเสมอ 

ยกเวน้ “นบุพพบทกมัมธารยสมาส” ประเภทเดยีว เฉพาะทีใ่ชก้ริยิากติกท์ีม่ ีตเว, ตุ�, ตุน, ตฺวาน 

และ ตฺวา ปัจจยั น�ามาท�าเป็นสมาส โดยเป็นการยอ่นิบาตกบันิบาตเขา้ดว้ยกนั รปูส�าเรจ็ถอืวา่ 

เป็นนิบาต 
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ประโยชน์ของสมาส ม ี๒ อย่าง คอื

 ๑.   เอกปทตตฺ  ความเป็นบทเดยีวกนั เชน่  “ราชปรุโิส” มาจาก “ราช + ปรุสิ” วเิคราะห์

วา่ “รญฺโ  ปรุโิส  ราชปริุโส” ในรปูวเิคราะหน้ี์  ม ี๒ บท คอื “รญฺโ” กบั “ปรุโิส” เมือ่ยอ่เขา้ 

เป็นสมาสแลว้ เหลอืบทเดยีว คอื “ราชปรุโิส” 

 ๒.  เอกวิภตติฺตตฺ  ความมวีภิตัตเิดยีวกนั เชน่  “ราชปรุโิส” มาจาก “ราช + ปรุสิ” 

วเิคราะหว์า่ “รญฺโ  ปรุโิส  ราชปริุโส” ในรปูวเิคราะหน้ี์  ม ี๒ บท ม ี๒ วภิตัต ิคอืบทวา่ “รญฺโ” 

เป็นฉฏัฐวีภิตัต ิ กบับทวา่  “ปรุโิส” เป็นปฐมาวภิตัต ิ เมือ่ยอ่เขา้เป็นสมาสแลว้ เหลอืบทเดยีว 

และมวีภิตัตเิดยีวกนั คอื “ราชปรุโิส” ม ีส ิปฐมาวภิตัตติวัเดยีว

การก�าหนดลงิค์ของสมาส

 (๑) กมัมธารยสมาส, อสมาหารทคิสุมาส, ตปัปรุสิสมาส และอติรตีรโยคทวนัทสมาส  

ไดล้งิคข์องบทหลงั

  ๑.๑ กมัมธารยสมาส  เชน่  อวชฺิชา  จ  สา  ปจฺจโย  จาต ิ อวิชชฺาปจจฺโย. (อวชฺิชา 

+ ปจฺจย) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อวชฺิชา” เป็นบทหน้า เป็นอติถลีงิค ์บทวา่ “ปจฺจโย” เป็นบทหลงั 

เป็นปงุลงิค ์เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ มรีปูวา่ “อวชฺิชาปจฺจโย” เป็นปงุลงิค ์ ฉะนัน้ ขอใหส้งัเกตวา่ 

บทหลงัเป็นลงิคอ์ะไรในรปูวเิคราะห ์เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ กจ็ะมลีงิคต์ามบทหลงัไป

  ๑.๒ อสมาหารทคิสุมาส เชน่ ตโย  ภวา  ติภวา. (ต ิ+ ภว) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “ตโย” 

เป็นปงุลงิค ์สว่นบทวา่ “ภวา” ซึง่เป็นบทหลงั เป็นปงุลงิค ์เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ เป็นปงุลงิค์

  ๑.๓ ตปัปรุสิสมาส  เชน่ ปกตยิา  เมธาว ี ปกติเมธาวี. (ปกต ิ+ เมธาว)ี ในตวัอยา่ง

น้ี บทวา่ “ปกตยิา” เป็นบทหน้า เป็นอติถลีงิค ์บทวา่ “เมธาว”ี เป็นบทหลงั เป็นปงุลงิค ์เมือ่ส�าเรจ็

เป็นสมาส มรีปูวา่ “ปกตเิมธาว”ี เป็นปงุลงิค ์ตามบทหลงั

  ๑.๔ อสมาหารทวนัทสมาส  เชน่  มาตา  จ  ปิตา  จ  มาตาปิตโร. (มาตุ + ปิตุ)  

ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “มาตา” เป็นบทหน้า เป็นอติถลีงิค ์ บทวา่ “ปิตา” เป็นบทหลงั เป็นปงุลงิค ์ 

เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ มรีปูวา่ “มาตาปิตโร” เป็นปงุลงิค ์ ฉะนัน้ ขอใหส้งัเกตลงิคข์องบทหลงั  

วา่เป็นลงิคอ์ะไร เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาส กจ็ะเป็นลงิคต์ามบทหลงั 

 (๒) พหพุพหีสิมาส ไดล้งิคต์ามอรรถของบทอืน่ (อญัญปทตัถะ)

  ๒.๑ อาคตสมโณ  ส�ฆาราโม.  ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อาคตสมโณ” เป็นพหพุพหีสิมาส 

เป็นปงุลงิค ์ เพราะอญัญปทตัถะ คอืบทวา่ “ส�ฆาราโม” เป็นปงุลงิค ์ ไดล้งิคต์ามอรรถของบทอืน่  

คอื “ส�ฆาราโม” 
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  ๒.๒ อาคตสมณา  สาวตฺถ.ิ ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อาคตสมณา” เป็นพหพุพหีสิมาส 

เป็นอติถลีงิค ์เพราะอญัญปทตัถะ อรรถของบทอื่น ในทีน้ี่คอืบทวา่ “สาวตฺถ”ิ เป็นอติถลีงิค ์

  ๒.๓ อาคตสมณ�  เชตวน�. ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อาคตสมณ�” เป็นพหพุพหีสิมาส  

เป็นนปงุสกลงิค ์ เพราะอญัญปทตัถะ อรรถของบทอืน่ คอืบทวา่ “เชตวน�” เป็นนปงุสกลงิค ์

 (๓) อพัยยภีาวสมาส สมาหารทคิสุมาส และสมาหารทวนัทสมาส รปูส�าเรจ็เป็นนปงุสก-

ลงิค์

  ๓.๑ อพัยยภีาวสมาส  เชน่  คงฺคาย  สมเีป  วตฺตตตี ิ  อปุคงฺค.ํ (อุป + คงฺคา)  

ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อุป” เป็นอุปสคั อยูข่า้งหน้า และแปลก่อน สว่นบทวา่ “คงฺคา” เป็นอติถลีงิค ์

เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ มรีปูวา่ “อุปคงฺค�” เป็นนปงุสกลงิค ์

  ๓.๒ สมาหารทคิสุมาส  เชน่  จตสฺโส  ทสิา  จตทุทิฺส.ํ (จตุ + ทสิา) ในตวัอยา่งน้ี  

บทวา่ “จตสฺโส” เป็นอติถลีงิค ์ท�าหน้าทีเ่ป็นวเิสสนะของบทวา่ “ทสิา” ๆ น้ี เป็นอติถลีงิค ์เมือ่ส�าเรจ็

เป็นสมาสแลว้  มรีปูวา่ “จตุทฺทสิ�” เป็นนปงุสกลงิค ์ขอ้สงัเกต ศพัทเ์ดมิในรปูวเิคราะห ์จะเป็นลงิค์

อะไรกต็าม เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาหารทคิสุมาสแลว้ ตอ้งเป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะเทา่นัน้

  ๓.๓ สมาหารทวนัทสมาส  เชน่  สมโถ  จ  วปิสฺสนา  จ  สมถวิปสสฺนํ. (สมถ +  

วปิสฺสนา) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สมโถ” เป็นปงุลงิค ์สว่นบทวา่ “วปิสฺสนา” เป็นอติถลีงิค ์มลีงิคต์่าง

กนั เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ มรีปูวา่ “สมถวปิสฺสน�” เป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะแน่นอน

๖.๑ อัพยยภีาวสมาส 

 อพยฺยีภาวสมาส คอื  สมาสทีม่อุีปสคัหรอืนิบาต(ศพัทท์ีไ่มเ่ปลีย่นไปเพราะการลงวภิตัต)ิ 

อยูข่า้งหน้า และแปลเป็นประธาน  มวีเิคราะหว์า่ “พฺยยน�  พยฺโย”. อ.การเสยีไป ชือ่วา่พฺยย. “นตฺถ ิ 

พฺยโย  เอตสฺสาต ิ  อพยฺย”ํ. อ.การเสยีไป แหง่บทนัน้ ยอ่มไมม่ ี เพราะเหตุนัน้ อ.บทนัน้ ชือ่วา่

อพฺยย. “อพฺยยาน�  อตฺถ�  วภิาวยตตี ิ อพยฺยีภาโว”. (อพฺยยสทฺทปูปท + ภ ู+ เณ + ณ) แปลวา่ 

อ.สมาสใด ยงัเน้ือความ ของอุปสคัและนิบาตทัง้หลาย ยอ่มใหป้รากฏ เพราะเหตุนัน้ อ.สมาสนัน้ 

ชือ่วา่อพัยยภีาวะ. (ชือ่วา่อพัยยภีาวสมาส เพราะมอีรรถของอุปสคัและนิบาตเป็นประธาน), หรอื

วเิคราะหว์า่ “อนพฺยย� อพฺยย� ภวตตี ิอพยฺยีภาโว”. (อพฺยยสทฺทปูปท + ภ ู+ ณ) แปลวา่ ไมเ่ป็น

อพัยยะ เป็นอพัยยะ ยอ่มเป็น เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อพฺยยภีาว. เชน่ อุปนคร� บทวา่ “อุป” เป็นอพัยย 

ศพัท ์สว่น “นคร” เป็นนามศพัท ์แต่ไดช้ือ่วา่อพัยยะไปดว้ย เน่ืองจากวา่เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้  

มอีรรถของบทหน้าเป็นประธาน ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็นอพัยยภีาวะตามประธาน  
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ลักษณะของอัพยยภีาวสมาส ม ี๓ ประการ

 ๑.  มอุีปสคัหรอืนิบาตอยูห่น้า

 ๒.  อุปสคัและนิบาตนัน้ ตอ้งแปลก่อน(แปลเป็นประธาน)

 ๓.  รปูส�าเรจ็เป็นนปงุสกลงิค์

๑. อุปสคฺคปุพฺพกอพฺยยภีาวสมาส  

 อปุสคคฺปุพพฺกอพยฺยีภาวสมาส คอื อพัยยภีาวสมาสทีม่อุีปสคัอยู่หน้า และแปลเป็น

ประธาน เชน่  นครสฺส  สมปี�   อปุนคร.ํ อ.ทีใ่กล ้แหง่เมอืง ชือ่วา่อุปนคร. (ทีใ่กลแ้หง่เมอืง) มาจาก 

“อุป + นคร” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อุป” เป็นอุปสคั อยูข่า้งหน้า และแปลก่อน

ว.ิ   กุมฺภสฺส  สมปี�   อปุกมุภฺ.ํ (อุป + กุมฺภ)  (อุป = สมปี-ใกล)้

     อ.ทีใ่กล ้แหง่หมอ้ ชือ่วา่อุปกุมฺภ. (ใกลห้มอ้)

ว.ิ   ทรถาน�  อภาโว  นิททฺรถ.ํ  (นิ + ทรถ)  (นิ = อภาว-ความไมม่)ี

      อ.ความไมม่ ีแหง่ความเรา่รอ้น ท. ชือ่วา่นิทฺทรถ. (ไมม่คีวามเรา่รอ้น)

ว.ิ   รถสฺส  ปจฺฉา  อนุรถ.ํ  (อนุ + รถ)  (อนุ = ปจฺฉา-ภายหลงั)

      ในภายหลงั แหง่รถ ชือ่วา่อนุรถ. (ภายหลงัรถ)

ว.ิ   รปูสฺส  รปูโยคฺค�  อนุรปํู.  (อนุ + รปู)  (อนุ = รปูโยคฺค-สมควร)

      อ.ความสมควร แก่รปู ชือ่วา่อนุรปู. (ตามความสมควรแก่รปู, ตามความเหมาะสม)

ว.ิ อตฺตานมตฺตาน�  ปต ิ ปจจฺตตฺ.ํ  (ปต ิ+ อตฺต)

 เฉพาะ ซึง่ตนๆ ชือ่วา่ปจฺจตฺต. (เฉพาะตนๆ)

ว.ิ    อทฺธมาส�  อทฺธมาส�  อนุ  อนฺวทธฺมาส.ํ  (อนุ + อทฺธมาส) (อนุ = วจฺิฉา-กลา่วซ�้า) 

      ทกุๆ กึง่แหง่เดอืนๆ ชือ่วา่อนฺวทฺธมาส. (ทกุๆ กึง่แหง่เดอืน) (เพราะสระหลงั แปลง อุ เป็น วฺ)

ว.ิ เชฏฺานํ  อนุปุพฺโพ  อนุเชฏฺํ.  (อนุ + เชฏฺ)  (อนุ = อนุปุพฺพ-ลําดับ)

 อ.ลําดับ แห่งบุคคลผู้เจริญ ท. ชื่อว่าอนุเชฏฺ. (ลําดับแห่งผู้เจริญ)

ว.ิ โสตสฺส  ปฏโิลม�  ปฏิโสต.ํ  (ปต ิ+ โสต)  (ปฏ ิ= ปฏโิลม-ทวนกลบั)

 อ.ทวน แหง่กระแส ชือ่วา่ปฏโิสต. (ทวนกระแส)

ว.ิ อตฺตาน� อธกิจฺิจ ปวตฺตา  อชฌฺตตฺ.ํ  (อธ ิ+ อตฺต)

 อ.ธรรม ท. อนัอาศยั ซึง่ตนแลว้เป็นไป ชือ่วา่อชฺฌตฺต. (อาศยัตนแลว้เป็นไป, ภายในตน)

ว.ิ ภกฺิขาย  สมทฺิธตี ิ สภิุกฺข.ํ  (ส ุ+ ภกฺิขา)

 อ.ความสมบรูณ์ แหง่อาหาร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สภุกฺิข. (ความสมบรูณ์แหง่อาหาร)
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๒. นปิาตปุพฺพกอพฺยยภีาวสมาส  

 นิปาตปุพฺพกอพฺยยีภาวสมาส คอื อพัยยภีาวสมาสที่มนิีบาตอยู่หน้า และแปลเป็น

ประธาน   เชน่  ปาสาทสฺส  อนฺโต  อนฺโตปาสาท.ํ  ในภายใน แหง่ปราสาท ชือ่วา่อนฺโตปาสาท. 

(ในภายในแหง่ปราสาท) มาจาก “อนฺโต + ปาสาท” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อนฺโต” เป็นนิบาต  

อยูข่า้งหน้า และแปลก่อน

ว.ิ ชวีสฺส  ยตฺตโก  ปรจฺิเฉโท  ยาวชีว.ํ  (ยาว + ชวี)

 อ.การก�าหนด อนัมปีระมาณเพยีงใด แหง่ชวีติ ชือ่วา่ยาวชวี. (ก�าหนดเพยีงใดแหง่ชวีติ, 

ตลอดชวีติ)

ว.ิ อายสฺุส  ยตฺตโก  ปรจฺิเฉโท  ยาวตายกุ.ํ  (ยาวตา + อาย)ุ

 อ.การก�าหนด อนัมปีระมาณเพยีงใด แหง่อาย ุ ชือ่วา่ยาวตายกุ. (ก�าหนดเพยีงไรแหง่อาย,ุ 

ตลอดอาย)ุ

ว.ิ   สรปูสฺส  โยคฺค�  ยถาสรปํู.  (ยถา + สรปู)  (ยถา = โยคฺค-สมควร)

      อ.ความสมควร แก่สภาพของตนเอง ชือ่วา่ยถาสรปู. (ตามสมควรแก่สภาพของตน)

ว.ิ   วฑฺุฒาน�  ปฏปิาฏ ิ ยถาวฑุฒฺ.ํ  (ยถา + วฑฺุฒ)

      อ.ล�าดบั แหง่ผูเ้จรญิ ท. ชือ่วา่ยถาวฑฺุฒ. (ล�าดบัผูเ้จรญิ)

ว.ิ เย  เย  วฑฺุฒา  ยถาวฑุฒฺ.ํ  (ยถา + วฑฺุฒ)

 อ.ผูเ้จรญิ ท. ใด ใด ชือ่วา่ยถาวฑฺุฒ. (ล�าดบัผูเ้จรญิ)

ว.ิ กม�  อนตกฺิกมตฺิวา  ยถากฺกม.ํ  (ยถา + กม)

 ไมข่า้มแลว้ ซึง่ล�าดบั ชือ่วา่ยถากฺกม. (ตามล�าดบั)

ว.ิ   สตฺต ึ อนตกฺิกมตฺิวา  ยถาสตติฺ.  (ยถา + สตฺต)ิ

 ไมเ่กนิแลว้ ซึง่ความสามารถ ชือ่วา่ยถาสตฺต.ิ (ตามความสามารถ)

ว.ิ พล�  อนตกฺิกมตฺิวา  ยถาพล.ํ  (ยถา + พล)

 ไมเ่กนิแลว้  ซึง่ก�าลงั ชือ่วา่ยถาพล. (ตามก�าลงั)

ว.ิ ยตฺตเกน  อตฺโถ  ยาวทตถฺ.ํ  (ยาว + อตฺถ) (เพราะสระหลงั ลง ทฺอาคม)

 อ.ความตอ้งการ ดว้ยวตัถุมปีระมาณเทา่ใด (อตฺถ ิมอียู)่ ชือ่วา่ยาวทตฺถ. (เทา่ทีต่อ้งการ)

ว.ิ ปพฺพตสฺส  ปรภาโค  ติโรปพพฺต.ํ  (ตโิร + ปพฺพต)

 อ.สว่นอืน่ แหง่ภเูขา ชือ่วา่ตโิรปพฺพต. (ภายนอกแหง่ภเูขา)

ว.ิ ปาการสฺส  ปรภาโค  ติโรปาการ.ํ  (ตโิร + ปาการ)

 อ.สว่นอืน่ แหง่ก�าแพง ชือ่วา่ตโิรปาการ. (ภายนอกก�าแพง)
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ว.ิ กุฏฺฏสฺส  ปรภาโค  ติโรกฏฺุฏ.ํ  (ตโิร + กุฏฺฏ)

 อ.สว่นอืน่ แหง่ฝา ชือ่วา่ตโิรกุฏฺฏ. (ภายนอกฝาเรอืน)

ว.ิ นครสฺส  อนฺโต  อนฺโตนคร.ํ  (อนฺโต + นคร)

 ในภายใน แหง่เมอืง ชือ่วา่อนฺโตนคร. (ภายในเมอืง)

ว.ิ วสฺสสฺส  อนฺโต  อนฺโตวสสฺ.ํ  (อนฺโต + วสฺส)

 ในภายใน แหง่กาลฝน ชือ่วา่อนฺโตวสฺส. (ภายในกาลฝน, ภายในพรรษา)

ว.ิ นครสฺส  พห ิ พหินคร.ํ  (พห ิ+ นคร)

 ในภายนอก แหง่เมอืง ชือ่วา่พหนิคร. (ภายนอกเมอืง)

ว.ิ ปาสาทสฺส  อุปร ิ อปุริปาสาท.ํ  (อุปร ิ+ ปาสาท)

 ในเบือ้งบน แหง่ปราสาท ชือ่วา่อุปรปิาสาท. (ขา้งบนปราสาท)

ว.ิ มญฺจสฺส  อุปร ิ อปุริมญจฺ.ํ  (อุปร ิ+ มญฺจ)

 ในเบือ้งบน แหง่เตยีง ชือ่วา่อุปรมิญฺจ. (ขา้งบนเตยีง)

ว.ิ มฺจสฺส  เหฏฺา  เหฏฺามญฺจํ.  (เหฏฺา + มฺจ)

 ในภายใต้ แห่งเตียง ชื่อว่าเหฏฺามฺจ. (ใต้เตียง)

ว.ิ ปาสาทสฺส  เหฏฺา  เหฏฺาปาสาทํ.  (เหฏฺา + ปาสาท)

 ในภายใต้ แห่งปราสาท ชื่อว่าเหฏฺาปาสาท. (ใต้ปราสาท)

ว.ิ ภตฺตสฺส  ปเุร  ปเุรภตตฺ.ํ  (ปเุร + ภตฺต)

 ในกาลก่อน แหง่ภตัร ชือ่วา่ปเุรภตฺต. (ก่อนอาหาร)

ว.ิ ภตฺตสฺส  ปจฺฉา  ปจฉฺาภตตฺ.ํ  (ปจฺฉา + ภตฺต)

 ในภายหลงั แหง่ภตัร ชือ่วา่ปจฺฉาภตฺต. (หลงัอาหาร)
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๖.๒ กัมมธารยสมาส 

 กมมฺธารยสมาส คอื สมาสทีท่รงไวซ้ึง่ชือ่ ๒ อยา่งเพยีงดงักรรม ตวัอยา่งเชน่ การท�าเสือ่  

ค�าวา่ “เสือ่” เป็นกรรมทีส่ามารถท�าใหเ้กดิ ๒ อยา่ง คอื (๑) ท�าใหเ้กดิกริยิาการท�า (๒) ท�าใหเ้กดิ

ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกริยิาการกระท�านัน้ สมาสน้ีกฉ็นันัน้ สามารถทรงไวซ้ึง่นาม ๒ อยา่ง ดงัมี

วเิคราะหว์า่ “กมฺมมวิ  ทฺวย�  ธารยตตี ิ กมมฺธารโย” ยอ่มทรงไว ้ซึง่อรรถสองอยา่ง เพยีงดงักรรม 

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กมฺมธารย. 

๑. วเิสสนปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส 

 วิเสสนปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทวเิสสนะ(ตวัขยาย)อยูห่น้า  เชน่  มหนฺโต  จ  

โส  ปรุโิส  จาต ิ มหาปริุโส. อ.ผูป้ระเสรฐิดว้ย อ.ผูป้ระเสรฐินัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่

มหาปรุสิ. (บุรษุผูป้ระเสรฐิ) มาจาก “มหนฺต + ปรุสิ” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “มหนฺโต” เป็นวเิสสนะ  

อยูข่า้งหน้า ท�าหน้าทีข่ยายบทวเิสสยะวา่ “ปรุโิส” ซึง่อยูข่า้งหลงั

ว.ิ มหนฺตญฺจ  ต�  ภยญฺจาต ิ มหพภฺย.ํ  (มหนฺต + ภย)

 อ.ใหญ่ดว้ย อ.ใหญ่นัน้ เป็นภยัดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มหพฺภย. (ภยัใหญ่)

ว.ิ สนฺโต  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ สปปฺริุโส.  (สนฺต + ปรุสิ) (แปลง สนฺต เป็น ส, ซอ้น ป)ฺ

 อ.ผูส้งบดว้ย อ.ผูส้งบนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สปปฺรุสิ. (สตับุรษุ)

ว.ิ มหนฺโต  จ  โส  วโีร  จาต ิ มหาวีโร.  (มหนฺต + วรี)

 อ.มากดว้ย อ.มากนัน้ เป็นผูก้ลา้หาญดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มหาวรี. (ผูก้ลา้หาญมาก)

ว.ิ มหนฺโต  จ  โส  มนิุ  จาต ิ มหามนิุ.  (มหนฺต + มนิุ)

 อ.ผูป้ระเสรฐิดว้ย อ.ผูป้ระเสรฐินัน้ เป็นพระมนีุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มหามนิุ. (พระมนีุ  

ผูป้ระเสรฐิ, พระพทุธเจา้)

ว.ิ มหนฺตญฺจ  ต�  พลญฺจาต ิ มหาพล.ํ  (มหนฺต + พล)

 อ.มากดว้ย อ.มากนัน้ เป็นก�าลงัดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มหาพล. (ก�าลงัมาก)

ว.ิ ปพฺุโพ  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ ปพุพฺปริุโส.  (ปพฺุพ + ปรุสิ)

 อ.ขา้งหน้าดว้ย อ.ขา้งหน้านัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปพฺุพปรุสิ. (บุรษุคนก่อน)

ว.ิ ปโร  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ ปรปริุโส.  (ปร + ปรุสิ)

 อ.ขา้งหลงัดว้ย อ.ขา้งหลงันัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรปรุสิ. (บุรษุคนหลงั)

ว.ิ ปโม  จ  โส  ปุริโส  จาติ  ปมปุริโส.  (ปม + ปุริส)

 อ.ทีห่น่ึงดว้ย อ.ทีห่น่ึงนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปมปรุสิ. (บุรษุที ่๑)
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ว.ิ มชฺฌโิม  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ มชฌิฺมปริุโส.  (มชฺฌมิ + ปรุสิ)

 อ.ผูม้ใีนทา่มกลางดว้ย อ.ผูม้ใีนทา่มกลางนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มชฺฌมิปรุสิ. 

(บุรษุผูม้ใีนทา่มกลาง)

ว.ิ อุตฺตโม  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ อตุตฺมปริุโส.  (อุตฺตม + ปรุสิ)

 อ.ผูส้งูสดุดว้ย อ.ผูส้งูสดุนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุตฺตมปรุสิ. (บุรษุผูส้งูสดุ)

ว.ิ ทนฺโต  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ ทนฺตปริุโส.  (ทนฺต + ปรุสิ)

 อ.ผูฝึ้กแลว้ดว้ย อ.ผูฝึ้กแลว้นัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทนฺตปรุสิ. (บุรษุผูฝึ้กแลว้)

ว.ิ ปรโม  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ ปรมปริุโส.  (ปรม + ปรุสิ)

 อ.ผูย้อดเยีย่มดว้ย อ.ผูย้อดเยีย่มนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรมปรุสิ. (บุรษุผูย้อด

เยีย่ม)

ว.ิ วโีร  จ  โส  ปรุโิส  จาต ิ วีรปริุโส.  (วรี + ปรุสิ)

 อ.ผูก้ลา้หาญดว้ย อ.ผูก้ลา้หาญนัน้ เป็นบุรษุดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วรีปรุสิ. (บุรษุผูก้ลา้

หาญ, วรีบุรษุ)

ว.ิ เสโต  จ  โส  หตฺถ ี จาต ิ เสตหตถีฺ.  (เสต + หตฺถ)ี

 อ.ขาวดว้ย อ.ขาวนัน้ เป็นชา้งดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เสตหตฺถ.ี (ชา้งเผอืก)

ว.ิ กณฺโห  จ  โส  สปโฺป  จาต ิ กณฺหสปโฺป.  (กณฺห + สปปฺ)

 อ.ด�าดว้ย อ.ด�านัน้ เป็นงดูว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กณฺหสปปฺ. (งเูหา่)

ว.ิ นีลญฺจ  ต�  อุปปฺลญฺจาต ิ นีลปุปฺล.ํ  (นีล + อุปปฺล)

 อ.เขยีวดว้ย อ.เขยีวนัน้ เป็นดอกอุบลดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นีลุปปฺล. (ดอกอุบลเขยีว)

ว.ิ โลหติญฺจ  ต�  จนฺทนญฺจาต ิ โลหิตจนฺทนํ.  (โลหติ + จนฺทน)

 อ.แดงดว้ย อ.แดงนัน้ เป็นจนัทน์ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โลหติจนฺทน. (จนัทน์แดง)

ว.ิ ปมุา  จ  โส  โกกโิล  จาต ิ ปงฺุโกกิโล.  (ปมุ + โกกลิ)

 อ.ตวัผูด้ว้ย อ.ตวัผูน้ัน้ เป็นนกดเุหวา่ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปงฺุโกกลิ. (นกดเุหวา่ตวัผู)้

ว.ิ ปมุา  จ  โส  นาโค  จาต ิ ปนฺุนาโค.  (ปมุ + นาค)

 อ.ตวัผูด้ว้ย อ.ตวัผูน้ัน้ เป็นตน้กากะทงิดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปนฺุนาค. (ตน้กากะทงิ,  

ตน้บุนนาค)

ว.ิ ขตฺติยา  จ  สา  กฺา  จาติ  ขตฺติยกญฺญา.  (ขตฺติยา + กฺา)

 อ.หญงิกษตัรยิด์ว้ย อ.หญงิกษตัรยิน์ัน้ เป็นสาวน้อยดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ขตฺตยิกญฺา. 

(สาวน้อยกษตัรยิ)์

ว.ิ รตฺตา  จ  สา  ลตา  จาต ิ รตตฺลตา.  (รตฺตา + ลตา)

 อ.แดงดว้ย อ.แดงนัน้ เป็นเถาวลัยด์ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่รตฺตลตา. (เถาวลัยแ์ดง)
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ว.ิ พฺราหฺมณ ี จ  สา  ทารกิา  จาต ิ พรฺาหมฺณทาริกา.  (พฺราหฺมณ ี+ ทารกิา)

 อ.พราหมณดีว้ย อ.พราหมณนีัน้ เป็นเดก็หญงิดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พฺราหฺมณทารกิา. 

(เดก็หญงิพราหมณ)ี

ว.ิ ปรุตฺถโิม  จ  โส  กาโย  จาต ิ ปรุตถิฺมกาโย.  (ปรุตฺถมิ + กาย)

 อ.อนัมใีนเบือ้งหน้าดว้ย อ.อนัมใีนเบือ้งหน้านัน้ เป็นกายดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรุตฺถมิ-

กาย. (กายอนัมใีนเบือ้งหน้า)

ว.ิ ปจฺฉโิม  จ  โส  กาโย  จาต ิ ปจฉิฺมกาโย.  (ปจฺฉมิ + กาย)

 อ.อนัมใีนเบือ้งหลงัดว้ย อ.อนัมใีนเบือ้งหลงันัน้ เป็นกายดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปจฺฉมิกาย.  

(กายอนัมใีนเบือ้งหลงั)

ว.ิ สพฺโพ  จ  โส  กาโย  จาต ิ สพพฺกาโย.  (สพฺพ + กาย)

 อ.ทัง้ปวงดว้ย อ.ทัง้ปวงนัน้ เป็นกายดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สพฺพกาย.  (กายทัง้ปวง)

ว.ิ ปรุาโณ  จ  โส  วหิาโร  จาต ิ ปรุาณวิหาโร.  (ปรุาณ + วหิาร)

 อ.เก่าดว้ย อ.เก่านัน้ เป็นวหิารดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรุาณวหิาร.  (วหิารเก่า)

ว.ิ นโว  จ  โส  อาวาโส  จาต ิ นวาวาโส.  (นว + อาวาส) (ลบสระหน้า, ทฆีะสระหลงั)

 อ.ใหมด่ว้ย อ.ใหมน่ัน้ เป็นอาวาสดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นวาวาส.  (อาวาสใหม,่ วดัใหม,่  

ทีอ่ยูใ่หม)่

ว.ิ กตโร  จ  โส  นิกาโย  จาต ิ กตรนิกาโย.  (กตร + นิกาย)

 อ.ไหนดว้ย อ.ไหนนัน้ เป็นนิกายดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตรนิกาย.  (นิกายไหน)

ว.ิ เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  จาต ิ เหตปุปฺจจฺโย.  (เหตุ + ปจฺจย)

 อ.เหตุดว้ย อ.เหตุนัน้ เป็นปัจจยัดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เหตุปปฺจฺจย.  (เหตุปัจจยั)

ว.ิ อพหลุ�  พหลุ�  กตนฺต ิ พหลีุกต.ํ  (พหลุ + กต) (ลงออีาคม=ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สชฺิฌนฺต)ิ

 อ.วตัถุอนัไมม่าก ถกูกระท�าแลว้ ใหม้มีาก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พหลุกีต.  (ถกูกระท�าใหม้มีาก)

ว.ิ ชวีติปปฺธาน�  นวก�  ชีวิตนวก.ํ  (ชวีติ + นวก)

 อ.หมวดเกา้ อนัมชีวีติรปูเป็นประธาน ชือ่วา่ชวีตินวก.  (หมวดเกา้มชีวีติรปูเป็นประธาน)
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๒. วเิสสนุตฺตรปท กมฺมธารยสมาส   

 วิเสสนุตตฺรปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทวเิสสนะ(ตวัขยาย)อยูห่ลงั มศีพัทเ์ป็นเครือ่ง

สงัเกต คอื เถร, อาจริย, ปณฺฑิต, วิเสส และ ปาปศพัทเ์ป็นตน้ เชน่  สารปิตฺุโต จ โส  เถโร  จาต ิ 

สาริปตุตฺตเฺถโร.  อ.พระสารบีุตรดว้ย อ.พระสารบีุตรนัน้ เป็นพระเถระดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่

สารปิตฺุตตฺเถร. (พระสารบีุตรผูเ้ถระ) มาจาก “สารปิตฺุต + เถร” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “เถโร”  

เป็นวเิสสนะ อยูข่า้งหลงั ท�าหน้าทีข่ยายบทวเิสสยะวา่ “สารปิตฺุโต” ซึง่อยูข่า้งหน้า

ว.ิ พทฺุธโฆโส  จ  โส  อาจรโิย  จาต ิ พทุธฺโฆสาจริโย.  (พทฺุธโฆส + อาจรยิ)

 อ.พระพทุธโฆสะดว้ย อ.พระพทุธโฆสะนัน้ เป็นอาจารยด์ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธโฆสา-

จรยิ. (พระพทุธโฆสะ ผูเ้ป็นอาจารย,์ พระอาจารยช์ือ่วา่พทุธโฆสะ, พระพทุธโฆสาจารย)์

ว.ิ ธมฺมปาโล  จ  โส  อาจรโิย  จาต ิ ธมมฺปาลาจริโย.  (ธมฺมปาล + อาจรยิ)

 อ.พระธรรมปาละดว้ย อ.พระธรรมปาละนัน้ เป็นอาจารยด์ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมปาลา-

จรยิ. (พระธรรมปาละ ผูเ้ป็นอาจารย,์ พระอาจารยช์ือ่วา่ธรรมปาละ, พระธรรมปาลาจารย)์

ว.ิ อาจรโิย  จ  โส  คตฺุตโิล  จาต ิ อาจริยคตุติฺโล.  (อาจรยิ + คตฺุตลิ) (เป็นวเิสสนบุพพบทบา้ง)

 อ.อาจารยด์ว้ย อ.อาจารยน์ัน้ เป็นคตุตลิะดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาจรยิคตฺุตลิ. (อาจารย์

คตุตลิะ)

ว.ิ มโหสโธ  จ  โส  ปณฺฑโิต  จาต ิ มโหสธปณฺฑิโต.  (มโหสธ + ปณฺฑติ)

 อ.มโหสธดว้ย อ.มโหสธนัน้ เป็นบณัฑติดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มโหสธปณฺฑติ. (มโหสธ 

ผูเ้ป็นบณัฑติ, มโหสธบณัฑติ)

ว.ิ วธิโุร  จ  โส  ปณฺฑโิต  จาต ิ วิธรุปณฺฑิโต.  (วธิรุ + ปณฺฑติ)

 อ.วธิรุดว้ย อ.วธิรุนัน้ เป็นบณัฑติดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วธิรุปณฺฑติ. (วธิรุบณัฑติ)

ว.ิ วตฺถุ  จ  ต�  วเิสโส  จาต ิ วตถฺวิุเสโส.  (วตฺถุ + วเิสส)

 อ.วตัถุดว้ย อ.วตัถุนัน้ เป็นความพเิศษดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วตฺถุวเิสส. (วตัถุพเิศษ)

๓. วเิสสโนภยปท กมฺมธารยสมาส 

 วิเสสโนภยปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีททัง้สองเป็นวเิสสนะ (ท�าหน้าทีข่ยายบทอืน่ 

ทัง้สองศพัท)์  เชน่  สตีญฺจ  ต�  อุณฺหญฺจาต ิ สีตณฺุห,ํ วตฺถุ.  อ.วตัถุนัน้ เยน็ดว้ย รอ้นดว้ย เพราะ

เหตุนัน้ ชือ่วา่สตุีณฺห. (ทัง้เยน็ทัง้รอ้น) มาจาก “สตี + อุณฺห” ในตวัอยา่งน้ี ทัง้บทวา่ “สตี�” และบท

วา่ “อุณฺห�” ลว้นเป็นวเิสสนะทัง้คู ่ท�าหน้าทีข่ยายบทวา่ “วตฺถุ” ซึง่เป็นบทอืน่ (ค�าแปล “ทัง้... ทัง้...”)
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ว.ิ สนิิทฺโธ  จ  โส  อุณฺโห  จาต ิ สินิทธฺณฺุโห,  มาโส.  (สนิิทฺธ + อุณฺห)

 อ.ถัว่นัน้ ออ่นนุ่มดว้ย รอ้นดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สนิิทฺธณฺุห. (ทัง้ออ่นนุ่มทัง้รอ้น)

ว.ิ ขญฺโช  จ  โส  ขชฺุโช  จาต ิ ขญชฺขชุโฺช.  (ขญฺช + ขชฺุช)

 อ.บุรษุนัน้ ขาเขยกดว้ย คอ่มดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ขญฺชขชฺุช. (ทัง้ขาเขยกทัง้คอ่ม)

ว.ิ อนฺโธ  จ  โส  พธโิร  จาต ิ อนฺธพธิโร.  (อนฺธ + พธริ)

 อ.บุรษุนัน้ ตาบอดดว้ย หหูนวกดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อนฺธพธริ. (ทัง้บอดทัง้หนวก)

ว.ิ กตญฺจ  ต�  อกตญฺจาต ิ กตากต.ํ  (กต + อกต)

 อ.กรรมนัน้ อนัถกูกระท�าแลว้ดว้ย อนัไมถ่กูกระท�าแลว้ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตากต.  

(ทัง้ทีถ่กูกระท�าแลว้ ทัง้ยงัไมถ่กูกระท�า)

ว.ิ ฉทฺิทญฺจ  ต�  อวฉทฺิทญฺจาต ิ ฉิททฺาวฉิททฺ.ํ  (ฉทฺิท + อวฉทฺิท)

 อ.วตัถุนัน้ มชีอ่งใหญ่ดว้ย มชีอ่งเลก็ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉทฺิทาวฉทฺิท. (ทัง้มชีอ่งใหญ่ 

ทัง้มชีอ่งเลก็)

ว.ิ อุจฺจญฺจ  ต�  อวจญฺจาต ิ อจุจฺาวจ.ํ  (อุจฺจ + อวจ)

 อ.กจินัน้ อนัสงูดว้ย อนัต�่าดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุจฺจาวจ. (ทัง้สงูทัง้ต�่า)

ว.ิ ฉนฺินญฺจ  ต�  ภนฺินญฺจาต ิ ฉินฺนภินฺนํ.  (ฉนฺิน + ภนฺิน)

 อ.วตัถุนัน้ อนัถกูตดัแลว้ดว้ย อนัถกูผา่แลว้ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉนฺินภนฺิน. (ทัง้ถกูตดั 

ทัง้ถกูผา่)

ว.ิ สิตฺตฺจ  ตํ  สมฺมฏฺฺจาติ  สิตฺตสมฺมฏฺํ.  (สิตฺต + สมฺมฏฺ)

 อ.สถานทีน่ัน้ อนัถกูรดแลว้ดว้ย อนัถกูกวาดแลว้ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺิตสมฺมฏฺ.  

(ทัง้ถกูรดทัง้ถกูกวาด)

ว.ิ อาคตา  จ  เต  อาคตา  จาต ิ อาคตาคตา,  ชนา. (อาคต + อาคต)

 อ.ชน ท. เหลา่นัน้ ผูม้าแลว้ดว้ย ผูม้าแลว้ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาคตาคต, ไดแ้ก่ 

ชนทัง้หลาย. (ผูท้ ัง้มาแลว้ทัง้มาแลว้)

ว.ิ จนฺิตติญฺจ  ต�  จนฺิตติญฺจาต ิ จินฺติตจินฺติต,ํ  จนฺิตน�. (จนฺิตติ + จนฺิตติ)

 อ.ความคดินัน้ อนัถกูคดิแลว้ดว้ย อนัถกูคดิแลว้ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จนฺิตติจนฺิตติ,  

ไดแ้ก่ความคดิ. (ทัง้ถกูคดิแลว้ทัง้ถกูคดิแลว้)
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๔. อุปมานุตฺตรปท กมฺมธารยสมาส  

 อปุมานุตตฺรปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทหลงัเป็นบทเปรยีบเทยีบ  เชน่  มนิุ  จ  โส  

สโีห  จาต ิ  มนิุสีโห. อ.พระมนีุดว้ย อ.พระมนีุนัน้ เป็นเพยีงดงัราชสหีด์ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่  

มนิุสหี.  (พระมนีุเพยีงดงัราชสหี)์  มาจาก “มนิุ + สหี” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สโีห” เป็นบทอุปมา  

อยูข่า้งหลงั ท�าหน้าทีข่ยายบทวา่ “มนิุ” ซึง่อยูข่า้งหน้า โดยเป็นการเปรยีบเทยีบพระพทุธเจา้ 

วา่เป็นดจุราชสหี์

ว.ิ ปงฺุคโว  วยิ  ปงฺุคโว,  มนิุ  จ  โส  ปงฺุคโว  จาต ิ มนิุปงฺุคโว.  (มนิุ + ปงฺุคว)

 เพยีงดงั อ.โคหนุ่ม ชือ่วา่ปงฺุคว, อ.พระมนีุดว้ย อ.พระมนีุนัน้ เป็นเพยีงดงัโคหนุ่มดว้ย เพราะ

เหตุนัน้ ชือ่วา่มนิุปงฺุคว. (พระมนีุผูเ้ป็นเพยีงดงัโคหนุ่ม)

ว.ิ นาโค  วยิ  นาโค,  พทฺุโธ  จ  โส  นาโค  จาต ิ พทุธฺนาโค.  (พทฺุธ + นาค)

 เพยีงดงั อ.ชา้งตวัประเสรฐิ ชือ่วา่นาค, อ.พระพทุธเจา้ดว้ย อ.พระพทุธเจา้นัน้ เป็นเพยีงดงั 

ชา้งตวัประเสรฐิดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธนาค. (พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเพยีงดงัชา้งตวั

ประเสรฐิ)

ว.ิ อาทจฺิโจ  วยิ  อาทจฺิโจ,  พทฺุโธ  จ  โส  อาทจฺิโจ  จาต ิ พทุธฺาทิจโฺจ.  (พทฺุธ + อาทจฺิจ)

 เพยีงดงั อ.พระอาทติย ์ ชือ่วา่อาทจฺิจ, อ.พระพทุธเจา้ดว้ย อ.พระพทุธเจา้นัน้ เป็นเพยีงดงั 

พระอาทติยด์ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พทฺุธาทจฺิจ. (พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเพยีงดงัพระอาทติย)์

ว.ิ ร�ส ิ วยิ  ร�ส,ิ  สทฺธมฺโม  จ  โส  ร�ส ิ จาต ิ สทธฺมมฺรสิํ.  (สทฺธมฺม + ร�ส)ิ

 เพยีงดงั อ.รศัม ีชือ่วา่ร�ส,ิ อ.พระสทัธรรมดว้ย อ.พระสทัธรรมนัน้ เป็นเพยีงดงัรศัมดีว้ย เพราะ

เหตุนัน้ ชือ่วา่สทฺธมฺมร�ส.ิ (พระสทัธรรมเป็นเพยีงดงัรศัม)ี

ว.ิ สาคโร  วยิ  สาคโร,  วนิโย  จ  โส  สาคโร  จาต ิ วินยสาคโร.  (วนิย + สาคร)

 เพยีงดงั อ.มหาสมทุร ชือ่วา่สาคร, อ.พระวนิยัดว้ย อ.พระวนิยันัน้ เป็นเพยีงดงัมหาสมทุร

ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิยสาคร. (พระวนิยัเป็นเพยีงดงัมหาสมทุร)

ว.ิ ปณฺุฑรกีมวิ  ปณฺุฑรโีก,  สมโณ  จ  โส  ปณฺุฑรโีก  จาต ิ สมณปณฺุฑรีโก.  (สมณ + ปณฺุฑรกี)

 เพยีงดงั อ.ดอกบวับุณฑรกิ ชือ่วา่ปณฺุฑรกี, อ.พระสมณะดว้ย อ.พระสมณะนัน้ เป็นเพยีงดงั 

ดอกบวับุณฑรกิดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมณปณฺุฑรกี. (พระสมณะผูเ้ป็นเพยีงดงัดอกบวั

บุณฑรกิ) ไดแ้ก่พระอนาคามี

ว.ิ   ปทมุมวิ  ปทโุม,  สมโณ  จ  โส  ปทโุม  จาต ิ สมณปทโุม.  (สมณ + ปทมุ)

 เพยีงดงั อ.ดอกปทมุ ชือ่วา่ปทมุ, อ.พระสมณะดว้ย อ.พระสมณะนัน้ เป็นเพยีงดงัดอกปทมุ

ดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมณปทมุ. (พระสมณะผูเ้ป็นดจุดอกปทมุ) ไดแ้ก่พระสกทาคามี
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ว.ิ จนฺโท  วยิ  จนฺโท,  มขุญฺจ  ต�  จนฺโท  จาต ิ มขุจนฺโท.  (มขุ + จนฺท)

 เพยีงดงั อ.พระจนัทร ์ ชือ่วา่จนฺท, อ.หน้าดว้ย อ.หน้านัน้ เป็นเพยีงดงัพระจนัทรด์ว้ย  

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มขุจนฺท. (หน้าเพยีงดงัพระจนัทร)์

ว.ิ ปทมุมวิ  ปทมุ�,  มขุญฺจ  ต�  ปทมุญฺจาต ิ มขุปทมุ.ํ  (มขุ + ปทมุ)

 เพยีงดงั อ.ดอกปทมุ ชือ่วา่ปทมุ, อ.ใบหน้าดว้ย อ.ใบหน้านัน้ เพยีงดงัดอกปทมุดว้ย  

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มขุปทมุ. (ใบหน้าเพยีงดงัดอกปทมุ)

๕. สมฺภาวนาปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส 

 สมภฺาวนาปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีทแสดงการยกยอ่งอยูข่า้งหน้า โดยใช ้ 

“อติศิพัท”์ คัน่กลางระหวา่งสองศพัทใ์นรปูวเิคราะห ์เชน่  ธมฺโม  อติ ิ พทฺุธ ิ ธมมฺพทุธิฺ.  อ.ความรู ้ 

วา่เป็นพระธรรม ชือ่วา่ธมฺมพทฺุธ.ิ (ความรูว้า่เป็นพระธรรม) มาจาก “ธมฺม + พทฺุธ”ิ ในตวัอยา่งน้ี 

บทวา่ “ธมฺโม” เป็นสมัภาวนาบท แสดงการยกยอ่งอยูข่า้งหน้า โดยมอีติศิพัทค์ัน่อยูต่รงกลาง  

รปูส�าเรจ็เป็นสมาส แปลวา่ “...ว่า..., ว่าเป็น...”

ว.ิ ธมฺโม  อติ ิ สฺา  ธมฺมสญฺญา.  (ธมฺม + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่เป็นธรรม ชือ่วา่ธมฺมสฺา. (ความจ�าหมายวา่เป็นธรรม)

ว.ิ ธมฺโม  อติ ิ สงฺขาโต  ธมมฺสงฺขาโต.  (ธมฺม + สงฺขาต)

 อ.สภาพอนัถกูกลา่วแลว้ วา่เป็นธรรม ชือ่วา่ธมฺมสงฺขาต. (สภาพอนัถกูกลา่ววา่เป็นธรรม)

ว.ิ ธมฺโม  อติ ิ สมฺมโต  ธมมฺสมมฺโต.  (ธมฺม + สมฺมต)

 อ.สภาพอนัถกูสมมตุแิลว้ วา่เป็นธรรม ชือ่วา่ธมฺมสมฺมต. (สภาพอนัถกูสมมตุวิา่เป็นธรรม)

ว.ิ ปาโณ  อติ ิ สฺิตา  ปาณสญฺญิตา.  (ปาณ + สฺิตา)

 อ.ความเป็นผูม้คีวามรู ้วา่เป็นสตัว ์ชือ่วา่ปาณสฺิตา. (ความเป็นผูม้คีวามรูว้า่เป็นสตัว)์

ว.ิ อสโุภ  อติ ิ สฺา  อสุภสญฺญา.  (อสุภ + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่เป็นของไมง่าม ชือ่วา่อสภุสฺา. (ความจ�าหมายวา่เป็นของไมง่าม)

ว.ิ อนิจฺจ�  อติ ิ สฺา  อนิจฺจสญฺญา.  (อนิจฺจ + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ชือ่วา่อนิจฺจสฺา. (ความจ�าหมายวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง)

ว.ิ อนตฺตา  อติ ิ สฺา  อนตฺตสญฺญา.  (อนตฺต + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่เป็นของไมใ่ชต่วัตน ชือ่วา่อนตฺตสฺา. (ความจ�าหมายวา่เป็นของไมใ่ช่

ตวัตน)
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ว.ิ ธาตุ  อิติ  สฺา  ธาตุสญฺญา.  (ธาตุ + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่เป็นธาตุ ชือ่วา่ธาตุสฺา. (ความจ�าหมายวา่เป็นธาตุ)

ว.ิ อตฺถิ  อิติ  สฺา  อตฺถิสญฺญา.  (อตฺถิ + สฺา)

 อ.ความจ�าหมาย วา่มอียู ่ชือ่วา่อตฺถสิญฺา. (ความจ�าหมายวา่มอียู)่

ว.ิ อตฺตา  อิติ  ทิฏฺ ิ อตฺตทิฏฺ.ิ  (อตฺต + ทิฏฺ)ิ

 อ.ความเห็น ว่าเป็นตัวตน ชื่อว่าอตฺตทิฏฺ.ิ (ความเหน็วา่เป็นตวัตน)

๖. อวธารณปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส 

 อวธารณปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่บีททีถ่กูก�าหนดอยูข่า้งหน้า โดยใช ้“เอวศพัท”์ 

คัน่กลางในรปูวเิคราะห ์ เชน่  สทฺธา  เอว  ธน�  สทธฺาธนํ. อ.ศรทัธานัน่เทยีว เป็นทรพัย ์ชือ่วา่

สทฺธาธน. (ทรพัยค์อืศรทัธา) มาจาก “สทฺธา + ธน” ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สทฺธา” เป็นศพัทท์ีถ่กู

ก�าหนด โดยใช ้“เอวศพัท”์ เป็นตวักลา่วก�าหนด รปูส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ แปลวา่ “...คือ...”

ว.ิ สลีเมว  ธน�  สีลธนํ.  (สลี + ธน)

 อ.ศลีนัน่เทยีว เป็นทรพัย ์ชือ่วา่สลีธน. (ทรพัยค์อืศลี)

ว.ิ ปฺา  เอว  ธนํ  ปญฺญาธนํ.  (ปฺา + ธน)

 อ.ปัญญานัน่เทยีว เป็นทรพัย ์ชือ่วา่ปญฺาธน. (ทรพัยค์อืปัญญา)

ว.ิ จกฺข ุ เอว  อนฺิทฺรยิ�  จกฺขนฺุทริฺย.ํ  (จกฺข ุ+ อนฺิทฺรยิ)

 อ.จกัษุนัน่เทยีว เป็นอนิทรยี ์ชือ่วา่จกฺขนฺุทฺรยิ. (อนิทรยีค์อืจกัษุ, จกัขนุทรยี)์

ว.ิ จกฺข ุ เอว  อายตน�  จกฺขายตนํ.  (จกฺข ุ+ อายตน)

 อ.จกัษุนัน่เทยีว เป็นอายตนะ ชือ่วา่จกฺขายตน. (อายตนะคอืจกัษุ, จกัขายตนะ)

ว.ิ จกฺข ุ เอว  ธาตุ  จกฺขธุาต.ุ  (จกฺข ุ+ ธาตุ)

 อ.จกัษุนัน่เทยีว เป็นธาตุ ชือ่วา่จกฺขธุาตุ. (ธาตุคอืจกัษุ)

ว.ิ จกฺข ุ เอว  ทฺวาร�  จกฺขทุวฺาร.ํ  (จกฺข ุ+ ทฺวาร)

 อ.จกัษุนัน่เทยีว เป็นทวาร ชือ่วา่จกฺขทฺุวาร. (ทวารคอืจกัษุ)

ว.ิ รปูเมว  อารมฺมณ�  รปูารมมฺณํ.  (รปู + อารมฺมณ)

 อ.รปูนัน่เทยีว เป็นอารมณ์ ชือ่วา่รปูารมฺมณ. (อารมณ์คอืรปู, รปูารมณ์)
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๗. นนปิาตปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส

 นนิปาตปพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ี นนิบาตเป็นบทหน้า(ปฏเิสธ) เชน่  น  อรโิย  

อนริโย. อ.พระอรยิะ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อนรยิ. (ไมใ่ชพ่ระอรยิะ) มาจาก “น + อรยิ” ค�าแปลของนนิบาต 

แปลวา่ “ไมใ่ช.่.., ...หามไิด”้

นนบิาต : การปฏเิสธ ม ี๒ อย่าง

 (๑)  ปสชชฺปปฺฏิเสธ  การปฏเิสธอรรถของสิง่ทีถ่กูปฏเิสธนัน้ ไดแ้ก่ การปฏเิสธกริยิา  

เชน่  อสรุยิปสฺสา  ราชทารา (มเหส ีไมเ่หน็พระอาทติย)์ เป็นตน้ ค�าวา่ “อสรุยิปสฺสา” มาจากรปู

วเิคราะหว์า่ “สรุยิ�  น  ปสฺสนฺตตี ิ อสรุยิปสฺสา”. นศพัทป์ฏเิสธกริยิาวา่ “น ปสฺสนฺต”ิ ยอ่มไมเ่หน็

 (๒)  ปริยทุาสปฏิเสธ  การปฏเิสธสิง่ซึง่คลา้ยคลงึกบัสิง่ทีถ่กูปฏเิสธนัน้ ไดแ้ก่ การปฏเิสธ

นาม  เชน่ อพฺราหฺมโณ ไมใ่ชพ่ราหมณ์, อมนุสฺโส ไมใ่ชม่นุษย ์เป็นตน้

นนบิาต มอีรรถ ๔ อย่าง คอื

 (๑) สทิสตถฺ นนิบาตมอีรรถวา่เหมอืน เชน่ น พฺราหฺมโณ อพรฺาหมฺโณ. แปลวา่ 

อ.พราหมณ์ ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อพฺราหฺมณ (ผูไ้มใ่ชพ่ราหมณ์, ผูเ้หมอืนกบัพราหมณ์) มบีาลวีา่  

อพฺราหฺมโณต ิ พฺราหฺมณสทโิสต ิ วตฺุต� โหต.ิ แปลวา่ มคี�าอธบิายวา่ บทวา่ อพฺราหฺมโณ ไดแ้ก ่

ผูเ้หมอืนพราหมณ์ ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อพฺราหฺมโณ” เป็นผูค้ลา้ยกบัพราหมณ์ แต่ไมใ่ชพ่ราหมณ์ 

ฉะนัน้ นนิบาตทีป่ฏเิสธในบทวา่ “อพฺราหฺมโณ” น้ี จงึมอีรรถ “สทสิ” แปลวา่ เหมอืน, คลา้ย,  

ใกลเ้คยีง

 (๒) อญญฺตถฺ นนิบาตมอีรรถวา่อืน่ เชน่ น พฺยากตา อพยฺากตา. แปลวา่ อ.ธรรม ท.  

อนัเป็นพยากฤต ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อพฺยากต (ธรรมอนัอืน่จากกุศลและอกุศล, อพัยากฤตธรรม) ใน

ตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อพฺยากตา” เป็นธรรมทีอ่ืน่หรอืนอกเหนือจากกุศลธรรมและอกุศลธรรมทีไ่มใ่ช่

พยากตธรรม ฉะนัน้ นนิบาตทีป่ฏเิสธในบทวา่ “อพฺยากตา” น้ี จงึมอีรรถ “อญฺ” แปลวา่ อืน่,  

นอกเหนือจากน้ี

 (๓) วิรทุธฺตถฺ นนิบาตมอีรรถวา่ตรงกนัขา้ม เชน่ น กุสลา อกสุลา. แปลวา่ อ.กุศล ท. 

ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อกุสล (ธรรมอนัตรงกนัขา้มกบักุศล, อกุศลธรรม) มบีาลวีา่ “กุสลปฏปิกฺขาต ิ อตฺโถ. 

แปลวา่ อ.อรรถวา่ ธรรมอนัเป็นปฏปัิกษ ์ ต่อกุศล หรอืธรรมอนัตรงกนัขา้มกบักุศล ในตวัอยา่งน้ี 

บทวา่ “อกุสลา” ไมใ่ชกุ่ศล หรอืตรงกนัขา้มกบักุศล ฉะนัน้ นนิบาตในบทวา่ “อกุสลา” น้ี จงึมอีรรถ 

“วริทฺุธ” แปลวา่ ตรงกนัขา้ม, ปฏปัิกษ์
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 (๔) ปสชชฺปปฺฏิเสธ นนิบาตมอีรรถกลา่วปฏเิสธกริยิา เชน่ น กตฺวา อกตวฺา. แปลวา่ 

กระท�าแลว้ หามไิด ้ชือ่วา่อกตฺวา (ไมก่ระท�าแลว้), น อุปวาโท อนูปวาโท. แปลวา่ อ.การวา่รา้ย 

หามไิด ้ ชือ่วา่อนูปวาท (การไมว่า่รา้ย) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อกตฺวา” ไมก่ระท�าแลว้ นนิบาต 

ท�าหน้าทีป่ฏเิสธกริยิา คอื กตฺวา ค�าวา่ กริยิา ในทีน้ี่ หมายรวมถงึ กริยิาอาการทัง้หมด ไมเ่ฉพาะ

เจาะจงวา่ศพัทน์ัน้ จะเป็นกริยิาศพัทห์รอืไมก่ต็าม ฉะนัน้ นนิบาต ในบทวา่ “อนูปวาโท” การไมว่า่

รา้ย จงึจดัเป็น การปฏเิสธกริยิา คอื อุปวาโท การวา่รา้ย ดว้ยเหมอืนกนั

ว.ิ น  มนุสฺโส  อมนุสโฺส.  (น + มนุสฺส) (๑.สทิสตถฺ = อรรถเหมือน)

 อ.มนุษย ์ไมใ่ช ่ชือ่วา่อมนุสฺส. (ผูไ้มใ่ชม่นุษย,์ อมนุษย,์ ผูเ้หมอืนมนุษย)์

ว.ิ น  สมโณ  อสสฺมโณ.  (น + สมณ)

 อ.พระสมณะ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อสฺสมณ. (ผูไ้มใ่ชพ่ระสมณะ, ผูเ้หมอืนพระสมณะ)

ว.ิ น  อสฺโส  อนสโฺส.  (น + อสฺส)

 อ.มา้ ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อนสฺส. (ไมใ่ชม่า้, เหมอืนมา้)

ว.ิ น  สํกิลิฏฺา  อสํกิลิฏฺา.  (น + สํกิลิฏฺ) (๒.อญฺญตฺถ = อรรถอ่ืน)

 อ.ธรรมอนัเศรา้หมอง ท. ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อสํกิลิฏฺ. (ธรรมอนัไมเ่ศรา้หมอง, ธรรมอนัอืน่  

จากธรรมอนัเศรา้หมอง)

ว.ิ น  ปรยิาปนฺนา  อปริยาปนฺนา.  (น + ปรยิาปนฺน) 

 อ.ธรรม ท. อนันบัเน่ืองแลว้ ไมใ่ช ่ ชือ่วา่อปรยิาปนฺน. (ธรรมอนัไมน่บัเน่ือง, ธรรมอนัอืน่  

จากปรยิาปันนธรรม) ไดแ้ก่ โลกุตตรจติ ๘, เจตสกิ ๓๖, นิพพาน ๑

ว.ิ น  โลโภ  อโลโภ.  (น + โลภ) (๓.วิรทุธฺตถฺ = อรรถตรงกนัข้าม)

 อ.ความโลภ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อโลภ. (ความไมโ่ลภ, อโลภะ, ธรรมอนัตรงกนัขา้มกบัโลภะ)

ว.ิ   น  มตฺิโต  อมิตโฺต.  (น + มตฺิต)

 อ.มติร ไมใ่ช ่ชือ่วา่อมตฺิต. (ไมใ่ชม่ติร, ผูต้รงกนัขา้มกบัมติร, ศตัร)ู

ว.ิ น  อสฺิสโร  อนิสสฺโร.  (น + อสฺิสร)

 อ.ผูเ้ป็นใหญ่ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อนิสฺสร. (ไมใ่ชผู่เ้ป็นใหญ่)

ว.ิ น  กาตุน  อกาตนุ.  (น + กาตุน) (๔.ปสชชฺปฏิเสธ = ปฏิเสธกิริยา)

 กระท�าแลว้ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อกาตุน. (ไมก่ระท�าแลว้)

ว.ิ น  กโรนฺโต  อกโรนฺโต.  (น + กโรนฺต)

 กระท�าอยู ่ไมใ่ช ่ชือ่วา่อกโรนฺต. (ไมก่ระท�าอยู,่ เมือ่ไมก่ระท�า)

ว.ิ น  อิฏฺโ  อนิฏฺโ.  (น + อิฏฺ)

 อ.สิ่งที่น่าปรารถนา ไม่ใช่ ชื่อว่าอนิฏฺ. (สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา, อนิฏฐารมณ์)
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ว.ิ น  อุปวาโท  อนูปวาโท.  (น + อุปวาท) 

 อ.การวา่รา้ย ไมใ่ช ่ชือ่วา่อนูปวาท. (การไมว่า่รา้ย)

ว.ิ น  อาทาย  อนาทาย.  (น + อาทาย)

 ถอืเอาแลว้ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อนาทาย. (ไมถ่อืเอาแลว้)

ว.ิ  น  โอโลเกตฺวา  อโนโลเกตวฺา.  (น + โอโลเกตฺวา)

 แลดแูลว้ ไมใ่ช ่ชือ่วา่อโนโลเกตฺวา. (ไมแ่ลดแูลว้)

๘. กุปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส 

 กปุพุพฺปท คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ีกุนิบาต(น่ารงัเกยีจ) เป็นบทหน้า เชน่  กุจฺฉิตา  ทิฏฺ ิ  

กุทิฏฺ.ิ อ.ความเห็น อันน่ารังเกียจ ชื่อว่ากุทิฏฺ.ิ (ทฏิฐอินัน่ารงัเกยีจ, มจิฉาทฏิฐ)ิ มาจาก “กุ + 

ทิฏฺ”ิ กุนิบาต แปลวา่ “กุจฺฉิต น่ารงัเกยีจ”

ว.ิ กุจฺฉติมนฺน�  กทนฺนํ.  (กุ + อนฺน)

 อ.ขา้ว อนัน่าเกลยีด ชือ่วา่กทนฺน. (ขา้วอนัน่าเกลยีด)

ว.ิ กุจฺฉติมสน�  กทสนํ.  (กุ + อสน) (เพราะสระหลงั แปลง กุ เป็น กทฺ)

 อ.อาหาร อนัน่าเกลยีด ชือ่วา่กทสน. (อาหารอนัน่าเกลยีด)

ว.ิ กุจฺฉติา  ทารา  กทุารา.  (กุ + ทาร) 

 อ.ภรรยา ท. ผูน่้าเกลยีด ชือ่วา่กุทาร. (ภรรยาผูน่้าเกลยีด, ภรรยาไมด่)ี

ว.ิ กุจฺฉติา  ปตฺุตา  กปุตุตฺา.  (กุ + ปตฺุต)

 อ.บุตร ท. ผูน่้าเกลยีด ชือ่วา่กุปตฺุต. (บุตรผูน่้าเกลยีด, บุตรไมด่)ี

ว.ิ กุจฺฉติา  ทาสา  กทุาสา.  (กุ + ทาส)

 อ.ทาส ท. ผูน่้าเกลยีด ชือ่วา่กุทาส. (ทาสผูน่้าเกลยีด, ทาสไมด่)ี

ว.ิ กุจฺฉิตา  ทิฏฺ ิ กุทิฏฺ.ิ  (กุ + ทิฏฺ)ิ

 อ.ทฏิฐ ิอนัน่าเกลยีด ชือ่วา่กุทิฏฺ.ิ (ความเหน็อนัน่าเกลยีด, มจิฉาทฏิฐ)ิ

ว.ิ อปปฺก�  ลวณ�  กาลวณํ.  (กุ + ลวณ) (แปลง กุ เป็น กา)

 อ.เกลอื อนัน้อย ชือ่วา่กาลวณ. (เกลอืน้อย)

ว.ิ อปปฺก�  ปปุผฺ�  กาปปุผฺ.ํ  (กุ + ปปุผฺ)

 อ.ดอกไม ้อนัน้อย ชือ่วา่กาปปุผฺ. (ดอกไมน้้อย)

ว.ิ กุจฺฉโิต  ปรุโิส  กาปริุโส,  กปุริุโส  วา.  (กุ + ปรุสิ)

 อ.บุรษุ ผูน่้าเกลยีด ชือ่วา่กาปรุสิ, เป็น กุปรุสิ บา้ง. (บุรษุผูน่้าเกลยีด)
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๙. ปาทปิุพฺพปท กมฺมธารยสมาส

 ปาทิปพุพฺปท  คอื กมัมธารยสมาสทีม่ ีปอุปสคัเป็นตน้เป็นบทหน้า  เชน่  ปธาน�  วจน�   

ปาวจนํ.  อ.ค�าพดู อนัเป็นประธาน ชือ่วา่ปาวจน. (ปาพจน์, พระพทุธพจน์) มาจาก “ป + วจน”, 

หรอื  ววิธิา  มต ิ  วมิต.ิ อ.ความรู ้ อนัมอียา่งต่างๆ ชือ่วา่วมิต.ิ (ความรูอ้นัมอียา่งต่างๆ, ความ

สงสยั) มาจาก “ว ิ+ มต”ิ

 ข้อสงัเกต :- ในปาทบิุพพบทกมัมธารยสมาสน้ี มลีกัษณะเหมอืนกบัอพัยยภีาวสมาส  

ตรงทีม่อุีปสคัเป็นบทหน้า แต่ในกมัมธารยสมาส อุปสคัท�าหน้าทีเ่ป็นวเิสสนะ

ว.ิ ปธาน�  วจน�  ปาวจนํ.  (ป + วจน)

 อ.ค�าพดู อนัเป็นประธาน ชือ่วา่ปาวจน. (ค�าพดูอนัเป็นประธาน, ปาพจน์, พระพทุธพจน์)

ว.ิ ภุส�  วทฺธ�  ปวทธฺ,ํ  สรรี�.  (ป + วทฺธ)

 อ.รา่งกาย อนัใหญ่โต ยิง่ ชือ่วา่ปวทฺธ. (ใหญ่โตยิง่)

ว.ิ สม�  สมฺมา  วา  อาธาน�  สมาธานํ.  (ส� + อาธาน)

 อ.การตัง้ อนัเสมอ หรอืดว้ยด ีชือ่วา่สมาธาน. (การตัง้ไวเ้สมอหรอืการตัง้ไวด้ว้ยด)ี

ว.ิ ววิธิา  มต ิ วิมติ.  (ว ิ+ มต)ิ

 อ.ความรู ้อนัมอียา่งต่างๆ ชือ่วา่วมิต.ิ (ความรูอ้นัมอียา่งต่างๆ, ความสงสยั)

ว.ิ ววิโิธ  กปโฺป  วิกปโฺป.  (ว ิ+ กปปฺ)

 อ.การท�า อนัมอียา่งต่างๆ ชือ่วา่วกิปปฺ. (การท�าหลายอยา่ง)

ว.ิ วสิฏฺิโ  กปโฺป  วิกปโฺป.  (ว ิ+ กปปฺ)

 อ.การท�า อนัพเิศษ ชือ่วา่วกิปปฺ. (การท�าพเิศษ)

ว.ิ อธโิก  เทโว  อติเทโว.  (อต ิ+ เทว)

 อ.เทวดา ผูย้ ิง่ ชือ่วา่อตเิทว. (เทวดาผูย้ ิง่กวา่เทวดาองคอ์ืน่)

ว.ิ อธโิก  เทโว  อธิเทโว.  (อธ ิ+ เทว)

 อ.เทวดา ผูย้ ิง่ ชือ่วา่อธเิทว. (เทวดาผูย้ ิง่กวา่เทวดาองคอ์ืน่)

ว.ิ อธกิ�  สลี�  อธิสีล.ํ  (อธ ิ+ สลี)

 อ.ศลี อนัยิง่ ชือ่วา่อธสิลี. (ศลีอนัยิง่, อธศิลี)

ว.ิ สนฺุทโร  คนฺโธ  สคุนฺโธ.  (ส ุ+ คนฺธ)

 อ.กลิน่ อนัด ีชือ่วา่สคุนฺธ. (กลิน่ด,ี กลิน่หอม)

ว.ิ กุจฺฉโิต  คนฺโธ  ทคุคฺนฺโธ.  (ท ุ+ คนฺธ)

 อ.กลิน่ อนัน่าเกลยีด ชือ่วา่ทคฺุคนฺธ. (กลิน่อนัน่าเกลยีด, กลิน่เหมน็)
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ว.ิ โสภน�  กต�  สกุต.ํ  (ส ุ+ กต)

 อ.กรรมอนับุคคลกระท�าแลว้ อนังาม ชือ่วา่สกุต. (กรรมทีบุ่คคลท�าด,ี บุญ)

ว.ิ อโสภน�  กต�  ทกฺุกฏ.ํ  (ท ุ+ กต)

 อ.กรรมอนับุคคลกระท�าแลว้ อนัไมง่าม ชือ่วา่ทกฺุกฏ. (กรรมทีบุ่คคลท�าชัว่, บาป)

๖.๓ ทคิุสมาส 

 ทิคสุมาส คอื กมัมธารยสมาสทีม่ปีกตสิงัขยาเป็นบทหน้า มวีเิคราะหว์า่ “เทฺว  คาโว  ทิค”ุ 

ววัทัง้หลาย สอง ชือ่วา่ทคิ.ุ สมาสทีม่ลีกัษณะเหมอืนทคิศุพัท ์ชือ่วา่ทคิสุมาส 

๑. สมาหารทคิุสมาส 

 สมาหารทิคสุมาส คอื ทคิสุมาสทีม่อีรรถรวบรวม รปูส�าเรจ็จะเป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะ

เทา่นัน้  เชน่  ตโย  โลกา  ติโลก.ํ อ.โลก ท. สาม ชือ่วา่ตโิลก. (โลกทัง้สาม) มาจาก “ต ิ+ โลก”

ว.ิ ตโย  โลกา  ติโลก.ํ  (ต ิ+ โลก)

 อ.โลก ท. สาม ชือ่วา่ตโิลก. (โลกสาม)

ว.ิ ตโย  ทณฺฑา  ติทณฺฑ.ํ  (ต ิ+ ทณฺฑ)

 อ.ทอ่นไม ้ท. สาม ชือ่วา่ตทิณฺฑ. (ทอ่นไม ้๓ ทอ่น)

ว.ิ ตณี ิ มลานิ  สมาหฏานิ,  ตณฺิณ�  มลาน�  สมาหาโรต ิ วา  ติมล.ํ  (ต ิ+ มล)

 อ.มลทนิ ท. สาม ถกูรวบรวมแลว้, หรอื อ.การรวบรวม ซึง่มลทนิ ท. สาม ชือ่วา่ตมิล. (มลทนิ ๓)

ว.ิ ตณี ิ ลกฺขณานิ  สมาหฏานีต ิ ติลกฺขณํ.  (ต ิ+ ลกฺขณ)

 อ.ลกัษณะ ท. สาม ถกูรวบรวมแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตลิกฺขณ. (ไตรลกัษณ์)

ว.ิ ตณฺิณ�  ลกฺขณาน�  สมาหาโรต ิ ติลกฺขณํ.  (ต ิ+ ลกฺขณ)

 อ.การรวบรวม ซึง่ลกัษณะ ท. สาม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตลิกฺขณ. (ไตรลกัษณ์)

ว.ิ จตฺตาร ิ สจฺจานิ  สมาหฏานีต ิ จตสุสฺจจฺ.ํ  (จตุ + สจฺจ)

 อ.สจัจะ ท. สี ่ถกูรวบรวมแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จตุสฺสจฺจ. (อรยิสจัจ ์๔)

ว.ิ จตุนฺน�  สจฺจาน�  สมาหาโรต ิ จตสุสฺจจฺ.ํ  (จตุ + สจฺจ)

 อ.การรวบรวม ซึง่สจัจะ ท. สี ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จตุสฺสจฺจ. (อรยิสจัจ ์๔)
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ว.ิ จตสฺโส  ทสิา  จตทุทิฺส.ํ  (จตุ + ทสิา) (รสัสะ อา ที ่ทสิา เป็น อ)

 อ.ทศิ ท. สี ่ชือ่วา่จตุทฺทสิ. (ทศิทัง้ ๔)

ว.ิ ปญฺจ  สกฺิขาปทานิ  ปญจฺสิกฺขาปท.ํ  (ปญฺจ + สกฺิขาปท)

 อ.สกิขาบท ท. หา้ ชือ่วา่ปญฺจสกฺิขาปท. (สกิขาบท ๕ ขอ้, ศลี ๕)

ว.ิ ฉ  อายตนานิ  สฬายตนํ.  (ฉ + อายตน) (แปลง ฉ เป็น ส, ลง ลฺอาคม)

 อ.อายตนะ ท. หก ชือ่วา่สฬายตน. (อายตนะ ๖)

ว.ิ สตฺต  อหา  สตตฺาห.ํ  (สตฺต + อห)

 อ.วนั ท. เจด็ ชือ่วา่สตฺตาห. ( ๗ วนั, หน่ึงสปัดาห)์

ว.ิ อฏฺ  สีลานิ  อฏฺสีลํ.  (อฏฺ + สีล)

 อ.ศีล ท. แปด ชื่อว่าอฏฺสีล. (ศีล ๘, อุโบสถศีล)

ว.ิ นว  โลกุตฺตรา  นวโลกตุตฺร.ํ  (นว + โลกุตฺตร)

 อ.โลกุตตรธรรม ท. เกา้ ชือ่วา่นวโลกุตฺตร. (โลกุตตรธรรม ๙)

ว.ิ ทส  สลีานิ  ทสสีล.ํ  (ทส + สลี)

 อ.ศลี ท. สบิ ชือ่วา่ทสสลี. (ศลี ๑๐)

ว.ิ สตานิ  โยชนานิ  สตโยชนํ.  (สต + โยชน)

 อ.โยชน์ ท. หน่ึงรอ้ย ชือ่วา่สตโยชน. (รอ้ยโยชน์) (๑ โยชน์ = ๑๖ กโิลเมตร)  

ว.ิ เทฺว  รตฺตโิย  ทวิฺรตตฺ.ํ  (ทฺว ิ+ รตฺต)ิ (แปลง อ ิของรตฺตศิพัท ์เป็น อ)

 อ.ราตร ีท. สอง ชือ่วา่ทฺวริตฺต. (๒ ราตร,ี ๒ คนื)

ว.ิ เทฺว  องฺคลุโิย  ทวฺงฺคลุ.ํ  (ทฺว ิ+ องฺคลุ)ิ (เพราะสระหลงั ลบสระหน้า, แปลง อ ิเป็น อ)

 อ.น้ิว ท. สอง ชือ่ทฺวงฺคลุ. (๒ องคลุ,ี ๒ น้ิว)

๒. อสมาหารทคิุสมาส 

 อสมาหารทิคสุมาส คอื ทคิสุมาสทีม่อีรรถไมร่วบรวม รปูส�าเรจ็จะเป็นไปตามลงิคข์อง

บทหลงั และจะเป็นเอกวจนะหรอืเป็นพหวุจนะกไ็ด ้ เชน่  เอโก  จ  โส  ปคฺุคโล  จาต ิ เอกปคุคฺโล. 

อ.ผูเ้ดยีวดว้ย อ.ผูเ้ดยีวนัน้ เป็นบุคคลดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอกปคฺุคล. (บุคคลผูเ้ดยีว) มาจาก 

“เอก + ปคฺุคล”,  ตโย  ภวา  ตภิวา. อ.ภพ ท. สาม ชือ่วา่ตภิว (ภพสาม) มาจาก “ต ิ+ ภว”

ว.ิ เอโก  จ  โส  ธมฺโม  จาต ิ เอกธมโฺม.  (เอก + ธมฺม)

 อ.หน่ึงดว้ย อ.หน่ึงนัน้ เป็นธรรมดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอกธมฺม. (ธรรมอยา่งหน่ึง)

ว.ิ เอโก  จ  โส  ปตฺุโต  จาต ิ เอกปตุโฺต.  (เอก + ปตฺุต)

 อ.หน่ึงดว้ย อ.หน่ึงนัน้ เป็นบุตรดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอกปตฺุต. (บุตรหน่ึงคน)
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ว.ิ จตสฺโส  ทสิา  จตทุทิฺสา.  (จตุ + ทสิา)

 อ.ทศิ ท. สี ่ชือ่วา่จตุทฺทสิา. (ทศิ ๔ ทศิ)

ว.ิ ทสสหสฺสานิ  จกฺกวาฬานิ  ทสสหสสฺจกฺกวาฬานิ.  (ทสสหสฺส + จกฺกวาฬ)

 อ.จกัรวาล ท. หน่ึงหมืน่ ชือ่วา่ทสสหสฺสจกฺกวาฬ. (หมืน่จกัรวาล)

๖.๔ ตัปปุรสิสมาส 

 ตปปฺริุสสมาส คอื สมาสทีม่บีทหลงัเป็นประธาน มวีเิคราะหว์า่ “ตสฺส  ปรุโิส  ตปปฺริุโส”. 

บุรษุ ของพระราชานัน้ ชือ่วา่ตปปฺรุสิ. “ตปปฺรุโิส  วยิาต ิ ตปปฺริุโส”. สมาสทีม่บีทหลงัเป็นประธาน 

เหมอืน “ตปปฺรุสิ”นัน้ ชือ่วา่ตปัปรุสิสมาส. ตปัปรุสิสมาสน้ี ม ี ๘ ประการ ตามอรรถของวภิตัต ิ

มทีตุยิาวภิตัตเิป็นตน้ 

๑. ทุตยิาตปฺปุรสิสมาส 

 ทติุยาตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิาวภิตัต ิ เชน่  ธมฺม�  นิสฺสโิต  

ธมมฺนิสสิฺโต. อาศยัแลว้ ซึง่ธรรม ชือ่วา่ธมฺมนิสฺสติ. (ผูอ้าศยัธรรม) มาจาก “ธมฺม + นิสฺสติ”

 ทตุยิาตปัปรุสิสมาส ท�าสมาสกบัศพัทห์ลงัม ี คต-ไปแลว้,ถงึแลว้, นิสสิฺต-อาศยัแลว้,  

อตีต-ลว่งไปแลว้, อติกฺกนฺต-กา้วลว่งแลว้, ปตตฺ-ถงึแลว้,บรรลุแลว้, อาปนฺน-เขา้แลว้,ถงึแลว้, 

ตอ้งแลว้ เป็นตน้

ว.ิ สรณ�  คโต  สรณคโต.  (สรณ + คต)

 ผูถ้งึแลว้ ซึง่สรณะ ชือ่วา่สรณคต. (ผูถ้งึสรณะ)

ว.ิ อรฺํ  คโต  อรญฺญคโต.  (อรฺ + คต)

 ไปแลว้ สูป่่า ชือ่วา่อรญฺคต. (ผูไ้ปแลว้สูป่่า, ผูไ้ปป่า)

ว.ิ ภมู ึ คโต  ภมิูคโต.  (ภมู ิ+ คต)

 ไปแลว้ สูแ่ผน่ดนิ ชือ่วา่ภมูคิต. (ผูไ้ปแลว้สูแ่ผน่ดนิ,ผูไ้ปสูแ่ผน่ดนิ)

ว.ิ ธมฺม�  นิสฺสโิต  ธมมฺนิสสิฺโต.  (ธมฺม + นิสฺสติ)

 อาศยัแลว้ ซึง่ธรรม ชือ่วา่ธมฺมนิสฺสติ. (ผูอ้าศยัแลว้ซึง่ธรรม, ผูอ้าศยัธรรม, ผูอ้าศยัเหตุ)

ว.ิ อตฺถ�  นิสฺสโิต  อตถฺนิสสิฺโต.  (อตฺถ + นิสฺสติ)

 อาศยัแลว้ ซึง่อรรถ ชือ่วา่อตฺถนิสฺสติ. (ผูอ้าศยัแลว้ซึง่อรรถ, ผูอ้าศยัอรรถ, ผูอ้าศยัผล)
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ว.ิ กาล�  อตโีต  กาลาตีโต.  (กาล + อตตี)

 ลว่งแลว้ ซึง่กาล ชือ่วา่กาลาตตี. (ผูล้ว่งแลว้ซึง่กาลเวลา, ผูล้ว่งกาลเวลา)

ว.ิ ปมาณ�  อตกฺิกนฺต�  ปมาณาติกฺกนฺต.ํ  (ปมาณ + อตกฺิกนฺต)

 ลว่งเลยแลว้ ซึง่ประมาณ ชือ่วา่ปมาณาตกฺิกนฺต. (ผูล้ว่งแลว้ซึง่ประมาณ, ผูล้ว่งเลยประมาณ)

ว.ิ สขุ�  ปตฺโต  สขุปปฺตโฺต.  (สขุ + ปตฺต) (ป ฺสทสิเทวภาวะ)

 ถงึแลว้ ซึง่ความสขุ ชือ่วา่สขุปปฺตฺต. (ผูถ้งึแลว้ซึง่ความสขุ, ผูป้ระสบความสขุ)

ว.ิ ทกฺุข�  ปตฺโต  ทกฺุขปปฺตโฺต.  (ทกฺุข + ปตฺต)

 ถงึแลว้ ซึง่ความทกุข ์ชือ่วา่ทกฺุขปปฺตฺต. (ผูถ้งึแลว้ซึง่ความทกุข,์ ผูป้ระสบความทกุข)์

ว.ิ โสต�  อาปนฺโน  โสตาปนฺโน.  (โสต + อาปนฺน)

 ถงึแลว้ ซึง่กระแส (คอือรยิมรรค) ชือ่วา่โสตาปนฺน. (ผูถ้งึแลว้ซึง่กระแส, พระโสดาบนั)

ว.ิ นิโรธ�  สมาปนฺโน  นิโรธสมาปนฺโน.  (นิโรธ + สมาปนฺน)

 เขา้ถงึแลว้ ซึง่นิโรธ ชือ่วา่นิโรธสมาปนฺน. (ผูเ้ขา้ถงึแลว้ซึง่นิโรธ, ผูเ้ขา้นิโรธสมาบตั)ิ

ว.ิ รถ�  อารฬฺูโห  รถารฬฺูโห.  (รถ + อารฬฺูห)

 ขึน้แลว้ สูร่ถ ชือ่วา่รถารฬฺูห. (ผูข้ ึน้แลว้สูร่ถ, ผูข้ ึน้สูร่ถ)

ว.ิ สพฺพรตฺต ึ โสภโน  สพพฺรตติฺโสภโน.  (สพฺพรตฺต ิ+ โสภน)

 อ.ผูง้าม ตลอดราตรทีัง้ปวง ชือ่วา่สพฺพรตฺตโิสภน. (ผูง้ามตลอดราตรทีัง้ปวง)

ว.ิ มหุตฺุต�  สขุ�  มหุตุตฺสขุ.ํ  (มหุตฺุต + สขุ) 

 อ.ความสขุ สิน้ชัว่ครูห่น่ึง ชือ่วา่มหุตฺุตสขุ. (ความสขุชัว่ครู,่ ความสขุชัว่ขณะ)

ว.ิ กมฺม�  กโรตตี ิ กมมฺกาโร.  (กมฺม + การ) (กิตนัตสมาส)

 ยอ่มกระท�า ซึง่การงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กมฺมการ. (ผูก้ระท�าซึง่การงาน, ผูท้�างาน)

ว.ิ อตฺถ�  กาเมตตี ิ อตถฺกาโม.  (อตฺถ + กาม)

 ยอ่มใคร ่ซึง่ประโยชน์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อตฺถกาม. (ผูใ้ครป่ระโยชน์)

ว.ิ ธมฺม�  กาเมตตี ิ ธมมฺกาโม.  (ธมฺม + กาม)

 ยอ่มใคร ่ซึง่ธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมกาม. (ผูใ้ครธ่รรม)

ว.ิ ธมฺม�  ธาเรตตี ิ ธมมฺธโร.  (ธมฺม + ธร)

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่ธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมธร. (ผูท้รงธรรม)

ว.ิ วนิย�  ธาเรตตี ิ วินยธโร.  (วนิย + ธร)

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่วนิยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนิยธร. (ผูท้รงวนิยั)

ว.ิ สจฺจ�  วทตุิ�  สลีมสฺสาต ิ สจจฺวาที.  (สจฺจ + วาท)ี

 อ.อนักลา่ว ซึง่ความจรงิ เป็นปกต ิ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ 

สจฺจวาท.ี (ผูม้กีารกลา่วความจรงิเป็นปกต)ิ
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๒. ตตยิาตปฺปุรสิสมาส

 ตติยาตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยตตยิาวภิตัต ิ  เชน่  พทฺุเธน   

เทสโิต  พทุธฺเทสิโต, ธมฺโม. อ.พระธรรม อนัพระพทุธเจา้ ทรงแสดงแลว้ ชือ่วา่พทฺุธเทสติ.  

(อนัพระพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้) มาจาก “พทฺุธ + เทสติ”

 ตตยิาตปัปรุสิสมาส จะท�าสมาสกบัศพัทห์ลงัมศีพัทท์ีม่กิีตปัจจยัเป็นทีส่ดุ, ปพุพฺ-ก่อน, 

สทิส-เหมอืน, สม-เสมอ, ศพัทอ์นัมอีรรถวา่พร่อง, หย่อน, กลห-การทะเลาะ, นิปณุ-ละเอยีด, 

มิสสฺ-ผสม และ สขิล-ออ่นหวาน เป็นตน้

ว.ิ พทฺุเธน  ภาสโิต  พทุธฺภาสิโต,  ธมฺโม.  (พทฺุธ + ภาสติ)

 อ.ธรรม อนั-อนัพระพทุธเจา้ ทรงภาษติแลว้ ชือ่วา่พทฺุธภาสติ. (อนัพระพทุธเจา้ทรงภาษติ

แลว้)

ว.ิ สตฺถารา  วณฺณโิต  สตถฺวุณฺณิโต,  ภกฺิข.ุ  (สตฺถุ + วณฺณติ)

 อ.ภกิษุ ผู-้อนัพระศาสดา ทรงสรรเสรญิแล้ว ชื่อว่าสตฺถุวณฺณิต. (ผูท้ี่พระศาสดาทรง

สรรเสรญิแลว้)

ว.ิ วญฺิญหู ิ ครหโิต  วิญญฺคุรหิโต, ปคฺุคโล.  (วญฺิญ ู+ ครหติ) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.บุคคล ผู-้อนับณัฑติ ท. ตเิตยีนแลว้ ชือ่วา่วญฺิญคุรหติ. (ผูถ้กูบณัฑติตเิตยีน)

ว.ิ วญฺิญหู ิ ปสตฺโถ  วิญญฺปุปฺสตโฺถ,  ปคฺุคโล.  (วญฺิญ ู+ ปสตฺถ)

 อ.บุคคล ผู-้อนับณัฑติ ท. สรรเสรญิแลว้ ชือ่วา่วญฺิญปุปฺสตฺถ. (ผูท้ีบ่ณัฑติสรรเสรญิ)

ว.ิ อสฺิสเรน  กต�  อิสสฺรกต,ํ  กมฺม�.  (อสฺิสร + กต)

 อ.กรรม อนั- อนับุคคลผูเ้ป็นใหญ่ กระท�าแลว้ ชือ่วา่อสฺิสรกต. (กรรมอนัผูเ้ป็นใหญ่กระท�า)

ว.ิ สย�  กต�  สยกํต,ํ  กมฺม�.  (สย� + กต)

 อ.กรรม อนั- อนับุคคล กระท�าแลว้ ดว้ยตนเอง ชือ่วา่สย�กต. (กรรมทีก่ระท�าดว้ยตนเอง)

ว.ิ สเุกห ิ อาหฏ�  สกุาหฏ,ํ  ธญฺํ.  (สกุ + อาหฏ)

 อ.ขา้วเปลอืก อนั- อนันกแกว้ ท. น�ามาแลว้ ชือ่วา่สกุาหฏ. (ขา้วเปลอืกทีถ่กูนกแกว้น�ามา)

ว.ิ รญฺา  หโต  ราชหโต,  ปรุโิส.  (ราช + หต)

 อ.บุรษุ ผู-้ อนัพระราชา ทรงเบยีดเบยีนแลว้ ชือ่วา่ราชหต. (ผูถ้กูพระราชาเบยีดเบยีน)

ว.ิ โรเคน  ปีฬโิต  โรคปีฬิโต,  ปรุโิส.  (โรค + ปีฬติ)

 อ.บุรษุ ผู-้ อนัโรค เบยีดเบยีนแลว้ ชือ่วา่โรคปีฬติ. (ผูถ้กูโรคเบยีดเบยีน)

ว.ิ อคฺคนิา  ทฑฺโฒ  อคคิฺทฑโฺฒ,  ปคฺุคโล.  (อคฺค ิ+ ทฑฺฒ)

 อ.บุคคล ผู-้ อนัไฟ ไหมแ้ลว้ ชือ่วา่อคฺคทิฑฺฒ. (ผูถ้กูไฟไหม)้
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ว.ิ สปฺเปน  ทฏฺโ  สปฺปทฏฺโ,  ปุคฺคโล.  (สปฺป + ทฏฺ)

 อ.บุคคล ผู้- อันงู กัดแล้ว ชื่อว่าสปฺปทฏฺ. (ผู้ถูกงูกัด)

ว.ิ สลฺเลน  วทฺิโธ  สลฺลวิทโฺธ,  ปคฺุคโล.  (สลฺล + วทฺิธ)

 อ.บุคคล ผู-้ อนัลกูศร แทงแลว้ ชือ่วา่สลฺลวทฺิธ. (ผูถ้กูลกูศรแทง)

ว.ิ อจฺิฉาย  อปกโต  อิจฉฺาปกโต,  ปคฺุคโล.  (อจฺิฉา + อปกต)

 อ.บุคคล ผู-้ อนัความอยาก ครอบง�าแลว้ ชือ่วา่อจฺิฉาปกต. (ผูถ้กูความอยากครอบง�า)

ว.ิ สเีลน  สมฺปนฺโน  สีลสมปฺนฺโน,  ภกฺิข.ุ  (สลี + สมฺปนฺน)

 อ.ภกิษุ ผูถ้งึพรอ้มแลว้ ดว้ยศลี ชือ่วา่สลีสมฺปนฺน. (ผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี)

ว.ิ สเุขน  สหคต�  สขุสหคต,ํ  จตฺิต�.  (สขุ + สหคต)

 อ.จติ อนัเป็นไปกบั ดว้ยความสขุ ชือ่วา่สขุสหคต. (อนัเป็นไปกบัดว้ยความสขุ)

ว.ิ  าเณน  สมฺปยุตฺตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ,  จิตฺตํ.  (าณ + สมฺปยุตฺต)

 อ.จติ อนัประกอบแลว้ ดว้ยญาณ ชือ่วา่าณสมฺปยตฺุต. (อนัประกอบดว้ยญาณ)

ว.ิ มตฺิเตน  ส�สคฺโค  มิตตฺสสํคโฺค,  ปคฺุคโล.  (มตฺิต + ส�สคฺค)

 อ.บุคคล ผูค้ลุกคล ีกบัดว้ยมติร ชือ่วา่มตฺิตส�สคฺค. (ผูค้ลุกคลดีว้ยมติร)

ว.ิ ปิเยห ิ วปิปฺโยโค  ปิยวิปปฺโยโค.  (ปิย + วปิปฺโยค)

 อ.การไมป่ระกอบ ดว้ยบุคคลผูเ้ป็นทีร่กั ท. ชือ่วา่ปิยวปิปฺโยค. (พลดัพรากดว้ยบุคคลผูเ้ป็น

ทีร่กั)

ว.ิ ชาตยิา  ถทฺโธ  ชาติตถฺทโฺธ,  ปคฺุคโล.  (ชาต ิ+ ถทฺธ)

 อ.บุคคล ผูก้ระดา้ง โดยชาต ิชือ่วา่ชาตตฺิถทฺธ. (ผูก้ระดา้งโดยชาตกิ�าเนิด)

ว.ิ คเุณน  หโีน  คณุหีโน,  ปคฺุคโล.  (คณุ + หนี)

 อ.บุคคล ผูเ้ลว ดว้ยคณุ ชือ่วา่คณุหนี. (ผูเ้ลวดว้ยคณุ)

ว.ิ คเุณน  วฑฺุโฒ  คณุวฑุโฺฒ,  ปคฺุคโล.  (คณุ + วฑฺุฒ)

 อ.บุคคล ผูเ้จรญิ ดว้ยคณุ ชือ่วา่คณุวฑฺุฒ. (ผูเ้จรญิดว้ยคณุ)

ว.ิ จตุวคฺเคน  กรณยี�  จตวุคคฺกรณีย,ํ  กมฺม�.  (จตุวคฺค + กรณยี)

 อ.กรรม อนั-อนัสงฆจ์ตุวรรค พงึกระท�า ชือ่วา่จตุวคฺคกรณยี. (กรรมทีส่งฆจ์ตุวรรคพงึกระท�า)

ว.ิ จตุวคฺคาทนิา  กตฺตพฺพ�  จตวุคคฺาทิกตตฺพพฺ,ํ  กมฺม�.  (จตุวคฺคาท ิ+ กตฺตพฺพ)

 อ.กรรม อนั-อนัสงฆจ์ตุวรรคเป็นตน้ พงึกระท�า ชือ่วา่จตุวคฺคาทกิตฺตพฺพ. (กรรมทีส่งฆ ์

จตุวรรคเป็นตน้พงึกระท�า)

ว.ิ อุเรน  คจฺฉตตี ิ อรุโค. (อุร + คม ุ คตมฺิห ิในการไป + กฺว)ิ (กตินัตสมาส)

 ยอ่มไป ดว้ยอก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุรค. (ง)ู (ลบพยญัชนะทีส่ดุธาตุ=ธาตฺวนฺตสฺสฯ, ลบ กฺวิ

ปัจจยั)
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ว.ิ ปาเทน  ปิวตตี ิ ปาทโป.  (ปาท + ปา  ปาเน ในการดืม่ + อ) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มดืม่ ดว้ยราก เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาทป. (ตน้ไม)้

ว.ิ มาเสน  ปพฺุโพ  มาสปพุโฺพ.  (มาส + ปพฺุพ)

 อ.ผูก้่อน ดว้ยเดอืน ชือ่วา่มาสปพฺุพ. (ผูก้่อนดว้ยเดอืน)

ว.ิ มาตุยา  สทโิส  มาตสุทิโส.  (มาตุ + สทสิ)

 อ.ผูเ้ชน่กนั กบัดว้ยมารดา ชือ่วา่มาตุสทสิ. (ผูเ้ชน่กบัดว้ยมารดา)

ว.ิ ปิตรา  สโม  ปิตสุโม.  (ปิตุ + สม)

 อ.ผูเ้สมอ ดว้ยบดิา ชือ่วา่ปิตุสม. (ผูเ้สมอดว้ยบดิา)

ว.ิ เอเกน  อนูวสีต ิ เอกนูวีสติ.  (เอก + อนูวสีต)ิ

 อ.ยีส่บิอนัหยอ่น ดว้ยหน่ึง ชือ่วา่เอกนูวสีต.ิ (ยีส่บิหยอ่นหน่ึง, สบิเกา้)

ว.ิ สเีลน  วกิโล  สีลวิกโล.  (สลี + วกิล)

 อ.ผูบ้กพรอ่ง ดว้ยศลี ชือ่วา่สลีวกิล. (ผูบ้กพรอ่งดว้ยศลี)

ว.ิ อสนิา  กลโห  อสิกลโห.  (อส ิ+ กลห)

 อ.ความทะเลาะ เพราะดาบ ชือ่วา่อสกิลห. (ทะเลาะเพราะดาบ)

ว.ิ วาจาย  นิปโุณ  วาจานิปโุณ.  (วาจา + นิปณุ)

 อ.ผูนุ่้มนวล ดว้ยวาจา ชือ่วา่วาจานิปณุ. (ผูนุ่้มนวลดว้ยวาจา)

ว.ิ ยาวกาลเิกน  ส�มสฺิส�  ยาวกาลิกสมิํสสฺ,ํ  โภชน�.  (ยาวกาลกิ + ส�มสฺิส)

 อ.โภชนะ อนัผสม ดว้ยยาวกาลกิวตัถุ ชือ่วา่ยาวกาลกิส�มสฺิส. (โภชนะทีผ่สมดว้ยยาวกาลกิ

วตัถุ)

ว.ิ วาจาย  สขโิล  วาจาสขิโล.  (วาจา + สขลิ)

 อ.ผูอ้อ่นหวาน ดว้ยวาจา ชือ่วา่วาจาสขลิ. (ผูอ้อ่นหวานดว้ยวาจา)

ว.ิ สตฺถารา  กปโฺป  สทโิส  สตถฺกุปโฺป. (สตฺถุ + กปปฺ)

 อ.ผูเ้ชน่ กบัดว้ยพระศาสดา ชือ่วา่สตฺถุกปปฺ. (ผูเ้ชน่กบัดว้ยพระศาสดา)

ว.ิ ปฺุเน  อตฺถิโก  ปุญฺญตฺถิโก.  (ปฺุ + อตฺถิก)

 อ.ผูม้คีวามตอ้งการ ดว้ยบุญ ชือ่วา่ปญฺุตฺถกิ. (ผูม้คีวามตอ้งการดว้ยบุญ)

ว.ิ คเุณน  อธโิก  คณุาธิโก.  (คณุ + อธกิ)

 อ.ผูย้ ิง่ ดว้ยคณุ ชือ่วา่คณุาธกิ. (ผูย้ ิง่ดว้ยคณุ)

ว.ิ คเุฬน  สํสฏฺโ  โอทโน  คโุฬทโน.  (คฬุ + โอทน) (มชฺเฌโลปีสมาส)

 อ.ขา้วสกุ อนัระคนแลว้ ดว้ยน�้าออ้ยงบ ชือ่วา่คโุฬทน. (ขา้วสกุระคนดว้ยน�้าออ้ยงบ)

ว.ิ ขเีรน  สํสฏฺโ  โอทโน  ขีโรทโน.  (ขรี + โอทน) (มชฺเฌโลปีสมาส)

 อ.ขา้วสกุ อนัระคนแลว้ ดว้ยน�้านม ชือ่วา่ขโีรทน. (ขา้วสกุระคนดว้ยน�้านม)
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ว.ิ อสฺเสน  ยตฺุโต  รโถ  อสสฺรโถ.  (อสฺส + รถ) (มชฺเฌโลปีสมาส)

 อ.รถ อนัถกูประกอบแลว้(อนัเทยีมแลว้) ดว้ยมา้ ชือ่วา่อสฺสรถ. (รถเทยีมมา้)

ว.ิ มคฺเคน  ยตฺุต�  จตฺิต�  มคคฺจิตตฺ.ํ  (มคฺค + จตฺิต) (มชฺเฌโลปีสมาส)

 อ.จติ อนัประกอบแลว้ ดว้ยมรรค ชือ่วา่มคฺคจตฺิต. (จติทีป่ระกอบดว้ยมรรค)

ว.ิ ชมฺพยุา  ปญฺาโต  ลกฺขโิต  ทโีป  ชมพฺทีุโป.  (ชมฺพ ู+ ทปี) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.ทวปี อนัถกูจดจ�าแลว้ ดว้ยตน้หวา้ ชือ่วา่ชมฺพทุปี. (ทวปีทีถ่กูจดจ�าดว้ยตน้หวา้) (มชฺเฌโลปี)

ว.ิ เอเกน  อธกิา  ทส  เอกาทส.  (เอก + ทส)

 อ.สบิ ท. อนัยิง่ ดว้ยหน่ึง ชือ่วา่เอกาทส. (สบิอนัยิง่ดว้ยหน่ึง, สบิเอด็)

ว.ิ ชาตยิา  อนฺโธ  ชจจฺนฺโธ. (ชาต+ิอนฺธ) (แปลง อ ิเป็น ย, ตฺย เป็น จ, รสัสะ อา เป็น อ, ซอ้น จฺ)

 อ.ผูบ้อด โดยก�าเนิด ชือ่วา่ชจฺจนฺธ. (ผูบ้อดโดยก�าเนิด)

ว.ิ ปกตยิา  เมธาว ี ปกติเมธาวี,  ปรุโิส.  (ปกต ิ+ เมธาว)ี

 อ.บุรษุ ผูม้ปัีญญา โดยปกต ิชือ่วา่ปกตเิมธาว.ี (ผูม้ปัีญญาโดยปกต)ิ

๓. จตุตฺถตีปฺปุรสิสมาส

 จตตุถีฺตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยจตุตถวีภิตัต ิ  เชน่  กถนิสฺส  

ทสฺุส�  กถินทสุสฺ.ํ  อ.ผา้ เพือ่กฐนิ ชือ่วา่กถนิทสฺุส. (ผา้เพือ่กฐนิ) มาจาก “กถนิ + ทสฺุส”

ว.ิ กถนิสฺส  ทสฺุส�  กถินทสุสฺ.ํ  (กถนิ + ทสฺุส)

 อ.ผา้ เพือ่กฐนิ ชือ่วา่กถนิทสฺุส. (ผา้เพือ่กฐนิ)

ว.ิ จวีรสฺส  มลฺูย�  จีวรมลฺูย.ํ  (จวีร + มลฺูย)

 อ.มลูคา่ เพือ่จวีร ชือ่วา่จวีรมลฺูย. (มลูคา่เพือ่จวีร)

ว.ิ ยาคยุา  อตฺถาย  ตณฺฑลุา  ยาคตุณฺฑุลา.  (ยาค ุ+ ตณฺฑลุ)

 อ.ขา้วสาร ท. เพือ่ประโยชน์ แก่ขา้วตม้ ชือ่วา่ยาคตุณฺฑลุ. (ขา้วสารเพือ่ขา้วตม้)

ว.ิ ภตฺตสฺส  อตฺถาย  ตณฺฑลุา  ภตตฺตณฺฑุลา.  (ภตฺต + ตณฺฑลุ)

 อ.ขา้วสาร ท. เพือ่ประโยชน์ แก่ขา้วสวย ชือ่วา่ภตฺตตณฺฑลุ. (ขา้วสารเพือ่ขา้วสวย)

ว.ิ ส�ฆสฺสตฺถาย  ภตฺต�  สฆํภตตฺ.ํ  (ส�ฆ + ภตฺต)

 อ.ภตัร เพือ่ประโยชน์ แก่พระสงฆ ์ชือ่วา่ส�ฆภตฺต. (ภตัรเพือ่ประโยชน์แก่พระสงฆ,์ สงัฆภตัร)

ว.ิ อาคนฺตุกานมตฺถาย  ภตฺต�  อาคนฺตกุภตตฺ.ํ  (อาคนฺตุก + ภตฺต)

 อ.ภตัร เพือ่ประโยชน์ แก่ภกิษุผูจ้รมา ท. ชือ่วา่อาคนฺตุกภตฺต. (ภตัรเพือ่ภกิษุผูจ้รมา,  

อาคนัตุกภตัร)
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ว.ิ ปาสาทาย  ทพฺพ�  ปาสาททพพฺ.ํ  (ปาสาท + ทพฺพ)

 อ.ทพัพสมัภาระ เพือ่ปราสาท ชือ่วา่ปาสาททพฺพ. (ทพัพสมัภาระเพือ่ปราสาท)

ว.ิ ยสฺสตฺถาย  ยทตโฺถ.  (ย + อตฺถ) (ทฺอาคม)

 เพือ่ประโยชน์ แก่สิง่ใด ชือ่วา่ยทตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่สิง่ใด)

ว.ิ ยสฺสตฺถาย  ยทตถฺา.  (ยา + อตฺถา) (รสัสะ อา ของ ยา เป็น อ, ทฺอาคม)

 เพือ่ประโยชน์ แก่สิง่ใด ชือ่วา่ยทตฺถา. (เพือ่ประโยชน์แก่สิง่ใด)

ว.ิ ยสฺสตฺถาย  ยทตถฺ.ํ  (ย + อตฺถ) (ทฺอาคม)

 เพือ่ประโยชน์ แก่สิง่ใด ชือ่วา่ยทตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่สิง่ใด)

ว.ิ ตสฺสตฺถาย  ตทตโฺถ,  ตทตถฺา,  ตทตถฺ.ํ  (ต + อตฺถ) (ทฺอาคม )

 เพือ่ประโยชน์ แก่สิง่นัน้ ชือ่วา่ตทตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่สิง่นัน้)

ว.ิ กสฺิสตฺถาย  กิมตถฺ.ํ  (ก ึ+ อตฺถ) (แปลงนิคหติเป็น มฺ)

 เพือ่ประโยชน์ แก่อะไร ชือ่วา่กมิตฺถ. (เพือ่ประโยชน์อะไร)

ว.ิ อตฺตโน  อตฺถาย  อตตฺตถฺ,ํ  อตตฺทตถฺ.ํ  (อตฺต + อตฺถ) (ทฺอาคม)

 เพือ่ประโยชน์ แก่ตน ชือ่วา่อตฺตตฺถ, อตฺตทตฺถ. (เพือ่ประโยชน์ตน)

ว.ิ ปรสฺสตฺถาย  ปรตถฺ.ํ  (ปร + อตฺถ)

 เพือ่ประโยชน์ แก่บุคคลอืน่ ชือ่วา่ปรตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอืน่)

ว.ิ ส�วรสฺส  อตฺถาย  (วนิโย) สวํรตโฺถ.  (ส�วร + อตฺถ)

 อ.วนิยั เพือ่ประโยชน์ แก่การส�ารวม ชือ่วา่ส�วรตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่การส�ารวม)

ว.ิ สมาธโิน  อตฺถาย  (สขุ�)  สมาธตถฺ.ํ  (สมาธ ิ+ อตฺถ)

 อ.ความสขุ เพือ่ประโยชน์ แก่สมาธ ิชือ่วา่สมาธตฺถ. (เพือ่ประโยชน์แก่สมาธ)ิ

ว.ิ วริาคสฺส  อตฺถาย  (นิพฺพทิา)  วิราคตถฺา.  (วริาค + อตฺถ)

 อ.ความเบือ่หน่าย เพือ่ประโยชน์ แก่การคลายความก�าหนดั ชือ่วา่วริาคตฺถ. (เพือ่ประโยชน์  

แก่การคลายก�าหนดั)

ว.ิ วมิตฺุตยิา  อตฺถาย  (วริาโค)  วิมตุตฺตโฺถ.  (วมิตฺุต ิ+ อตฺถ)

 อ.การคลายความก�าหนดั เพือ่ประโยชน์ แก่การหลุดพน้ ชือ่วา่วมิตฺุตตฺถ. (เพือ่ประโยชน์  

แก่ความหลุดพน้)

ว.ิ โลกสฺส  หโิต  โลกหิโต.  (โลก + หติ)

 อ.อนัเป็นประโยชน์เกือ้กลู แก่ชาวโลก ชือ่วา่โลกหติ. (อนัเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่ชาวโลก)

ว.ิ พทฺุธสฺส  เทยฺย�  พทุธฺเทยยฺ,ํ  ปปุผฺ�.  (พทฺุธ + เทยฺย)

 อ.ดอกไม ้ อนั-อนับุคคลพงึถวาย แก่พระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธเทยฺย. (อนับุคคลพงึถวาย  

แก่พระพทุธเจา้)
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๔. ปญฺจมตีปฺปุรสิสมาส

 ปญจฺมีตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยปัญจมวีภิตัต ิ เชน่  สพฺพภเวห ิ 

นิสฺสโฏ  สพพฺภวนิสสฺโฏ. ผูส้ลดัออกแลว้ จากภพทัง้ปวงทัง้หลาย ชือ่วา่สพฺพภวนิสฺสฏ. (ผูส้ลดั

ออกจากภพทัง้ปวง) มาจาก “สพฺพภว + นิสฺสฏ”

ว.ิ เมถุนสฺมา  อเปโต  เมถนุาเปโต.  (เมถุน + อเปต)

 หลกีออกแลว้ จากเมถุน ชือ่วา่เมถุนาเปต. (หลกีออกจากเมถุน)

ว.ิ นครสฺมา  นิคฺคโต  นครนิคคฺโต.  (นคร + นิคฺคต)

 อ.ผูอ้อกไปแลว้ จากเมอืง ชือ่วา่นครนิคฺคต. (ผูอ้อกไปจากเมอืง)

ว.ิ ปิณฺฑปาตสฺมา  ปฏกฺิกนฺโต  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต.  (ปิณฺฑปาต + ปฏกฺิกนฺต)

 อ.ผูก้า้วกลบัแลว้ จากบณิฑบาต ชือ่วา่ปิณฺฑปาตปฏกฺิกนฺต. (ผูก้ลบัจากบณิฑบาต)

ว.ิ คามโต  นิกฺขนฺต�  คามนิกฺขนฺต.ํ  (คาม + นิกฺขนฺต)

 ออกไปแลว้ จากหมูบ่า้น ชือ่วา่คามนิกฺขนฺต. (ออกไปจากหมูบ่า้น)

ว.ิ รกฺุขคฺคา  ปตโิต  รกฺุขคคฺปติโต.  (รกฺุขคฺค + ปตติ)

 ตกแลว้ จากยอดแหง่ตน้ไม ้ชือ่วา่รกฺุขคฺคปตติ. (ผูต้กจากยอดไม)้

ว.ิ สาสนา  จโุต  สาสนจโุต.  (สาสน + จตุ)

 เคลือ่นแลว้ จากศาสนา ชือ่วา่สาสนจตุ. (ผูเ้คลือ่นจากศาสนา)

ว.ิ อาปตฺติยา  วุฏฺานํ  อาปตฺติวุฏฺานํ.  (อาปตฺติ + วุฏฺาน)

 อ.การออก จากอาบัติ ชื่อว่าอาปตฺติวุฏฺาน. (การออกจากอาบัติ)

ว.ิ ธรณติลสฺมา  อุคฺคโต  ธรณิตลคุคฺโต.  (ธรณติล + อุคฺคต) (ลบสระหน้า)

 พุง่ขึน้แลว้ จากพืน้แหง่แผน่ดนิ ชือ่วา่ธรณติลุคฺคต. (ผูพุ้ง่ขึน้จากพืน้ดนิ)

ว.ิ โจเรห ิ ภย�  โจรภย.ํ  (โจร + ภย)

 อ.ภยั จากโจร ท. ชือ่วา่โจรภย. (ภยัจากโจร, โจรภยั)

ว.ิ อมนุสฺเสห ิ ภย�  อมนุสสฺภย.ํ  (อมนุสฺส + ภย)

 อ.ภยั จากอมนุษย ์ท. ชือ่วา่อมนุสฺสภย. (ภยัจากอมนุษย)์

ว.ิ อคฺคโิต  ภย�  อคคิฺภย.ํ  (อคฺค ิ+ ภย)

 อ.ภยั จากไฟ ชือ่วา่อคฺคภิย. (ภยัจากไฟ, อคัคภียั)

ว.ิ ปาปโต  ภโีต  ปาปภีโต.  (ปาป + ภตี)

 กลวัแลว้ จากบาป ชือ่วา่ปาปภตี. (ผูก้ลวับาป)
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ว.ิ ปาปสฺมา  ภรีโุก  ปาปภีรโุก.  (ปาป + ภรีกุ)

 อ.ผูก้ลวั จากบาป ชือ่วา่ปาปภรีกุ. (ผูก้ลวับาป)

ว.ิ อกตฺตพฺพโต  วริต ิ อกตตฺพพฺวิรติ.  (อกตฺตพฺพ + วริต)ิ

 อ.การงดเวน้ จากสิง่ทีไ่มพ่งึกระท�า ชือ่วา่อกตฺตพฺพวริต.ิ (การงดเวน้จากสิง่ทีไ่มพ่งึท�า)

ว.ิ กาเยน  ทจฺุจรติานิ  กายทจุจฺริตานิ. (กาย + ทจฺุจรติ) (ตตยิาตปัปรุสิสมาส)

 อ.ความประพฤติชั่ว ท. ทางกาย ชื่อว่ากายทุจฺจริต. (ความประพฤติชั่วทางกาย)

ว.ิ กายทจฺุจรเิตห ิ วริต ิ กายทจุจฺริตวิรติ.  (กายทจฺุจรติ + วริต)ิ

 อ.การงดเวน้ จากกายทจุรติ ท. ชือ่วา่กายทจฺุจรติวริต.ิ (การงดเวน้จากกายทจุรติ)

ว.ิ วจทีจฺุจรเิตห ิ วริต ิ วจีทจุจฺริตวิรติ.  (วจทีจฺุจรติ + วริต)ิ

 อ.การงดเวน้ จากวจทีจุรติ ท. ชือ่วา่วจทีจฺุจรติวริต.ิ (การงดเวน้จากวจทีจุรติ)

ว.ิ พนฺธนา  มตฺุโต  พนฺธนมตุโฺต.  (พนฺธน + มตฺุโต)

 พน้แลว้ จากเครือ่งผกู ชือ่วา่พนฺธนมตฺุต. (พน้จากเครือ่งผกู)

ว.ิ พนฺธนา  โมกฺโข  พนฺธนโมกฺโข.  (พนฺธน + โมกฺข)

 อ.การพน้ จากเครือ่งผกู ชือ่วา่พนฺธนโมกฺข. (การพน้จากเครือ่งผกู)

ว.ิ กมฺมโต  สมุฏฺติํ  กมฺมสมุฏฺติํ,  รูป.  (กมฺม + สมุฏฺติ)

 อ.รูป อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่ากมฺมสมุฏฺติ. (อันตั้งขึ้นเพราะกรรม)

วิ. อุกฺกฏฺสฺมา  อุกฺกฏฺํ  อุกฺกฏฺุกฺกฏฺํ,  จิตฺตํ.  (อุกฺกฏฺ + อุกฺกฏฺ)

 อ.จิต อันยิ่ง กว่าอุกฏัฐจติ ชื่อว่าอุกฺกฏฺุกฺกฏฺ. (จิตอันยิ่งกว่าอุกฏัฐจติ)

ว.ิ โอมกสฺมา  โอมก�  โอมโกมก,ํ  จตฺิต�.  (โอมก + โอมก)

 อ.จติ อนัต�่า กวา่โอมกจติ ชือ่วา่โอมโกมก. (จติอนัต�่ากวา่โอมกจติ)

ว.ิ กมฺมโต  ชาต�  กมมฺช,ํ  รปู� .  (กมฺม + ช) (กตินัตสมาส)

 อ.รปู อนัเกดิแลว้ เพราะกรรม ชือ่วา่กมฺมช. (เกดิเพราะกรรม)

ว.ิ จตฺิตโต  ชาต�  จิตตฺช,ํ  รปู� .  (จตฺิต + ช) (กตินัตสมาส)

 อ.รปู อนัเกดิแลว้ เพราะจติ ชือ่วา่จตฺิตช. (รปูทีเ่กดิเพราะจติ, จติตชรปู)

ว.ิ อุตุโต  ชาต�  อตุชุ,ํ  รปู� .  (อุตุ + ช) (กตินัตสมาส)

 อ.รปู อนัเกดิแลว้ เพราะฤด ูชือ่วา่อุตุช. (รปูทีเ่กดิเพราะฤด,ู อุตุชรปู)

ว.ิ อาหารโต  ชาต�  อาหารช,ํ  รปู� .  (อาหาร + ช) (กตินัตสมาส)

 อ.รปู อนัเกดิแลว้ เพราะอาหาร ชือ่วา่อาหารช. (รปูทีเ่กดิเพราะอาหาร, อาหารชรปู)
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๕. ฉฏฺตีปฺปุริสสมาส

 ฉฏฺตีปฺปุริส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยฉฏัฐวีภิตัต ิ  เชน่  พทฺุธสฺส   

สาวโก  พทุธฺสาวโก. อ.สาวก ของพระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธสาวก. (สาวกของพระพทุธเจา้) มาจาก 

“พทฺุธ + สาวก”

ว.ิ รฺโ  ปตฺุโต  ราชปตุโฺต.  (ราช + ปตฺุต)

 อ.พระโอรส ของพระราชา ชือ่วา่ราชปตฺุต. (พระราชโอรส)

ว.ิ รฺโ  ปรุโิส  ราชปริุโส.  (ราช + ปรุสิ)

 อ.บุรษุ ของพระราชา ชือ่วา่ราชปรุสิ. (ราชบุรษุ)

ว.ิ อาจรยิสฺส  ปชูโก  อาจริยปชูโก.  (อาจรยิ + ปชูก) (ฉฏัฐกีรรม)

 อ.ผูบ้ชูา ซึง่อาจารย ์ชือ่วา่อาจรยิปชูก. (ผูบ้ชูาอาจารย)์

ว.ิ พทฺุธสฺส  สาวโก  พทุธฺสาวโก.  (พทฺุธ + สาวก)

 อ.สาวก ของพระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธสาวก. (สาวกของพระพทุธเจา้, พทุธสาวก)

ว.ิ พทฺุธสฺส  รปู�   พทุธฺรปํู.  (พทฺุธ + รปู)

 อ.รปู ของพระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธรปู. (พระพทุธรปู)

ว.ิ ชนิสฺส  วจน�  ชินวจนํ.  (ชนิ + วจน)

 อ.พระด�ารสั ของพระชนิเจา้ ชือ่วา่ชนิวจน. (พระชนิพจน์, พระพทุธพจน์)

ว.ิ สมทฺุทสฺส  โฆโส  สมทุทฺโฆโส.  (สมทฺุท + โฆส)

 อ.เสยีง ของมหาสมทุร ชือ่วา่สมทฺุทโฆส. (เสยีงของมหาสมทุร)

ว.ิ ธฺานํ  ราสิ  ธญฺญราสิ.  (ธฺ + ราส)ิ

 อ.กอง แหง่ขา้วเปลอืก ท. ชือ่วา่ธฺราส.ิ (กองขา้วเปลอืก)

ว.ิ ปปุผฺาน�  คนฺโธ  ปปุผฺคนฺโธ.  (ปปุผฺ + คนฺธ)

 อ.กลิน่หอม ของดอกไม ้ท. ชือ่วา่ปปุผฺคนฺธ. (กลิน่ดอกไม)้

ว.ิ ผลาน�  รโส  ผลรโส.  (ผล + รส)

 อ.รส แหง่ผลไม ้ท. ชือ่วา่ผลรส. (รสผลไม)้

ว.ิ กายสฺส  ลหตุา  กายลหตุา.  (กาย + ลหตุา)

 อ.ความเบา แหง่กาย ชือ่วา่กายลหตุา. (ความเบากาย)

ว.ิ มรณสฺส  สต ิ มรณสสฺติ.  (มรณ + สต)ิ (ฉฏัฐกีรรม)

 อ.ความระลกึ ซึง่ความตาย ชือ่วา่มรณสฺสต.ิ (มรณสต)ิ

ว.ิ รกฺุขสฺส  มลู�  รกฺุขมลู.ํ  (รกฺุข + มลู)

 อ.โคน ของตน้ไม ้ชือ่วา่รกฺุขมลู. (โคนตน้ไม,้ รากของตน้ไม)้
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ว.ิ เทวาน�  ราชา  เทวราโช.  (เทว + ราช) (แปลง อ ทีส่ดุสมาสเป็น อ = กฺวจ ิธาตุฯ, เป็นปรุสิาท-ิ 

คณะ)

 อ.พระราชา แหง่เทวดา ท. ชือ่วา่เทวราช. (พระราชาแหง่เทวดา, พระอนิทร)์

ว.ิ เทวาน�  ราชา  เทวราชา.  (เทว + ราช) (ไมต่อ้งแปลง อ ทีส่ดุสมาส เป็น อ, เป็นราชาทคิณะ)

 อ.พระราชา แหง่เทวดา ท. ชือ่วา่เทวราช. (พระราชาแหง่เทวดา, พระอนิทร)์

ว.ิ เทวาน�  สขา  เทวสโข.  (เทว + สข)

 อ.เพือ่น แหง่เทวดา ท. ชือ่วา่เทวสข. (เพือ่นเทวดา)

ว.ิ ปมุสฺส  ลงฺิค�  ปลฺุลิงฺค.ํ  (ปมุ + ลงฺิค)

 อ.เพศ แหง่ผูช้าย ชือ่วา่ปลฺุลงฺิค. (เพศชาย)

ว.ิ ปมุสฺส  ภาโว  ปมุภฺาโว.  (ปมุ + ภาว) (ลบสระ อ ทีส่ดุของ ปมุศพัท)์

 อ.ความเป็น แหง่ผูช้าย ชือ่วา่ปมฺุภาว. (ความเป็นชาย)

ว.ิ หตฺถสฺิส  ปท�  หตถิฺปท.ํ  (หตฺถ ี+ ปท) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.รอยเทา้ ของชา้ง ชือ่วา่หตฺถปิท. (รอยเทา้ชา้ง)

ว.ิ อตฺิถยิา  รปู�   อิตถิฺรปํู.  (อตฺิถ ี+ รปู) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.รปู แหง่หญงิ ชือ่วา่อตฺิถริปู. (รปูผูห้ญงิ)

ว.ิ ภกฺิขนีุน�  ส�โฆ  ภิกฺขนิุสโํฆ.  (ภกฺิขนีุ + ส�ฆ) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.หมู ่แหง่นางภกิษุณ ีท. ชือ่วา่ภกฺิขนิุส�ฆ. (หมูแ่หง่ภกิษุณ,ี ภกิษุณสีงฆ)์

ว.ิ ชมฺพยุา  สาขา  ชมพฺสุาขา.  (ชมฺพ ู+ สาขา) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.กิง่ ท. แหง่ตน้หวา้ ชือ่วา่ชมฺพสุาขา. (กิง่ตน้หวา้)

ว.ิ สาวกาน�  ส�โฆ  สาวกสโํฆ.  (สาวก + ส�ฆ)

 อ.หมู ่แหง่สาวก ท. ชือ่วา่สาวกส�ฆ. (หมูแ่หง่สาวก)

๖. สตฺตมตีปฺปุรสิสมาส 

 สตตฺมีตปปฺริุส  คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยสตัตมวีภิตัต ิ  เชน่  จกฺขมฺุห ิ 

นิสฺสติ�  วิฺาณํ  จกฺขุวิญฺญาณํ.  อ.วญิญาณ อนัอาศยัแลว้ ในจกัษุ ชือ่วา่จกฺขวุญฺิาณ. (วญิญาณ

อนัอาศยัในจกัษุ, จกัษุวญิญาณ) มาจาก “จกฺข ุ+ นิสฺสติ + วิฺาณ”

ว.ิ รูเป  สฺา  รูปสญฺญา.  (รูป + สฺา)

 อ.ความหมายรู ้ในรปู ชือ่วา่รปูสญฺา. (สญัญาในรปู)

ว.ิ รเูป  สญฺเจตนา  รปูสญเฺจตนา.  (รปู + สญฺเจตนา)

 อ.ความตัง้ใจดว้ยด ีในรปู ชือ่วา่รปูสญฺเจตนา. (ความตัง้ใจดว้ยดใีนรปู)



258 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ว.ิ ส�สาเร  ทกฺุข�  สสํารทกฺุข.ํ  (ส�สาร + ทกฺุข)

 อ.ความทกุข ์ในสงสาร ชือ่วา่ส�สารทกฺุข. (ทกุขใ์นสงสาร, สงัสารทกุข)์

ว.ิ ธมฺเม  รโต  ธมมฺรโต.  (ธมฺม + รต)

 ยนิดแีลว้ ในธรรม ชือ่วา่ธมฺมรต. (ผูย้นิดใีนธรรม)

ว.ิ ธมฺเม  อภริต ิ ธมมฺาภิรติ.  (ธมฺม + อภริต)ิ (ลบสระหน้า, ทฆีะสระหลงั)

 อ.ความยนิดยีิง่ ในธรรม ชือ่วา่ธมฺมาภริต.ิ (ความยนิดยีิง่ในธรรม)

ว.ิ ธมฺเม  รจุ ิ ธมมฺรจิุ.  (ธมฺม + รจุ)ิ

 อ.ความชอบใจ ในธรรม ชือ่วา่ธมฺมรจุ.ิ (ความชอบใจในธรรม)

ว.ิ ธมฺเม  คารโว  ธมมฺคารโว.  (ธมฺม + คารว)

 อ.ความเคารพ ในธรรม ชือ่วา่ธมฺมคารว. (ความเคารพในธรรม)

ว.ิ ธมฺเมส ุ นิรตฺุต ิ ธมมฺนิรตุติฺ.  (ธมฺม + นิรตฺุต)ิ (ไวยากรณ์อนัอธบิายในธรรม)

 อ.ไวยากรณ์อนักลา่วออก  ในธรรม ท. ชือ่วา่ธมฺมนิรตฺุต.ิ 

ว.ิ ทาเน  อธมิตฺุต ิ ทานาธิมตุติฺ.  (ทาน + อธมิตฺุต)ิ (ลบสระหน้า, ทฆีะสระหลงั)

 อ.ความน้อมไป ในทาน ชือ่วา่ทานาธมิตฺุต.ิ (การน้อมไปในทาน)

ว.ิ ภวนฺตเร  กต�  ภวนฺตรกต,ํ  กมฺม�.  (ภวนฺตร + กต)

 อ.กรรม อนัถกูกระท�าแลว้ ในภพอืน่ ชือ่วา่ภวนฺตรกต. (กรรมทีถ่กูท�าในภพอืน่)

ว.ิ ทสฺสเน  อสฺสาโท  ทสสฺนสสฺาโท.  (ทสฺสน + อสฺสาท)

 อ.ความยนิด ีในการเหน็ ชือ่วา่ทสฺสนสฺสาท. (ความยนิดใีนการเหน็)

ว.ิ อรฺเ  วาโส  อรญฺญวาโส.  (อรฺ + วาส)

 อ.การอยู ่ในป่า ชือ่วา่อรญฺวาส. (การอยูใ่นป่า)

ว.ิ วกิาเล  โภชน�  วิกาลโภชนํ.  (วกิาล + โภชน)

 อ.การกนิอาหาร ในเวลาวกิาล ชือ่วา่วกิาลโภชน. (กนิอาหารในเวลาวกิาล)

ว.ิ กาเล  วสฺส�  กาลวสสฺ.ํ  (กาล + วสฺส)

 อ.ฝน ในฤดกูาล ชือ่วา่กาลวสฺส. (ฝนในฤดกูาล)

ว.ิ วเน  ปปุผฺ�  วนปปุผฺ.ํ  (วน + ปปุผฺ)

 อ.ดอกไม ้ในป่า ชือ่วา่วนปปุผฺ. (ดอกไมป่้า)

ว.ิ วเน  มหโิส  วนมหิโส.  (วน + มหสิ)

 อ.กระบอื ในป่า ชือ่วา่วนมหสิ. (ควายป่า)

ว.ิ คาเม  สกูโร  คามสกูโร.  (คาม + สกูร)

 อ.สกุร ในหมูบ่า้น ชือ่วา่คามสกูร. (สกุรบา้น)
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ว.ิ สมทฺุเท  มจฺโฉ  สมทุทฺมจโฺฉ.  (สมทฺุท + มจฺฉ)

 อ.ปลา ในมหาสมทุร ชือ่วา่สมทฺุทมจฺฉ. (ปลาทะเล)

ว.ิ อาวาเฏ  กจฺฉโป  อาวาฏกจฉฺโป.  (อาวาฏ + กจฺฉป)

 อ.เต่า ในบอ่น�้า ชือ่วา่อาวาฏกจฺฉป. (เต่าในบอ่)

ว.ิ อาวาเฏ  มณฺฑโูก  อาวาฏมณฺฑูโก.  (อาวาฏ + มณฺฑกู)

 อ.กบ ในบอ่น�้า ชือ่วา่อาวาฏมณฺฑกู. (กบในบอ่)

ว.ิ กเูป  มณฺฑโูก  กปูมณฺฑูโก.  (กปู + มณฺฑกู)

 อ.กบ ในบอ่น�้า ชือ่วา่กปูมณฺฑกู. (กบในบอ่)

ว.ิ ตตฺิเถ  นาวา  ติตถฺนาวา.  (ตตฺิถ + นาวา)

 อ.เรอื ทีท่า่ ชือ่วา่ตตฺิถนาวา. (เรอืทีท่า่)

ว.ิ อตฺิถสี ุ ธตฺุโต  อิตถิฺธตุโฺต.  (อตฺิถ ี+ ธตฺุต) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.นกัเลง ในผูห้ญงิ ท. ชือ่วา่อตฺิถธิตฺุต. (ชายผูเ้ป็นนกัเลงหญงิ, ผูช้ายทีเ่ทีย่วผูห้ญงิเก่ง)

ว.ิ ฉายาย  สกฺุโข  ฉายาสกฺุโข.  (ฉายา + สกฺุข)

 อ.อนัแหง้แลว้ ในรม่เงา ชือ่วา่ฉายาสกฺุข. (ทีแ่หง้ในรม่)

ว.ิ องฺคาเร  ปกฺก�  องฺคารปกฺก,ํ  ม�ส�.  (องฺคาร + ปกฺก)

 อ.เน้ือ อนัสกุแลว้ บนถ่านไฟ ชือ่วา่องฺคารปกฺก. (ทีส่กุบนถ่านไฟ)

ว.ิ จารเก  พทฺโธ  จารกพทโฺธ.  (จารก + พทฺธ)

 ถกูมดัแลว้ ในเรอืนจ�า ชือ่วา่จารกพทฺธ. (ผูถ้กูมดัในเรอืนจ�า)

ว.ิ วเน  จรตตี ิ วนจโร.  (วน + จร) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มเทีย่วไป ในป่า เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วนจร. (ผูเ้ทีย่วไปในป่า)

ว.ิ กุจฺฉมฺิห ิ สยตตี ิ กจุฉิฺสโย.  (กุจฺฉ ิ+ สย) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มนอน ในทอ้ง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กุจฺฉสิย. (ลมในทอ้ง)

ว.ิ ถเล  ติฏฺตีติ  ถลฏฺโ.  (ถล + ) (กิตันตสมาส)

 ย่อมตั้งอยู่ บนบก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าถลฏฺ. (ตั้งอยู่บนบก)

วิ. ชเล  ติฏฺตีติ  ชลฏฺโ.  (ชล + ) (กิตันตสมาส)

 ย่อมตั้งอยู่ ในนํ้า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าชลฏฺ. (ตั้งอยู่ในนํ้า)

วิ. ปพฺพเต  ติฏฺตีติ  ปพฺพตฏฺโ.  (ปพฺพต + ) (กิตันตสมาส)

 ย่อมตั้งอยู่ บนภูเขา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปพฺพตฏฺ. (ตั้งอยู่บนภูเขา)

วิ. มคฺเค  ติฏฺตีติ  มคฺคฏฺโ.  (มคฺค + ) (กิตันตสมาส)

 ย่อมตั้งอยู่ ในหนทาง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามคฺคฏฺ. (ผู้ตั้งอยู่ในหนทาง)
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ว.ิ สเิร  รหุตตี ิ สิโรรหุ.ํ  (สริ + รหุ) (กตินัตสมาส) (แปลง อ ของมโนคณศพัทเ์ป็น โอ)

 ยอ่มงอก บนศรีษะ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สโิรรหุ. (ผม)

ว.ิ ปงฺเก  ชาต�  ปงฺกช,ํ  ปปุผฺ�.  (ปงฺก + ช) (กตินัตสมาส)

 อ.ดอกไม ้อนัเกดิแลว้ ในตม ชือ่วา่ปงฺกช. (ดอกบวั, บงกช)

๗. อมาทปิรตปฺปุรสิสมาส 

 อมาทิปรตปปฺริุสสมาส คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิาวภิตัตเิป็นตน้

นัน้ เมือ่รปูส�าเรจ็ จะมกีารสลบัต�าแหน่งทีต่ ัง้ของบท  เชน่  อนฺต�  อตกฺิกนฺต�  อจจฺนฺต.ํ อ.กรรม 

อนัเกนิ ซึง่ทีส่ดุ ชือ่วา่อจฺจนฺต. (กรรมอนัเกนิขอบเขต) มาจาก “อนฺต + อต”ิ,  มาสสฺส  อทฺธ�   

อทธฺมาส,ํ  มาสทธฺ.ํ อ.กึง่ แหง่เดอืน ชือ่วา่อทฺธมาส, มาสทฺธ. (กึง่เดอืน) มาจาก “อทฺธ + มาส” 

หรอื “มาส + อทฺธ”

ว.ิ เวล�  อตกฺิกนฺโต  อติเวโล.  (เวลา + อต)ิ (รสัสะ)

 กา้วลว่งแลว้ ซึง่เวลา ชือ่วา่อตเิวล. (ลว่งเวลา, เลยเวลา)

ว.ิ มาส�  อตโีต  อติมาโส.  (มาส + อต)ิ

 อ.กาลอนัลว่งเลยแลว้ ซึง่เดอืน ชือ่วา่อตมิาส. (ลว่งเลยเดอืน)

ว.ิ ชวีกิ�  ปตฺโต  ปตตฺชีวิโก.  (ชวีกิ + ปตฺต)

 ถงึแลว้ ซึง่ความเป็นอยู ่ชือ่วา่ปตฺตชวีกิ. (ผูถ้งึซึง่ความเป็นอยู,่ ผูถ้งึซึง่การเลีย้งชพี)

ว.ิ ชวีกิ�  อาปนฺโน  อาปนฺนชีวิโก.  (ชวีกิ + อาปนฺน)

 ถงึแลว้ ซึง่ความเป็นอยู ่ชือ่วา่อาปนฺนชวีกิ. (ผูถ้งึซึง่ความเป็นอยู,่ ผูถ้งึซึง่การเลีย้งชพี)

ว.ิ อกฺข�  ปตคิโต  นิสฺสโิตต ิ ปจจฺกฺโข,  อตฺตภาโว.  (อกฺข + ปต)ิ (แปลง ต ิเป็น จฺ, ซอ้น จฺ)

 อ.อตัภาพ อนัอาศยัแลว้ ซึง่อนิทรยี ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปจฺจกฺข. (อนัอาศยัอนิทรยี,์ การเหน็

ประจกัษ)์

ว.ิ อกฺข�  ปตคิตา  นิสฺสติาต ิ ปจจฺกฺขา,  พทฺุธ.ิ  (อกฺข + ปต)ิ (แปลง ต ิเป็น จฺ, จฺ สทสิเทวภาวะ)

 อ.ความรู ้อนัอาศยัแลว้ ซึง่อนิทรยี ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปจฺจกฺขา. (อนัอาศยัอนิทรยี,์ การเหน็

ประจกัษ)์

ว.ิ อกฺข�  ปตคิต�  นิสฺสตินฺต ิ ปจจฺกฺข,ํ  ทสฺสน�.  (อกฺข + ปต)ิ (แปลง ต ิเป็น จฺ, จฺ สทสิเทวภาวะ)

 อ.การเหน็ อนัอาศยัแลว้ ซึง่อนิทรยี ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปจฺจกฺข. (อนัอาศยัอนิทรยี,์ การเหน็

ประจกัษ)์
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ว.ิ อตฺถ�  อนุคต�  อนฺวตถฺ,ํ  นาม�.  (อตฺถ + อนุ) (แปลง อุ เป็น วฺ)

 อ.ชือ่ อนัเป็นไปตามแลว้ ซึง่อรรถ ชือ่วา่อนฺวตฺถ. (ชือ่ตามอรรถ)

ว.ิ อชฺฌยนาย  ปรคิลิาโน  ปริยชฌฺยโน.  (อชฺฌยน + ปร)ิ (ลง ยฺอาคม)

 อ.ผูเ้หน็ดเหน่ือย ต่อการสาธยาย ชือ่วา่ปรยิชฺฌยน. (ผูเ้หน็ดเหน่ือยต่อการสาธยาย)

ว.ิ กมฺมสฺส  อล�  สมตฺโถต ิ อลกํมโฺม.  (กมฺม + อล�)

 อ.ผูส้ามารถ เพือ่ท�าการงาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อล�กมฺม. (ผูส้ามารถเพือ่ท�าการงาน)

ว.ิ วจนาย  อลนฺต ิ อลวํจโน.  (วจน + อล�)

 อ.ผูค้วร เพือ่การกลา่ว เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อล�วจน. (ผูค้วรเพือ่กลา่ว)

ว.ิ วานโต  นิกฺขนฺต�  นิพพฺานํ. (วาน + นิ) (ซอ้น วฺ, แปลง วฺวฺ เป็น พฺพฺ)

 อ.ธรรมอนัออกพน้แลว้ จากตณัหา ชือ่วา่นิพฺพาน. (ธรรมทีพ่น้จากตณัหา, นิพพาน)

ว.ิ กเิลเสห ิ นิกฺขนฺโต  นิกฺกิเลโส.  (กเิลส + นิ) (กฺ สทสิเทวภาวะ)

 ผูอ้อกพน้แลว้ จากกเิลส ท. ชือ่วา่นิกฺกเิลส. (ผูป้ราศจากกเิลส)

ว.ิ วนโต  นิยฺยาโต  นิพพฺโน.  (วน + นิ) (ซอ้น วฺ, แปลง วฺว เป็น พฺพ)

 ผูอ้อกไปแลว้ จากป่าคอืกเิลส ชือ่วา่นิพฺพน. (ผูอ้อกจากป่าคอืกเิลส)

ว.ิ อาจรยิโต  ปโร  ปาจริโย.  (อาจรยิ + ป)

 อ.อาจารยผ์ูป้ระเสรฐิ กวา่อาจารย ์ชือ่วา่ปาจรยิ. (อาจารยข์องอาจารย)์

ว.ิ อยฺยกสฺมา  ปโร  ปยยฺโก.  (อยฺยก + ป)

 อ.ปู่ ผูป้ระเสรฐิ กวา่ปู่  ชือ่วา่ปยฺยก. (ปู่ ของปู่ , ทวด, ชวด)

ว.ิ หยฺิโย  ปโร  ปรหิยโฺย.  (หยฺิโย + ปร)

 อ.วนัอืน่ จากเมือ่วาน ชือ่วา่ปรหยฺิโย. (หลงัจากเมือ่วาน, วานซนื)

ว.ิ คงฺคาย  อุปร ิ อปุริคงฺค.ํ  (คงฺคา + อุปร)ิ (รสัสะ)

 อ.ทีเ่บือ้งบน แหง่แมน่�้าคงคา ชือ่วา่อุปรคิงฺค. (ทีเ่บือ้งบนแมน่�้าคงคา)

ว.ิ นทิยา  เหฏฺา  เหฏฺานที.  (นที + เหฏฺา)

 อ.ที่ภายใต้ แห่งแม่นํ้า ชื่อว่าเหฏฺานที. (ที่ภายใต้แห่งแม่นํ้า)

ว.ิ สมาปตฺตยิา  อนฺโต  อนฺโตสมาปตติฺ.  (สมาปตฺต ิ+ อนฺโต)

 สภาพในภายใน แหง่สมาบตั ิชือ่วา่อนฺโตสมาปตฺต.ิ (สภาพภายในสมาบตั)ิ

ว.ิ ห�สาน�  ราชา  ราชหโํส, หสํราชา  วา.  (ห�ส + ราช, ราช + ห�ส)

 อ.ราชา แหง่หงส ์ท. ชือ่วา่ราชห�ส, หรอื ชือ่วา่ห�สราช. (พญาหงส)์

ว.ิ อามลกสฺส  อทฺธ�  อทธฺามลก,ํ  อามลกทธฺ ํ วา.  (อามลก + อทฺธ, อทฺธ + อามลก)

 อ.กึง่ แหง่ผลมะขามป้อม ชือ่วา่อทฺธามลก หรอื ชือ่วา่อามลกทฺธ. (ผลมะขามป้อมครึง่ผล)
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ว.ิ กหาปณสฺส  อฑฺฒ�  อฑฒฺกหาปณํ.  (กหาปณ + อฑฺฒ)

 อ.กึง่ แหง่กหาปณะ ชือ่วา่อฑฺฒกหาปณ. (ครึง่กหาปณะ)

ว.ิ มาสกสฺส  อฑฺฒ�  อฑฒฺมาสก.ํ  (มาสก + อฑฺฒ)

 อ.กึง่ แหง่มาสก ชือ่วา่อฑฺฒมาสก. (กึง่มาสก)

ว.ิ รตฺตยิา  อฑฺฒ�  อฑฒฺรตตฺ.ํ  (รตฺต ิ+ อฑฺฒ) (แปลงสระทีส่ดุของสมาสเป็น อ)

 อ.กึง่ แหง่ราตร ีชือ่วา่อฑฺฒรตฺต. (กึง่ราตร)ี

ว.ิ รตฺตยิา  ปจฺฉา  ปจฉฺารตตฺ.ํ  (รตฺต ิ+ ปจฺฉา) (แปลงสระทีส่ดุของสมาสเป็น อ)

 ในกาลภายหลงั แหง่ราตร ีชือ่วา่ปจฺฉารตฺต. (ในกาลภายหลงัแหง่ราตร,ี คอ่นคนื)

ว.ิ อหสฺส  ปพฺุพ�  ปพุพฺนฺห.ํ  (อห + ปพฺุพ) (แปลง อห เป็น อนฺห)

 อ.เบือ้งตน้ แหง่วนั ชือ่วา่ปพฺุพนฺห. (เวลาเชา้)

ว.ิ อหสฺส  สาย�  สายนฺห.ํ  (อห + สาย�) (แปลง อห เป็น อนฺห, ลบนิคหติ)

 ในเวลาเยน็ แหง่วนั ชือ่วา่สายนฺห. (เวลาเยน็)   

๘. อโลปตปฺปุรสิสมาส

 อโลปตปปฺริุสสมาส คอื ตปัปรุสิสมาสทีม่บีทหน้าประกอบดว้ยทตุยิาวภิตัตเิป็นตน้นัน้  

เมื่อรปูส�าเรจ็จะไม่มกีารลบวภิตัตขิองบทหน้า เป็นประเภทอลุตตสมาส เช่น ชุต ึ ธาเรตตี ิ  

ชติุนฺธโร. ยอ่มทรงไว ้ซึง่รศัม ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชตุนฺิธร. (ผูท้รงไวซ้ึง่รศัม)ี มาจาก “ชตุ ิ+ ธร”. 

ปรสฺส ปท� ปรสสฺปท.ํ อ.บท เพือ่ผูอ้ืน่ ชือ่วา่ปรสฺสปท. (บทเพือ่ผูอ้ืน่) มาจาก “ปร + ปท”

ว.ิ ปภ�  กโรตตี ิ ปภงฺกโร.  (ปภา + กร) (ทตุยิาอโลปตปัปรุสิสมาส) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มกระท�า ซึง่แสงสวา่ง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปภงฺกร. (ผูก้ระท�าแสงสวา่ง, พระอาทติย)์

ว.ิ อมต�  ททาตตี ิ อมตนฺทโท.  (อมต + ทท) (ทตุยิาอโลปตปัปรุสิสมาส) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มให ้ซึง่พระนิพพาน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อมตนฺทท. (พระพทุธเจา้ผูใ้หพ้ระนิพพาน)

ว.ิ รณ�  ชหาตตี ิ รณญชฺโห.  (รณ + ชห) (ทตุยิาอโลปตปัปรุสิสมาส) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มละ ซึง่กเิลส เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่รณญฺชห. (ผูล้ะกเิลส)

ว.ิ ชตุ ึ ธาเรตตี ิ ชติุนฺธโร.  (ชตุ ิ+ ธร) (ทตุยิาอโลปตปัปรุสิสมาส) (กตินัตสมาส)

 ยอ่มทรงไว ้ซึง่ความรุง่เรอืง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชตุนฺิธร. (ผูท้รงไวซ้ึง่ความรุง่เรอืง)

ว.ิ สหสา  กต�  สหสากต,ํ  กมฺม�.  (สหสา + กต) (ตตยิาอโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.กรรม อนัถกูกระท�าแลว้ โดยฉบัพลนั ชือ่วา่สหสากต. (ถกูกระท�าโดยฉบัพลนั)
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ว.ิ อตฺตโน  ปท�  อตตฺโนปท.ํ  (อตฺต + ปท) (จตุตถอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.บท เพือ่ตน ชือ่วา่อตฺตโนปท. (บทเพือ่ตน, อตัตโนบท)

วิ. ภยโต  อุปฏฺานํ  ภยตูปฏฺานํ.  (ภย + อุปฏฺาน) (ลง โตปัจจัย, ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง) 

 อ.การปรากฏ แต่ความเป็นภัย ชื่อว่าภยตูปฏฺาน. (ปรากฏแต่ความเป็นภัย) (ปัญจมอีโลปะ)

ว.ิ ปรโต  โฆโส  ปรโตโฆโส.  (ปร + โฆส) (ลง โตปัจจยั) (ปัญจมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.เสยีง จากบุคคลอืน่ ชือ่วา่ปรโตโฆส. (เสยีงจากบุคคลอืน่, ปรโตโฆสะ)

ว.ิ คนฺุน�  ปต ิ ควปํติ.  (โค + ปต)ิ (ฉฏัฐอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.เจา้ของ แหง่ววั ท. ชือ่วา่คว�ปต.ิ  (เจา้ของแหง่ววั)

ว.ิ คว�ปต ิ จ  โส  เถโร  จาต ิ ควปํติตเฺถโร. (คว�ปต ิ+ เถร) (วเิสสนุตตรบท กมัมธารยสมาส)

 อ.เจา้ของแหง่ววัดว้ย อ.เจา้ของแหง่ววันัน้ เป็นพระเถระดว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่คว�ปตตฺิ-

เถร. (พระควมัปตเิถระ)

ว.ิ มนส ิ กรณ�  มนสิกาโร.  (มน + การ) (แปลง สฺม ึเป็น อ,ิ ลง สฺอาคม)

 อ.การกระท�า ในใจ ชือ่วา่มนสกิาร. (การท�าไวใ้นใจ, มนสกิาร) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

ว.ิ ปพฺุเพ  นิวาโส  ปพุเฺพนิวาโส.  (ปพฺุพ + นิวาส) (แปลง สฺม ึเป็น เอ) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิ)

 อ.การอยู ่ในกาลก่อน ชือ่วา่ปพฺุเพนิวาส. (การอยูใ่นกาลก่อน)

ว.ิ ปพฺุเพ  นิวาสานุสฺสต ิ ปพุเฺพนิวาสานุสสฺติ.  (ปพฺุพ + นิวาสานุสฺสต)ิ (สตัตมอีโลปตปัปรุสิ)

 อ.การระลกึถงึการอยู ่ ในกาลก่อน ชือ่วา่ปพฺุเพนิวาสานุสฺสต.ิ (การระลกึถงึการอยูใ่นกาล

ก่อน)

ว.ิ มชฺเฌ  กลฺยาณ�  มชเฺฌกลฺยาณํ,  ธมฺม�.  (มชฺฌ + กลฺยาณ) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.ธรรม อนังาม ในทา่มกลาง ชือ่วา่มชฺเฌกลฺยาณ. (งามในทา่มกลาง)

ว.ิ อนฺเต  วสตุิ�  สลีมสฺสาต ิ อนฺเตวาสี,  อนฺเตวาสิโก.  (อนฺต + วาส)ี (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส) 

 อ.อนัอยู ่ในภายใน เป็นปกต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่อนฺเตวาส,ี 

อนฺเตวาสกิ. (ผูอ้ยูใ่นภายในเป็นปกต,ิ อนัเตวาสกิ, ศษิย)์

ว.ิ ชเน  สโุต  ชเนสโุต.  (ชน + สตุ) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.ผูป้รากฏ ในหมูช่น ชือ่วา่ชเนสตุ. (ผูป้รากฏในฝงูชน)

ว.ิ อุรส ิ อุฏฺโิต  โลโม  อุรสิโลโม.  (อุร + อุฏฺติ + โลม) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.ขน อนัตัง้ขึน้แลว้ ทีอ่ก ชือ่วา่อุรสโิลม. (ขนทีอ่ก) (แปลง สฺม ึเป็น อ,ิ ลง สฺอาคม)

ว.ิ กณฺเ  โิต  กาโฬ  กณฺเกาโฬ.  (กณฺ + ติ + กาฬ) (สตัตมอีโลปตปัปรุสิสมาส)

 อ.ไฝ อนัตัง้อยูแ่ลว้ ทีค่อ ชือ่วา่กณฺเกาฬ. (ไฝทีค่อ)
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๖.๕ พหุพพหีสิมาส

 พหพุพีหิสมาส คอื สมาสทีม่อีรรถของบทอื่นเป็นประธาน (อญัญปทตัถะ) รปูส�าเรจ็ 

เป็นคณุศพัท ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นวเิสสนะ ขยายบทอืน่ มวีเิคราะหว์า่ “พหโว  วหีโย  ยสฺส  โส   

พหพุพีฺหิ”.  (พห ุ+ วหี)ิ อ.ขา้วเปลอืก ท. อนัมาก ของบุคคลใด มอียู ่อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่พหพฺุพหี.ิ 

(ผูม้ขีา้วเปลอืกมาก) สมาสน้ี กถ็กูเรยีกวา่ “พหพุพหี”ิ ดว้ยมชีือ่ตามอรรถ เพราะสมาสน้ีมลีกัษณะ

เหมอืนกบั พหพฺุพหีศิพัท ์ รปูส�าเรจ็เป็นคณุศพัท ์ แปลวา่ “ผูมี้..., อนัมี...” พหพุพหีสิมาสน้ี 

เกีย่วขอ้งกบับท ๒ บท คอื

  (๑) บททีถ่กูยอ่ เรยีกวา่ “สกปท” (บทของตวัเอง) เชน่  อาคตสมโณ. (อาคต + 

สมณ)

  (๒) บทอืน่ทีน่อกจากบททีถ่กูยอ่ เรยีกวา่ “อญญฺปท” (บทอื่น) ในรปูวเิคราะหใ์ช ้ 

ย, ต, เอต, และ อมิ ศพัทแ์ทน เมือ่ส�าเรจ็เป็นสมาสแลว้ จะปรากฏอยูข่า้งหลงับทสมาส เชน่  

“ส�ฆาราโม” 

 พหุพพหีสิมาสนี้ ม ี๙ ประการ ดังนี้

๑. ทฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง มทีีต่ ัง้

เหมอืนกนั  หมายความวา่ มวีภิตัตเิหมอืนกนั สว่นลงิคแ์ละวจนะนัน้ จะเหมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้

และมอีญัญบท เป็นตวัก�าหนดวภิตัตใิหม้ชีือ่เรยีกแตกต่างกนัไปตามวภิตัตนิัน้ๆ

๑.๑  ทุตยิาทฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส   

 ทติุยตถฺ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง 

มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถทตุยิาวภิตัต ิเชน่  อาคตา  สมณา  อมิ�  ส�ฆารามนฺต ิ 

อาคตสมโณ,  ส�ฆาราโม.  อ.สมณะ ท. มาแลว้ สูส่งัฆารามน้ี เพราะเหตุนัน้ อ.สงัฆารามน้ี ชือ่วา่

อาคตสมณ. (มสีมณะมาแลว้) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “อาคตา” กบับทวา่ “สมณา” เป็นตุลยาธกิรณะ

กนั เพราะเป็นปงุลงิค ์ปฐมาวภิตัตเิหมอืนกนั สว่นบทวา่ “อมิ�” เป็นอญัญบท ลงทตุยิาวภิตัต ิ

ว.ิ ปฏปินฺนา  อทฺธกิา  ย�  ปถ�  โสย�  ปฏิปนฺนทธิฺโก,  ปโถ.  (ปฏปินฺน + อทฺธกิ)

 อ.คนเดนิทางไกล ท. เดนิไปแลว้ สูท่างใด มอียู ่ อ.ทางนัน้ ชือ่วา่ปฏปินฺนทฺธกิ. (ทางอนัม ี 

ผูเ้ดนิทางไกลไปแลว้)
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ว.ิ อภริฬฺูหา  วาณชิา  ย�  นาว�  สา  อภิรฬฺูหวาณิชา,  นาวา.  (อภริฬฺูห + วาณชิ)

 อ.พอ่คา้ ท. ขึน้แลว้ สูเ่รอืใด มอียู ่อ.เรอืนัน้ ชือ่วา่อภริฬฺูหวาณชิา. (เรอือนัมพีอ่คา้ขึน้แลว้)

๑.๒ ตตยิาทฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 ตติยตถฺ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง 

มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถตตยิาวภิตัต ิ เชน่  ชติานิ  อนฺิทฺรยิานิ  เยน  โสย�   

ชิตินฺทริฺโย,  ภกฺิข.ุ  อ.อนิทรยี ์ท. อนัภกิษุใด ชนะแลว้ อ.ภกิษุนัน้ ชือ่วา่ชตินฺิทฺรยิ. (ผูม้อีนิทรยี ์

อนัชนะแลว้) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “ชติานิ” กบับทวา่ “อนฺิทฺรยิานิ” เป็นตุลยาธกิรณะกนั เพราะเป็น 

นปงุสกลงิค ์ปฐมาวภิตัตเิหมอืนกนั สว่นบทวา่ “เยน” เป็นอญัญบท ลงตตยิาวภิตัต ิ

ว.ิ ทิฏฺา  ธมฺมา  เยน  สมเณน  โสยํ  ทิฏฺธมฺโม,  สมโณ.  (ทิฏฺ + ธมฺม)

 อ.ธรรม ท. อันพระสมณะใด เห็นแล้ว อ.พระสมณะนั้น ชื่อว่าทิฏฺธมฺม. (ผู้มีสัจธรรมอันเห็น

แล้ว)

ว.ิ ปตฺตา  ธมฺมา  เยน  สมเณน  โสย�  ปตตฺธมโฺม,  สมโณ.  (ปตฺต + ธมฺม)

 อ.ธรรม ท. อนัพระสมณะใด บรรลุแลว้ อ.พระสมณะนัน้ ชือ่วา่ปตฺตธมฺม. (ผูม้ธีรรมอนับรรลุ

แลว้)

ว.ิ กตานิ  กจฺิจานิ  เยน  สมเณน  โสย�  กตกิจโฺจ,  สมโณ.  (กต + กจฺิจ)

 อ.กจิ ท. อนัพระสมณะใด กระท�าแลว้ อ.พระสมณะนัน้ ชือ่วา่กตกจฺิจ. (ผูม้กีจิอนักระท�าแลว้)

ว.ิ ชติา  มารา  อเนนาต ิ ชิตมาโร,  ภควา.  (ชติ + มาร)

 อ.มาร ท. อนัพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน้ี์ ทรงชนะแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชติมาร.  

(ผูม้มีารอนัชนะแลว้)

ว.ิ ปฏวิทฺิธา  สพฺพธมฺมา  อเนนาต ิ ปฏิวิทธฺสพพฺธมโฺม,  ภควา.  (ปฏวิทฺิธ + สพฺพธมฺม)

 อ.ธรรมทัง้ปวง ท. อนัพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน้ี์ ทรงแทงตลอดแลว้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่

ปฏวิทฺิธสพฺพธมฺม. (ผูม้ธีรรมทัง้ปวงอนัแทงตลอดแลว้)
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๑.๓ จตุตฺถทีฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 จตตุถิฺยตถฺ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบท 

ทัง้สอง มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถจตุตถวีภิตัต ิ เชน่  ทนฺิโน  สงฺุโก  ยสฺส  โสย�  

ทินฺนสงฺุโก,  ราชา. อ.สว่ย อนัชาวเมอืง ท. ถวายแลว้ แดพ่ระราชาใด มอียู ่ อ.พระราชานัน้  

ชือ่วา่ทนฺินสงฺุก. (ผูม้สีว่ยอนัชาวเมอืงถวายแลว้) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “ทนฺิโน” กบับทวา่ “สงฺุโก” 

เป็นตุลยาธกิรณะกนั เพราะเป็นปงุลงิค ์ ปฐมาวภิตัต ิ เอกวจนะเหมอืนกนั สว่นบทวา่ “ยสฺส”  

เป็นอญัญบท ลงจตุตถวีภิตัต ิ

ว.ิ อุปนีต�  โภชน�  อสฺส  สมณสฺสาต ิ อปุนีตโภชโน,  สมโณ.  (อุปนีต + โภชน)

 อ.โภชนะ อนับุคคลน้อมเขา้ไปแลว้ แก่พระสมณะนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปนีตโภชน. 

(ผูม้โีภชนะอนับุคคลน้อมเขา้ไปแลว้)

ว.ิ อุปหโฏ  พล ิ อสฺสาต ิ อปุหฏพลิ,  ยกฺโข.  (อุปหฏ + พล)ิ

 อ.พลกีรรม อนับุคคลน�าเขา้ไปแลว้ แก่ยกัษน์ัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อุปหฏพล.ิ  

(ผูม้พีลกีรรมอนับุคคลน้อมเขา้ไปแลว้)

๑.๔ ปญฺจมทีฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 ปญจฺมิยตถฺ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบท 

ทัง้สอง มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถปัญจมวีภิตัต ิ  เชน่  นิคฺคตา  ชนา  อสฺมา  

โสย�  นิคคฺตชโน,  คาโม.  อ.ชน ท. ออกไปแลว้ จากหมูบ่า้นนัน้ มอียู ่ อ.หมูบ่า้นนัน้ ชือ่วา่ 

นิคฺคตชน. (มชีนออกไปแลว้) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “นิคฺคตา” กบับทวา่ “ชนา” เป็นตุลยาธกิรณะกนั  

เพราะเป็นปงุลงิค ์ ปฐมาวภิตัต ิ พหวุจนะเหมอืนกนั สว่นบทวา่ “อสฺมา” เป็นอญัญบท ลงปัญจมี

วภิตัต ิ

ว.ิ นิคฺคตา  ชนา  อสฺมา  โสย�  นิคคฺตชโน,  คาโม.  (นิคฺคต + ชน)

 อ.ชน ท. ออกไปแลว้ จากหมูบ่า้นนัน้ อ.หมูบ่า้นนัน้ ชือ่วา่นิคฺคตชน. (มชีนออกไปแลว้)

ว.ิ นิคฺคโต  อโย  อสฺมาต ิ นิรโย,  ปเทโส.  (นิ + อย) (เพราะสระหลงั ลง รฺ อาคม)

 อ.ความเจรญิ ไปปราศแลว้ จากสถานทีน่ัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิรย. (สถานทีท่ีไ่มม่ ี

ความเจรญิ)
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ว.ิ นิคฺคตา  กเิลสา  เอตสฺมาต ิ นิกฺกิเลโส,  อรหา.  (นิ + กเิลส)

 อ.กเิลส ท. ไปปราศแลว้ จากพระอรหนัตน์ัน่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นิกฺกเิลส. (ผูม้กีเิลสไปปราศ

แลว้)

ว.ิ อเปต�  วญฺิาณ�  อสฺมาต ิ อเปตวิญญฺาโณ,  ปคฺุคโล.  (อเปต + วญฺิาณ)

 อ.วญิญาณ ไปปราศแลว้ จากบุคคลนัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อเปตวญฺิาณ. (ผูม้วีญิญาณ  

ไปปราศแลว้, ผูป้ราศจากวญิญาณ, ผูท้ีต่ายไปแลว้)

ว.ิ อปคต�  ภยเภรว�  อสฺมาต ิ อปคตภยเภรโว,  อรหา.  (อปคต + ภยเภรว)

 อ.ภยัน้อยใหญ่ ไปปราศแลว้ จากพระอรหนัตน์ัน้ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อปคตภยเภรว. (ผูม้ภียั

น้อยใหญ่อนัไปปราศแลว้)

๑.๕ ฉฏฺทีฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 ฉฏฺยิตถฺ ทวิฺปทตลฺุยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง  

มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถฉฏัฐวีภิตัต ิ เชน่  ฉนฺินา  หตฺถา  ยสฺส  โสย�  ฉินฺน-

หตโฺถ,  ปรุโิส.  อ.มอื ท. อนัขาดแลว้ ของบุรษุใด มอียู ่อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ฉนฺินหตฺถ. (มมีอือนัขาด

แลว้)ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “ฉนฺินา” กบับทวา่ “หตฺถา” เป็นตุลยาธกิรณะกนั เพราะเป็นปงุลงิค ์ 

ปฐมาวภิตัต ิพหวุจนะเหมอืนกนั สว่นบทวา่ “ยสฺส” เป็นอญัญบท ลงฉฏัฐวีภิตัต ิ

ว.ิ ฉนฺินา  หตฺถา  ยสฺส  โสย�  ฉินฺนหตโฺถ,  ปรุโิส.  (ฉนฺิน + หตฺถ)

 อ.มอื ท. อนัขาดแลว้ ของบุรษุใด มอียู ่อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ฉนฺินหตฺถ. (มมีอือนัขาดแลว้)

ว.ิ อย�  ปจฺจโย  เอเตสนฺต ิ อิทปปฺจจฺยา,  สงฺขารา. (อทิ� + ปจฺจย)

 อ.อวชิชาน้ี เป็นปัจจยั แหง่สงัขาร ท.เหลา่นัน่  มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อทิปปฺจฺจย. (มสีิง่น้ี

เป็นปัจจยั)

ว.ิ ปรปิณฺุณา  สงฺกปปฺา  ยสฺส  โสย�  ปริปณฺุณสงฺกปโฺป,  ปรุโิส.  (ปรปิณฺุณ + สงฺกปปฺ)

 อ.ความด�าร ิท. อนัเตม็แลว้ ของบุรษุใด มอียู ่ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ปรปิณฺุณสงฺกปปฺ. (ผูม้คีวาม

ด�ารอินัเตม็แลว้)

ว.ิ ขณีา  อาสวา  ยสฺส  โสย�  ขีณาสโว,  ภกฺิข.ุ  (ขณี + อาสว)

 อ.อาสวะ ท. สิน้แลว้ ของภกิษุใด มอียู ่ อ.ภกิษุนัน้ ชือ่วา่ขณีาสว. (ผูม้อีาสวะสิน้แลว้,  

พระขณีาสพ)
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ว.ิ วโีต  ราโค  อสฺสาต ิ วีตราโค,  ภกฺิข.ุ  (วตี + ราค)

 อ.ราคะ อนัไปปราศแลว้ ของภกิษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วตีราค. (ผูม้รีาคะไปปราศ

แลว้, พระอรหนัต)์

ว.ิ เทฺว  ปทานิ  อสฺสาต ิ ทวิฺปโท,  สตฺโต.  (ทฺว ิ+ ปท)

 อ.เทา้ ท. สอง ของสตัวน์ัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทฺวปิท. (ผูม้สีองเทา้)

ว.ิ เทฺว  หตฺถา  อสฺสาต ิ ทวิฺหตโฺถ,  ปโฏ.  (ทฺว ิ+ หตฺถ)

 อ.ศอก ท. สอง ของผา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทฺวหิตฺถ. (ทีม่สีองศอก)

ว.ิ ตสฺิโส  วชฺิชา  อสฺสาต ิ เตวิชโฺช,  ภควา.  (ต ิ+ วชฺิชา) (แปลง ต ิเป็น เต, รสัสะ)

 อ.วชิชา ท. ๓ ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เตวชฺิช. (ผูม้วีชิชา ๓)

ว.ิ ปญฺจ  จกฺขนิู  อสฺสาต ิ ปญจฺจกฺข,ุ  ภควา.  (ปญฺจ + จกฺข)ุ

 อ.จกัษุ ท. ๕ ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปญฺจจกฺข.ุ (ผูม้จีกัษุ ๕)

ว.ิ ฉ  อภิฺาโย  อสฺสาติ  ฉฬภิญฺโญ,  ภควา.  (ฉ + อภิฺา) (รสัสะ, ลง ลฺอาคม)

 อ.อภญิญา ท. ๖ ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉฬภฺิ. (ผูม้อีภญิญา ๖)

ว.ิ นว  องฺคานิ  อสฺสาต ิ นวงฺค,ํ  สตฺถุสาสน�.  (นว + องฺค)

 อ.องค ์ท. ๙ แหง่ค�าสอนของพระศาสดานัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นวงฺค. (มอีงค ์๙)

ว.ิ ทส  พลานิ  อสฺสาต ิ ทสพโล,  พทฺุโธ.  (ทส + พล )

 อ.ก�าลงั ท. ๑๐ ของพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทสพล. (ผูม้พีลญาณ 

๑๐, พระทศพล)

ว.ิ อนนฺตานิ  าณานิ  อสฺสาต ิ อนนฺตญาโณ,  พทฺุโธ.  (อนนฺต + าณ)

 อ.ญาณ ท. อนัไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ของพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่

อนนฺตาณ. (ผูม้ญีาณอนัไมม่ทีีส่ ิน้สดุ)

ว.ิ วคิต�  มลมสฺสาต ิ วิมโล,  ปคฺุคโล.  (ว ิ+ มล)

 อ.มลทนิ อนัไปปราศจากแลว้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วมิล. (ผูป้ราศจาก

มลทนิ)

ว.ิ สนฺุทโร  คนฺโธ  อสฺสาต ิ สคุนฺธ,ํ  จนฺทน�.  (ส ุ+ คนฺธ)

 อ.กลิน่ อนัด ีของไมจ้นัทน์นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สคุนฺธ. (อนัมกีลิน่หอม)

ว.ิ สนฺุทรานิ  สลีานิ  อสฺสาต ิ สสีุโล,  ภกฺิข.ุ  (ส ุ+ สลี)

 อ.ศลี ท. อนัด ีของภกิษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สสุลี. (ผูม้ศีลีอนัด)ี

ว.ิ สนฺุทร�  มขุ�  อสฺสาต ิ สมุโุข,  ปคฺุคโล.  (ส ุ+ มขุ)

 อ.หน้า อนังาม ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สมุขุ. (ผูม้หีน้างาม)
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ว.ิ กุจฺฉโิต  คนฺโธ  อสฺสาต ิ ทคุคฺนฺธ,ํ  กุณป� .  (ท ุ+ คนฺธ)

 อ.กลิน่ อนัน่ารงัเกยีจ ของซากศพนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทคฺุคนฺธ. (มกีลิน่เหมน็)

ว.ิ ทุฏฺุ  มโน  อสฺสาต ิ ทมุมฺโน,  ปคฺุคโล.  (ท ุ+ มน)

 อ.ใจ อนัไมด่ ีของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทมฺุมน. (ผูม้ใีจไมด่,ี เสยีใจ)

ว.ิ ทุฏฺุ  สลีานิ  อสฺสาต ิ ทสุสีฺโล,  ภกฺิข.ุ  (ท ุ+ สลี)

 อ.ศลี ท. อนัไมด่ ีของภกิษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทสฺุสลี. (ผูม้ศีลีไมด่,ี ผูท้ศุลี)

ว.ิ ทุฏฺุ  มขุ�  อสฺสาต ิ ทมุมฺโุข,  ปรุโิส.  (ท ุ+ มขุ)

 อ.หน้า อนัไมด่ ีของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทมฺุมขุ. (ผูม้หีน้าไมด่,ี หน้าเศรา้หมอง)

ว.ิ ตโป  เอว  ธน�  อสฺสาต ิ ตโปธโน,  ภกฺิข.ุ  (ตป + ธน)

 อ.ตบะนัน่เทยีว เป็นทรพัย ์ ของภกิษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตโปธน. (ผูม้ทีรพัย ์

คอืตบะ)

ว.ิ ขนฺตสิงฺขาต�  พล�  อสฺสาต ิ ขนฺติพโล,  ภกฺิข.ุ  (ขนฺต ิ+ พล)

 อ.ก�าลงั กลา่วคอืความอดทน ของภกิษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ขนฺตพิล. (ผูม้กี�าลงั 

กลา่วคอืความอดทน)

ว.ิ อนฺิโทต ิ นาม�  เอตสฺสาต ิ อินฺทนาโม,  ปคฺุคโล.  (อนฺิท + นาม)

 อ.ชือ่ วา่อนิทร ์ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อนฺิทนาม. (ผูม้ชีือ่วา่อนิทร)์

ว.ิ ฉนฺโท  ชาโต  อสฺสาต ิ ฉนฺทชาโต,  ปคฺุคโล.  (ฉนฺท + ชาต)

 อ.ฉนัทะ อนัเกดิขึน้แลว้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉนฺทชาต. (ผูม้ฉีนัทะอนัเกดิ

ขึน้แลว้)

ว.ิ ชาโต  ฉนฺโท  อสฺสาต ิ ชาตฉนฺโท,  ปคฺุคโล.  (ชาต + ฉนฺท)

 อ.ฉนัทะ อนัเกดิขึน้แลว้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชาตฉนฺท. (ผูม้ฉีนัทะอนัเกดิ

ขึน้แลว้)

ว.ิ สญฺชาตา  ปีตโิสมนสฺสา  อสฺสาต ิ สญชฺาตปีติโสมนสโฺส,  ปคฺุคโล.  (สญฺชาต + ปีตโิสมนสฺส)

 อ.ปีตแิละโสมนสั ท. อนัเกดิขึน้พรอ้มแลว้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สญฺชาต- 

ปีตโิสมนสฺส. (ผูม้ปีีตแิละโสมนสัอนัเกดิขึน้พรอ้มแลว้)

ว.ิ ปีตโิสมนสฺสา  สญฺชาตา  อสฺสาต ิ ปีติโสมนสสฺสญชฺาโต,  ปคฺุคโล.   (ปีตโิสมนสฺส + สญฺชาต)

 อ.ปีตแิละโสมนสั ท. อนัเกดิขึน้พรอ้มแลว้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปีต-ิ 

โสมนสฺสสญฺชาต. (ผูม้ปีีตแิละโสมนสัอนัเกดิขึน้พรอ้มแลว้)

ว.ิ ฉนฺินา  หตฺถา  อสฺสาต ิ ฉินฺนหตโฺถ,  ปรุโิส.  (ฉนฺิน + หตฺถ)

 อ.มอื ท. อนัขาดแลว้ ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉนฺินหตฺถ. (ผูม้มีอืขาด)
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ว.ิ หตฺถา  ฉนฺินา  อสฺสาต ิ หตถฺจฉิฺนฺโน,  ปรุโิส.  (หตฺถ + ฉนฺิน)

 อ.มอื ท. อนัขาดแลว้ ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่หตฺถจฺฉนฺิน. (ผูม้มีอืขาด)

ว.ิ ปหตูา  ชวฺิหา  อสฺสาต ิ ปหตูชิวโฺห,  ภควา.  (ปหตูา + ชวฺิหา)

 อ.พระชวิหา อนักวา้งยาว ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาค

เจา้นัน้ ชือ่วา่ปหตูชวฺิห. (ผูม้พีระชวิหาอนักวา้งยาว)

ว.ิ มหตี  ปฺา  อสฺสาติ  มหาปญฺโญ,  ปุคฺคโล.  (มหนฺตี + ปฺา) (แปลง มหนฺต เป็น มหา)

 อ.ปัญญา อนัมาก ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่มหาปญฺ. (ผูม้ปัีญญา

มาก)

ว.ิ ขมาเอว  ธน�  อสฺสาต ิ ขมาธโน,  ปรุโิส.  (ขมา + ธน)

 อ.ความอดทนนัน่เทยีว เป็นทรพัย ์ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ขมาธน.  

(ผูม้ทีรพัยค์อืความอดทน)

ว.ิ สทฺธา  ธรุา  เอตสฺสาต ิ สทธฺาธโุร,  ปรุโิส.  (สทฺธา + ธรุ)

 อ.ศรทัธา เป็นธรุะ(เป็นใหญ่) ของบุรษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สทฺธาธรุ. (ผูม้ศีรทัธา 

เป็นใหญ่)

ว.ิ ปญฺา  ปกต ิ ยสฺสาต ิ ปญญฺาปกติโก,  ปรุโิส.  (ปญฺา + ปกต)ิ  (ลง กปัจจยั)

 อ.ปัญญา เป็นปกต ิ ของบุรษุใด มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ปญฺาปกตกิ.  

(ผูม้ปัีญญาเป็นปกต)ิ

ว.ิ ปญฺา  วสิทฺุธ ิ ยสฺสาต ิ ปญญฺาวิสทุธิฺโก,  ปรุโิส.  (ปญฺา + วสิทฺุธ)ิ (ลง กปัจจยั)

 อ.ปัญญา อนับรสิทุธิ ์ ของบุรษุใด มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ปญฺาวสิทฺุธกิ.  

(ผูม้ปัีญญาอนับรสิทุธิ)์

๑.๖ สตฺตมทีฺวปิทตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 สตฺตมิยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอืพหุพพหีสิมาสทีม่อีรรถของบท 

ทัง้สอง มทีีต่ ัง้เหมอืนกนั วเิสสนสพัพนามลงในอรรถสตัตมวีภิตัต ิ เช่น  สมฺปนฺนานิ  สสฺสานิ   

ยสฺม ึ  ชนปเท  โสย�  สมปฺนฺนสสโฺส,  ชนปโท. อ.ขา้วกลา้ ท. อนัถงึพรอ้มแลว้ ในชนบทใด  

มอียู่ อ.ชนบทนัน้ ชื่อว่าสมฺปนฺนสสฺส. (มขีา้วกลา้อนัถงึพรอ้มแลว้) ในตวัอย่างน้ี บทว่า  

“สมฺปนฺนานิ” กบับทว่า “สสฺสานิ” เป็นตุลยาธกิรณะกนั เพราะเป็นนปุงสกลงิค ์ ปฐมาวภิตัต ิ 

พหวุจนะเหมอืนกนั สว่นบทวา่ “ยสฺม”ึ เป็นอญัญบท ลงสตัตมวีภิตัต ิ
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ว.ิ สมฺปนฺนานิ  สสฺสานิ  ยสฺม ึ ชนปเท  โสย�  สมปฺนฺนสสโฺส,  ชนปโท.  (สมฺปนฺน + สสฺส)

 อ.ขา้วกลา้ ท. อนัถงึพรอ้มแลว้ ในชนบทใด มอียู ่ อ.ชนบทนัน้ ชือ่วา่สมฺปนฺนสสฺส, ไดแ้ก่

ชนบท. (มขีา้วกลา้สมบรูณ์)

ว.ิ สลุโภ  ปิณฺโฑ  อมิสฺมนฺิต ิ สลุภปิณฺโฑ,  เทโส.  (สลุภ + ปิณฺฑ)

 อ.กอ้นขา้ว อนัหาไดโ้ดยงา่ย ในสถานทีน้ี่ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.สถานทีน้ี่ ชือ่วา่สลุภปิณฺฑ. 

(มกีอ้นขา้วหาไดง้า่ย)

ว.ิ อากณฺิณา  มนุสฺสา  ยสฺส�  ราชธานิย�  สา  อากิณฺณมนุสสฺา,  ราชธานี.  (อากณฺิณ + มนุสฺส)

 อ.มนุษย ์ ท. อนัเกลือ่นกลน่แลว้ ในราชธานีใด มอียู ่ อ.ราชธานีนัน้ ชือ่วา่อากณฺิณมนุสฺสา.  

(มมีนุษยเ์กลือ่นกลน่)

ว.ิ พหโว  ตาปสา  เอตสฺมนฺิต ิ พหตุาปโส,  อสฺสโม.  (พห ุ+ ตาปส)

 อ.ดาบส ท. มาก ในอาศรมนัน่ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.อาศรมนัน่ ชือ่วา่พหตุาปส. (มดีาบส

มาก)

ว.ิ อุปจติ�  ม�สโลหติ�  อสฺมนฺิต ิ อปุจิตมสํโลหิต,ํ  สรรี�.  (อุปจติ + ม�สโลหติ)

 อ.เน้ือและเลอืด อนัถกูสัง่สมแลว้ ในสรรีะน้ี มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.สรรีะน้ี ชือ่วา่อุปจติม�ส-

โลหติ. (มเีน้ือและเลอืดอนัถกูสัง่สมแลว้)

ว.ิ พหโว  สามโิน  อสฺมนฺิต ิ พหสุสฺามิก,ํ  นคร�.  (พห ุ+ สาม)ี (ลง กปัจจยั)

 อ.เจา้นาย ท. มาก ในเมอืงน้ี มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.เมอืงน้ี ชือ่วา่พหสฺุสามกิ. (มเีจา้นายมาก)

ว.ิ พห ู นทโิย  อสฺมนฺิต ิ พหนุทิโก,  ชนปโท.  (พห ุ+ นท)ี

 อ.แมน่�้า ท. อนัมาก ในชนบทนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.ชนบทนัน้ ชือ่วา่พหนุทกิ. (มแีมน่�้า

มาก)

ว.ิ พห ู ชมฺพโุย  อสฺมนฺิต ิ พหชุมพฺกุ,ํ  วน�.  (พห ุ+ ชมฺพ)ู

 อ.ตน้หวา้ ท. มาก ในป่าน้ี มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ป่าน้ี ชือ่วา่พหชุมฺพกุ. (มตีน้หวา้มาก)

ว.ิ พห ู นารโิย  ยสฺสาต ิ พหนุาริโก,  ปคฺุคโล.  (พห ุ+ นาร)ี (ฉฏฺฐีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิ)

 อ.หญงิ ท. มาก ของบุคคลใด มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่พหนุารกิ. (ผูม้ผีูห้ญงิ

มาก)

ว.ิ พหโว  กตฺตาโร  อสฺมนฺิต ิ พหกุตตฺโุก,  เทโส.  (พห ุ+ กตฺตุ) (ลง กปัจจยั)

 อ.กรรมกร ท. มาก ในประเทศนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.ประเทศนัน้ ชือ่วา่พหกุตฺตุก.  

(มกีรรมกรมาก)

ว.ิ พหโว  กตฺตาโร  อสฺสาต ิ พหกุตตฺโุก,  เทโส.  (พห ุ+ กตฺตุ) (ลง กปัจจยั)

 อ.กรรมกร ท. มาก แหง่ประเทศนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.ประเทศนัน้ ชือ่วา่พหกุตฺตุก.  

(มกีรรมกรมาก) (ฉฏฺฐีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิ)
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๒. ทฺวปิทภนิฺนาธกิรณพหุพฺพหีสิมาส

 ทวิฺปทภินฺนาธิกรณพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่อีรรถของบททัง้สอง มทีีต่ ัง้  

แตกต่างกนั หมายความวา่ มวีภิตัตทิีแ่ตกต่างกนั สว่นลงิคน์ัน้ จะเหมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้ 

เชน่  เอกรตฺต ึ  วาโส  อสฺสาต ิ  เอกรตติฺวาโส,  ปรุโิส. อ.การอยู ่ สิน้ราตรหีน่ึง ของบุรษุนัน้  

มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอกรตฺตวิาส. (ผูม้กีารอยูส่ ิน้ราตรเีดยีว) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “เอกรตฺต”ึ 

เป็นอติถลีงิค ์ ทตุยิาวภิตัต ิ สว่นบทวา่ “วาโส” เป็นปงุลงิค ์ ปฐมาวภิตัต ิ โดยมบีทวา่ “อสฺส”  

เป็นอญัญบท ฉะนัน้ บททัง้สอง คอืบทวา่ “เอกรตฺต”ึ กบับทวา่ “วาโส” จงึมทีีต่ ัง้แตกต่างกนั  

เพราะมวีภิตัตทิีแ่ตกต่างกนันัน่เอง ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “ทฺวปิทภนฺินาธกิรณพหพฺุพหีสิมาส”

ว.ิ เอกรตฺต ึ วาโส  อสฺสาต ิ เอกรตติฺวาโส,  ปรุโิส.  (เอกรตฺต ิ+ วาส)

 อ.การอยู ่ สิน้ราตรหีน่ึง ของบุรษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่เอกรตฺตวิาส.  

(ผูม้กีารอยูส่ ิน้ราตรเีดยีว)

ว.ิ สมาเนน  ชเนน  สทฺธ ึ วาโส  อสฺสาต ิ สมานวาโส,  ปรุโิส.  (สมาน + วาส)

 อ.การอยู ่กบั ดว้ยชน ผูเ้สมอกนั ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่สมานวาส. 

(ผูม้กีารอยูเ่สมอกนั)

ว.ิ อุภโต  พฺยญฺชนมสฺส  อตฺถตี ิ อภุโตพยฺญชฺนโก,  ปคฺุคโล.  (อุภ + พฺยญฺชน)

 อ.องคชาต (อนัเกดิขึน้แลว้) เพราะกรรม ๒ อยา่ง ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคล

นัน้ ชือ่วา่อุภโตพฺยญฺชนก. (ผูม้อีงคชาตเกดิขึน้เพราะกรรม ๒ อยา่ง)

ว.ิ ฉตฺต�  ปาณมฺิห ิ อสฺสาต ิ ฉตตฺปาณิ,  ปรุโิส.  (ฉตฺต + ปาณ)ิ

 อ.รม่  ในมอื ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ฉตฺตปาณ.ิ (ผูม้รีม่ในมอื)

ว.ิ ทณฺโฑ  ปาณมฺิห ิ อสฺสาต ิ ทณฺฑปาณิ,  ปรุโิส.  (ทณฺฑ + ปาณ)ิ

 อ.ไมเ้ทา้ ในมอื ของบุรษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ทณฺฑปาณ.ิ (ผูม้ไีมเ้ทา้ 

ในมอื)

ว.ิ วชริ�  ปาณมฺิห ิ อสฺสาต ิ วชิรปาณิ,  สกฺโก.  (วชริ + ปาณ)ิ

 อ.วเิชยีร ในพระหตัถ ์ของทา้วสกักะนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ทา้วสกักะนัน้ ชือ่วา่วชริปาณ.ิ 

(ผูม้วีเิชยีรในพระหตัถ,์ พระอนิทร)์

ว.ิ ขคฺโค  หตฺถสฺม ึ อสฺสาต ิ ขคคฺหตโฺถ,  ราชา.  (ขคฺค + หตฺถ)

 อ.พระขรรค ์ในพระหตัถ ์ของพระราชาพระองคน์ัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.พระราชาพระองค์

นัน้ ชือ่วา่ขคฺคหตฺถ. (ผูม้พีระขรรคใ์นพระหตัถ)์
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ว.ิ สตฺถ�  หตฺถสฺม ึ อสฺสาต ิ สตถฺหตโฺถ,  ปคฺุคโล.  (สตฺถ + หตฺถ)

 อ.ศสัตรา ในมอื ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สตฺถหตฺถ. (ผูม้ศีสัตรา

ในมอื)

ว.ิ ทาเน  อชฺฌาสโย  อสฺสาต ิ ทานชฌฺาสโย,  ปคฺุคโล.  (ทาน + อชฺฌาสย)

 อ.อธัยาศยั ในทาน ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ทานชฺฌาสย.  

(ผูม้อีธัยาศยัในทาน)

ว.ิ ทาเน  อธมิตฺุตโิก  อสฺสาต ิ ทานาธิมตุติฺโก,  ปคฺุคโล.  (ทาน + อธมิตฺุตกิ)

 อ.การน้อมไป ในทาน ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ทานาธมิตฺุตกิ.  

(ผูม้คีวามน้อมไปในทาน)

ว.ิ พทฺุเธ  ภตฺตโิก  อสฺสาต ิ พทุธฺภตติฺโก,  ปคฺุคโล.  (พทฺุธ + ภตฺตกิ)

 อ.ความภกัด ี ในพระพทุธเจา้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่พทฺุธ- 

ภตฺตกิ. (ผูม้คีวามภกัดใีนพระพทุธเจา้)

ว.ิ สทฺธมฺเม  คารโว  อสฺสาต ิ สทธฺมมฺคารโว,  ปคฺุคโล.  (สทฺธมฺม + คารว)

 อ.ความเคารพ ในพระสทัธรรม ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สทฺธมฺม-

คารว. (ผูม้คีวามเคารพในพระสทัธรรม)

๓. ตปิทพหุพฺพหีสิมาส

 ติปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีม่สีามบทมายอ่เขา้เป็นบทเดยีวกนั โดยม ี

อญัญบทเป็นประธาน เชน่  ปรกฺกเมนาธคิตา  สมฺปทา  เยห ิ  เต  (ภวนฺต)ิ  ปรกฺกมาธิคต- 

สมปฺทา,  มหาปรุสิา.  (ปรกฺกม + อธคิตา + สมฺปทา). อ.ความถงึพรอ้ม อนัมหาบุรษุ ท.เหลา่ใด 

ไดแ้ลว้ ดว้ยความบากบั่น อ.มหาบุรษุ ท.เหลา่นัน้ ชือ่วา่ปรกฺกมาธคิตสมฺปท. (ผูม้คีวามถงึพรอ้ม

อนัไดแ้ลว้ดว้ยความบากบั่น) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “ปรกฺกเมน” บทหน่ึง บทวา่ “อธคิตา” บทหน่ึง 

และบทวา่ “สมฺปทา” อกีบทหน่ึง รวมเป็นสามบท โดยมบีทวา่ “เยห”ิ เป็นอญัญบท ทัง้สามบท 

ดงักลา่วมายอ่เขา้เป็นบทเดยีวกนั และมบีทอืน่เป็นประธาน ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “ตปิทพหพฺุพหีิ

สมาส”

ว.ิ ธมฺเมน  อธคิตา  โภคา  เยห ิ เต  ธมมฺาธิคตโภคา,  ปคฺุคลา.  (ธมฺม + อธคิต + โภค)

 อ.โภคทรพัย ์ ท. อนับุคคล ท.เหลา่ใด ไดแ้ลว้ โดยธรรม มอียู ่ อ.บุคคล ท.เหลา่นัน้ ชือ่วา่ 

ธมฺมาธคิตโภค. (ผูม้โีภคทรพัยอ์นัไดแ้ลว้โดยธรรม)
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ว.ิ ปรกฺกเมนาธคิตา  สมฺปทา  เยห ิ เต  ภวนฺต ิ ปรกฺกมาธิคตสมปฺทา,  มหาปรุสิา.  (ปรกฺกม 

+ อธคิตา + สมฺปทา)

 อ.ความถงึพรอ้ม ท. อนัมหาบุรษุ ท.เหลา่ใด ไดแ้ลว้ ดว้ยความบากบัน่ มอียู,่ อ.มหาบุรษุ 

ท.เหลา่นัน้ ชือ่วา่ปรกฺกมาธคิตสมฺปท. (ผูม้คีวามถงึพรอ้มอนัไดแ้ลว้ดว้ยความบากบัน่)

ว.ิ โอณโีต  ปตฺตโต  ปาณ ิ เยน  โสย�  โอณีตปตตฺปาณิ,  ภกฺิข.ุ  (โอณตี + ปตฺต + ปาณ)ิ

 อ.มอื อนัภกิษุใด น�าออกแลว้ จากบาตร มอียู,่ อ.ภกิษุนัน้ ชือ่วา่โอณตีปตฺตปาณ.ิ (ผูม้มีอื 

อนัน�าออกแลว้จากบาตร)

ว.ิ สหีสฺส  ปพฺุพทฺธ�  วยิ  กาโย  อสฺสาต ิ สีหปพุพฺทธฺกาโย,  ภควา.  (สหี + ปพฺุพทฺธ + กาย)

 อ.กาย เพยีงดงักายครึง่ขา้งหน้า ของราชสหี ์ ของพระผูม้พีระภาคนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ ชื่อว่าสหีปุพฺพทฺธกาย. (ผูม้กีายเพยีงดงักายครึง่ขา้งหน้าของ

ราชสหี)์

ว.ิ มตฺตา  พหโว  มาตงฺคา  อสฺมนฺิต ิ มตตฺพหมุาตงฺค,ํ  วน�.  (มตฺต + พห ุ+ มาตงฺค)

 อ.ชา้ง ท. ตวัซบัมนัแลว้ จ�านวนมาก ในป่าน้ี มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.ป่าน้ี ชือ่วา่มตฺตพห-ุ 

มาตงฺค. (มชีา้งตวัซบัมนัจ�านวนมาก)

๔. นนปิาตปุพฺพปทพหุพฺพหีสิมาส

 นนิปาตปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีม่นีนิบาตอยูห่น้า แปลวา่ “ไมม่.ี..”  

โดยมอีญัญบท เป็นประธาน  เชน่  นตฺถ ิ เอตสฺส  สโมต ิ อสโม,  ภควา.  (น + สม). อ.บุคคล 

ผูเ้สมอ ของพระผูม้พีระภาคนัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาคนัน้ ชือ่วา่อสม. (ผูไ้มม่ี

ผูเ้สมอ) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “น” เป็นนิบาต อยูห่น้า ปฏเิสธบทวา่ “สโม” โดยมบีทวา่ “เอตสฺส”  

เป็นอญัญบท ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “นนิปาตปพฺุพปทพหพฺุพหีสิมาส”

ว.ิ นตฺถ ิ เอตสฺส  สโมต ิ อสโม,  ภควา.  (น + สม)

 อ.บุคคลผูเ้สมอ ของพระผูม้พีระภาคนัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อสม. (ผูไ้มม่ผีูเ้สมอ)

ว.ิ นตฺถ ิ เอตสฺส  ปฏปิคฺุคโลต ิ อปปฺฏิปคุคฺโล,  ภควา.  (น + ปฏปิคฺุคล) 

 อ.บุคคลผูเ้ปรยีบ ของพระผูม้พีระภาคนัน้ ยอ่มไมม่ ี เพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาคนัน้  

ชือ่วา่อปปฺฏปิคฺุคล. (ผูไ้มม่ผีูเ้ปรยีบ)

ว.ิ นตฺถ ิ ตสฺส  ปตฺุโตต ิ อปตุตฺโก,  ปคฺุคโล.  (น + ปตฺุต) (ลง กปัจจยั)

 อ.บุตร ของบุคคลนัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่อปตฺุตก. (ผูไ้มม่บีุตร)
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ว.ิ นตฺถ ิ ตสฺส  เหตตู ิ อเหตโุก,  ปคฺุคโล.  (น + เหตุ) (ลง กปัจจยั)

 อ.เหตุ ของบุคคลนัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่อเหตุก. (ผูไ้มม่เีหตุ)

ว.ิ นตฺถ ิ ส�วาโส  เอเตสนฺต ิ อสวําสา,  ชนา.  (น + ส�วาส)

 อ.การอยูร่ว่ม ของชน ท.เหลา่นัน่ ยอ่มไมม่ ี เพราะเหตุนัน้ อ.ชน ท.เหลา่นัน่ ชือ่วา่อส�วาส.  

(ผูไ้มม่กีารอยูร่ว่ม)

ว.ิ น  วิชฺชเต  วุฏฺ ิ เอตฺถาติ  อวุฏฺโิก,  ชนปโท.  (น + วุฏฺ)ิ (ลง กปัจจัย)

 อ.ฝน ย่อมไม่มี ในชนบทนี้ เพราะเหตุนั้น อ.ชนบทนี้ ชื่อว่าอวุฏฺกิ. (ไม่มีฝน)

ว.ิ นตฺถ ิ เอตสฺส  อุตฺตโรต ิ อนุตตฺโร,  ภควา.  (น + อุตฺตร) (แปลง น เป็น อนฺ)

 อ.บุคคลผูป้ระเสรฐิยิง่กวา่ ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน่ ยอ่มไมม่ ี เพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้ ี

พระภาคเจา้นัน่ ชือ่วา่อนุตฺตร. (ผูไ้มม่ใีครประเสรฐิยิง่กวา่)

ว.ิ นตฺถ ิ อนฺโต  อสฺสาต ิ อนนฺต,ํ  จกฺกวาฬ�.  (น + อนฺต) (แปลง น เป็น อนฺ)

 อ.ทีส่ดุ ของจกัรวาลนัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ อ.จกัรวาลนัน้ ชือ่วา่อนนฺต. (ไมม่ทีีส่ดุ)

ว.ิ น  วชฺิชนฺต ิ อาสวา  เอเตสนฺต ิ อนาสวา,  ภกฺิข.ู (น + อาสว) (แปลง น เป็น อนฺ)

 อ.อาสวะ ท. ของภกิษุ ท.เหลา่นัน้ ยอ่มไมม่ ีเพราะเหตุนัน้ อ.ภกิษุ ท.เหลา่นัน้ ชือ่วา่อนาสว. 

(ผูไ้มม่อีาสวะ, พระอรหนัต)์

๕. [ปมายตฺถ] สหปุพฺพปทพหุพฺพหีสิมาส

 [ปมายตฺถ] สหปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีม่สีหนิบาตอยูห่น้า  

ในอรรถปฐมาวภิตัต ิเชน่  สห  เหตุนา  โย  วตฺตเตต ิ สเหตโุก,  สเหต ุ วา,  ธมฺโม.  (สห + เหตุ)  

อ.ธรรมใด ยอ่มเป็นไป กบั ดว้ยเหตุ เพราะเหตุนัน้ อ.ธรรมนัน้ ชือ่วา่สเหตุก หรอืชือ่วา่สเหตุ.  

(เป็นไปกบัดว้ยเหตุ) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สห” เป็นนิบาต อยูข่า้งหน้าบทวา่ “เหตุนา” โดยมบีทวา่ 

“โย” ลงปฐมาวภิตัต ิเป็นอญัญบท ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “สหปพฺุพปทพหพฺุพหีสิมาส”

ว.ิ สห  ปีตยิา  อเิม  วตฺตนฺตตี ิ สปปีฺติกา,  ธมฺมา.  (สห + ปีต)ิ (ลง กปัจจยั)

 อ.ธรรม ท.เหลา่น้ี ยอ่มเป็นไป กบั ดว้ยปีต ิเพราะเหตุนัน้ อ.ธรรม ท.เหลา่น้ี ชือ่วา่สปปีฺตกิ. 

(อนัเป็นไปกบัดว้ยปีต)ิ

ว.ิ สห  ปจฺจเยห ิ อเิม  วตฺตนฺตตี ิ สปจจฺยา,  ธมฺมา.  (สห + ปจฺจย)

 อ.ธรรม ท.เหลา่น้ี ยอ่มเป็นไป กบั ดว้ยปัจจยั ท. เพราะเหตุนัน้ อ.ธรรม ท.เหลา่น้ี ชือ่วา่

สปจฺจย. (อนัเป็นไปกบัดว้ยปัจจยั)
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ว.ิ สห  อุปาทาเนห ิ อย�  วตฺตตตี ิ สอปุาทาโน,  ธมฺโม.  (สห + อุปาทาน)

 อ.ธรรมน้ี ยอ่มเป็นไป กบั ดว้ยอุปาทาน ท. เพราะเหตุนัน้ อ.ธรรมน้ี ชือ่วา่สอุปาทาน.  

(อนัเป็นไปกบัดว้ยอุปาทาน)

ว.ิ สห  ปรวิาเรห ิ อย�  วตฺตตตี ิ สปริวาโร,  ปคฺุคโล.  (สห + ปรวิาร)

 อ.บุคคลน้ี ยอ่มเป็นไป กบั ดว้ยบรวิาร ท. เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลน้ี ชือ่วา่สปรวิาร. (ผูเ้ป็นไป

กบัดว้ยบรวิาร)

ว.ิ สห  มเูลน  อุทฺธโต  สมลูทุธฺโต,  รกฺุโข.  (สห + มลู + อุทฺธต)

 อ.ตน้ไม ้อนัถกูถอนขึน้แลว้ กบั ดว้ยราก ชือ่วา่สมลูุทฺธต. (อนัถกูถอนขึน้พรอ้มกบัราก)

๖. อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพหีสิมาส

 อปุมานปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีม่บีทหน้าเป็นบทเปรยีบเทยีบ  

ม ี๒ วภิตัต ิคอื ปฐมาวภิตัต ิและฉฏัฐวีภิตัติ

๖.๑ ปมาอุปมานปุพฺพปทพหุพฺพหีสิมาส

 ปมายตฺถ  อปุมานปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส พหพุพหีสิมาสทีม่บีทหน้าเป็นบทเปรยีบ

เทยีบ ลงในอรรถปฐมาวภิตัต ิเชน่  สงฺโข  วยิ  ปณฺฑโร  อยนฺต ิ สงฺขปณฺฑโร,  ปคฺุคโล. (สงฺข + 

วยิ + ปณฺฑร)  อ.บุคคลน้ี ขาว ราวกะ อ.หอยสงัข ์ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลน้ี ชือ่วา่สงฺขปณฺฑร.  

(ผูข้าว เพยีงดงัหอยสงัข)์ ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สงฺโข” เป็นบทอุปมา โดยม ี “วยิ” ศพัทส์อ่งอรรถ

อุปมาใหป้รากฏบทวา่ “ปณฺฑโร” เป็นสิง่ทีถ่กูเปรยีบเทยีบ โดยมบีทวา่ “อย�” ลงปฐมาวภิตัต ิ 

เป็นอญัญบท 

ว.ิ สงฺโข  วยิ  ปณฺฑโร  อยนฺต ิ สงฺขปณฺฑโร,  ปคฺุคโล.  (สงฺข + วยิ + ปณฺฑร)

 อ.บุคคลน้ี ขาว ราวกะวา่ อ.หอยสงัข ์ เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลน้ี ชือ่วา่สงฺขปณฺฑร. (ผูข้าว 

เพยีงดงัหอยสงัข)์

ว.ิ กายพฺยามาน�  สมปปฺมาณตาย  นิโคฺรโธ  อวิ  ปรมิณฺฑโล  โย  ราชกุมาโร  โสย�  นิโครฺธ- 

ปริมณฺฑโล,  ราชกุมาโร. (นิโคฺรธ + อวิ + ปรมิณฺฑล)

 อ.พระราชกุมารใด มปีรมิณฑล เพยีงดงั อ.ตน้ไทร เพราะความทีก่ายและวา ท. มปีระมาณ

เทา่กนั  อ.พระราชกุมารนัน้ ชือ่วา่นิโคฺรธปรมิณฺฑล. (มปีรมิณฑลเพยีงดงัตน้ไทร)

ว.ิ กาโก  วยิ  สโูร  อยนฺต ิ กากสโูร,  ปคฺุคโล.  (กาก + วยิ + สรู)

 อ.บุคคลน้ี กลา้ เพยีงดงั อ.กา เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลน้ี ชือ่วา่กากสรู. (ผูก้ลา้เพยีงดงักา)
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ว.ิ จกฺข ุ อวิ  ภโูต  อย�  ปรมตฺถทสฺสนโตต ิ จกฺขภุโูต,  ภควา.  (จกฺข ุ+ อวิ + ภตู)

 อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ทรงเป็น เพยีงดงัจกัษุ เพราะทรงเหน็ซึง่ปรมตัถ ์ เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ชือ่วา่จกฺขภุตู. (ผูท้รงเป็นเพยีงดงัจกัษุ)

ว.ิ อตฺโถ  วยิ  ภโูต  อย�  ปรมตฺถปสฺสนโตต ิ อตถฺภโูต,  ภควา.  (อตฺถ + วยิ + ภตู)

 อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ทรงเป็น เพยีงดงัอรรถ เพราะทรงเหน็ซึง่ปรมตัถ ์ เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ชือ่วา่อตฺถภตู. (ผูท้รงเป็นเพยีงดงัอรรถ)

ว.ิ ธมฺโม  วยิ  ภโูต  อย�  ปรมตฺถปสฺสนโตต ิ ธมมฺภโูต,  ภควา.  (ธมฺม + วยิ + ภตู)

 อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ทรงเป็น เพยีงดงัธรรม เพราะทรงเหน็ซึง่ปรมตัถ ์ เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ชือ่วา่ธมฺมภตู. (ผูท้รงเป็นเพยีงดงัธรรม)

ว.ิ พฺรหฺมา  วยิ  ภโูต  อย�  ปรมตฺถปสฺสนโตต ิ พรฺหมฺภโูต,  ภควา.  (พฺรหฺม + วยิ + ภตู)

 อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ทรงเป็น เพยีงดงัมรรคธรรมอนัประเสรฐิ เพราะทรงเหน็ซึง่ปรมตัถ ์

เพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้น้ี ชือ่วา่พฺรหฺมภตู. (ผูท้รงเป็นเพยีงดงัมรรคธรรม 

อนัประเสรฐิ)

ว.ิ อนฺโธ  วยิ  ภโูต  อยนฺต ิ อนฺธภโูต,  พาโล.  (อนฺธ + วยิ + ภตู)

 อ.คนพาลน้ี เป็น เพยีงดงัคนบอด เพราะเหตุนัน้ อ.คนพาลน้ี ชือ่วา่อนฺธภตู. (ผูเ้ป็นเพยีงดงั

คนบอด)

๖.๒ ฉฏฺอีุปมานปุพฺพปทพหุพฺพหีสิมาส

 ฉฏฺยิตฺถ อปุมานปพุพฺปทพหพุพีฺหิสมาส พหพุพหีสิมาสทีม่บีทหน้าเป็นบทเปรยีบ

เทยีบ ลงในอรรถฉฏัฐวีภิตัต ิเชน่  สวุณฺณวณฺโณ  วยิ  วณฺโณ  ยสฺส  โสย�  สวุณฺณวณฺโณ,  ภควา.  

(สวุณฺณวณฺณ + วยิ + วณฺณ). อ.วรรณะ เพยีงดงั อ.วรรณะแหง่ทอง ของพระผูม้พีระภาคเจา้

พระองคใ์ด มอียู ่ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคน์ัน้ ชือ่วา่สวุณฺณวณฺณ. (ผูม้วีรรณะเพยีงดงั

วรรณะแหง่ทอง) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “สวุณฺณวณฺโณ” เป็นบทอุปมา โดยม ี“วยิ”ศพัท ์เป็นบทสอ่ง

อรรถอุปมาใหป้รากฏ บทวา่ “วณฺโณ” เป็นบททีถ่กูน�ามาเปรยีบเทยีบ โดยมบีทวา่ “ยสฺส” ลงฉฏัฐี

วภิตัต ิเป็นอญัญบท ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “ฉฏฺยิตฺถ อุปมานปพฺุพปทพหพฺุพหีสิมาส”

ว.ิ สวุณฺณวณฺโณ  วยิ  วณฺโณ  ยสฺส  โสย�  สวุณฺณวณฺโณ,  ภควา.  (สวุณฺณวณฺณ+วยิ+วณฺณ) 

 อ.วรรณะ เพยีงดงั อ.วรรณะแหง่ทอง ของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคใ์ด มอียู ่ อ.พระผูม้ ี

พระภาคเจา้ พระองคน์ัน้ ชือ่วา่สวุณฺณวณฺณ. (ผูม้วีรรณะเพยีงดงัวรรณะแหง่ทอง) (ลบวณฺณ

ศพัทห์ลงั)
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ว.ิ นาคสฺส  วยิ  อสฺส  คตตี ิ นาคคติ,  ภควา.  (นาค + วยิ + คต)ิ

 อ.การไป เพยีงดงัการไปแหง่ชา้งตวัประเสรฐิ ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ ชือ่วา่นาคคต.ิ (ผูม้กีารไปเพยีงดงัการไปของชา้ง)

ว.ิ สหีสฺส  วยิ  อสฺส  หนูต ิ สีหหนุ,  ภควา.  (สหี + วยิ + หนุ)

 อ.คาง เพยีงดงัคางของราชสหี ์ ของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ 

อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคน์ัน้ ชือ่วา่สหีหนุ. (ผูม้คีางเพยีงดงัคางของราชสหี)์

ว.ิ เอณสฺิส  วยิ  อสฺส  ชงฺฆาต ิ เอณิชงฺโฆ,  ภควา.  (เอณ ิ+ วยิ + ชงฺฆา)

 อ.พระชงฆ ์เพยีงดงัแขง้ ของเน้ือทราย ของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้ มอียู ่เพราะเหตุ

นัน้ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคน์ัน้ ชือ่วา่เอณชิงฺฆ. (ผูม้แีขง้เพยีงดงัแขง้ของเน้ือทราย)

ว.ิ สหีสฺส  ปพฺุพทฺธ�  วยิ  อสฺส  กาโยต ิ สีหปพุพฺทธฺกาโย,  ภควา.  (สหีปพฺุพทฺธ + วยิ + กาย)

 อ.กาย เพยีงดงักายขา้งหน้า ของราชสหี ์ ของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้ มอียู ่ เพราะ

เหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคน์ัน้ ชือ่วา่สหีปพฺุพทฺธกาย. (ผูม้กีายเพยีงดงักาย 

ขา้งหน้าของราชสหี)์

ว.ิ พฺรหฺมโุน  วยิ  อฏฺงฺคสมนฺนาคโต  สโร  อสฺสาต ิ พรฺหมฺสสฺโร,  ภควา.  (พฺรหฺม + วยิ + สร)

 อ.เสยีง อนัประกอบดว้ยองค ์๘ เพยีงดงัเสยีง แหง่พรหม ของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้ 

มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้ ชือ่วา่พฺรหฺมสฺสร. (ผูม้เีสยีงเพยีงดงั

เสยีง แหง่พรหม)

๗. วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพหีสิมาส

 วาสททฺตถฺ สงฺขโฺยภยปทพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีบ่ททัง้สองเป็นสงัขยา  

ในอรรถของวาศพัท ์ แสดงความไมแ่น่นอน เชน่  เทฺว  วา  ตโย  วา  ปตฺตา  ทวฺตติฺปตตฺา.   

(ทฺว ิ+ ต ิ+ ปตฺต) อ.บาตร ท. สอง หรอื หรอืวา่ สาม ชือ่วา่ทฺวตฺตปิตฺต. (สองหรอืสามบาตร) ใน

ตวัอยา่งน้ี บทวา่ “เทฺว” กบับทวา่ “ตโย” เป็นสงัขยา และม ี “วาศพัท”์ ต่อทา้ยทัง้สองศพัท ์ 

ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหพฺุพหีสิมาส”

ว.ิ เทฺว  วา  ตโย  วา  ปตฺตา  ทวฺตติฺปตตฺา.  (ทว ิ+ต ิ+ ปตฺต) 

 อ.บาตร ท. สองหรอื หรอืวา่สาม ชือ่วา่ทวตฺตปิตฺต. (สองหรอืสามบาตร)

ว.ิ ทฺวหี�  วา  ตหี�  วา  ทวีฺหตีห.ํ  (ทฺวหี + ตหี)

 อ.สองวนั หรอื หรอืวา่ อ.สามวนั ชือ่วา่ทฺวหีตหี. (สองหรอืสามวนั)

ว.ิ ฉ  วา  ปญฺจ  วา  วาจา  ฉปปฺญจฺวาจา.  (ฉ + ปญฺจ + วาจา)

 อ.ค�าพดู ท. หกค�า หรอื หรอืวา่ หา้ค�า ชือ่วา่ฉปปฺญฺจวาจา. (หกหรอืหา้ค�า)
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ว.ิ สตฺต  วา  อฏฺ  วา  มาสา  สตฺตฏฺมาสา.  (สตฺต + อฏฺ + มาส)

 อ.เดือน ท. เจ็ด หรือ หรือว่า แปด ชื่อว่าสตฺตฏฺมาส. (เจ็ดหรือแปดเดือน)

ว.ิ เอกโยชน�  วา  ทฺวโิยชนานิ  วา  เอกโยชนทวิฺโยชนานิ.  (เอกโยชน + ทฺวโิยชน)

 อ.หน่ึงโยชน์ หรอื หรอืวา่ อ.สองโยชน์ ท. ชือ่วา่เอกโยชนทฺวโิยชน. (หน่ึงโยชน์ หรอื 

สองโยชน์)

๘. ทสินฺตราฬตฺถพหุพฺพหีสิมาส

 ทิสนฺตราฬตถฺพหพุพีฺหิสมาส  คอื พหพุพหีสิมาสทีใ่ชใ้นอรรถระหวา่งทศิทัง้สอง ไดแ้ก่

การพดูถงึทศิเฉยีงต่างๆ นัน่เอง เชน่  ปพฺุพสฺสา  จ  ทกฺขณิสฺสา  จ  ทสิาย  ยทนฺตราฬ�  สาย�   

ปพุพฺทกฺขิณา,  วทิสิา. (ปพฺุพา + ทกฺขณิา). อ.ทศิเฉยีงใด ถอืเอาซึง่ระหวา่งกลาง แหง่ทศิตะวนั

ออกดว้ย แหง่ทศิใตด้ว้ย อ.ทศิเฉยีงนัน้ ชือ่วา่ปพฺุพทกฺขณิา. (ทศิตะวนัออกเฉยีงใต)้ ในตวัอยา่งน้ี 

บทวา่ “ปพฺุพสฺสา” พดูถงึทศิตะวนัออก บทวา่ “ทกฺขณิสฺสา” พดูถงึทศิใต ้บทวา่ “ยา” เป็นอญัญบท 

หมายถงึทศิเฉยีง ฉะนัน้ เมือ่พดูถงึทศิเฉยีงของทัง้สองทศิดงักลา่ว จงึไดแ้ก่ทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้

พหพุพหีสิมาสน้ี จงึไดช้ือ่วา่ “ทสินฺตราฬตฺถพหพฺุพหีสิมาส” 

ว.ิ ปพฺุพสฺสา  จ  ทกฺขณิสฺสา  จ  ทสิาย  ยทนฺตราฬ�  สาย�  ปพุพฺทกฺขิณา,  วทิสิา.  (ปพฺุพา+ 

ทกฺขณิา)

 อ.ทศิเฉยีงใด ถอืเอาซึง่ระหวา่งกลาง แหง่ทศิตะวนัออกดว้ย แหง่ทศิใตด้ว้ย อ.ทศิเฉยีงนัน้ 

ชือ่วา่ปพฺุพทกฺขณิา. (ทศิตะวนัออกเฉยีงใต)้ (รสัสะ)

ว.ิ  ปพฺุพสฺสา  จ  อุตฺตราย  จ  ทสิาย  ยทนฺตราฬ�  สาย�  ปพุพฺตุตฺรา,  วทิสิา. (ปพฺุพา + อุตฺตรา) 

 อ.ทศิเฉยีงใด ถอืเอาซึง่ระหวา่งกลาง แหง่ทศิตะวนัออกดว้ย แหง่ทศิเหนือดว้ย อ.ทศิเฉยีงนัน้ 

ชือ่วา่ปพฺุพตฺุตรา. (ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ) (รสัสะ)

ว.ิ อปราย  จ  ทกฺขณิสฺสา  จ  ทสิาย  ยทนฺตราฬ�  สาย�  อปรทกขิฺณา,  วทิสิา.  (อปรา + ทกฺขณิา) 

 อ.ทศิเฉยีงใด ถอืเอาซึง่ระหวา่งกลาง แหง่ทศิตะวนัตกดว้ย แหง่ทศิใตด้ว้ย อ.ทศิเฉยีงนัน้  

ชือ่วา่อปรทกฺขณิา. (ทศิตะวนัตกเฉยีงใต)้ (รสัสะ)

ว.ิ ปจฺฉมิาย  จ  อุตฺตราย  จ  ทสิาย  ยทนฺตราฬ�  สาย�  ปจฉิฺมตุตฺรา,  วทิสิา. (ปจฺฉมิา + อุตฺตรา) 

 อ.ทศิเฉยีงใด ถอืเอาซึง่ระหวา่งกลาง แหง่ทศิตะวนัตกดว้ย แหง่ทศิเหนือดว้ย อ.ทศิเฉยีงนัน้ 

ชือ่วา่ปจฺฉมิตฺุตรา. (ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนือ) (รสัสะ)



280 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๙. พฺยตหิารลกฺขณพหุพฺพหีสิมาส

 พยฺติหารลกฺขณพหพุพีฺหิสมาส คอื พหพุพหีสิมาสทีล่กัษณะแผข่ยายออกไป หมาย 

ความวา่ ลุกลามไปสูก่ริยิาการกระท�าอยา่งใดอยา่งหน่ึง เชน่ เกเสส ุ จ  เกเสส ุ จ  คเหตฺวา  อทิ�  

ยทฺุธ�  ปวตฺตตตี ิ เกสาเกสิ.  (เกส + เกส + คเหตฺวา + อมิ). อ.การต่อสูน้ี้ จบัดงึแลว้ ทีผ่ม ท.ของ

ฝ่ายน้ีดว้ย ทีผ่ม ท.ของฝ่ายโน้นดว้ย ยอ่มเป็นไป เพราะเหตุนัน้ อ.การต่อสูน้ี้ ชือ่วา่เกสาเกส.ิ (การ

ต่อสูท้ีม่กีารดงึผมกนัและกนั) ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ “เกเสส”ุ ทัง้สองบท เป็นผลเน่ืองมาจาก  

การทะเลาะกนั โดยมบีทวา่ “อทิ�” เป็นอญัญบท ฉะนัน้ จงึไดช้ือ่วา่เป็น “พฺยตหิารลกฺขณพหพฺุพหีิ

สมาส”

ว.ิ ทณฺเฑห ิ จ  ทณฺเฑห ิ จ  ปหรตฺิวา  อทิ�  ยทฺุธ�  ปวตฺตตตี ิ ทณฺฑาทณฺฑิ.  (ทณฺฑ + ทณฺฑ + 

ปหรตฺิวา + อมิ) 

 อ.การต่อสูน้ี้ ตแีลว้ ดว้ยทอ่นไม ้ท.ของฝ่ายน้ีดว้ย ดว้ยทอ่นไม ้ท.ของฝ่ายโน้นดว้ย ยอ่มเป็น

ไป เพราะเหตุนัน้ อ.การต่อสูน้ี้ ชือ่วา่ทณฺฑาทณฺฑ.ิ (การต่อสูท้ีม่กีารตดีว้ยทอ่นไม)้ (ทฆีะ อ 

เป็น อา ทา่มกลางสมาส, แปลงสระทีส่ดุของสมาสเป็น อ)ิ

๖.๖ ทวันทสมาส 

 ทวฺนฺทสมาส คอื สมาสทีย่อ่นามบทตัง้แต่สองบทขึน้ไป อนัมอีรรถรวบรวมซึง่กนัและกนั 

และมวีภิตัตเิหมอืนกนั ค�าแปลของทวนัทสมาส แปลวา่ “...และ...” 

หลกัการเรียงศพัทไ์ว้ก่อนและหลงัในทวนัทสมาส มีดงัน้ี

 (๑) เรยีงตามสิง่ทีน่่าบชูามาก-น่าบชูาน้อย มคีณุมาก-มคีณุน้อย  เชน่  สารปิตฺุโต  จ   

โมคฺคลฺลาโน  จ  สาริปตุตฺโมคคฺลฺลานา.

 (๒)  เรยีงตามทีม่สีระน้อย-มาก  เชน่  จนฺโท  จ  สรูโิย  จ  จนฺทสริูยา.

 (๓) เรยีงตามอวิณัณะและอุวณัณะเป็นทีส่ดุ  เชน่  อคฺค ิ จ  ธโูม  จ  อคคิฺธมูา.

 (๔) เรยีงตามอการนัตม์สีระเป็นเบือ้งตน้ เชน่  อตฺโถ  จ  ธมฺโม  จ  อตถฺธมมฺา.

 (๕)  เรยีงตาม(สงัขยา)จ�านวน จากน้อยไปหามาก  เชน่  เอกกญฺจ  ทกุญฺจ  เอกกทกุ.ํ

 (๖) กรณทีีม่ศีพัทเ์ป็นจ�านวนมาก ไมม่คีวามแน่นอนในการเรยีงล�าดบั
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๑. อติรตีรโยคทฺวนฺท (อสมาหาร) 

 อิตรีตรโยคทวฺนฺท (อสมาหาร) ไดแ้ก่ ทวนัทสมาสทีม่อีรรถของแต่ละบท เป็นประธาน

เสมอกนั ฉะนัน้ จงึมรีปูเป็นพหวุจนะเทา่นัน้ สว่นลงิค ์ มลีงิคต์ามบทหลงั เชน่  สารปิตฺุโต  จ  

โมคฺคลฺลาโน  จ  สาริปตุตฺโมคคฺลฺลานา. พระสารบีุตรดว้ย พระโมคคลัลานะดว้ย ชือ่วา่สารปิตฺุต-

โมคฺคลฺลาน. (พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ) มาจาก “สารปิตฺุต + โมคฺคลฺลาน” ทัง้สองศพัท ์  

มอีรรถเสมอกนั เทา่เทยีมกนั ฉะนัน้ ใหล้งวภิตัตพิหวุจนะเทา่นัน้

ว.ิ เทโว  จ  มนุสฺโส  จ  เทวมนุสสฺา.  (เทว + มนุสฺส)

 อ.เทวดาดว้ย อ.มนุษยด์ว้ย ชือ่วา่เทวมนุสฺส. (เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย)

ว.ิ สมโณ  จ  พฺราหฺมโณ  จ  สมณพรฺาหมฺณา.  (สมณ + พฺราหฺมณ)

 อ.สมณะดว้ย อ.พราหมณ์ดว้ย ชือ่วา่สมณพฺราหฺมณ. (สมณะและพราหมณ์ทัง้หลาย)

ว.ิ พฺราหฺมโณ  จ  คหปตโิก  จ  พรฺาหมฺณคหปติกา.  (พฺราหฺมณ + คหปตกิ)

 อ.พราหมณ์ดว้ย อ.คหบดดีว้ย ชือ่วา่พฺราหฺมณคหปตกิ. (พราหมณ์และคหบดทีัง้หลาย)

ว.ิ ขตฺตโิย  จ  พฺราหฺมโณ  จ  ขตติฺยพรฺาหมฺณา.  (ขตฺตยิ + พฺราหฺมณ)

 อ.กษตัรยิด์ว้ย อ.พราหมณ์ดว้ย ชือ่วา่ขตฺตยิพฺราหฺมณ.  (กษตัรยิแ์ละพราหมณ์ทัง้หลาย)

ว.ิ จนฺทโิม  จ  สรูโิย  จ  จนฺทิมสริูยา.  (จนฺทมิ + สรูยิ)

 อ.พระจนัทรด์ว้ย อ.พระอาทติยด์ว้ย ชือ่วา่จนฺทมิสรูยิ.  (พระจนัทรแ์ละพระอาทติยท์ัง้หลาย)

ว.ิ มาตา  จ  ปิตา  จ  มาตาปิตโร.  (มาตุ + ปิตุ) (แปลง อุ ของมาตุศพัทเ์ป็น อา = เตส ุวทฺุธฯิ)

 อ.มารดาดว้ย อ.บดิาดว้ย ชือ่วา่มาตาปิตุ.  (มารดาและบดิาทัง้หลาย)

ว.ิ ปิตา  จ  ปตฺุโต  จ  ปิตาปตุตฺา.  (ปิตุ + ปตฺุต) (แปลง อุ ของปิตุศพัทเ์ป็น อา = เตส ุวทฺุธฯิ)

 อ.บดิาดว้ย อ.บุตรดว้ย ชือ่วา่ปิตาปตฺุต.  (บดิาและบุตรทัง้หลาย)

ว.ิ จนฺโท  จ  สรูโิย  จ  จนฺทสริูยา.  (จนฺท + สรูยิ)

 อ.พระจนัทรด์ว้ย อ.พระอาทติยด์ว้ย ชือ่วา่จนฺทสรูยิ.  (พระจนัทรแ์ละพระอาทติยท์ัง้หลาย)

ว.ิ นิคมา  จ  ชนปทา  จ  นิคมชนปทา.  (นิคม + ชนปท)

 อ.นิคม ท.ดว้ย อ.ชนบท ท.ดว้ย ชือ่วา่นิคมชนปท.  (นิคมและชนบททัง้หลาย)

ว.ิ สรุา  จ  อสรุา  จ  ครฬุา  จ  มนุชา  จ  ภุชคา  จ  คนฺธพฺพา  จ  สรุาสรุครฬุมนุชภชุค- 

คนฺธพพฺา. (สรุ + อสรุ + ครฬุ + มนุช + ภุชค + คนฺธพฺพ)

 อ.เทวดา ท.ดว้ย อ.อสรู ท.ดว้ย อ.ครฑุ ท.ดว้ย อ.มนุษย ์ท.ดว้ย อ.นาค ท.ดว้ย อ.คนธรรพ ์

ท.ดว้ย ชือ่วา่สรุาสรุครฬุมนุชภุชคคนฺธพฺพ.  (เทวดา อสรู ครฑุ มนุษย ์นาค และคนธรรพ)์
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ว.ิ อคฺค ิ จ  ธโูม  จ  อคคิฺธมูา.  (อคฺค ิ+ ธมู)

 อ.ไฟดว้ย อ.ควนัดว้ย ชือ่วา่อคฺคธิมู.  (ไฟและควนั)

ว.ิ ธาตโว  จ  ลงฺิคานิ  จ  ธาตลิุงฺคานิ.  (ธาตุ + ลงฺิค)

 อ.ธาตุ ท.ดว้ย อ.ลงิค ์ท.ดว้ย ชือ่วา่ธาตุลงฺิค.  (ธาตุและลงิค)์

ว.ิ อตฺโถ  จ  ธมฺโม  จ  อตถฺธมมฺา.  (อตฺถ + ธมฺม)

 อ.อรรถดว้ย อ.ธรรมดว้ย ชือ่วา่อตฺถธมฺม.  (อรรถและธรรม)

ว.ิ อตฺโถ  จ  สทฺโท  จ  อตถฺสททฺา.  (อตฺถ + สทฺท)

 อ.อรรถดว้ย อ.ศพัทด์ว้ย ชือ่วา่อตฺถสทฺท.  (อรรถและศพัท)์

ว.ิ สทฺโท  จ  อตฺโถ  จ  สททฺตถฺา.  (สทฺท + อตฺถ)

 อ.ศพัทด์ว้ย อ.อรรถดว้ย ชือ่วา่สทฺทตฺถ.  (ศพัทแ์ละอรรถ)

๒. สมาหารทฺวนฺท

 สมาหารทวฺนฺท ไดแ้ก่ การรวบรวมอรรถทัง้หลายใหเ้ป็นอนัเดยีวกนั รปูส�าเรจ็จะเป็น  

นปงุสกลงิค ์เอกวจนะเทา่นัน้  เชน่  จกฺข ุ จ  โสตญฺจ  จกฺขโุสต.ํ  ตาดว้ย หดูว้ย ชือ่วา่จกฺขโุสต. 

(ตาและห)ู มาจาก “จกฺข ุ+ โสต” บทวา่ “จกฺข”ุ และบทวา่ “โสต” ลว้นเป็นอวยัวะ ทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ 

ความหมายแยกเป็นอสิระจากกนั แต่กลา่วโดยความเป็นอวยัวะทีร่วมอยูด่ว้ยกนั กลา่วถงึการรวม 

อยูข่องศพัทน์ัน้

ว.ิ  จกฺข ุ จ  โสตญฺจ  จกฺขโุสต.ํ  (จกฺข ุ+ โสต)

 อ.ตาดว้ย อ.หดูว้ย ชือ่วา่จกฺขโุสต. (ตาและห)ู

ว.ิ สมโถ  จ  วปิสฺสนา  จ  สมถวิปสสฺนํ.  (สมถ + วปิสฺสนา)

 อ.สมถะดว้ย อ.วปัิสสนาดว้ย ชือ่วา่สมถวปิสฺสน. (สมถะและวปัิสสนา)

ว.ิ มขุญฺจ   นาสกิา  จ  มขุนาสิก.ํ  (มขุ + นาสกิา) (รสัสะทีส่ดุสมาส = สโร รสฺโส นปุ� สเก)

 อ.ปากดว้ย อ.จมกูดว้ย ชือ่วา่มขุนาสกิ.  (ปากและจมกู)

ว.ิ หนุ  จ  ควีา  จ  หนุคีว.ํ  (หนุ + ควีา) (รสัสะทีส่ดุสมาส)

 อ.คางดว้ย อ.คอดว้ย ชือ่วา่หนุควี.  (คางและคอ)

ว.ิ กณฺโณ  จ  นาสา  จ  กณฺณนาส.ํ  (กณฺณ + นาสา) (รสัสะทีส่ดุสมาส)

 อ.หดูว้ย อ.จมกูดว้ย ชือ่วา่กณฺณนาส.  (หแูละจมกู)

ว.ิ ปาณ ิ จ  ปาโท  จ  ปาณิปาท.ํ  (ปาณ ิ+ ปาท)

 อ.มอืดว้ย อ.เทา้ดว้ย ชือ่วา่ปาณปิาท.  (มอืและเทา้)
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ว.ิ ฉว ิ จ  ม�สญฺจ  โลหติญฺจ  ฉวิมสํโลหิต.ํ  (ฉว ิ+ ม�ส + โลหติ)

 อ.ผวิหนงัดว้ย อ.เน้ือดว้ย อ.เลอืดดว้ย ชือ่วา่ฉวมิ�สโลหติ.  (ผวิหนงั เน้ือ และเลอืด)

ว.ิ คตีญฺจ  วาทติญฺจ  คีตวาทิต.ํ  (คตี + วาทติ)

 อ.การขบัรอ้งดว้ย อ.การบรรเลงดว้ย ชือ่วา่คตีวาทติ.  (การขบัรอ้งและการบรรเลง)

ว.ิ สมฺมญฺจ  ตาฬญฺจ  สมมฺตาฬํ.  (สมฺม + ตาฬ)

 อ.การตฆีอ้งดว้ย อ.การปรบมอืดว้ย ชือ่วา่สมฺมตาฬ.  (การตฆีอ้งและการปรบมอื)

ว.ิ สงฺโข  จ  ปณโว  จ  ฑณฺิฑโิม  จ  สงฺขปณวฑิณฺฑิม.ํ  (สงฺข + ปณว + ฑณฺิฑมิ)

 อ.สงัขด์ว้ย อ.กลองบณัเฑาะวด์ว้ย อ.เปิงมางดว้ย ชือ่วา่สงฺขปณวฑณฺิฑมิ.  (สงัข ์ กลอง

บณัเฑาะว ์และเปิงมาง)

ว.ิ สงฺขา  จ  ปณวา  จ  ฑณฺิฑมิา  จ  สงฺขปณวฑิณฺฑิม.ํ  (สงฺข + ปณว + ฑณฺิฑมิ)

 อ.สงัข ์ ท.ดว้ย อ.กลองบณัเฑาะว ์ ท.ดว้ย อ.เปิงมาง ท.ดว้ย ชือ่วา่สงฺขปณวฑณฺิฑมิ.(สงัข ์

กลองบณัเฑาะว ์และเปิงมาง)

ว.ิ ผาโล  จ  ปาจนญฺจ  ผาลปาจนํ.  (ผาล + ปาจน)

 อ.ผาลดว้ย  อ.ปฏกัดว้ย  ชือ่วา่ผาลปาจน.  (ผาลและปฏกั)

ว.ิ ยคุญฺจ  นงฺคลญฺจ  ยคุนงฺคล.ํ  (ยคุ + นงฺคล)

 อ.แอกดว้ย อ.ไถดว้ย ชือ่วา่ยคุนงฺคล.  (แอกและไถ)

ว.ิ หตฺถโิน  จ  อสฺสา  จ  หตถิฺอสสฺ.ํ  (หตฺถ ี+ อสฺส) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.ชา้ง ท.ดว้ย อ.มา้ ท.ดว้ย ชือ่วา่หตฺถอิสฺส.  (ชา้งและมา้)

ว.ิ รถา  จ  ปตฺตกิา  จ  รถปตติฺก.ํ  (รถ + ปตฺตกิ)

 อ.รถ ท.ดว้ย อ.ทหารบก ท.ดว้ย ชือ่วา่รถปตฺตกิ.  (รถและทหารบก)

ว.ิ อส ิ จ  จมฺมญฺจ  อสิจมมฺ.ํ  (อส ิ+ จมฺม)

 อ.ดาบดว้ย อ.โลด่ว้ย ชือ่วา่อสจิมฺม.  (ดาบและโล)่

ว.ิ ธนุ  จ  กลาโป  จ  ธนุกลาปํ.  (ธนุ + กลาป)

 อ.ธนูดว้ย อ.แลง่ธนูดว้ย ชือ่วา่ธนุกลาป.  (ธนูและแลง่ธนู)

ว.ิ ฑ�สา  จ  มกสา  จ  ฑสํมกส.ํ  (ฑ�ส + มกส)

 อ.เหลอืบ ท.ดว้ย อ.ยงุ ท.ดว้ย ชือ่วา่ฑ�สมกส.  (เหลอืบและยงุ)

ว.ิ กุนฺถา  จ  กปิิลฺลกิา  จ  กนฺุถกิปิลฺลิก.ํ  (กุนฺถ + กปิิลฺลกิ)

 อ.มด ท.ดว้ย อ.ปลวก ท.ดว้ย ชือ่วา่กุนฺถกปิิลฺลกิ.  (มดและปลวก)

ว.ิ กฏีา  จ  ปฏงฺคา  จ  กีฏปฏงฺค.ํ  (กฏี + ปฏงฺค)

 อ.ตวัแกว้ ท.ดว้ย อ.ตัก๊แตน ท.ดว้ย ชือ่วา่กฏีปฏงฺค.  (ตวัแกว้และตัก๊แตน)
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ว.ิ กฏีา  จ  สรสีปา  จ  กีฏสรีสปํ.  (กฏี + สรสีป)

 อ.ตวัแกว้ ท.ดว้ย อ.แมงป่อง ท.ดว้ย ชือ่วา่กฏีสรสีป.  (ตวัแกว้และแมงป่อง)

ว.ิ อห ิ จ  นกุโล  จ  อหินกลุ.ํ  (อห ิ+ นกุล)

 อ.งดูว้ย  อ.พงัพอนดว้ย ชือ่วา่อหนิกุล.  (งแูละพงัพอน)

ว.ิ พฬิาโร  จ  มสูกิา  จ  พิฬารมสิูก.ํ  (พฬิาร + มสูกิา)  (รสัสะทีส่ดุสมาส)

 อ.แมวดว้ย อ.หนูดว้ย ชือ่วา่พฬิารมสูกิ.  (แมวและหนู)

ว.ิ กาโก  จ  โอลโูก  จ  กาโกลกู.ํ  (กาก + โอลกู)

 อ.กาดว้ย  อ.นกเคา้ดว้ย ชือ่วา่กาโกลกู.  (กาและนกเคา้)

ว.ิ สปโฺป  จ  มณฺฑโูก  จ  สปปฺมณฺฑูก.ํ  (สปปฺ + มณฺฑกู)

 อ.งดูว้ย อ.กบดว้ย ชือ่วา่สปปฺมณฺฑกู.  (งแูละกบ)

ว.ิ ครโุฬ  จ  สปโฺป  จ  ครฬุสปปํฺ.  (ครฬุ + สปปฺ)

 อ.ครฑุดว้ย อ.นาคดว้ย ชือ่วา่ครฬุสปปฺ.  (ครฑุและนาค)

ว.ิ สลีญฺจ  ปฺาณฺจ  สีลปญฺญาณํ.  (สีล + ปฺาณ)

 อ.ศลีดว้ย อ.ปัญญาดว้ย ชือ่วา่สลีปญฺาณ.  (ศลีและปัญญา)

ว.ิ นามญฺจ  รปูญฺจ  นามรปํู.  (นาม + รปู)

 อ.นามดว้ย อ.รปูดว้ย ชือ่วา่นามรปู.  (นามและรปู)

ว.ิ หริ ิ จ  โอตฺตปปฺญฺจ  หิโรตตฺปปํฺ.  (หริ ิ+ โอตฺตปปฺ)

 อ.ความละอายดว้ย อ.ความเกรงกลวัดว้ย ชือ่วา่หโิรตฺตปปฺ. (ความละอายและความเกรงกลวั)

ว.ิ สต ิ จ  สมฺปชญฺญฺจ  สติสมปฺชญญํฺ.  (สต ิ+ สมฺปชญฺ)

 อ.ความระลกึไดด้ว้ย อ.ความรูส้กึตวัดว้ย ชือ่วา่สตสิมฺปชญฺ.  (สตแิละสมัปชญัญะ)

ว.ิ โลโภ  จ  โมโห  จ  โลภโมห.ํ  (โลภ + โมห)

 อ.ความโลภดว้ย อ.ความหลงดว้ย ชือ่วา่โลภโมห.  (โลภะและโมหะ)

ว.ิ โทโส  จ  โมโห  จ  โทสโมห.ํ  (โทส + โมห)

 อ.ความโกรธดว้ย อ.ความหลงดว้ย ชือ่วา่โทสโมห.  (โทสะและโมหะ)

ว.ิ อหริโิก  จ  อโนตฺตปปฺญฺจ  อหิริกาโนตตฺปปํฺ.  (อหริกิ + อโนตฺตปปฺ)

 อ.ความไมล่ะอายดว้ย อ.ความไมเ่กรงกลวัดว้ย ชือ่วา่อหริกิาโนตฺตปปฺ. (ความไมล่ะอาย และ

ไมเ่กรงกลวั)

ว.ิ ถนีญฺจ  มทฺิธญฺจ  ถีนมิทธฺ.ํ  (ถนี + มทฺิธ)

 อ.ความหดหูด่ว้ย อ.ความงว่งเหงาหาวดว้ย ชือ่วา่ถนีมทฺิธ. (ถนีะและมทิธะ)

ว.ิ   อุทฺธจฺจญฺจ  กุกฺกุจฺจญฺจ  อทุธฺจจฺกกฺุกจุจฺ.ํ  (อุทฺธจฺจ + กุกฺกุจฺจ)

 อ.ความฟุ้งซ่านดว้ย อ.ความร�าคาญใจดว้ย ชือ่วา่อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ. (ความฟุ้งซ่านและร�าคาญใจ)
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ว.ิ อาธปิจฺจญฺจ  ปรวิาโร  จ  อาธิปจจฺปริวาโร. (อาธปิจฺจ + ปรวิาร)

 อ.ความเป็นแหง่อธบิดดีว้ย อ.บรวิารดว้ย ชือ่วา่อาธปิจฺจปรวิาร. (ความเป็นแหง่อธบิดแีละ

บรวิาร)

ว.ิ ฉนฺโท  จ  ปารสิทฺุธ ิ จ  ฉนฺทปาริสทุธิฺ. (ฉนฺท + ปารสิทฺุธ)ิ

 อ.ฉนัทะดว้ย อ.ปารสิทุธดิว้ย ชือ่วา่ฉนฺทปารสิทฺุธ.ิ (ฉนัทะและปารสิทุธ)ิ

ว.ิ ปฏสินฺธ ิ จ  ปวตฺต ิ จ  ปฏิสนฺธิปปฺวตติฺ. (ปฏสินฺธ ิ+ ปวตฺต)ิ

 อ.ปฏสินธกิาลดว้ย อ.ปวตัตกิาลดว้ย ชือ่วา่ปฏสินฺธปิปฺวตฺต.ิ (ปฏสินธกิาลและปวตัตกิาล)

ว.ิ ทาส ี จ  ทาโส  จ  ทาสิทาส.ํ  (ทาส ี+ ทาส) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.ทาสหญงิดว้ย อ.ทาสชายดว้ย ชือ่วา่ทาสทิาส.  (ทาสหญงิและทาสชาย)

ว.ิ อตฺิถ ี จ  ปมุา  จ  อิตถิฺปมุ.ํ  (อตฺิถ ี+ ปมุ) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.หญงิดว้ย อ.ชายดว้ย ชือ่วา่อตฺิถปิมุ.  (หญงิและชาย)

ว.ิ ปตฺโต  จ  จวีรญฺจ  ปตตฺจีวร.ํ  (ปตฺต + จวีร)

 อ.บาตรดว้ย อ.จวีรดว้ย ชือ่วา่ปตฺตจวีร.  (บาตรและจวีร)

ว.ิ สาขา  จ  ปลาโส  จ  สาขาปลาส.ํ  (สาขา + ปลาส)

 อ.กิง่ไมด้ว้ย อ.ใบไมด้ว้ย ชือ่วา่สาขาปลาส.  (กิง่ไมแ้ละใบไม)้

ว.ิ เอกกญฺจ  ทกุญฺจ  เอกกทกุ.ํ  (เอกก + ทกุ)

 อ.หมวดหน่ึงดว้ย อ.หมวดสองดว้ย ชือ่วา่เอกกทกุ.  (หมวดหน่ึงและหมวดสอง)

ว.ิ ทกุญฺจ  ตกิญฺจ  ทกุติก.ํ  (ทกุ + ตกิ)

 อ.หมวดสองดว้ย อ.หมวดสามดว้ย ชือ่วา่ทกุตกิ.  (หมวดสองและหมวดสาม)

ว.ิ ตกิญฺจ  จตุกฺกญฺจ  ติกจตกฺุก.ํ  (ตกิ + จตุกฺก)

 อ.หมวดสามดว้ย อ.หมวดสีด่ว้ย ชือ่วา่ตกิจตุกฺก.  (หมวดสามและหมวดสี)่

ว.ิ จตุกฺกญฺจ  ปญฺจกญฺจ  จตกฺุกปญจฺก.ํ  (จตุกฺก + ปญฺจก)

 อ.หมวดสีด่ว้ย อ.หมวดหา้ดว้ย ชือ่วา่จตุกฺกปญฺจก.  (หมวดสีแ่ละหมวดหา้)

ว.ิ ทโีฆ  จ  มชฺฌโิม  จ  ทีฆมชฌิฺม.ํ  (ทฆี + มชฺฌมิ)

 อ.ยาวดว้ย อ.ปานกลางดว้ย ชือ่วา่ทฆีมชฺฌมิ.  (ยาวและปานกลาง)

ว.ิ โอรพฺภกิา  จ  สกูรกิา  จ  โอรพภิฺกสกูริก.ํ  (โอรพฺภกิ + สกูรกิ)

 อ.คนฆา่แกะ ท.ดว้ย อ.คนฆา่สกุร ท.ดว้ย ชือ่วา่โอรพฺภกิสกูรกิ.  (คนฆา่แกะและคนฆา่สกุร

เลีย้งชพี)

ว.ิ สากุณกิา  จ  มาควกิา  จ  สากณิุกมาควิก.ํ  (สากุณกิ + มาควกิ)

 อ.คนฆา่นก ท.ดว้ย อ.คนฆา่เน้ือ ท.ดว้ย ชือ่วา่สากุณกิมาควกิ.  (พรานนกและพรานเนื้อ)
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ว.ิ สปาโก  จ  จณฺฑาโล  จ  สปากจณฺฑาล.ํ  (สปาก + จณฺฑาล)

 อ.คนกนิเน้ือสนุขัดว้ย อ.คนจณัฑาลดว้ย ชือ่วา่สปากจณฺฑาล.  (คนกนิเน้ือสนุขัและจณัฑาล)

ว.ิ ปกฺุกุโส  จ  ฉวฑาหโก  จ  ปกฺุกสุฉวฑาหก.ํ  (ปกฺุกุส + ฉวฑาหก)

 อ.คนทิง้ดอกไม(้อุจจาระ)ดว้ย อ.คนเผาศพดว้ย ชือ่วา่ปกฺุกุสฉวฑาหก.  (คนทิง้ดอกไมแ้ละ

สปัเหรอ่)

ว.ิ เวนา  จ  รถการา  จ  เวนรถการ.ํ  (เวน + รถการ)

 อ.ชา่งสาน ท.ดว้ย อ.ชา่งหนงั ท.ดว้ย ชือ่วา่เวนรถการ.  (ชา่งสานและชา่งหนงั)

ว.ิ ปพฺุพา  จ  อปรา  จ  ปพุพฺาปร.ํ  (ปพฺุพา + อปรา)  (รสัสะ)

 อ.ทศิตะวนัออกดว้ย อ.ทศิตะวนัตกดว้ย ชือ่วา่ปพฺุพาปร.  (ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก)

ว.ิ ปรุตฺถมิา  จ  ปจฺฉมิา  จ  ปรุตถิฺมปจฉิฺม.ํ  (ปรุตฺถมิา + ปจฺฉิมา) (รสัสะ)

 อ.ทศิตะวนัออกดว้ย  อ.ทศิตะวนัตกดว้ย ชือ่วา่ปรุตฺถมิปจฺฉมิ.  (ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก)

ว.ิ ทกฺขณิา  จ  อุตฺตรา  จ  ทกฺขิณุตตฺร.ํ  (ทกฺขณิา + อุตฺตรา) (รสัสะ)

 อ.ทศิใตด้ว้ย อ.ทศิเหนือดว้ย ชือ่วา่ทกฺขณุิตฺตร.  (ทศิใตแ้ละทศิเหนือ)

ว.ิ อธรา  จ  อุตฺตรา  จ  อธรตุตฺร.ํ  (อธรา + อุตฺตรา)

 อ.ทศิเบือ้งลา่งดว้ย อ.ทศิเบือ้งบนดว้ย ชือ่วา่อธรตฺุตร.  (ทศิเบือ้งลา่งและทศิเบือ้งบน)

ตัวอย่างที่เป็นได้ทั้งสมาหารทวันทสมาสและอติรตีรโยคทวันทสมาส มดีังนี้

ว.ิ อสฺสตฺถา  จ  กปิตฺถา  จ  อสสฺตถฺกปิตถฺ,ํ  อสสฺตถฺกปิตถฺา  วา.  (อสฺสตฺถ + กปิตฺถ)

 อ.ตน้โพธิ ์ท.ดว้ย อ.ตน้มะขวดิ ท.ดว้ย ชือ่วา่อสฺสตฺถกปิตฺถ.  (ตน้โพธิแ์ละตน้มะขวดิ)

ว.ิ อชา  จ  เอฬกา  จ  อเชฬก,ํ  อเชฬกา  วา.  (อช + เอฬก)

 อ.แพะ ท.ดว้ย อ.แกะ ท.ดว้ย ชือ่วา่อเชฬก.  (แพะและแกะ)

ว.ิ หิรฺฺจ  สุวณฺณฺจ  หิรญฺญสุวณฺณํ,  หิรญฺญสุวณฺณานิ  วา.  (หิรฺ + สวุณฺณ)

 อ.เงนิดว้ย อ.ทองดว้ย ชือ่วา่หริญฺสวุณฺณ.  (เงนิและทอง)

ว.ิ ชาตรปูญฺจ  รชตญฺจ  ชาตรปูรชต,ํ  ชาตรปูรชตานิ  วา.  (ชาตรปู + รชต)

 อ.ทองดว้ย อ.เงนิดว้ย ชือ่วา่ชาตรปูรชต.  (ทองและเงนิ)

ว.ิ มณ ิ จ  มตฺุตญฺจ  สงฺโข  จ  เวฬุรยิญฺจ  มณิมตุตฺสงฺขเวฬริุย,ํ  มณิมตุตฺสงฺขเวฬริุยานิ  วา.  

 อ.แกว้มณดีว้ย อ.มกุดาดว้ย อ.สงัขด์ว้ย อ.แกว้ไพฑรูยด์ว้ย ชือ่วา่มณมิตฺุตสงฺขเวฬุรยิ.  

(แกว้มณ ีมกุดา สงัข ์และแกว้ไพฑรูย)์ (มณ ิ+ มตฺุต + สงฺข + เวฬุรยิ)

ว.ิ กาส ี จ  โกสลา  จ  กาสิโกสล,ํ  กาสิโกสลา  วา.  (กาส ี+ โกสล) (รสัสะทา่มกลางสมาส)

 อ.แควน้กาส ีท.ดว้ย อ.แควน้โกศล ท.ดว้ย ชือ่วา่กาสโิกสล.  (แควน้กาสแีละแควน้โกศล)
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ว.ิ กุสลญฺจ  อกุสลญฺจ  กสุลากสุล,ํ  กสุลากสุลา  วา.  (กุสล + อกุสล)

 อ.กุศลดว้ย อ.อกุศลดว้ย ชือ่วา่กุสลากุสล.  (กุศลและอกุศล)

ว.ิ สาวชฺชญฺจ  อนวชฺชญฺจ  สาวชชฺานวชชฺ,ํ  สาวชชฺานวชชฺา  วา.  (สาวชฺช + อนวชฺช)

 อ.ธรรมอนัมโีทษดว้ย อ.ธรรมอนัไมม่โีทษดว้ย ชือ่วา่สาวชฺชานวชฺช.  (ธรรมทีม่โีทษและธรรม 

ทีไ่มม่โีทษ)

ว.ิ หนีญฺจ  ปณตีญฺจ  หีนปปฺณีต,ํ  หีนปปฺณีตา  วา.  (หนี + ปณตี)

 อ.เลวดว้ย อ.ประณตีดว้ย ชือ่วา่หนีปปฺณตี.  (เลวและประณตี)

ว.ิ กณฺหญฺจ  สกฺุกญฺจ  กณฺหสกฺุก,ํ  กณฺหสกฺุกา  วา.  (กณฺห + สกฺุก)

 อ.ด�าดว้ย อ.ขาวดว้ย ชือ่วา่กณฺหสกฺุก.  (ด�าและขาว หรอื อกุศลและกุศล)

ว.ิ สขุญฺจ  ทกฺุขญฺจ  สขุทกฺุข,ํ  สขุทกฺุขานิ  วา.  (สขุ + ทกฺุข)

 อ.ความสขุดว้ย อ.ความทกุขด์ว้ย ชือ่วา่สขุทกฺุข.  (ความสขุและความทกุข)์

ว.ิ ปฏโิฆ  จ  อนุนโย  จ  ปฏิฆานุนย,ํ  ปฏิฆานุนยา  วา.  (ปฏฆิ + อนุนย)

 อ.ความเคยีดแคน้ดว้ย อ.ความยนิดดีว้ย ชือ่วา่ปฏฆิานุนย.  (ความเคยีดแคน้และความยนิด)ี

ว.ิ ฉายา  จ  อาตโป  จ  ฉายาตปํ,  ฉายาตปา  วา.  (ฉายา + อาตป)

 อ.รม่เงาดว้ย อ.แดดดว้ย ชือ่วา่ฉายาตป.  (รม่เงาและแดด)

ว.ิ อาโลโก  จ  อนฺธกาโร  จ  อาโลกนฺธการ,ํ  อาโลกนฺธการา  วา.  (อาโลก + อนฺธการ)

 อ.แสงสวา่งดว้ย อ.ความมดืดว้ย ชือ่วา่อาโลกนฺธการ.  (แสงสวา่งและความมดื)

ว.ิ รตฺต ิ จ  ทวิา  จ  รตติฺนฺทิว,ํ  รตติฺนฺทิวา  วา.  (รตฺต ิ+ ทวิา) (ลงนิคหติอาคม, แปลง อา เป็น อ)

 อ.กลางคนืดว้ย อ.กลางวนัดว้ย ชือ่วา่รตฺตนฺิทวิ.  (กลางคนืและกลางวนั)

ว.ิ อหญฺจ  รตฺต ิ จ  อโหรตตฺ,ํ  อโหรตตฺา  วา.(อห + รตฺต)ิ (แปลง อ เป็น โอ, แปลง อ ิเป็น อ)

 อ.วนัดว้ย อ.คนืดว้ย ชือ่วา่อโหรตฺต.  (วนัและคนื)

ว.ิ สกุา  จ  สาลกิา  จ  สกุสาลิก,ํ  สกุสาลิกา  วา.  (สกุ + สาลกิา)

 อ.นกแกว้ ท.ดว้ย อ.นกสาลกิา ท.ดว้ย ชือ่วา่สกุสาลกิ.  (นกแกว้และนกสาลกิา)
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สมาสท้อง (คพฺภสมาส)

 สมาสท้อง คอื การยอ่ศพัทห์ลายๆ ศพัทเ์ขา้ดว้ยกนั โดยมสีมาสตัง้แต่สองสมาสขึน้ไป 

ย่อเขา้เป็นบทเดยีวกนั โดยมสีมาสที่วเิคราะห์สุดท้ายเป็นตวัหลกั และมสีมาสที่อยู่ภายใน  

เป็นสมาสเชือ่ม

 ส�าหรบัการเรยีกชือ่สมาสนัน้ เรยีกตามชือ่สมาสทีว่เิคราะหส์ดุทา้ย แลว้เรยีกชือ่สมาส 

ทีอ่ยูภ่ายในตัง้แต่ขา้งหน้าสดุทีว่เิคราะหก์่อน ไปตามล�าดบั สว่นการวเิคราะหน์ัน้ ใหว้เิคราะห์

สมาสภายในสดุก่อน แลว้จงึวเิคราะหไ์ลเ่รยีงไปตามล�าดบัจนถงึสมาสสดุทา้ย

 ตวัอย่างท่ี ๑ : “นานาทมุปติตปปุผฺวาสิตสานุ, ปพฺพโต”

 อุทาหรณ์วา่ “นานาทมุปติตปปุผฺวาสิตสานุ” น้ี เป็นสมาสทอ้ง โดยเป็นฉฏัฐทีวปิท- 

ตุลยาธกิรณพหพุพหีสิมาส มกีมัมธารยสมาสและตปัปรุสิสมาสอยูใ่นทอ้ง มวีเิคราะหต์ามล�าดบั

ดงัน้ี

ว.ิ นานปปฺการา  ทมุา  นานาทมุา.  (นานา + ทมุ) (วเิสสนบุพพบทกมัมธารยสมาส)

 อ.ตน้ไม ้ท. อนัมปีระการต่างๆ ชือ่วา่นานาทมุ. (ตน้ไมห้ลายชนิด)

ว.ิ นานาทเุมห ิ ปตติานิ  นานาทมุปติตานิ,  ปปุผฺานิ.  (นานาทมุ + ปตติ) (ปัญจมตีปัปรุสิ)

 อ.ดอกไม ้ท. อนัตกไปแลว้ จากตน้ไมต้่างๆ ท. ชือ่วา่นานาทมุปตติ. (ตกจากตน้ไมต้่างๆ)

ว.ิ นานาทมุปตติานิ  จ  ตานิ  ปปุผฺานิ  จาต ิ นานาทมุปติตปปุผฺานิ.  (นานาทมุปตติ + ปปุผฺ) 

 อ.อนัตกไปแล้วจากต้นไมต่้างๆ ท. ด้วย อ.อนัตกไปแล้วจากต้นไมต่้างๆ ท. เหล่านัน้  

เป็นดอกไมด้ว้ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นานาทมุปตติปปุผฺ. (ดอกไมอ้นัตกจากตน้ไมต้่างๆ)  

(วเิสสนบุพพบทกมัมธารยสมาส)

ว.ิ นานาทมุปตติปปุเฺผห ิ วาสติา  นานาทมุปติตปปุผฺวาสิตา,  สานู.  (นานาทมุปตติปปุผฺ +  

วาสติ) (ตตยิาตปัปรุสิสมาส)

 อ.ไหลเ่ขา ท. อนัถกูอบแลว้ ดว้ยดอกไมอ้นัตกไปแลว้จากตน้ไมต้่างๆ ท. ชือ่วา่นานาทมุ- 

ปตติปปุผฺวาสติ. (ถกูอบดว้ยดอกไมท้ีห่ลน่จากตน้ไมต้่างๆ)

ว.ิ นานาทมุปตติปปุผฺวาสติา  สานู  ยสฺส  ปพฺพตสฺส  โสย�  นานาทมุปติตปปุผฺวาสิตสานุ,  

ปพฺพโต.  (นานาทมุปตติปปุผฺวาสติ + สานุ) (ฉฏัฐทีวปิทตุลยาธกิรณพหพุพหีสิมาส)

 อ.ไหล่เขา ท. อนัถูกอบแลว้ดว้ยดอกไมอ้นัตกไปแลว้จากตน้ไมต่้างๆ แห่งภูเขาใด มอียู ่

อ.ภเูขานัน้ ชือ่วา่นานาทมุปตติปปุผฺวาสติสานุ,ไดแ้ก่ภเูขา (ทีม่ไีหลเ่ขาทีถ่กูอบดว้ยดอกไมท้ี่

หลน่จากตน้ไมต้่างๆ)
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 ตวัอย่างท่ี ๒ : “พยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทจุมุพิฺตกโูฏ, ปพฺพโต”

 อุทาหรณ์วา่ “พยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทจุมุพิฺตกโูฏ” น้ี เป็นฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหพุพหีสิมาส  

โดยมกีมัมธารยสมาส และตปัปรุสิสมาสอยูใ่นทอ้ง มวีเิคราะหต์ามล�าดบัดงัน้ี

ว.ิ พฺยาลมฺโพ  อมฺพธุโร  พยฺาลมพฺมพฺธุโร.  (พฺยาลมฺพ + อมฺพธุร) (วเิสสนบุพพบทกมัมธารย)

 อ.เมฆ อนัยอ้ย ชือ่วา่พฺยาลมฺพมฺพธุร. (เมฆอนัยอ้ย)

ว.ิ พฺยาลมฺพมฺพธุรสฺส  พนฺิทนิู  พยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทนิู.  (พฺยาลมฺพมฺพธุร + พนฺิท)ุ (ฉฏัฐตีปัปรุสิ)

 อ.หยาดน�้า ท. แหง่เมฆอนัยอ้ย ชือ่วา่พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิท.ุ (หยาดน�้าแหง่เมฆทีย่อ้ย)

ว.ิ พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทหู ิ จมฺุพโิต  พยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทจุมุพิฺโต,  กโูฏ.  (พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิท ุ

+ จมฺุพติ) (ตตยิาตปัปรุสิสมาส)

 อ.ยอด อนัหยาดน�้าแหง่เมฆอนัยอ้ย ท. จบูแลว้ ชือ่วา่พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทจุมฺุพติ. (ถกูหยาดน�้า 

แหง่เมฆทีย่อ้ยจบูแลว้)

ว.ิ พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทจุมฺุพโิต  กโูฏ  ยสฺส  โสย�  พยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทจุมุพิฺตกโูฏ,  ปพฺพโต.  

(พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทจุมฺุพติ + กฏู) (ฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหพุพหีสิมาส)

 อ.ยอด อนัหยาดน�้าแหง่เมฆอนัยอ้ยจบูแลว้ แหง่ภเูขาใด มอียู ่อ.ภเูขานัน้ ชือ่วา่พฺยาลมฺพมฺพ-ุ

ธรพนฺิทจุมฺุพติกฏู, ไดแ้ก่ภเูขา. (ทีม่ยีอดเขาอนัหยาดน�้าแหง่เมฆทีย่อ้ยจบูแลว้)



  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาน� อรหนฺตานเมว  โส
        วิสโย  โหติ  ต�  ตสฺมา  สกฺกจฺจ�  สมฺปฏิจฺฉถ.

ตัทธิตนัยนั้นเป็นวิสัยของพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
ญาณแล้วเท่านั้น ดังนั้น ขอเชิญท่านทั้งหลายน้อมรับตัทธิตนัยนั้น

โดยเคารพเถิด 

                    (สทฺทนีติ.สุตฺต. ๘๖๔)



บทที่ ๗
ตัทธิต ว่าด้วยการย่อบทกับปัจจัยเข้าด้วยกัน

ความหมายของตัทธติ

 ตทัธิต คอืปัจจยัหมูห่น่ึงทีใ่ชป้ระกอบหลงันามบท เพือ่แทนศพัทท์ีถ่กูลบไป (Nominal 

derivation) มวีเิคราะหว์า่ “ตสฺมา  ตวิธิลงฺิคโต  ปร�  หตฺุวา  หติา  สหติาต ิ ตทธิฺตา,  ณาทปิจฺจยา”. 

(ต + หติ)  ปัจจยัทัง้หลายม ีณ เป็นตน้ เป็นเบือ้งหลงัจากลงิคท์ัง้สามนัน้ เป็นไปดว้ยกนั เพราะ

เหตุนัน้ ชือ่วา่ตทัธติ. หรอืวเิคราะหว์า่ “เตส�  นามกิาน�  หติา  อุปการา  ตทธิฺตา” ปัจจยัทัง้หลาย

อนัเกือ้หนุน แก่บททัง้หลายอนัประกอบดว้ยนามวภิตัตเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตทัธติ. 

 ฉะนัน้ ตทัธติน้ี จงึไดแ้ก่ศพัทน์ามใหมท่ีเ่กดิจากการผสมค�านามกบัปัจจยัเขา้ดว้ยกนั  

การเรยีกชือ่ตทัธติต่างๆ เรยีกตามศพัทท์ีถ่กูลบไป ดงัมคี�ากลา่วทีว่า่ “หมตูาย หมตูทัธติ,  

หมาตาย หมาตทัธติ” เชน่ในตวัอยา่งวา่ “วาสฏฺิโ” แปลวา่ เหลา่กอของนายวสฏิฐะ มาจาก “วสิฏฺ 

+ ณปัจจยั” มรีปูวเิคราะหว์า่ “วสิฏฺสฺส  อปจฺจํ  วาสิฏฺโ” ในทีน้ี่ ลง ณปัจจยัมาแทน “อปจฺจ”ศพัท์

ทีถ่กูลบไป ดงันัน้ จงึเรยีกตทัธติน้ีวา่ “อปัจจตทัธติ” เป็นตน้

ความหมายของค�าว่า “ปัจจัย”

 ค�าวา่ “ปัจจยั” หมายความวา่เป็นแดนใหท้ราบเน้ือความของบททีถ่กูลบไป หรอืเป็นเหตุ 

ใหท้ราบเน้ือความของบททีถ่กูลบไป มวีเิคราะหว์า่ “ปฏจฺิจ  เอตสฺมา  อตฺโถ  เอตตี ิ ปจจฺโย”  (ปต ิ

+ อ ิ คตมฺิห ิในการไป + อ) แปลวา่ อ.เน้ือความ(มอีปัจจะเป็นตน้) อาศยัแลว้ จาก ณ เป็นตน้น้ี 

ยอ่มเป็นไป เพราะเหตุนัน้ อ.ณ เป็นตน้น้ี ชือ่วา่ปัจจยั. หรอืวเิคราะหว์า่ “ปตยีนฺต ิ อเนน  อตฺถาต ิ 

ปจจฺโย”  แปลวา่ อ.เน้ือความ ท. (มอีปัจจะเป็นตน้) ยอ่มถกูรู ้ดว้ย ณ เป็นตน้น้ี เพราะเหตุนัน้ 

อ.ณ เป็นตน้น้ี ชือ่วา่ปัจจยั. 

อนุพันธ์ (ตัทธติอนุพันธ์)

 อนุพนัธ ์ คอือกัษรทีจ่ะตอ้งถกูลบไปแน่นอน ไมม่กีารประกอบใชใ้นบาล ี ดงัมคี�ากลา่วที่

วา่ “อปปฺโยค ี อนุพนฺโธ” และเมือ่ลบไปแลว้ มผีลท�าใหม้กีารวทุธ(ิพฤทธิ)์สระหน้าในกรณทีีไ่มม่ี

สงัโยคเป็นทีส่ดุ ในตทัธติมตีวัเดยีว คอื ณฺอนุพนัธ ์มปัีจจยั  ๑๐ ตวั ไดแ้ก่  ณ, ณายน, ณาน, 

เณยยฺ, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว, เณร และ กณฺปัจจยั 
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ประเภทของนามศัพท์และนบิาตที่น�ามาท�าเป็นตัทธติ

๑. สทุธนาม+ปัจจยั  เชน่ สมณสฺส  อปจฺจ�  สามเณโร.  (สมณ + เณร) (อปัจจตทัธติ)

   เหลา่กอ แหง่พระสมณะ ชือ่วา่สามเณร. (สามเณร)

๒. คณุนาม+ปัจจยั   เชน่ สพฺเพส�  วเิสเสน  วโรต ิ วรตโร.  (วร + ตร) (วเิสสตทัธติ) 

   ผูป้ระเสรฐิ โดยยิง่ กวา่ชนทัง้หลาย ทัง้ปวง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่วรตร.  

   (ผูป้ระเสรฐิกวา่)

๓. สพัพนาม+ปัจจยั  เชน่  เตน  ปกาเรน  ตถา.  (ต + ถา) (อพัยยตทัธติ) 

   โดยประการนัน้ ชือ่วา่ตถา. (โดยประการนัน้)

๔. สมาสนาม+ปัจจยั เชน่ สนฺุทโร  มโน  ยสฺสาต ิ สมุโน.  (ส ุ+ มน) (พหพุพหีสิมาส)

   ใจ อนัด ีของบุคคลใด มอียู ่เพราะเหตุนัน้ บุคคลนัน้ ชือ่วา่สมุน. 

   (ผูม้ใีจด)ี

   สมุนสฺส  ภาโว  โสมนสสฺ.ํ  (สมุน + ณฺย) (ภาวตทัธติ)

   ความเป็น แหง่ผูม้ใีจด ีชือ่วา่โสมนสฺส. (ความเป็นแหง่ผูม้ใีจด)ี

๕. ตทัธตินาม+ปัจจยั เชน่ เมธา  อสฺส  อตฺถตี ิ เมธาวี.  (เมธา + ว)ี (อสัสตัถติทัธติ)

   ปัญญา ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เมธาว.ี (ผูม้ปัีญญา)

   วเิสเสน  เมธาวตี ิ เมธิโย.  (เมธาว ี+ อยิ) (วเิสสตทัธติ)

   ผูม้ปัีญญา โดยพเิศษ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เมธยิ. (ผูม้ปัีญญากวา่)

๖. นิบาต+ปัจจยั เชน่ ปจฺฉา  ชาโต  ปจฉิฺโม.  (ปจฺฉา + อมิ) (สงัสฏัฐาทอิเนกตัถตทัธติ)

   อ.ผูเ้กดิแลว้ ในภายหลงั ชือ่วา่ปจฺฉมิ. (ผูเ้กดิในภายหลงั)

ตัทธติว่าโดยประเภทใหญ่ๆ ม ี๓ ประเภท คอื

 (๑)  สามัวตุติตทัธิต คอืตทัธติทัว่ๆ ไป แบง่ออกเป็น ๕ ประการ คอื

  ๑.๑ อปัจจตทัธิต  ตทัธติทีเ่กีย่วขอ้งกบัโคตร ตระกลู เหลา่กอ บุตร มปัีจจยั ๙ ตวั 

คอื  ณ, ณายน, ณาน, เณยฺย, ณ,ิ ณกิ, ณฺย, ณว และ เณร ปัจจยั

  ๑.๒  สงัสฏัฐาทิอเนกตัถตทัธิต  ตทัธติทีม่อีรรถสงัสฏัฐะ(ระคน)เป็นตน้ มปัีจจยั 

๑๘ ตวั คอื  ณกิ, ณ, เณยฺย, อมิ, อยิ, อกิ, กยิ, ย, ณฺย, กณฺ, ตา, อายติตฺต, ล, อาลุ, ก, ตฺตก, วนฺตุ 

และ มย ปัจจยั

  ๑.๓ วิเสสตทัธิต  ตทัธติทีล่งหลงัคณุศพัท ์รปูส�าเรจ็ท�าหน้าทีเ่ป็นคณุศพัทช์ัน้วเิศษ 

และอตวิเิศษ มปัีจจยั ๕ ตวั คอื  ตร, ตม, อสิกิ, อยิ และ อิฏฺ ปัจจยั
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  ๑.๔  อสัสตัถิตทัธิต  ตทัธติทีม่ ี“อสฺส+อตฺถ”ิ หรอืเรยีกวา่ “ตทสัสตัถติทัธติ” มปัีจจยั 

๑๒ ตวั คอื  ว,ี โส, อลิ, ว, อาล, ส,ี อกิ, อ,ี ร, วนฺตุ, มนฺตุ และ ณ ปัจจยั

  ๑.๕  สงัขยาตทัธิต  ปัจจยัทีล่งในอรรถสงัขยาตทัธติ ม ี๖ ตวั  โดยเป็นปรูณสงัขยา 

มปัีจจยั ๕ ตวั คอื  ม, ถ, , ตยิ และ อ ีปัจจยั แปลวา่ “ที.่..” และทีเ่ป็นอเนกตัถสงัขยา มปัีจจยั ๑ 

ตวั คอื ก ปัจจยั 

 (๒)  ภาวตทัธิต คอืตทัธติทีม่ ี “ภาว”ศพัท ์ แปลวา่ “ความม,ี ความเป็น” จะตอ้งสมัพนัธ ์

กบับททีม่ฉีฏัฐวีภิตัตเิป็นทีส่ดุเสมอ ในภาวตทัธติน้ี มปัีจจยั ๗ ตวั คอื ณฺย, ตฺต, ตา, ตฺตน, เณยฺย, 

ณ และ กณฺ ปัจจยั 

 (๓) อพัยยตทัธิต ปัจจยัทีล่งทา้ยค�านามกม็ ีทา้ยสงัขยากม็ ีรปูส�าเรจ็จะเป็นอพัยยศพัท์

(นิบาต)ทัง้หมด จงึเรยีกตทัธติน้ีวา่ อพัยยตทัธติ มปัีจจยั ๑๐ ตวั คอื  กฺขตฺตุ�, ธา, ชฺฌ�, โส, ถา,  

ถตฺตา, ถ�, ชฺช, ชฺช ุและ ตน ปัจจยั

๗.๑ อปัจจตัทธติ

 อปัจจตทัธิต คอืตทัธติทีเ่กีย่วขอ้งกบัโคตร ตระกลู เหลา่กอ บุตร มวีเิคราะหว์า่ “น  ปตต ิ 

น  ฉชฺิชต ิ  ว�โส  เอเตนาต ิ  อปจจฺ”ํ ชือ่วา่อปัจจะ เพราะเป็นเครือ่งไมข่าดสญูแหง่วงศต์ระกลู 

ในอปัจจตทัธติน้ี มปัีจจยั ๙ ตวั คอื  ณ, ณายน, ณาน, เณยยฺ, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว และ เณร ปัจจยั 

รปูส�าเรจ็เป็นนามนาม

ว.ิ วสิฏฺสฺส  อปจฺจํ  วาสิฏฺโ.  (วสิฏฺ + ณ)

 อ.เหล่ากอ ของนายวสฏิฐะ ชื่อว่าวาสิฏฺ. (เหล่ากอของวสฏิฐะ)

ว.ิ กจฺจสฺส  ปตฺุโต  กจจฺายโน,  กจจฺาโน.  (กจฺจ + ณายน, ณาน)

 อ.บุตร ของกจัจะ ชือ่วา่กจฺจายน, กจฺจาน. (บุตรของกจัจะ)

ว.ิ ภคนิิยา  ปตฺุโต  ภาคิเนยโฺย.  (ภคนีิ + เณยฺย)

 อ.บุตร ของพีส่าว/น้องสาว ชือ่วา่ภาคเินยฺย. (บุตรของพีส่าว/น้องสาว, หลาน)

ว.ิ สทฺุโธทนสฺส  อปจฺจ�  สทุโฺธทนิ.  (สทฺุโธทน + ณ)ิ

 อ.พระราชโอรส ของพระเจา้สทุโธทนะ ชือ่วา่สทุโธทนิ. (พระราชโอรสของพระเจา้สทุโธทนะ, 

พระนามของพระพทุธเจา้โคดม)

ว.ิ สกฺยปตฺุตสฺส  ปตฺุโต  สกฺยปตุติฺโก,  สกฺยปตุติฺโย.  (สกฺยปตฺุต + ณกิ) (ลง ณกิปัจจยั)

 อ.ลกู ของศากยบุตร ชือ่วา่สกฺยปตฺุตกิ, สกฺยปตฺุตยิ. (ลกูของศากยบุตร) (แปลง ก เป็น ย)



294 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ว.ิ อทติยิา  ปตฺุโต  อาทิจโฺจ.  (อทติ ิ+ ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ลกู ของอทติเิทพธดิา ชือ่วา่อาทจฺิจ. (ลกูของอทติเิทพธดิา, พระอาทติย)์

ว.ิ อุปคสฺุส  อปจฺจ�  โอปคโว.  (อุปค ุ+ ณว) 

 อ.เหลา่กอ ของอุปค ุชือ่วา่โอปคว. (เหลา่กอของอุปค)ุ

ว.ิ สมณสฺส  อปจฺจ�  สามเณโร.  (สมณ + เณร) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.เหลา่กอ ของพระสมณะ ชือ่วา่สามเณร. (เหลา่กอของพระสมณะ, สามเณร)

๗.๒ สังสัฏฐาทอิเนกัตถตัทธติ

 สงัสฏัฐาทิอเนกตัถตทัธิต  คอื ตทัธติที่มอีรรถมากมอีรรถสงัสฏัฐะ(ระคน)เป็นต้น  

มปัีจจยั ๑๘ ตวั คอื  ณิก, ณ, เณยยฺ, อิม, อิย, อิก, กิย, ย, ณฺย, กณฺ, ตา, อายิตตตฺ, ล, อาล,ุ ก, 

ตตฺก, วนฺต ุและ มย ปัจจยั  รปูส�าเรจ็เป็นนามนามกม็ ีเป็นคณุนามกม็ี

ว.ิ ตเิลน  สํสฏฺํ  เตลิก,ํ  โภชน�.  (ตลิ + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 ระคนแลว้ ดว้ยงา ชือ่วา่เตลกิ, ไดแ้ก่อาหาร. (ผสมดว้ยงา)

ว.ิ นาวาย  ตรตตี ิ นาวิโก. (นาวา + ณกิ)

 ยอ่มขา้ม ดว้ยเรอื เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นาวกิ. (ผูข้า้มดว้ยเรอื)

ว.ิ สกเฏน  จรตตี ิ สากฏิโก.  (สกฏ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มเทีย่วไป ดว้ยเกวยีน เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สากฏกิ. (ผูเ้ทีย่วไปดว้ยเกวยีน)

ว.ิ ธมฺเมน  จรต ิ ปวตฺตตตี ิ ธมมิฺโก.  (ธมฺม + ณกิ)

 ยอ่มเป็นไป ดว้ยธรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมฺมกิ. (ผูเ้ป็นไปดว้ยธรรม)

ว.ิ วนิยมธเีตต ิ เวนยิโก.  (วนิย + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 ยอ่มสวด ซึง่พระวนิยั เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เวนยกิ.  (ผูส้วดพระวนิยั, ผูช้�านาญพระวนิยั)

ว.ิ วนิย�  อเวจฺจาธเีตต ิ เวนยิโก.  (วนิย + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 พจิารณาแลว้ ซึง่พระวนิยั ยอ่มสวด เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เวนยกิ. (ผูส้วดพระวนิยั, ผูช้�านาญ 

พระวนิยั)

ว.ิ สตฺุตนฺต�  อธเีตต ิ สตุตฺนฺติโก.  (สตฺุตนฺต + ณกิ)

 ยอ่มสวด ซึง่พระสตูร เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺุตนฺตกิ.  (ผูส้วดพระสตูร, ผูช้�านาญพระสตูร)
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ว.ิ สตฺุตนฺต�  อเวจฺจาธเีตต ิ สตุตฺนฺติโก.  (สตฺุตนฺต + ณกิ)

 พจิารณาแลว้ ซึง่พระสตูร ย่อมสวด เพราะเหตุนัน้ ชื่อว่าสุตฺตนฺตกิ. (ผูส้วดพระสตูร,  

ผูช้�านาญพระสตูร)

ว.ิ อภธิมฺม�  อธเีตต ิ อาภิธมมิฺโก.  (อภธิมฺม + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มสวด ซึง่พระอภธิรรม เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาภธิมฺมกิ. (ผูส้วดพระอภธิรรม, ผูช้�านาญ 

พระอภธิรรม)

ว.ิ อภธิมฺม�  อเวจฺจาธเีตต ิ อาภิธมมิฺโก.  (อภธิมฺม + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 พจิารณาแลว้ ซึง่พระอภธิรรม ยอ่มสวด เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อาภธิมฺมกิ. (ผูส้วดพระอภธิรรม, 

ผูช้�านาญพระอภธิรรม)

ว.ิ กาเยน  กโต  ปโยโค  กายิโก.  (กาย + ณกิ)

 อ.ความพยายาม อนับุคคลกระท�าแลว้ ดว้ยกาย ชือ่วา่กายกิ.  (ผูพ้ยายามทางกาย)

ว.ิ กาเยน  กต�  กมฺม�  กายิก.ํ  (กาย + ณกิ)

 อ.กรรม อนับุคคลกระท�าแลว้ ดว้ยกาย ชือ่วา่กายกิ.  (กรรมทีท่�าทางกาย, กายกรรม)

ว.ิ วจสา  กต�  กมฺม�  วาจสิก.ํ  (วจ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง สฺอาคม)

 อ.กรรม อนับุคคลกระท�าแลว้ ดว้ยวาจา ชือ่วา่วาจสกิ.  (กรรมทีท่�าทางวาจา, วจกีรรม)

ว.ิ มนสา  กต�  กมฺม�  มานสิก.ํ  (มน + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง สฺอาคม)

 อ.กรรม อนับุคคลกระท�าแลว้ ดว้ยใจ ชือ่วา่มานสกิ.  (กรรมทีท่�าทางใจ, มโนกรรม)

ว.ิ สรเีร  สนฺนิธานา  เวทนา  สารีริกา.  (สรรี + ณกิ + อา) (สนฺนิธานตถฺ = อรรถนับเน่ือง)

 อ.เวทนา อนันบัเน่ือง ในสรรีะ ชือ่วา่สารรีกิา, ไดแ้ก่เวทนา. (อนันบัเน่ืองในสรรีะ)

ว.ิ สรเีร  สนฺนิธาน�  ทกฺุข�  สารีริก.ํ  (สรรี + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ทกุข ์อนันบัเน่ือง ในสรรีะ ชือ่วา่สารรีกิ, ไดแ้ก่ทกุข.์  (อนันบัเน่ืองในรา่งกาย)

ว.ิ มนส ิ สนฺนิธานา  เวทนา  มานสิกา.  (มน + ณกิ + อา) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง สฺอาคม)

 อ.เวทนา อนันบัเน่ือง ในใจ ชือ่วา่มานสกิา, ไดแ้ก่เวทนา.  (อนันบัเน่ืองในใจ)

ว.ิ มนส ิ สนฺนิธาน�  ทกฺุข�  มานสิก.ํ  (มน + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง สฺอาคม)

 อ.ทกุข ์อนันบัเน่ือง ในใจ ชือ่วา่มานสกิ, ไดแ้ก่ทกุข.์  (อนันบัเน่ืองในใจ)

ว.ิ ทฺวาเร  นิยตฺุโต  โทวาริโก.  (ทฺวาร + ณกิ) (ลง โออาคม)  (นิยตุตฺตถฺ = อรรถประกอบ)

 ประกอบแลว้ ทีป่ระต ูชือ่วา่โทวารกิ.  (ผูเ้ฝ้าประต)ู

ว.ิ ภณฺฑาคาเร  นิยตฺุโต  ภณฺฑาคาริโก.  (ภณฺฑาคาร + ณกิ)

 ประกอบแลว้ ในเรอืนคลงั ชือ่วา่ภณฺฑาคารกิ.  (ผูเ้ฝ้าเรอืนคลงั, ขนุคลงั)

ว.ิ นคเร  นิยตฺุโต  นาคริโก.  (นคร + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ประกอบแลว้ ในเมอืง ชือ่วา่นาครกิ.  (ผูร้กัษานคร)
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ว.ิ อาทกิมฺเม  นิยตฺุโต  อาทิกมมิฺโก.  (อาทกิมฺม + ณกิ)

 ประกอบแลว้ ในกรรมเบือ้งแรก ชือ่วา่อาทกิมฺมกิ.  (ผูท้�ากรรมเบือ้งแรก)

ว.ิ เจตส ิ นิยตฺุตา  เจตสิกา.  (เจต + ณกิ) (ลง สฺอาคม)

 ประกอบแลว้ ในใจ ชือ่วา่เจตสกิ.  (ประกอบในใจ)

ว.ิ วณีา  อสฺส  สปิปฺนฺต ิ เวณิโก.  (วณีา + ณกิ) (วทุธ ิอ ีเป็น เอ)  (สิปปฺตถฺ = อรรถศิลปะ)

 อ.การดดีพณิ เป็นศลิปะ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เวณกิ. (ผูม้กีารดดีพณิ 

เป็นศลิปะ)

ว.ิ เตล�  อสฺส  ภณฺฑนฺต ิ เตลิโก.  (เตล + ณกิ)  (ภณฺฑตถฺ = อรรถสินค้า)

 อ.น�้ามนั เป็นสนิคา้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เตลกิ.  (ผูม้นี�้ามนัเป็นสนิคา้)

ว.ิ อุรพฺภ�  หนฺตฺวา  ชวีตตี ิ โอรพภิฺโก.  (อุรพฺภ + ณกิ)  (ชีวิกตถฺ = อรรถคืออาชีพ)

 ฆา่แลว้ ซึง่แกะ ยอ่มเลีย้งชพี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โอรพฺภกิ. (ผูฆ้า่แกะเลีย้งชพี) (วทุธ ิอุ เป็น โอ)

ว.ิ มค�  หนฺตฺวา  ชวีตตี ิ มาควิโก.  (มค + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง วฺอาคม)

 ฆา่แลว้ ซึง่เน้ือ ยอ่มเลีย้งชพี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาควกิ.  (ผูฆ้า่เน้ือเลีย้งชพี)

ว.ิ สกูร�  หนฺตฺวา  ชวีตตี ิ สกูริโก.  (สกูร + ณกิ)

 ฆา่แลว้ ซึง่สกุร ยอ่มเลีย้งชพี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สกูรกิ.  (ผูฆ้า่สกุรเลีย้งชพี)

ว.ิ สกุณ�  หนฺตฺวา  ชวีตตี ิ สากณิุโก.  (สกุณ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ฆา่แลว้ ซึง่นก ยอ่มเลีย้งชพี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สากุณกิ.  (ผูฆ้า่นกเลีย้งชพี, พรานนก)

ว.ิ มจฺฉ�  หนฺตฺวา  ชวีตตี ิ มจฉิฺโก.  (มจฺฉ + ณกิ)

 ฆา่แลว้ ซึง่ปลา ยอ่มเลีย้งชพี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มจฺฉกิ.  (ผูฆ้า่ปลาเลีย้งชพี)

ว.ิ ชาเลน  หนตตี ิ ชาลิโก.  (ชาล + ณกิ)

 ยอ่มฆา่ ดว้ยตาขา่ย เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชาลกิ.  (ผูฆ้า่ดว้ยตาขา่ย)

ว.ิ พฬเิสน  หนตตี ิ พาฬิสิโก.  (พฬสิ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มฆา่ ดว้ยเบด็ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่พาฬสิกิ.  (ผูฆ้า่ดว้ยเบด็, พรานเบด็)

ว.ิ จาโป  อสฺส  อาวโุธต ิ จาปิโก.  (จาป + ณกิ)

 อ.ธนู เป็นอาวธุ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จาปิก.  (ผูม้ธีนูเป็นอาวธุ)

ว.ิ เสมฺโห  อสฺส  อาพาโธต ิ เสมหิฺโก.  (เสมฺห + ณกิ)

 อ.เสลด เป็นอาพาธ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เสมฺหกิ.  (ผูม้โีรคเสลด)

ว.ิ พทฺุเธ  ปสนฺโน  พทุธิฺโก.  (พทฺุธ + ณกิ)

 เลือ่มใสแลว้ ในพระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธกิ.  (ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้)

ว.ิ ธมฺเม  ปสนฺโน  ธมมิฺโก.  (ธมฺม + ณกิ)

 เลือ่มใสแลว้ ในพระธรรม ชือ่วา่ธมฺมกิ.  (ผูเ้ลือ่มใสในพระธรรม)
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ว.ิ ส�เฆ  ปสนฺโน  สฆิํโก.  (ส�ฆ + ณกิ)

 เลือ่มใสแลว้ ในพระสงฆ ์ชือ่วา่ส�ฆกิ.  (ผูเ้ลือ่มใสในพระสงฆ)์

ว.ิ พทฺุธสฺส  สนฺตโก  พทุธิฺโก.  (พทฺุธ + ณกิ)

 อ.สมบตั ิของพระพทุธเจา้ ชือ่วา่พทฺุธกิ.  (สมบตัขิองพระพทุธเจา้)

ว.ิ ธมฺมสฺส  สนฺตโก  ธมมิฺโก.  (ธมฺม + ณกิ)

 อ.สมบตั ิของพระธรรม ชือ่วา่ธมฺมกิ.  (สมบตัขิองพระธรรม)

ว.ิ ส�ฆสฺส  สนฺตโก  สฆิํโก  วหิาโร,  สฆิํกา  ภมู,ิ  สฆิํก ํ จวีร�.  (ส�ฆ + ณกิ)

 อ.สมบตั ิของพระสงฆ ์ชือ่วา่ส�ฆกิ.  (สมบตัขิองพระสงฆ)์

ว.ิ ปคฺุคลสฺส  สนฺตก�  ปคุคฺลิก,ํ  จวีร�.  (ปคฺุคล + ณกิ)

 อ.จวีร อนัเป็นสมบตั ิของบุคคล ชือ่วา่ปคฺุคลกิ.  (อนัเป็นสมบตัขิองบุคคล)

ว.ิ สนฺทิฏฺมรหตีติ  สนฺทิฏฺโิก.  (สนฺทิฏฺ + ณกิ)

 ยอ่มควร ซึง่การเหน็เอง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สนฺทฏิฺกิ.  (อนัควรซึง่การเหน็เอง)

ว.ิ “เอห ิ ปสฺสา”ต ิ อมิ�  วธิ ึ อรหตตี ิ เอหิปสสิฺโก.  (เอหปิสฺส + ณกิ)

 ยอ่มควร ซึง่วธิน้ีีวา่ อ.ทา่น จงมา จงด ูดงัน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอหปิสฺสกิ. (อนัควรซึง่วธิวีา่ 

จงมาและจงด)ู

ว.ิ ป� สกุลูธารณ�  ป� สกุลู�,  ต�  สลีมสฺสาต ิ ปํสกุลิูโก,  ภกฺิข.ุ  (ป� สกุลู + ณกิ)  (สีลตถฺ = อรรถปกติ)

 อ.การทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุล ชือ่วา่ป� สกุลู, อ.การทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลนัน้ เป็นปกต ิของภกิษุนัน้ 

มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ป� สกุลูกิ, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลเป็นปกต)ิ

ว.ิ ตจิวีร�  สลีมสฺสาต ิ เตจีวริโก,  ภกฺิข.ุ  (ตจิวีร + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 อ.การทรงไวซ้ึง่ผา้ไตรจวีร เป็นปกต ิของภกิษุนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เตจวีรกิ, ไดแ้ก่

ภกิษุ. (ผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้ไตรจวีรเป็นปกต)ิ

ว.ิ เอกาสเน  โภชนสโีล  เอกาสนิโก,  ภกฺิข.ุ  (เอกาสน + ณกิ)

 อ.ผูม้กีารฉนั-บนอาสนะเดยีว-เป็นปกต ิชือ่วา่เอกาสนิก, ไดแ้ก่ภกิษุ.  (ผูม้กีารฉนับนอาสนะ

เดยีวเป็นปกต,ิ ผูฉ้นัมือ้เดยีว)

ว.ิ รกฺุขมเูล  วสนสโีล  รกฺุขมลิูโก,  ภกฺิข.ุ  (รกฺุขมลู + ณกิ)

 อ.ผูม้กีารอยู-่ทีโ่คนแหง่ตน้ไม-้เป็นปกต ิ ชือ่วา่รกฺุขมลูกิ, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูม้กีารอยูท่ีโ่คนตน้ไม้

เป็นปกต)ิ

ว.ิ อรฺเ  วสนสีโล  อารญฺญิโก,  ภิกฺขุ.  (อรฺ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ผูม้กีารอยู-่ในป่า-เป็นปกต ิชือ่วา่อารฺิก, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูม้กีารอยูใ่นป่าเป็นปกต)ิ

ว.ิ สสุาเน  วสนสโีล  โสสานิโก,  ภกฺิข.ุ  (สสุาน + ณกิ) (วทุธ ิอุ เป็น โอ)

 อ.ผูม้กีารอยู-่ในป่าชา้-เป็นปกต ิชือ่วา่โสสานิก, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูม้กีารอยูใ่นป่าชา้เป็นปกต)ิ
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ว.ิ อปาเย  ชาโต  อาปายิโก.  (อปาย + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)  (ชาตตถฺ = อรรถคือเกิด)

 ผูเ้กดิแลว้ ในอบายภมู ิชือ่วา่อาปายกิ.  (ผูเ้กดิในอบายภมู)ิ

ว.ิ นิรเย  ชาโต  เนรยิโก.  (นิรย + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 ผูเ้กดิแลว้ ในนรก ชือ่วา่เนรยกิ.  (ผูเ้กดิในนรก, สตัวน์รก)

ว.ิ ราชคเห  ชาโต  ราชคหิโก,  ชโน.  (ราชคห + ณกิ)

 อ.ชน ผูเ้กดิแลว้ ในเมอืงราชคฤห ์ชือ่วา่ราชคหกิ.  (ผูเ้กดิในเมอืงราชคฤห)์

ว.ิ ราชคเห  วสตตี ิ ราชคหิโก,  ชโน.  (ราชคห + ณกิ)

 อ.ชน ยอ่มอยู ่ในเมอืงราชคฤห ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ราชคหกิ.  (ผูอ้ยูใ่นเมอืงราชคฤห)์

ว.ิ มคเธส ุ ชาโต  มาคธิโก,  มาคธิกา,  มาคธิก.ํ  (มคธ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ผูเ้กดิแลว้ ในแควน้มคธ ท. ชือ่วา่มาคธกิ, มาคธกิา, มาคธกิ.  (ผูเ้กดิในแควน้มคธ)

ว.ิ มคเธส ุ วสตตี ิ มาคธิโก,  มาคธิกา,  มาคธิก.ํ  (มคธ + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มอยู ่ในแควน้มคธ ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาคธกิ, มาคธกิา, มาคธกิ.  (ผูอ้ยูใ่นแควน้มคธ)

ว.ิ โลเก  วทิโิต  โลกิโก.  (โลก + ณกิ)

 ผูป้รากฏแลว้ ในโลก ชือ่วา่โลกกิ.  (ผูป้รากฏในโลก)

ว.ิ โลกาย  ส�วตฺตตตีปิิ  โลกิโก.  (โลก + ณกิ)

 ยอ่มเป็นไป เพือ่โลก แมเ้พราะเหตุนัน้ ชือ่วา่โลกกิ.  (ผูเ้ป็นไปเพือ่โลก)

ว.ิ อสงฺขาโรเยว  อสงฺขาริก.ํ  (อสงฺขาร + ณกิ) (สกตถฺ = อรรถของตวัเอง, มีความหมายเท่าเดิม)

 อ.อสงัขารนัน่เทยีว ชือ่วา่อสงฺขารกิ.  (อสงัขารกิ)

ว.ิ สสงฺขาโรเยว  สสงฺขาริก.ํ  (สสงฺขาร + ณกิ)

 อ.สสงัขารนัน่เทยีว ชือ่วา่สสงฺขารกิ.  (สสงัขารกิ)

ว.ิ นามเมว  นามิก.ํ  (นาม + ณกิ)

 อ.ชือ่นัน่เทยีว ชือ่วา่นามกิ.  (ชือ่, นาม)

ว.ิ อาขฺยาตเมว  อาขยฺาติก.ํ  (อาขฺยาต + ณกิ)

 อ.อาขยาตนัน่เทยีว ชือ่วา่อาขฺยาตกิ.  (อาขยาต)

ว.ิ อุปสคฺคเมว  โอปสคคิฺก.ํ  (อุปสคฺค + ณกิ) (วทุธ ิอุ เป็น โอ)

 อ.อุปสคันัน่เทยีว ชือ่วา่โอปสคฺคกิ.  (อุปสคั)

ว.ิ นิปาตเมว  เนปาติก.ํ  (นิปาต + ณกิ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 อ.นิบาตนัน่เทยีว ชือ่วา่เนปาตกิ.  (นิบาต)

ว.ิ จตุมหาราเช  ภตฺต ิ เอเตสนฺต ิ จาตมุหาราชิกา.  (จตุมหาราช + ณกิ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความภกัด ีในทา้วมหาราช ๔ พระองค ์ของเทวดา ท.เหลา่นัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่

จาตุมหาราชกิา. (ผูม้คีวามภกัดใีนทา้วมหาราชทัง้ ๔ พระองค)์
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ว.ิ กสาเวน  รตฺต�  กาสาว,ํ  วตฺถ�.  (กสาว + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ผา้ อนัถกูยอ้มแลว้ ดว้ยน�้าฝาด ชือ่วา่กาสาว.  (อนัถกูยอ้มดว้ยน�้าฝาด, ผา้กาสาวพสัตร)์

ว.ิ กสาเยน  รตฺต�  กาสาย,ํ  วตฺถ�.  (กสาย + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ผา้ อนัถกูยอ้มแลว้ ดว้ยน�้าฝาด ชือ่วา่กาสาย.  (อนัถกูยอ้มดว้ยน�้าฝาด, ผา้กาสาวพสัตร)์

ว.ิ มตฺิเต  ภวา  เมตตฺา,  เมตตีฺ  วา.  (มตฺิต + ณ + อา, อ)ี (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 อ.ความรกัอนัเป็นอยู(่อนัเกดิ) ในมติร ชือ่วา่เมตฺตา, เมตฺต.ี  (ความรกัทีเ่กดิในมติร)

ว.ิ ปาวเุส ชาโต ปาวโุส เมโฆ, ปาวสุา รตฺต,ิ ปาวสุ ํอพฺภ�. (ปาวสุ + ณ) (ชาตาทิอตถฺ)

 อ.เมฆ / อ.ราตร ี/ อ.ทอ้งฟ้า เกดิแลว้ ในฤดฝูน ชือ่วา่ปาวสุ.  (เกดิในฤดฝูน)

ว.ิ สรเท  ชาโต  สารโท  มาโส,  สารทา  รตฺต,ิ  สารท ํ ปปุผฺ�.  (สรท + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.เดอืน / อ.ราตร ี/ อ.ดอกไม ้เกดิแลว้ ในฤดอูบัลม ชือ่วา่สารท.  (เกดิในฤดอูบัลม)

ว.ิ สสิเิร  ชาโต  สิสิโร.  (สสิริ + ณ)

 เกดิแลว้ ในฤดใูบไมผ้ล ิชือ่วา่สสิริ.  (เกดิในฤดใูบไมผ้ล)ิ

ว.ิ เหมนฺเต  ชาโต  เหมนฺโต.  (เหมนฺต + ณ)

 เกดิแลว้ ในฤดหูนาว ชือ่วา่เหมนฺต.  (เกดิในฤดหูนาว)

ว.ิ วสนฺเต  ชาโต  วสนฺโต.  (วสนฺต + ณ)

 เกดิแลว้ ในฤดฝูน ชือ่วา่วสนฺต.  (เกดิในฤดฝูน)

ว.ิ คมฺิเห  ชาโต  คิมโฺห.  (คมฺิห + ณ)

 เกดิแลว้ ในฤดรูอ้น ชือ่วา่คมฺิห.  (เกดิในฤดรูอ้น)

ว.ิ ราชคเห  ชาโต  ราชคโห.  (ราชคห + ณ)

 เกดิแลว้ ในเมอืงราชคฤห ์ชือ่วา่ราชคห. (ผูเ้กดิในเมอืงราชคฤห)์

ว.ิ ราชคหา  อาคโต  ราชคโห.  (ราชคห + ณ)

 มาแลว้ จากเมอืงราชคฤห ์ชือ่วา่ราชคห. (ผูม้าจากเมอืงราชคฤห)์

ว.ิ ราชคโห  อสฺส  นิวาโสต ิ ราชคโห.  (ราชคห + ณ)

 อ.เมอืงราชคฤห ์เป็นทีอ่ยู ่ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ราชคห. (ผูม้เีมอืงราชคฤห ์

เป็นทีอ่ยู)่

ว.ิ ราชคหสฺส  อสฺิสโรต ิ ราชคโห,  ราชคหโก  วา.  (ราชคห + ณ) (ลง กอาคม)

 ผูเ้ป็นใหญ่ แหง่เมอืงราชคฤห ์ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ราชคห, ราชคหก. (ผูเ้ป็นใหญ่แหง่เมอืง

ราชคฤห)์

ว.ิ นคเร  วสตตี ิ นาคโร,  นาครโก  วา.  (นคร + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา) (ลง กอาคม)

 ยอ่มอยู ่ในเมอืง เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นาคร หรอืชือ่วา่นาครก. (ผูอ้ยูใ่นเมอืง, ชาวเมอืง)
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ว.ิ ชนปเท  วสตตี ิ ชานปโท.  (ชนปท + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 ยอ่มอยู ่ในชนบท เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ชานปท. (ผูอ้ยูใ่นชนบท)

ว.ิ มคเธส ุ ชาโต  มาคโธ.  (มคธ + ณ) (วทุธ)ิ (ช่ือชนบททัง้ ๑๖ แคว้น ใช้เป็นพหวุจนะเท่านัน้)

 เกดิแลว้ ในแควน้มคธ ท. ชือ่วา่มาคธ. (ผูเ้กดิในแควน้มคธ)

ว.ิ มคเธห ิ อาคโต  มาคโธ.  (มคธ + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 มาแลว้ จากแควน้มคธ ท. ชือ่วา่มาคธ. (ผูม้าจากแควน้มคธ)

ว.ิ มคธา  อสฺส  นิวาโสต ิ มาคโธ.  (มคธ + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.แควน้มคธ ท. เป็นทีอ่ยู ่ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาคธ. (ผูม้เีมอืงมคธ 

เป็นทีอ่ยู)่

ว.ิ มคธาน�  อสฺิสโรต ิ มาคโธ,  มาคธโก  วา.  (มคธ + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา) (ลง ก อาคม)

 ผูเ้ป็นใหญ่ แหง่แควน้ ท. เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่มาคธ หรอืชือ่วา่มาคธก. (ผูเ้ป็นใหญ่แหง่แควน้

มคธ)

ว.ิ กตฺตกิาย  ปณฺุณจนฺทยตฺุตาย  ยตฺุโต  มาโส  กตติฺโก.  (กตฺตกิา + ณ)  (นกฺขตตฺโยค = ดาว)

 อ.เดอืน อนัประกอบด้วยดาวลูกไก่ อนัประกอบด้วยพระจนัทร์เต็มดวง ชื่อว่ากตฺตกิ.  

(เดอืน ๑๒)

ว.ิ มคสเิรน  จนฺทยตฺุเตน  นกฺขตฺเตน  ยตฺุโต  มาโส  มาคสิโร.  (มคสริ + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.เดอืน อนัประกอบดว้ยดาวหวัเน้ือ อนัประกอบดว้ยพระจนัทรเ์ตม็ดวง ชื่อว่ามาคสริ.  

(เดอืนอา้ย)

ว.ิ ผสฺุเสน  ยตฺุโต  มาโส  ผสุโฺส.  (ผสฺุส + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวสมอส�าเภา ชือ่วา่ผสฺุส. (เดอืนยี)่

ว.ิ มฆาย  ยตฺุโต  มาโส  มาโฆ.  (มฆา + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวงผูู ้ชือ่วา่มาฆ. (เดอืน ๓)

ว.ิ ผคฺคนิุยา  ยตฺุโต  มาโส  ผคคฺโุน.  (ผคฺคนีุ + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวงเูมยี ชือ่วา่ผคฺคนุ. (เดอืน ๔)

ว.ิ จตฺิตาย  ยตฺุโต  มาโส  จิตโฺต.  (จตฺิตา + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวจรเข ้ชือ่วา่จตฺิต. (เดอืน ๕)

ว.ิ วสิาขาย  ยตฺุโต  มาโส  เวสาโข.  (วสิาขา + ณ) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวคนัฉตัร ชือ่วา่เวสาข. (เดอืน ๖)

ว.ิ เชฏฺาย  ยุตฺโต  มาโส  เชฏฺโ.  (เชฏฺา + ณ)

 อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวช้างใหญ่ ชื่อว่าเชฏฺ. (เดือน ๗)
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ว.ิ อุตฺตราสาฬฺหาย  ยตฺุโต  มาโส  อาสาฬฺโห,  อาสาฬฺหี  วา.  (อาสาฬฺหา + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวอาสาฬหะเหนือ ชือ่วา่อาสาฬฺห, อาสาฬฺห ีบา้ง. (เดอืน ๘)

ว.ิ สวเณน  ยตฺุโต  มาโส  สาวโณ  สาวณี.  (สวณ + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวหลกัชยั ชือ่วา่สาวณ, สาวณ.ี (เดอืน ๙)

ว.ิ ภทฺเทน  ยตฺุโต  มาโส  ภทโฺท.  (ภทฺท + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวเน้ือทราย ชือ่วา่ภทฺท. (เดอืน ๑๐)

ว.ิ อสฺสยเุชน  ยตฺุโต  มาโส  อสสฺยโุช.  (อสฺสยชุ + ณ)

 อ.เดอืน อนัประกอบแลว้ ดว้ยดาวมา้ ชือ่วา่อสฺสยชุ. (เดอืน ๑๑)

ว.ิ วเน  ชาต�  วาเนยยฺ,ํ  ปปุผฺ�.  (วน + เณยฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 เกดิแลว้ ในป่า ชือ่วา่วาเนยฺย, ไดแ้ก่ดอกไม.้ (ทีเ่กดิในป่า)

ว.ิ ปถสฺส  หติ�  ปาเถยยฺ.ํ  (ปถ + เณยฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 เป็นประโยชน์เกือ้กลู แก่หนทาง ชือ่วา่ปาเถยฺย. (เสบยีงเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่การเดนิทาง)

ว.ิ สปตสฺิส  หติ�  สาปเตยยฺ,ํ  ธน�.  (สปต ิ+ เณยฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 เป็นประโยชน์เกือ้กลู แก่เจา้ของ ชือ่วา่สาปเตยฺย, ไดแ้ก่ทรพัย.์ (ทรพัยส์มบตัเิป็นประโยชน์ 

เกือ้กลูแก่เจา้ของ)

ว.ิ ปทปีสฺส  หติ�  ปทีเปยยฺ,ํ  เตล�.  (ปทปี + เณยฺย)

 เป็นประโยชน์เกือ้กลู แก่ประทปี ชือ่วา่ปทเีปยฺย, ไดแ้ก่น�้ามนั. (เป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่

ประทปี)

ว.ิ ทกฺขณิมรหตตี ิ ทกฺขิเณยโฺย.  (ทกฺขณิา + เณยฺย)

 ยอ่มควร ซึง่ทกัษณิา เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทกฺขเิณยฺย. (ผูค้วรซึง่ทกัษณิา)

ว.ิ ปจฺฉา  ชาโต  ปจฉิฺโม.  (ปจฺฉา + อมิ)

 เกดิแลว้ ในภายหลงั ชือ่วา่ปจฺฉิม. (ผูเ้กดิในภายหลงั)

ว.ิ ปจฺฉา  ชาตา  ปจฉิฺมา,  ชนตา.  (ปจฺฉา + อมิ)

 เกดิแลว้ ในภายหลงั ชือ่วา่ปจฺฉิมา, ไดแ้ก่หมูช่น. (ผูเ้กดิในภายหลงั)

ว.ิ ปจฺฉา  ชาต�  ปจฉิฺม,ํ  จตฺิต�.  (ปจฺฉา + อมิ)

 เกดิแลว้ ในภายหลงั ชือ่วา่ปจฺฉิม, ไดแ้ก่จติ. (ดวงทีเ่กดิในภายหลงั)

ว.ิ อนฺเต  ชาโต  อนฺติโม,  อนฺติมา,  อนฺติม.ํ  (อนฺต + อมิ)

 เกดิแลว้ ในทีส่ดุ ชือ่วา่อนฺตมิ, อนฺตมิา, อนฺตมิ. (ผูเ้กดิในสดุทา้ย)

ว.ิ มชฺเฌ  ชาโต  มชฌิฺโม.  (มชฺฌ + อมิ)

 เกดิแลว้ ในทา่มกลาง ชือ่วา่มชฺฌมิ. (ผูเ้กดิในทา่มกลาง)
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ว.ิ ปเุร  ชาโต  ปริุโม.  (ปรุ + อมิ)

 เกดิแลว้ ในกาลก่อน ชือ่วา่ปรุมิ. (ผูเ้กดิในกาลก่อน)

ว.ิ มนุสฺสชาตยิา  ชาโต  มนุสสฺชาติโย.  (มนุสฺสชาต ิ+ อยิ) (ปงุลงิค)์

 เกดิแลว้ ในชาตแิหง่มนุษย ์ชือ่วา่มนุสฺสชาตยิ. (ผูเ้กดิในชาตมินุษย)์

ว.ิ มนุสฺสชาตยิา  ชาตา  มนุสสฺชาติยา.  (มนุสฺสชาต ิ+ อยิ + อา) (อติถลีงิค)์

 เกดิแลว้ ในชาตแิหง่มนุษย ์ชือ่วา่มนุสฺสชาตยิา. (ผูเ้กดิในชาตมินุษย)์

ว.ิ มนุสฺสชาตยิา  ชาต�  มนุสสฺชาติย.ํ  (มนุสฺสชาต ิ+ อยิ) (นปงุสกลงิค)์

 เกดิแลว้ ในชาตแิหง่มนุษย ์ชือ่วา่มนุสฺสชาตยิ. (ผูเ้กดิในชาตมินุษย)์

ว.ิ โลเก  ชาโต  โลกิโย.  (โลก + อยิ)

 เกดิแลว้ ในโลก ชือ่วา่โลกยิ. (ผูเ้กดิในโลก)

ว.ิ อนฺเต  นิยตฺุโต  อนฺติโม,  อนฺติโย,  อนฺติโก.  (อนฺต + อมิ, อยิ, อกิ)

 ประกอบแลว้ ในทีส่ดุ ชือ่วา่อนฺตมิ, อนฺตยิ, อนฺตกิ. (ผูป้ระกอบในทีส่ดุ)

ว.ิ กปโฺป  อสฺส  อตฺถตี ิ กปปิฺโย.  (กปปฺ + อยิ)

 อ.การกระท�าสมควรแหง่ภกิษุ แหง่โวหารนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กปปิฺย. (โวหารอนัท�า 

สมควรแหง่ภกิษุ)

ว.ิ โพธสฺิส  ปกฺเข  ภวา  โพธิปกฺขิยา,  ธมฺมา.  (โพธ ิ+ ปกฺข + อยิ)

 อ.ธรรม ท. อนัมอียู ่ ในฝักฝ่าย แหง่ปัญญาเป็นเครือ่งตรสัรู ้ ชือ่วา่โพธปิกฺขยิ, ไดแ้ก่ธรรมทัง้

หลาย. (อนัมใีนฝักฝ่ายแหง่ปัญญาเป็นเครือ่งตรสัรู)้

ว.ิ ปญฺจวคฺเค  ภวา  ปญจฺวคคิฺยา,  ภกฺิข.ู  (ปญฺจวคฺค + อยิ)

 อ.ภกิษุ ท. ผูม้อียู ่ในพวกหา้ ชือ่วา่ปญฺจวคฺคยิ. (ภกิษุผูม้อียูใ่นพวกหา้รปู)

ว.ิ ฉพฺพคฺเค  ภวา  ฉพพฺคคิฺยา,  ภกฺิข.ู  (ฉพฺพคฺค + อยิ)

 อ.ภกิษุ ท. ผูม้อียู ่ในพวกหก ชือ่วา่ฉพฺพคฺคยิ. (ภกิษุผูม้อียูใ่นพวกหกรปู)

ว.ิ ปาทาน�  หติ�  ปชชฺ,ํ  เตล�.  (ปาท + ย) (แปลง ทฺย เป็น ช, ซอ้น ชฺ, รสัสะ อา เป็น อ)

 เกือ้กลู แก่เทา้ ท. ชือ่วา่ปชฺช, ไดแ้ก่น�้ามนั. (เกือ้กลูแก่เทา้)

ว.ิ ปาท�  อรหตตี ิ ปชชฺ,ํ  คาถา.  (ปาท + ย)

 ยอ่มควร ซึง่บาท เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปชฺช, ไดแ้ก่คาถา. (คาถาอนัสมควรซึง่บาท)

ว.ิ คาเม  ภโว  คมโฺม.  (คาม + ย) 

 อ.ความประพฤตอินัมอียู ่ในบา้น ชือ่วา่คมฺม. (อนัมอียูใ่นบา้น)

ว.ิ ถนโต  ชาต�  ถญญํฺ.  (ถน + ย)

 อ.น�้านม อนัเกดิขึน้ จากเตา้ ชือ่วา่ถญฺ. (น�้านมอนัเกดิขึน้จากเตา้นม)
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ว.ิ ธนาย  ส�วตฺตตตี ิ ธญญํฺ.  (ธน + ย)

 ยอ่มเป็นไป เพือ่ทรพัย ์เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธญฺ. (เป็นไปเพือ่ทรพัย)์

ว.ิ สมณาน�  หติา  สามญญฺา,  ชนา.  (สมณ + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ชน ท. ผูเ้กือ้กลู แก่พระสมณะ ท. ชือ่วา่สามญฺ. (ผูเ้กือ้กลูแก่พระสมณะ)

ว.ิ มนุสฺสาน�  สมโูห  มานุสสฺโก.  (มนุสฺส + กณฺ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.หมู ่ของมนุษย ์ท. ชือ่วา่มานุสฺสก. (หมูข่องมนุษย)์

ว.ิ มนุสฺสาน�  สมโูห  มานุสโฺส.  (มนุสฺส + ณ) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.หมู ่ของมนุษย ์ท. ชือ่วา่มานุสฺส. (หมูข่องมนุษย)์

ว.ิ อฏฺนฺนํ  สมูโห  อฏฺโก.  (อฏฺ + กณฺ)

 อ.หมู่ แห่งแปด ท. ชื่อว่าอฏฺก. (หมู่แห่งแปด)

ว.ิ ทฺวนฺิน�  สมโูห  ทวฺย.ํ  (ทฺว ิ+ ณ) (แปลง อ ิเป็น อย)

 อ.หมู ่แหง่สอง ท. ชือ่วา่ทฺวย. (หมูแ่หง่สอง)

ว.ิ ตณฺิณ�  สมโูห  ตย.ํ  (ต ิ+ ณ) (แปลง อ ิเป็น อย)

 อ.หมู ่แหง่สาม ท. ชือ่วา่ตย. (หมูแ่หง่สาม)

ว.ิ ชนาน�  สมโูห  ชนตา.  (ชน + ตา)

 อ.หมู ่แหง่ชน ท. ชือ่วา่ชนตา. (หมูแ่หง่ชน)

ว.ิ สหายาน�  สมโูห  สหายตา.  (สหาย + ตา)

 อ.หมู ่แหง่สหาย ท. ชือ่วา่สหายตา. (หมูแ่หง่สหาย)

ว.ิ นาคราน�  สมโูห  นาครตา.  (นาคร + ตา)

 อ.หมู ่แหง่ชาวเมอืง ท. ชือ่วา่นาครตา. (หมูแ่หง่ชาวเมอืง)

ว.ิ เทโวเยว  เทวตา.  (เทว + ตา) (ลง ตา ปัจจยัในอรรถสกตัถะ)

 อ.เทวดานัน่เทยีว ชือ่วา่เทวตา. (เทวดา)

ว.ิ อุปาทานาน�  หติา  อปุาทานิยา.  (อุปาทาน + อยิ) (ลง อิย ปัจจยัในอรรถ “หิต”)

 อ.ธรรม ท. อนัเกือ้กลู ต่ออุปาทาน ท. ชือ่วา่อุปาทานิย. (ธรรมอนัเกือ้กลูต่ออุปาทาน)

ว.ิ ธโูม  วยิ  ทสฺิสตตี ิ ธมูายิตตตฺ.ํ  (ธมู + อายติตฺต)

 ยอ่มปรากฏ เพยีงดงัควนัไฟ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ธมูายติตฺต. (ปรากฏเพยีงดงัควนัไฟ)

ว.ิ ตมิริ�  วยิ  ทสฺิสตตี ิ ติมิรายิตตตฺ.ํ  (ตมิริ + อายติตฺต)

 ยอ่มปรากฏ เพยีงดงัความมดื เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตมิริายติตฺต. (ปรากฏเพยีงดงัความมดื)

ว.ิ ทุฏฺุ  นิสฺสิตํ  ทุฏฺุลฺลํ.  (ทุฏฺุ + ล) (ซ้อน ลฺ)

 อาศัยแล้ว ซึ่งวัตถุไม่ดี ชื่อว่าทุฏฺุลฺล. (อาศัยวัตถุไม่ดี)
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วิ. ทุฏฺุ  านํ  ทุฏฺุลฺลํ.  (ทุฏฺุ + ล) (ซ้อน ลฺ)

 อ.เหตุเป็นที่ตั้ง ไม่ดี ชื่อว่าทุฏฺุลฺล. (เหตุเป็นที่ตั้งไม่ดี)

ว.ิ เวท�  นิสฺสติ�  เวทลฺล.ํ  (เวท + ล) (ซอ้น ลฺ)

 อ.พระพทุธพจน์ อนัอาศยัแลว้ ซึง่ความยนิด ีชือ่วา่เวทลฺล. (อาศยัความยนิด)ี

ว.ิ อภชฺิฌา  อสฺส  ปกตตี ิ อภิชฌฺาล.ุ  (อภชฺิฌา + อาลุ)

 อ.อภชิฌา เป็นปกต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อภชฺิฌาลุ. (ผูม้อีภชิฌาเป็นปกต)ิ

ว.ิ อภชฺิฌา  อสฺส  พหลุาต ิ อภิชฌฺาล.ุ  (อภชฺิฌา + อาลุ)

 อ.อภชิฌา อนัมาก ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อภชฺิฌาลุ. (ผูม้อีภชิฌามาก)

ว.ิ สตี�  อสฺส  ปกตตี ิ สีตาล.ุ  (สตี + อาลุ)

 อ.ความหนาว เป็นปกต ิ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตีาลุ. (ผูม้คีวามหนาว 

เป็นปกต)ิ

ว.ิ ทยา  อสฺส  ปกตตี ิ ทยาล.ุ  (ทยา + อาลุ)

 อ.ความกรณุา เป็นปกต ิ ของบุคคลนัน้ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทยาลุ. (ผูม้คีวามกรณุา 

เป็นปกต)ิ

ว.ิ อภชฺิฌา  อสฺส  ปกตตี ิ อภิชฌฺาลโุก, อภิชฌฺาลกุา, อภิชฌฺาลกุ.ํ  (อภชฺิฌา+อาล)ุ (ลง กอาคม)

 อ.อภชิฌา เป็นปกต ิของบุคคล มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่อภชฺิฌาลุก. (ผูม้อีภชิฌาเป็นปกต)ิ

ว.ิ อุชเุยว  อชุโุก.  (อุช)ุ (ลง ก อาคม)

 อ.ผูต้รงนัน่เทยีว ชือ่วา่อุชกุ. (ผูต้รง)

ว.ิ สลีมตฺตเมว  สีลมตตฺก.ํ  (สลีมตฺต) (ลง ก อาคม)

 อ.สกัวา่ศลีนัน่เทยีว ชือ่วา่สลีมตฺตก. (สกัวา่ศลี)

ว.ิ หตฺถโิน  อวิ  หตถิฺกา.  (หตฺถ ี+ ก) (ลง กปัจจยั ในอรรถปฏิภาคะ - สว่นเหมอืน)

 เพยีงดงั อ.ชา้ง ท. ชือ่วา่หตฺถกิ. (เพยีงดงัชา้ง, ตุ๊กตาชา้ง) (รสัสะทา่มกลางตทัธติ)

ว.ิ อสฺสา  อวิ  อสสฺกา.  (อสฺส + ก) (ลง กปัจจยั ในอรรถปฏิภาคะ - สว่นเหมอืน)

 เพยีงดงั อ.มา้ ท. ชือ่วา่อสฺสก. (เพยีงดงัมา้, ตุ๊กตามา้)

ว.ิ กุจฺฉโิต  ปณฺฑโิต  ปณฺฑิตโก.  (ปณฺฑติ + ก) (ลง ก ปัจจยัในอรรถกจุฉิตะ - น่ารงัเกยีจ)

 อ.บณัฑติ ผูน่้ารงัเกยีจ ชือ่วา่ปณฺฑติก. (บณัฑติผูน่้ารงัเกยีจ)

ว.ิ ภตยิา  ชวีนฺต ิ ภโฏ,  ภโฏเยว  ภฏโก.  (ภฏ + ก) (ลง ก ปัจจยัในอรรถสัา - นามบญัญัต)ิ

 ยอ่มเป็นอยู ่ดว้ยคา่จา้ง ชือ่วา่ภฏ, อ.ผูเ้ป็นอยูด่ว้ยคา่จา้งนัน่เทยีว ชือ่วา่ภฏก. (ลกูจา้ง)

ว.ิ อนุกมฺปิโต  ปตฺุโต  ปตุตฺโก.  (ปตฺุต + ก) (ลง ก ปัจจยัในอรรถอนุกมัปา - น่าสงสาร)

 อ.บุตร ผูถ้กูสงสาร ชือ่วา่ปตฺุตก. (บุตรน้อยผูน่้าสงสาร)
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ว.ิ ก ึ ปรมิาณมสฺสาต ิ กิตตฺก.ํ  (ก ึ+ ตฺตก) (ลง ตฺตกปัจจยัในอรรถปรมิาณ - ประมาณ)

 อ.ปรมิาณ เทา่ไร แหง่วตัถุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่กตฺิตก. (มปีระมาณเทา่ไร)

ว.ิ ย�  ปรมิาณมสฺสาต ิ ยตตฺก.ํ  (ย + ตฺตก) 

 อ.ปรมิาณ เทา่ใด แหง่วตัถุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ยตฺตก. (มปีระมาณเทา่ใด)

ว.ิ ต�  ปรมิาณมสฺสาต ิ ตตตฺก.ํ  (ต + ตฺตก)  

 อ.ปรมิาณ เทา่นัน้ แหง่วตัถุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตตฺตก. (มปีระมาณเทา่นัน้)

ว.ิ เอต�  ปรมิาณมสฺสาต ิ เอตตฺก.ํ  (เอต + ตฺตก) (แปลง เอต เป็น เอ) 

 อ.ปรมิาณ เทา่น้ี แหง่วตัถุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอตฺตก. (มปีระมาณเทา่น้ี)

ว.ิ ย�  ปรมิาณมสฺสาต ิ ยาวา.  (ย + วนฺตุ)  (ทฆีะ อ เป็น อา)

 อ.ปรมิาณ เทา่ใด แหง่วตัถุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ยาวนฺตุ. (มปีระมาณเทา่ใด)

ว.ิ สวุณฺเณน  ปกโต  สวุณฺณมโย  โสวณฺณมโย  วา,  รโถ.  (สวุณฺณ + มย) (ปงุลงิค)์

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยทอง ชือ่วา่สวุณฺณมย, โสวณฺณมย, ไดแ้ก่รถ. (ถกูกระท�าดว้ยทอง)

ว.ิ สวุณฺเณน  ปกตา  สวุณฺณมยา,  ภาชนวกิต.ิ  (สวุณฺณ + มย + อา) (อติถลีงิค)์

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยทอง ชือ่วา่สวุณฺณมยา,ไดแ้ก่ภาชนะพเิศษ. (ถกูกระท�าดว้ยทอง)

ว.ิ สวุณฺเณน  ปกต�  สวุณฺณมย,ํ  ภาชน�.  (สวุณฺณ + มย) (นปงุสกลงิค)์

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยทอง ชือ่วา่สวุณฺณมย,ไดแ้ก่ภาชนะ. (ถกูกระท�าดว้ยทอง)

ว.ิ รปิูเยน  ปกต�  รปิูยมย.ํ  (รปิูย + มย)

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยเงนิ ชือ่วา่รปิูยมย. (ถกูกระท�าดว้ยเงนิ)

ว.ิ รชเตน  ปกต�  รชตมย.ํ  (รชต + มย)

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยเงนิ ชือ่วา่รชตมย. (ถกูกระท�าดว้ยเงนิ)

ว.ิ มตฺตกิาย  ปกต�  มตติฺกามย.ํ  (มตฺตกิา + มย)

 ถกูกระท�าแลว้ ดว้ยดนิเหนียว ชือ่วา่มตฺตกิามย. (ถกูกระท�าดว้ยดนิเหนียว)

ว.ิ อทฺิธยิา  นิพฺพตฺต�  อิทธิฺมย.ํ  (อทฺิธ ิ+ มย)

 อนัเกดิขึน้แลว้ ดว้ยฤทธิ ์ชือ่วา่อทฺิธมิย. (อนัเกดิขึน้ดว้ยฤทธิ,์ อนัส�าเรจ็แลว้ดว้ยฤทธิ)์

ว.ิ มนโต  นิปผฺนฺนา  มโนมยา.  (มน + มย) (แปลง อ เป็น โอ ทา่มกลางตทัธติ)

 ส�าเรจ็แลว้ เพราะใจ ชือ่วา่มโนมย. (อนัส�าเรจ็เพราะใจ)  

ว.ิ ทานเมว  ทานมย.ํ  (ทาน + มย) (ลง มย ปัจจยัในอรรถสกตัถะ)

 อ.ทานนัน่เทยีว ชือ่วา่ทานมย. (ทาน)

ว.ิ สลีเมว  สีลมย.ํ  (สลี + มย) (ลง มย ปัจจยัในอรรถสกตัถะ)

 อ.ศลีนัน่เทยีว ชือ่วา่สลีมย. (ศลี)
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๗.๓ ภาวตัทธติ

 ภาวตทัธิต คอื ตทัธติทีม่ ี“ภาว”ศพัท ์แปลวา่ “ปวตัตนิิมติเป็นแดนเกดิความรูแ้ละศพัท”์ 

มวีเิคราะหว์า่ “ภวนฺต ิ เอตสฺมา  พทฺุธสิทฺทา  อติ ิ  ภาโว” (ภธูาตุ + ณปัจจยั, กตัตุรปู, อปาทาน 

สาธนะ) แปลวา่ ชือ่วา่ภาวะ เพราะเป็นแดนเกดิของความรูแ้ละศพัท.์ ภาวศพัทน้ี์ จะตอ้งสมัพนัธ์

กบัฉฏัฐวีภิตัตเิสมอ ในภาวตทัธติน้ี มปัีจจยั ๗ ตวั คอื ณฺย, ตตฺ, ตา, ตตฺน, เณยยฺ, ณ และ  

กณฺ ปัจจยั รปูส�าเรจ็เป็นสทุธนาม(นามนาม)

ภาวะ ม ี๕ อย่าง

 (๑) ชาติ = ชาตกิ�าเนิด, ชนิด  เชน่  ควสฺส  ภาโว  โคตตฺ.ํ อ.เหตุอนัเป็นมา แหง่ววั ชือ่วา่

โคตฺต. (เหตุอนัเป็นมาแหง่ววั, ความเป็นแหง่ววั) หมายถงึ โคชาต ิ (ชาต)ิอนัเป็นเหตุใหเ้กดิศพัท์

วา่ “โค” (ววั)

 (๒) ทพพฺ = ทพัพะ (ตวั, องคธ์รรม) เชน่  ทณฺฑโิน  ภาโว  ทณฺฑิตตฺ.ํ  อ.เหตุอนัเป็นมา 

แหง่ผูม้ไีมเ้ทา้ ชือ่วา่ทณฺฑตฺิต. (เหตุอนัเป็นมาแหง่ผูม้ไีมเ้ทา้) หมายถงึ ไมเ้ทา้ (ทพัพะ) อนัเป็น

เหตุใหเ้กดิศพัทว์า่ “ทณฺฑ”ี (ผูม้ไีมเ้ทา้)

 (๓) คณุ = คณุศพัท ์ (สภาพ) เชน่  นีลสฺส  ภาโว  นีลตตฺ.ํ  อ.เหตุอนัเป็นมา แหง่ผา้สี

เขยีว ชือ่วา่นีลตฺต. (เหตุอนัเป็นมาแหง่ผา้สเีขยีว) หมายถงึ สเีขยีว (คณุ) อนัเป็นเหตุใหเ้กดิศพัท์

วา่ “นีล�” (ผา้เขยีว)

 (๔) กฺริยา = กริยิาการกระท�า (อาการ)  เชน่  ปาจกสฺส  ภาโว  ปาจกตตฺ.ํ อ.เหตุอนัเป็น

มา แหง่ผูห้งุ ชือ่วา่ปาจกตฺต. (เหตุอนัเป็นมาแหง่ผูห้งุ) หมายถงึ กริยิาการหงุ (กริยิา) อนัเป็นเหตุ

ใหเ้กดิ ศพัทว์า่ ปาจโก (ผูห้งุ)

 (๕) นาม = นาม, ชื่อ  เช่น  เทวทตฺตสฺส  ภาโว  เทวทตฺตตฺตํ. อ.เหตุอนัเป็นมา  

แหง่เทวทตั ชือ่วา่เทวทตฺตตฺต. (เหตุอนัเป็นมาแหง่เทวทตั) หมายถงึ ชือ่วา่เทวทตั (นาม) อนัเป็น

เหตุใหเ้กดิศพัทว์า่ “เทวทตฺโต” (เทวทตั)

ว.ิ อลสสฺส  ภาโว  อาลสยฺ.ํ  (อลส + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูเ้กยีจครา้น ชือ่วา่อาลสฺย. (ความเป็นผูเ้กยีจครา้น)

ว.ิ อโรคสฺส  ภาโว  อาโรคยฺ.ํ  (อโรค + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูไ้มม่โีรค ชือ่วา่อาโรคฺย. (ความเป็นผูไ้มม่โีรค)

ว.ิ ทพฺุพลสฺส  ภาโว  ทพุพฺลฺย.ํ  (ทพฺุพล + ณฺย)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูไ้มม่กี�าลงั ชือ่วา่ทพฺุพลฺย. (ความเป็นผูไ้มม่กี�าลงั, ทพุพลภาพ)
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ว.ิ มจฺฉรสฺส  ภาโว  มจฉฺริย.ํ  (มจฺฉร + ณฺย) (เพราะยปัจจยั ลง ออิาคม)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูต้ระหน่ี ชือ่วา่มจฺฉรยิ. (ความเป็นผูต้ระหน่ี)

ว.ิ อสฺิสรสฺส  ภาโว  อิสสฺริย.ํ  (อสฺิสร + ณฺย) (เพราะยปัจจยั ลง ออิาคม)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูเ้ป็นใหญ่ ชือ่วา่อสฺิสรยิ. (ความเป็นใหญ่)

ว.ิ ปณฺฑติสฺส  ภาโว  ปณฺฑิจจฺ.ํ  (ปณฺฑติ + ณฺย) (แปลง ตฺย เป็น จ, ซอ้น จฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บณัฑติ ชือ่วา่ปณฺฑจฺิจ. (ความเป็นบณัฑติ)

ว.ิ พหสฺุสตุสฺส  ภาโว  พาหสุสฺจจฺ.ํ  (พหสฺุสตุ + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา, แปลง อุ ของ สตุ เป็น อ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูพ้หสูตูร ชือ่วา่พาหสฺุสจฺจ. (ความเป็นพหสูตูร)

ว.ิ มุฏฺสฺสติสฺส  ภาโว  มุฏฺสฺสจฺจํ.  (มุฏฺสฺสติ + ณฺย) (ลบอิ, แปลง ตฺย เป็น จ, ซ้อน จฺ)

 อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีสติหลงลืม ชื่อว่ามุฏฺสฺสจฺจ. (ความเป็นผู้มีสติหลงลืม)

ว.ิ กุสลสฺส  ภาโว  โกสลฺล.ํ  (กุสล + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ, แปลง ลฺย เป็น ล, ซอ้น ลฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูฉ้ลาด ชือ่วา่โกสลฺล. (ความเป็นผูฉ้ลาด)

ว.ิ วปิลุสฺส  ภาโว  เวปลฺุล.ํ  (วปิลุ + ณฺย) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, แปลง ลฺย เป็น ล, ซอ้น ลฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูบ้รบิรูณ์ ชือ่วา่เวปลฺุล. (ความเป็นผูบ้รบิรูณ์)

ว.ิ สมานาน�  ภาโว  สามญญํฺ.  (สมาน + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา, แปลง นฺย เป็น , ซอ้น ญฺ)

 อ.ความเป็น แหง่สิง่อนัเหมอืนกนั ท. ชือ่วา่สามญฺ. (ความเป็นสิง่เหมอืนกนั) (รสัสะ อา เป็น อ)

ว.ิ คลิานสฺส  ภาโว  เคลญญํฺ.  (คลิาน + ณฺย) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, รสัสะ, แปลง นฺย เป็น , ซอ้น ญฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูเ้ป็นไข ้ชือ่วา่เคลญฺ. (ความเป็นผูเ้ป็นไข)้

ว.ิ สหุทสฺส  ภาโว  โสหชชฺ.ํ  (สหุท + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ, แปลง ทฺย เป็น ช, ซอ้น ชฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูม้ใีจด ีชือ่วา่โสหชฺช. (ความเป็นผูม้ใีจด)ี

ว.ิ วสิารทสฺส  ภาโว  เวสารชชฺ.ํ  (วสิารท + ณฺย) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, แปลง ทฺย เป็น ช, ซอ้น ชฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูแ้กลว้กลา้ ชือ่วา่เวสารชฺช. (ความเป็นผูแ้กลว้กลา้)

ว.ิ สมุนสฺส  ภาโว  โสมนสสฺ.ํ (สมุน + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ, ลงสฺอาคม, แปลง สฺย เป็น ส, ซอ้น สฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูม้ใีจด ีชือ่วา่โสมนสฺส. (ความเป็นผูม้ใีจด)ี

ว.ิ ทมุนสฺส  ภาโว  โทมนสสฺ.ํ  (ทมุน + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ, ลง สฺ อาคม, แปลง สฺย เป็น ส, 

ซอ้น สฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูม้ใีจไมด่ ีชือ่วา่โทมนสฺส. (ความเป็นผูม้ใีจไมด่)ี

ว.ิ สวุจสฺส  ภาโว  โสวจสสฺ.ํ  (สวุจ + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ,ลงสฺอาคม,แปลง สฺย เป็น ส,ซอ้น สฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูว้า่งา่ย ชือ่วา่โสวจสฺส. (ความเป็นผูว้า่งา่ย)

ว.ิ ทวุจสฺส  ภาโว  โทวจสสฺ.ํ  (ทวุจ + ณฺย) (วทุธ ิอุ เป็น โอ,ลงสฺอาคม,แปลง สฺย เป็น ส,ซอ้น สฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูว้า่ยาก ชือ่วา่โทวจสฺส. (ความเป็นผูว้า่ยาก)
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ว.ิ นิปกสฺส  ภาโว  เนปกฺก.ํ  (นิปก + ณฺย) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, แปลง กฺย เป็น ก, ซอ้น กฺ)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูม้ปัีญญา ชือ่วา่เนปกฺก. (ความเป็นผูม้ปัีญญา)

ว.ิ ราชโิน  ภาโว  รชชฺ.ํ  (ราช + ณฺย) (รสัสะ อา เป็น อ, แปลง ชฺย เป็น ช, ซอ้น ชฺ)

 อ.ความเป็น แหง่พระราชา ชือ่วา่รชฺช. (ความเป็นพระราชา)

ว.ิ สมณสฺส  ภาโว  สามญญํฺ.  (สมณ + ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา, แปลง ณฺย เป็น , ซอ้น ญฺ)

 อ.ความเป็น แหง่พระสมณะ ชือ่วา่สามญฺ. (ความเป็นพระสมณะ)

ว.ิ ป� สกุลูกิสฺส  ภาโว  ปํสกุลิูกตตฺ.ํ  (ป� สกุลูกิ + ตฺต) 

 อ.ความเป็น แหง่ภกิษุผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลเป็นปกต ิ ชือ่วา่ป� สกุลูกิตฺต. (ความเป็น 

ผูม้กีารทรงผา้บงัสกุุลเป็นปกต)ิ

ว.ิ ป� สกุลูกิสฺส  ภาโว  ปํสกุลิูกตา.  (ป� สกุลูกิ + ตา)

 อ.ความเป็น แห่งภกิษุผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสุกุลเป็นปกต ิ ชื่อว่าป� สุกูลกิตา. (ความเป็น 

ผูม้กีารทรงผา้บงัสกุุลเป็นปกต)ิ

ว.ิ เตจวีรกิสฺส  ภาโว  เตจีวริกตา.  (เตจวีรกิ + ตา)

 อ.ความเป็น แห่งภกิษุผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้ไตรจวีรเป็นปกต ิ ชื่อว่าเตจวีรกิตา. (ความเป็น 

ผูม้กีารทรงผา้ไตรจวีรเป็นปกต)ิ

ว.ิ กตญฺญสฺุส  ภาโว  กตญญฺตุา.  (กตญฺญ ู+ ตา) (เพราะตาปัจจยั รสัสะ อ ูเป็น อุ)

 อ.ความเป็น แห่งบุคคลผูรู้อุ้ปการะที่บุคคลอื่นกระท�าแล้ว ชื่อว่ากตญฺญุตา. (ความเป็น 

ผูรู้อุ้ปการะทีผู่อ้ ืน่ท�าแลว้)

ว.ิ อปปิฺจฺฉสฺส  ภาโว  อปปิฺจฉฺตา.  (อปปิฺจฺฉ + ตา)

 อ.ความเป็น แห่งบุคคลผูม้คีวามปรารถนาน้อย ชื่อว่าอปปิฺจฺฉตา. (ความเป็นผูม้คีวาม

ปรารถนาน้อย)

ว.ิ อส�สคฺคสฺส  ภาโว  อสสํคคฺตา.  (อส�สคฺค + ตา)

 อ.ความเป็น แห่งบุคคลผูไ้ม่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ชื่อว่าอส�สคฺคตา. (ความเป็นผูไ้ม่มคีวาม

เกีย่วขอ้ง)

ว.ิ ภสฺสารามสฺส  ภาโว  ภสสฺารามตา.  (ภสฺสาราม + ตา) 

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูม้คีวามยนิดใีนการพดู ชือ่วา่ภสฺสารามตา. (ความเป็นผูช้อบพดูมาก)

ว.ิ นิทฺทารามสฺส  ภาโว  นิททฺารามตา.  (นิทฺทาราม + ตา)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูช้อบในการนอน ชือ่วา่นิทฺทารามตา. (ความเป็นผูช้อบนอนมาก)

ว.ิ ลหโุน  ภาโว  ลหตุา.  (ลห ุ+ ตา)

 อ.ความเป็น แหง่วตัถุอนัเบา ชือ่วา่ลหตุา. (ความเป็นวตัถุเบา)
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ว.ิ ปถุุชฺชนสฺส  ภาโว  ปถุชุชฺนตตฺนํ.  (ปถุุชฺชน + ตฺตน) 

 อ.ความเป็น แหง่ปถุุชน ชือ่วา่ปถุุชฺชนตฺตน. (ความเป็นปถุุชน)

ว.ิ อธปิตสฺิส  ภาโว  อาธิปเตยยฺ.ํ  (อธปิต ิ+ เณยฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูเ้ป็นใหญ่ ชือ่วา่อาธปิเตยฺย. (ความเป็นใหญ่, ความเป็นอธบิด)ี

ว.ิ เถนสฺส  ภาโว  เถยยฺ.ํ  (เถน + เณยฺย) (ลบ น ของ เถน)

 อ.ความเป็น แหง่ขโมย ชือ่วา่เถยฺย. (ความเป็นขโมย)

ว.ิ วรีาน�  ภาโว  กมฺม�  วา  วีริย.ํ  (วรี + ณฺย) (ลง ออิาคม)

 อ.ความเป็น หรอื อ.กรรม แหง่บุคคลผูก้ลา้หาญ ท. ชือ่วา่วรียิ. (ความเป็นผูก้ลา้หาญ,  

กรรมของผูก้ลา้หาญ, วริยิะ)

ว.ิ โสวจสฺสสฺส  ภาโว  โสวจสสฺตา.  (โสวจสฺส + ตา)

 อ.ความเป็น แหง่บุคคลผูว้า่งา่ย ชือ่วา่โสวจสฺสตา. (ความเป็นผูว้า่งา่ย)

ว.ิ ภสิคฺคสฺส  กมฺม�  เภสชชฺ.ํ  (ภสิคฺค + ณฺย) (วทุธ ิอ ิเป็น เอ, ลบ คฺ, แปลง คฺย เป็น ช, ซอ้น ชฺ)

 อ.กรรม แหง่หมอ ชือ่วา่เภสชฺช. (กรรมแหง่หมอ, เภสชั, ยา)

ว.ิ พฺยาวฏสฺส  กมฺม�  เวยยฺาวจจฺ.ํ  (พฺยาวฏ + ณฺย) (แปลง พฺ เป็น วฺ, ลง เออาคม)

 อ.กรรม แหง่บุคคลผูข้วนขวาย ชือ่วา่เวยฺยาวจฺจ. (กรรมแหง่ผูข้วนขวาย)(แปลง ฏฺย เป็น ฏ, 

แปลง ฏ เป็น จฺจ)

ว.ิ สสฺส  ภาโว  สาเยฺยํ.  (ส + เณยฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา, ลง เณยฺยปัจจยั)

 อ.ความเป็น แหง่ผูห้ลอกลวง ชือ่วา่สาเยฺย. (ความเป็นผูห้ลอกลวง)

ว.ิ กรณุาเยว  การญุญํฺ.  (กรณุา+ณฺย) (วทุธ ิอ เป็น อา, แปลง ณฺย เป็น , ซอ้น ญฺ) (สกตัถะ)

 อ.ความเอน็ดนูัน่เทยีว ชือ่วา่การญฺุ. (ความเอน็ด)ู

ว.ิ ปตฺตกาลเมว  ปตตฺกลฺล.ํ  (ปตฺตกาล + ณฺย) (รสัสะ อา เป็น อ, แปลง ลฺย เป็น ล, ซอ้น ลฺ)

 อ.กรรมอนัมกีาลอนัสมควรนัน่เทยีว ชือ่วา่ปตฺตกลฺล. (กรรมมกีาลอนัสมควรนัน่เทยีว)

ว.ิ อากาสานนฺโตเยว  อากาสานญจฺ.ํ (อากาสานนฺต + ณฺย) (แปลง ตฺย เป็น จ,แปลง นฺ เป็น

นิคหติ)

 อ.อากาศอนัไมม่ทีีส่ดุนัน่เทยีว ชือ่วา่อากาสานญฺจ. (อากาศไมม่ทีีส่ ิน้สดุ) 

ว.ิ กายปาคฺุเมว  กายปาคุญฺญตา.  (กายปาคฺุ + ตา)

 อ.ความคลอ่งแคลว่แหง่หมูเ่จตสกินัน่เทยีว ชือ่วา่กายปาคญฺุตา. (ความคลอ่งแคลว่แหง่หมู่

เจตสกิ)

ว.ิ มทุโุน  ภาโว  มททฺว.ํ  (มทุ+ุณ) (แปลง อุ เป็น อา, ซอ้น ทฺ, รสัสะ อา เป็น อ, แปลง อุ หลงั

เป็น อว)

 อ.ความเป็น แหง่ผูอ้อ่นโยน ชือ่วา่มทฺทว.  (ความเป็นแหง่ผูอ้อ่นโยน)
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ว.ิ มทุโุน  ภาโว  มทุตุา.  (มทุ ุ+ ตา)

 อ.ความเป็น แหง่ผูอ้อ่นโยน ชือ่วา่มทุตุา.  (ความเป็นแหง่ผูอ้อ่นโยน)

ว.ิ ปรมาน�  ภาโว  กมฺม�  วา  ปารมี,  ทานาทกฺิรยิา.  (ปรม + ณ + อ)ี (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น หรอื อ.กรรม แหง่พระโพธสิตัวเ์ป็นตน้ ท. ผูป้ระเสรฐิ ชือ่วา่ปารม,ี ไดแ้ก่กริยิา  

มกีารใหท้านเป็นตน้.

ว.ิ สมคฺคาน�  ภาโว   สามคคีฺ.  (สมคฺค + ณ + อ)ี (วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น แหง่ชนผูพ้รอ้มเพรยีงกนั ท. ชือ่วา่สามคฺค.ี (ความเป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั)

ว.ิ รมณยีสฺส  ภาโว  รามณียก.ํ  (รมณยี + กณฺ) (ลบ ณฺ, วทุธ ิอ เป็น อา)

 อ.ความเป็น แหง่สถานทีอ่นัน่ารืน่รมย ์ชือ่วา่รามณยีก.  (ความเป็นแหง่สถานทีอ่นัน่ารืน่รมย)์

๗.๔ วเิสสตัทธติ

 วิเสสตทัธิต  คอื ตทัธติทีล่งหลงัคณุศพัท ์มปัีจจยั ๕ ตวั คอื ตร, ตม, อิสิก, อิย และ 

อิฏฺปัจจยั ศพัทท์ีล่งปัจจยั ๓ ตวั คอื ตร, อสิกิ และ อยิ ปัจจยั รปูส�าเรจ็ท�าหน้าทีเ่ป็นคณุศพัท ์

ชัน้วเิศษ และศพัทท์ีล่งปัจจยั ๒ ตวั คอื ตม และ อิฏฺ ปัจจยั รปูส�าเรจ็ท�าหน้าทีเ่ป็นคณุศพัท ์

ชัน้อตวิเิศษ(ชัน้สงูสดุ)

ว.ิ สพฺเพ  อเิม  ปาปา,  อยมเิมส�  วเิสเสน  ปาโปต ิ ปาปตโร,  ปรุโิส.  (ปาป + ตร) (ปงุลงิค)์  

 อ.บุรษุ ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่บุรษุ ท.เหลา่น้ีหนา -บุรษุน้ี เป็นผูเ้ลว โดยพเิศษ  

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปตร, ไดแ้ก่บุรษุ. (ผูเ้ลวกวา่)

ว.ิ สพฺพาโย  อมิาโย  ปาปาโย,  อยมมิาส�  วเิสเสน  ปาปาต ิ ปาปตรา,  อตฺิถ.ี (ปาป + ตร + อา) 

 อ.หญงิ ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่หญงิ ท.เหลา่น้ีหนา -หญงิน้ี เป็นผูเ้ลว โดย

พเิศษ  เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปตรา, ไดแ้ก่หญงิ. (ผูเ้ลวกวา่) (อติถลีงิค)์

ว.ิ สพฺพานิ  อมิานิ  ปาปานิ,  อทิมเิมส�  วเิสเสน  ปาปนฺต ิ ปาปตร,ํ  กุล�.  (ปาป + ตร)  

อ.ตระกลู ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่ตระกลู ท.เหลา่น้ีหนา -ตระกลูน้ี เป็นผูเ้ลว 

โดยพเิศษ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปตร, ไดแ้ก่ตระกลู. (ผูเ้ลวกวา่) (นปงุสกลงิค)์

ว.ิ สพฺเพ  อเิม  ปาปา,  อยมเิมส�  อตสิเยน  ปาโปต ิ ปาปตโม,  ชโน.   (ปาป + ตม) 

 อ.ชน ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่ชน ท.เหลา่น้ีหนา -ชนน้ี เป็นผูเ้ลว โดยยิง่  

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปตม, ไดแ้ก่ชน. (ผูเ้ลวทีส่ดุ)
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ว.ิ สพฺเพ  อเิม  ปาปา,  อยมเิมส�  วเิสเสน  ปาโปต ิ ปาปิสิโก,  ชโน.  (ปาป + อสิกิ)

 อ.ชน ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่ชน ท.เหลา่น้ีหนา -ชนน้ี เป็นผูเ้ลว โดยพเิศษ  

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปิสกิ, ไดแ้ก่ชน. (ผูเ้ลวกวา่)

ว.ิ สพฺเพ  อเิม  ปาปา,  อยมเิมส�  วเิสเสน  ปาโปต ิ ปาปิโย,  ชโน.  (ปาป + อยิ)

 อ.ชน ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง เป็นผูเ้ลว,  อ.- แหง่ชน ท.เหลา่น้ีหนา -ชนน้ี เป็นผูเ้ลว โดยพเิศษ 

เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปาปิย, ไดแ้ก่ชน. (ผูเ้ลวกวา่)

ว.ิ สพฺเพ  อิเม  ปาปา,  อยมิเมสํ  อติสเยน  ปาโปติ  ปาปิฏฺโ,  ชโน.  (ปาป + อิฏฺ)

 อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว,  อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยยิ่ง  

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปาปิฏฺ, ได้แก่ชน. (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 ชื่อว่าปาปิฏฺตร, ได้แก่ชน. (ผู้เลวที่สุดกว่า)

วิ. สพเฺพ  อเิม  วฑุฒฺา,  อยมเิมส ํ วเิสเสน  วฑุโฺฒต ิ เชยฺโย.  (วฑุฒฺ + อยิ) (แปลง วฑุฒฺ เป็น ช)

 อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เจริญ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เจริญ โดยพิเศษ 

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเชยฺย. (ผู้เจริญกว่า) (ลบสระหน้า, เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ)

วิ. สพฺเพ  อิเม  วุฑฺฒา,  อยมิเมสํ  อติสเยน  วุฑฺโฒติ  เชฏฺโ. (วุฑฺฒ+อิฏฺ) (แปลงวุฑฺฒเป็น ช)

 อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เจริญ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เจริญ โดยยิ่ง 

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเชฏฺ. (ผู้เจริญที่สุด) (ลบสระหน้า, เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ)

ว.ิ อยญฺจ  ปสตฺโถ  อยญฺจ  ปสตฺโถ,  สพฺเพ  อเิม  ปสตฺถา,  อยมเิมส�  วเิสเสน  ปสตฺโถต ิ  

เสยโฺย. (ปสตฺถ+อยิ) (แปลง ปสตฺถ เป็น ส, ลบสระหน้า, เมือ่ลบสระหน้าแลว้ วกิาร อ ิเป็น เอ)

 อ.บุคคลน้ีดว้ย เป็นผูป้ระเสรฐิ อ.บุคคลน้ีดว้ย เป็นผูป้ระเสรฐิ, อ.ชน ท.เหลา่น้ี ทัง้ปวง  

เป็นผูป้ระเสรฐิ, อ.- แหง่ชน ท.เหลา่น้ีหนา -บุคคลน้ี เป็นผูป้ระเสรฐิ โดยพเิศษ เพราะเหตุนัน้ 

ชือ่วา่เสยฺย. (ผูป้ระเสรฐิกวา่)

ว.ิ สพฺเพ  อิเม  ปสตฺถา,  อยมิเมสํ  อติสเยน  ปสตฺโถติ  เสฏฺโ. (ปสตฺถ + อิฏฺ)

 อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -บุคคลนี้ เป็นผู้ประเสริฐ 

โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเสฏฺ. (ผู้ประเสริฐที่สุด)

วิ. อติสเยน  อปฺโปติ  กณิฏฺโ.  (อปฺป + อิฏฺ)

 อ.ผู้น้อย โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ากณิฏฺ. (ผู้น้อยที่สุด)

วิ. วิเสเสน  สติมาติ  สติโย.  (สติมนฺตุ + อิย)

 อ.บุคคลผู้มีสติ โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสติย. (ผู้มีสติกว่า)
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วิ. อติสเยน  สติมาติ  สติฏฺโ.  (สติมนฺตุ + อิฏฺ)

 อ.บุคคลผู้มีสติ โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสติฏฺ. (ผู้มีสติที่สุด)

๗.๕ อัสสัตถติัทธติ

 อสัสตัถิตทัธิต คอื ตทัธติทีม่ ี“อสฺส+อตฺถ”ิ หรอืเรยีกวา่ “ตทสัสตัถติทัธติ” แปลวา่ “สิง่นัน้ 

ของบุคคลนัน้ มอียู”่ มปัีจจยั ๑๒ ตวั คอื  วี, โส, อิล, ว, อาล, สี, อิก, อี, ร, วนฺต,ุ มนฺต ุและ 

ณปัจจยั รปูส�าเรจ็ท�าหน้าทีเ่ป็นคณุศพัท(์วเิสสนะ) มบีางตวัทีนิ่ยมแปลเป็นวเิสสยะ ค�าแปลของ

อสัสตัถติทัธติ แปลวา่ “ผูมี้..., อนัมี...”

ว.ิ เมธา  ยสฺส  อตฺถตี ิ เมธาวี,  ปรุโิส.  (เมธา + ว)ี

 อ.ปัญญา ของบุรษุใด มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่เมธาว,ี ไดแ้ก่บุรษุ. (ผูม้ปัีญญา)

ว.ิ สเุมธา  ยสฺส  อตฺถตี ิ สเุมธโส.  (สเุมธา + โส) (รสัสะ อา ที ่ธา เป็น อ) 

 อ.ปัญญาด ีของบุคคลใด มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สเุมธโส. (ผูม้ปัีญญาด)ี 

ว.ิ ชฏา  อสฺส  อตฺถตี ิ ชฏิโล.  (ชฏา + อลิ)

 อ.มวยผม ของฤาษนีัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ฤาษนีัน้ ชือ่วา่ชฏลิ. (ผูม้มีวยผม)

ว.ิ เกสา  อสฺส  อตฺถตี ิ เกสโว.  (เกส + ว)

 อ.ผม ท. ของฤาษนีัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ฤาษนีัน้ ชือ่วา่เกสว. (ผูม้ผีม)

ว.ิ สขุมุ�  อสฺส  อตฺถตี ิ สขุมุาโล.  (สขุมุ + อาล)

 อ.ความละเอยีดออ่น แหง่บุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สขุมุาล. (ผูม้คีวาม

ละเอยีดออ่น)

ว.ิ ตโป  อสฺส  อตฺถตี ิ ตปสสีฺ,  ปคฺุคโล.  (ตป + ส)ี (ปงุลงิค)์ (ซอ้น สฺ)

 อ.ตบะ (ขอ้ปฏบิตั)ิ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ตปสฺส.ี (ผูม้ตีบะ)

ว.ิ ตโป  อสฺสา  อตฺถตี ิ ตปสสิฺนี,  อตฺิถ.ี  (ตป + ส ี+ อนีิ) (อติถลีงิค)์ (ลง อนีิปัจจยั)

 อ.ตบะ (ขอ้ปฏบิตั)ิ ของหญงินัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.หญงินัน้ ชือ่วา่ตปสฺสนีิ. (หญงิผูม้ตีบะ)

ว.ิ ตโป  อสฺส  อตฺถตี ิ ตปสสิฺ,  กุล�.  (ตป + ส)ี (นปงุสกลงิค)์ (รสัสะ)

 อ.ตบะ (ขอ้ปฏบิตั)ิ ของตระกลูนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ตระกลูนัน้ ชือ่วา่ตปสฺส.ี (ตระกลูผูม้ตีบะ)

ว.ิ ทณฺโฑ  อสฺส  อตฺถตี ิ ทณฺฑิโก,  ปคฺุคโล.  (ทณฺฑ + อกิ) (ปงุลงิค)์

 อ.ไมเ้ทา้ ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ทณฺฑกิ. (ผูม้ไีมเ้ทา้)
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ว.ิ ทณฺโฑ  อสฺส  อตฺถตี ิ ทณฺฑี,  ปรุโิส.  (ทณฺฑ + อ)ี (ปงุลงิค)์

 อ.ไมเ้ทา้ ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ทณฺฑ.ี (ผูม้ไีมเ้ทา้)

ว.ิ ทณฺโฑ  อสฺสา  อตฺถตี ิ ทณฺฑินี,  อตฺิถ.ี  (ทณฺฑ + อ ี+ อนีิ) (อติถลีงิค)์

 อ.ไมเ้ทา้ ของหญงินัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.หญงินัน้ ชือ่วา่ทณฺฑนีิ. (ผูม้ไีมเ้ทา้)

ว.ิ มธ ุ อสฺส  อตฺถตี ิ มธโุร,  คโุฬ.  (มธ ุ+ ร)

 อ.รสหวาน ของน�้าตาลกอ้นนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.น�้าตาลกอ้นนัน้ ชือ่วา่มธรุ, ไดแ้ก่น�้าตาล

กอ้น. (มรีสหวาน)

ว.ิ สลี�  อสฺส  อตฺถตี ิ สีลวา, ปรุโิส. (สลี + วนฺตุ)

 อ.ศลี ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่สลีวนฺตุ. (ผูม้ศีลี)

ว.ิ ปฺา  อสฺส  อตฺถีติ  ปญฺญวา, ปุริโส. (ปฺา + วนฺตุ) (รสัสะ อา เป็น อ)

 อ.ปัญญา ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่ปญฺวนฺตุ. (ผูม้ปัีญญา)

ว.ิ สต ิ อสฺส  อตฺถตี ิ สติมา,  ปคฺุคโล.  (สต ิ+ มนฺตุ)  (ปงุลงิค)์ (แปลง นฺตุ+ส ิเป็น อา)

 อ.สต ิของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่สตมินฺตุ. (ผูม้สีต)ิ

ว.ิ สต ิ อสฺสา  อตฺถตี ิ สติมตี,  อตฺิถ.ี  (สต ิ+ มนฺตุ + อ)ี (อติถลีงิค)์

 อ.สต ิของหญงินัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.หญงินัน้ ชือ่วา่สตมิต,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ผูม้สีต)ิ

ว.ิ สต ิ อสฺส  อตฺถตี ิ สติม,ํ  กุล�.  (สต ิ+ มนฺตุ) (นปงุสกลงิค)์

 อ.สต ิของตระกลูนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ตระกลูนัน้ ชือ่วา่สตมินฺตุ. (ผูม้สีต)ิ

ว.ิ อาย ุ อสฺส  อตฺถตี ิ อายสมฺา,  ภกฺิข.ุ  (อาย ุ+ มนฺตุ)  (แปลง อุ เป็น อสฺ, แปลง นฺตุ กบั ส ิเป็น อา)

 อ.อาย ุของภกิษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ภกิษุนัน้ ชือ่วา่อายสฺมนฺตุ, ไดแ้ก่ภกิษุ. (ผูม้อีาย)ุ

ว.ิ สทฺธา  อสฺส  อตฺถตี ิ สทโฺธ,  ปรุโิส.  (สทฺธา + ณ) (ปงุลงิค)์

 อ.ศรทัธา ของบุรษุนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุรษุนัน้ ชือ่วา่สทฺธ. (ผูม้ศีรทัธา)

ว.ิ สทฺธา  อสฺสา  อตฺถตี ิ สทธฺา,  อตฺิถ.ี  (สทฺธา + ณ + อา) (อติถลีงิค)์

 อ.ศรทัธา ของหญงินัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.หญงินัน้ ชือ่วา่สทฺธา. (ผูม้ศีรทัธา)

ว.ิ สทฺธา  อสฺส  อตฺถตี ิ สทธฺ,ํ  กุล�.  (สทฺธา + ณ) (นปงุสกลงิค)์

 อ.ศรทัธา ของตระกลูนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.ตระกลูนัน้ ชือ่วา่สทฺธ. (ผูม้ศีรทัธา)

ว.ิ ปฺา  อสฺส  อตฺถีติ  ปญฺโญ,  ปุคฺคโล.  (ปฺา + ณ)

 อ.ปัญญา ของบุคคลนัน้ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่วา่ปญฺ. (ผูม้ปัีญญา)



314 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๗.๖ สังขยาตัทธติ

 สงัขยาตทัธิต  คอื ตทัธติทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ�านวน ปัจจยัทีล่งในอรรถสงัขยาตทัธติม ี๖ ตวั  

โดยเป็นปรูณสงัขยา มปัีจจยั ๕ ตวั คอื  ติย, ถ, , ม และ อีปัจจยั แปลวา่ “ท่ี...” และทีเ่ป็น 

อเนกตัถสงัขยามปัีจจยั ๑ ตวั คอื กปัจจยั.

 ค�าวา่ “ปรูณสงัขยา” หมายถงึ สงัขยาเป็นเหตุเตม็ ดงัมรีปูวเิคราะหว์า่ “ปรูยต ิ สงฺขฺยา   

อเนนาต ิ ปรูโณ”. (ปรู + ย)ุ อ.สงัขยา ยอ่มเตม็ ดว้ยอรรถน้ี เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปรูณ.  

(เป็นเครือ่งเตม็, เป็นเหตุเตม็),  สงฺขฺยาย  ปรูโณ  สงฺขยฺาปรูโณ.  (สงฺขฺยา + ปรูณ)  อ.เหตุอนัเตม็ 

แหง่สงัขยา ชือ่วา่สงฺขฺยาปรูณ. (สงัขยาเป็นเหตุเตม็) 

ว.ิ ทฺวนฺิน�  ปรูโณ  ทติุโย,  ปรุโิส.  (ทฺว ิ+ ตยิ) (แปลง ทฺว ิเป็น ท)ุ

 อ.บุรษุ อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สอง ท. ชือ่วา่ทตุยิ, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่อง)

ว.ิ ทฺวนฺิน�  ปรูณ ี ทติุยา,  อตฺิถ.ี  (ทฺว ิ+ ตยิ + อา)

 อ.หญงิ อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สอง ท. ชือ่วา่ทตุยิา, ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่อง)

ว.ิ ทฺวนฺิน�  ปรูณ�  ทติุย,ํ  กุล�.  (ทฺว ิ+ ตยิ)

 อ.ตระกลู อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สอง ท. ชือ่วา่ทตุยิ, ไดแ้ก่ตระกลู. (ทีส่อง)

ว.ิ ตณฺิณ�  ปรูโณ  ตติโย,  ปรุโิส.  (ต ิ+ ตยิ) (แปลง ต ิเป็น ต)

 อ.บุรษุ อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สาม ท. ชือ่วา่ตตยิ, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่าม)

ว.ิ ตสฺิสนฺน�  ปรูณ ี ตติยา,  อตฺิถ.ี  (ต ิ+ ตยิ + อา)

 อ.หญงิ อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สาม ท. ชือ่วา่ตตยิา, ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่าม)

ว.ิ ตณฺิณ�  ปรูณ�  ตติย,ํ  กุล�.  (ต ิ+ ตยิ)

 อ.ตระกลู อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สาม ท. ชือ่วา่ตตยิ, ไดแ้ก่ตระกลู. (ทีส่าม)

ว.ิ จตุนฺน�  ปรูโณ  จตตุโฺถ.  (จตุ + ถ) (ตฺ อสทสิเทวภาวะ)

 อ.อรรถอนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สี ่ท. ชือ่วา่จตุตฺถ. (ทีส่ ี)่

ว.ิ จตสฺสนฺน�  ปรูณ ี จตตุถีฺ,  จตตุถฺา.  (จตุ + ถ + อ,ี อา)

 อ.ดถิอีนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สี ่ท. ชือ่วา่จตุตฺถ,ี จตุตฺถา. (ทีส่ ี)่

ว.ิ จตุนฺน�  ปรูณ�  จตตุถฺ.ํ  (จตุ + ถ)

 อ.ตระกลูอนัเป็นเหตุเตม็ แหง่สี ่ท. ชือ่วา่จตุตฺถ. (ทีส่ ี)่

ว.ิ ปญฺจนฺน�  ปรูโณ  ปญจฺโม.  (ปญฺจ + ม)

 อ.อรรถอนัเป็นเหตุเตม็ แหง่หา้ ท. ชือ่วา่ปญฺจม. (ทีห่า้)
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ว.ิ ปญฺจนฺน�  ปรูณ ี ปญจฺมี,  ปญจฺมา, วรียิปารม.ี  (ปญฺจ + ม + อ,ี อา) 

 อ.วริยิบารม ีอนัเป็นเหตุเตม็ แหง่หา้ ท. ชือ่วา่ปญฺจม,ี ปญฺจมา, ไดแ้ก่วริยิบารม.ี (ทีห่า้)

ว.ิ ปญฺจนฺน�  ปรูณ�  ปญจฺม,ํ  ฌาน�.  (ปญฺจ + ม)

 อ.ฌาน อนัเป็นเหตุเตม็ แหง่หา้ ท. ชือ่วา่ปญฺจม, ไดแ้ก่ฌาน. (ทีห่า้)

 ตวัอยา่งทีล่ง ม ปัจจยัและวเิคราะหเ์หมอืน ปญจฺ สงัขยา มดีงัน้ี  สตตฺโม,  สตตฺมี   

สตตฺมา,  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 อสทิสเทฺวภาวะ)

 อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่าฉฏฺ. (ที่หก)

วิ. ฉนฺนํ  ปูรณี  ฉฏฺ,ี  ฉฏฺา.  (ฉ +  + อี, อา)

 อ.ดิถีอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่าฉฏฺ,ี ฉฏฺา. (ที่หก)

วิ. ฉนฺนํ  ปูรณํ  ฉฏฺํ.  (ฉ + )

 อ.ตระกูลอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่าฉฏฺ. (ที่หก)

วิ. ฉฏฺโ เอว  ฉฏฺโม.  (ฉฏฺ + ม) (ลง มปัจจัย)

 อ.ที่หกนั่นเทียว ชื่อว่าฉฏฺม. (ที่หก)

ว.ิ เอกาทสนฺน�  ปรูณ ี เอกาทสี,  อตฺิถ.ี  (เอกาทส + อ)ี 

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิเอด็ ชือ่วา่เอกาทส,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่บิเอด็)

ว.ิ เอกาทสนฺน�  ปรูโณ  เอกาทสโม,  ปรุโิส.  (เอกาทส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิเอด็ ชือ่วา่เอกาทสม. (ทีส่บิเอด็)

ว.ิ เอกาทสนฺน�  ปรูณ�  เอกาทสม,ํ  กุล�.  (เอกาทส + ม)

 อ.ตระกลูผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่ตระกลู ท. สบิเอด็ ชือ่วา่เอกาทสม. (ทีส่บิเอด็)

ว.ิ ทฺวาทสนฺน�  ปรูโณ  พารสโม,  ทวฺาทสโม,  ปรุโิส.  (ทฺวาทส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิสอง ชือ่วา่พารสม, ทฺวาทสม. (ทีส่บิสอง)

ว.ิ ทฺวาทสนฺน�  ปรูณ ี ทวฺาทสี,  อตฺิถ.ี  (ทฺวาทส + อ)ี

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิสอง ชือ่วา่ทฺวาทส.ี (ทีส่บิสอง)

ว.ิ เตรสนฺน�  ปรูโณ  เตรสโม,  ปรุโิส.  (เตรส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิสามคน ชือ่วา่เตรสม. (ทีส่บิสาม)

ว.ิ เตรสนฺน�  ปรูณ ี เตรสี,  อตฺิถ.ี  (เตรส + อ)ี

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิสามคน ชือ่วา่เตรส,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่บิสาม)
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ว.ิ จตุทฺทสนฺน�  ปรูโณ  จทุทฺสโม,  จตทุทฺสโม,  ปรุโิส.  (จตุทฺทส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิสีค่น ชือ่วา่จทฺุทสม, จตุทฺทสม, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่บิสี)่

ว.ิ จตุทฺทสนฺน�  ปรูณ ี จตทุทฺสี,  จาตทุทฺสี  วา,  อตฺิถ.ี  (จตุทฺทส + อ)ี

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิสีค่น ชือ่วา่จตุทฺทส,ี จาตุทฺทส,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่บิสี)่

ว.ิ ปญฺจทสนฺน�  ปรูโณ  ปนฺนรสโม,  ปญจฺทสโม,  ปรุโิส.  (ปญฺจทส + ม) 

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิหา้คน ชือ่วา่ปนฺนรสม, ปญฺจทสม, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่บิหา้)

ว.ิ ปญฺจทสนฺน�  ปรูณ ี ปนฺนรสี,  ปญจฺทสี,  อตฺิถ.ี  (ปญฺจทส + อ)ี

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิหา้คน ชือ่วา่ปนฺนรส,ี ปญฺจทส,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่บิหา้)

ว.ิ โสฬสนฺน�  ปรูโณ  โสฬสโม,  ปรุโิส.  (โสฬส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิหก ชือ่วา่โสฬสม, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่บิหก)

ว.ิ โสฬสนฺน�  ปรูณ ี โสฬสี,  อตฺิถ.ี  (โสฬส + อ)ี

 อ.หญงิผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่หญงิ ท. สบิหก ชือ่วา่โสฬส,ี ไดแ้ก่หญงิ. (ทีส่บิหก)

ว.ิ สตฺตรสนฺน�  ปรูโณ  สตตฺรสโม,  สตตฺทสโม,  ปรุโิส.  (สตฺตทส + ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิเจด็คน ชือ่วา่สตฺตรสม, สตฺตทสม, ไดแ้ก่บุรษุ.  

(ทีส่บิเจด็)

ว.ิ อฏฺารสนฺนํ  ปูรโณ  อฏฺารสโม,  อฏฺาทสโม,  ปุริโส.  (อฏฺาทส + ม)

 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบแปดคน ชื่อว่าอฏฺารสม, อฏฺาทสม, ไดแ้ก่บุรษุ.  

(ทีส่บิแปด)

ว.ิ เอกนูวสีตยิา  ปรูโณ  เอกนูวีสติโม,  ปรุโิส.  (เอกนูวสีต ิ+ ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. สบิเกา้คน ชือ่วา่เอกนูวสีตมิ, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีส่บิเกา้)

ว.ิ วสีตยิา  ปรูโณ  วีสติโม,  ปรุโิส.  (วสีต ิ+ ม)

 อ.บุรษุผูเ้ป็นเหตุเตม็ แหง่บุรษุ ท. ยีส่บิ ชือ่วา่วสีตมิ, ไดแ้ก่บุรษุ. (ทีย่ ีส่บิ)
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สังขยา ม ี๕ ประการ คอื

 (๑) มิสสฺสงฺขยฺา = สงัขยาผสมกนั หรอืสงัขยาบวก เชน่  เอกาทส = เอก + ทส  (สงัขยา

ตัง้แต่ ๑๑ ถงึ ๙๘ เป็นสงัขยาบวก) (เอกาทส ถงึ อฏฺฐนวตุ)ิ

 (๒) คณิุตสงฺขยฺา = สงัขยาคณู  เชน่  ตสิต� แปลวา่ สามรอ้ย มาจากรปูวเิคราะหว์า่ “ตหี ิ 

คณุติ�  สต�  ตสิต�” อ.รอ้ย อนัถกูคณู ดว้ยสาม ท. ชือ่วา่ตสิต (สต x ต)ิ สามรอ้ย (๑๐๐ x ๓ = ๓๐๐), 

จตฺตาร ิ สตสหสฺสานิ  ฉฬภญฺิา  มหทฺิธกิา.  ภกิษุผูม้อีภญิญา ๖ มฤีทธิม์าก มสีีแ่สนรปู (๔๐๐,๐๐๐) 

ในตวัอยา่งน้ี บทวา่ จตฺตาร ิ แปลวา่ สี,่ บทวา่ สตสหสฺสานิ แปลวา่ หน่ึงแสน น�าไปคณูกนั คอื 

๑๐๐,๐๐๐ x ๔ = ๔๐๐,๐๐๐

 (๓) สมพฺนฺธสงฺขยฺา = สงัขยาสมัพนัธก์นั หมายความวา่ศพัทท์ีเ่ป็นสงัขยาศพัทส์ดุทา้ย 

ตอ้งน�าไปคณูกบัสงัขยาศพัทข์า้งหน้าทลีะศพัท ์ โดยสงัขยาศพัทส์ดุทา้ยเป็นสงัขยาหลกั แลว้น�า

ไปคณู กบัสงัขยาตวัทีอ่ยูข่า้งหน้าของสงัขยาหลกัทลีะตวั  เชน่ “จตุราสตีสิหสฺสานิ” แปดหมืน่สีพ่นั 

(๘๔,๐๐๐) มาจาก “จตุ แปลวา่ สี,่ อสตี ิแปลวา่ แปดสบิ, สหสฺส แปลวา่ หน่ึงพนั” ในตวัอยา่งน้ี  

บทวา่ “สหสฺส” ซึง่แปลวา่ “หน่ึงพนั”น้ี จะตอ้งไปสมัพนัธก์บัศพัทข์า้งหน้า คอื สหสฺส x อสตี ิ= แปด

หมืน่ (๑,๐๐๐ x ๘๐ = ๘๐,๐๐๐), สหสฺส x จตุ = สีพ่นั (๑,๐๐๐ x ๔ = ๔,๐๐๐) เมือ่รวมกนัแลว้  

จงึแปลวา่ แปดหมืน่สีพ่นั (๘๔,๐๐๐) เป็นตน้

 (๔) สงฺเกตสงฺขยฺา = สงัขยาทีใ่ชส้ิง่ทีม่ปีรากฏอยูใ่นโลกเป็นเครือ่งสงัเกต

  ๔.๑  ใชอ้กัษรในภาษาบาลแีละสนัสกฤตเป็นเครือ่งสงัเกต ดงัน้ี

 กาที  ฏาที  ยการาที นวสงฺขยฺา  ปกาสิตา,

 ปญจฺสงฺขยฺา  ปการาที สญุญฺา  นาม  สรญญฺนา.

อกัษรม ี ก เป็นตน้ อกัษรม ี ฏ เป็นตน้ และอกัษรม ี ย 

เป็นตน้ ถกูแสดงแลว้วา่เป็นสงัขยาตัง้แต่ ๑ - ๙, อกัษรม ี

ป เป็นตน้ ถกูแสดงแลว้วา่เป็นสงัขยาตัง้แต่ ๑ - ๕ และ

สระแปดตวั,  และ นอกัษร ถกูแสดงแลว้วา่ชือ่วา่ศนูย์

ตารางแสดงอักษรที่ใช้เป็นสังเกตสังขยา

 ๑ ๒ ๓ ๔  ๕ ๖ ๗ ๘ ๙    ๐

 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 ศ ษ ส ห ฬ อ-โอ
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 ๔.๒  ใชส้ิง่ทีม่ปีรากฏอยูโ่ลก ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั เป็นเครือ่งสงัเกต ดงัน้ี

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑   เชน่  จนฺท  พระจนัทร,์  สริูย  พระอาทติย ์ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๒   เชน่  เนตตฺ นยัน์ตา, หตถฺ  มอื,  ปกฺข ปักษ ์เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๓   เชน่  อคคิฺ  ไฟ,  กาล  กาลเวลา  เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๔   เชน่  อณฺณว, สินฺธ ุ มหาสมทุร เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๕   เชน่  อสุ ุลกูศร เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๖   เชน่  รส  รสอาหาร,  อตุ ุ ฤด ูเป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๗   เชน่  สร  สระน�้า, เสยีงดนตร ีเป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๘   เชน่  วส ุ วสเุทพ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๙   เชน่  คห ดาวนพเคราะห ์เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๐   เชน่  ทิสา  ทศิ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๑   เชน่  รทุทฺ, สิว พระศวิะ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๒   เชน่  ราสิ  ราศ,ี  มาส  เดอืน เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๓   เชน่  วิสสฺ  วสิสเทพ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๔   เชน่  ภวุน  ภุวนเทพ เป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๕   เชน่  ติถิ  ดถิ ีเป็นตน้

  สงัเกตสงัขยาแทนเลข ๑๖   เชน่  กลา  เสีย้วของพระจนัทร ์เป็นตน้

 (๕) อเนกสงฺขยฺา = สงัขยาทีม่จี�านวนมาก  เชน่  สหสสฺรสิํ  รศัมหีลายพนั,  สตเตโช  

มเีดชหลายรอ้ย เป็นตน้

สังขยาจ�านวนโกฏขิึ้นไป แสนของจ�านวนนั้นๆ คูณด้วยร้อยเสมอ ดังนี้

สตสหสฺสาน�  สต�  โกฏิ.   อ.รอ้ย แหง่แสน ท. ชือ่วา่โกฏ.ิ

โกฏสิตสหสฺสาน�  สต�  ปโกฏิ.  อ.รอ้ย แหง่แสนโกฏ ิท. ชือ่วา่ปโกฏ.ิ

ปโกฏสิตสหสฺสาน�  สต�  โกฏิปปฺโกฏิ.  อ.รอ้ย แหง่แสนปโกฏ ิท. ชือ่วา่โกฏปิปฺโกฏ.ิ

โกฏปิปฺโกฏสิตสหสฺสาน�  สต�  นหตุ.ํ อ.รอ้ย แหง่แสนโกฏปิโกฏ ิท. ชือ่วา่นหตุ.

นหตุสตสหสฺสาน�  สต�  นินฺนหตุ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนนหตุ ท. ชือ่วา่นินฺนหตุ.

นินฺนหตุสตสหสฺสาน�  สต�  อกฺโขภินี. อ.รอ้ย แหง่แสนนินนหตุ ท. ชือ่วา่อกฺโขภนีิ.

อกฺโขภนีิสตสหสฺสาน�  สต�  พินฺท.ุ อ.รอ้ย แหง่แสนอกัโขภนีิ ท. ชือ่วา่พนฺิท.ุ

พนฺิทสุตสหสฺสาน�  สต�  อพพฺทุ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนพนิท ุท. ชือ่วา่อพฺพทุ.

อพฺพทุสตสหสฺสาน�  สต�  นิรพพฺทุ.ํ อ.รอ้ย แหง่แสนอพัพทุะ ท. ชือ่วา่นิรพฺพทุ.
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นิรพฺพทุสตสหสฺสาน�  สต�  อหห.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนนิรพัพทุะ ท. ชือ่วา่อหห.

อหหสตสหสฺสาน�  สต�  อพพ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนอหหะ ท. ชือ่วา่อพพ.

อพพสตสหสฺสาน�  สต�  อฏฏ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนอพพะ ท. ชือ่วา่อฏฏ.

อฏฏสตสหสฺสาน�  สต�  โสคนฺธิก.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนอฏฏะ ท. ชือ่วา่โสคนฺธกิ.

โสคนฺธกิสตสหสฺสาน�  สต�  อปุปฺล.ํ อ.รอ้ย แหง่แสนโสคนัธกิะ ท. ชือ่วา่อุปปฺล.

อุปปฺลสตสหสฺสาน�  สต�  กมุทุ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนอุปปละ ท. ชือ่วา่กุมทุ.

กุมทุสตสหสฺสาน�  สต�  ปณฺุฑรีก.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนกุมทุ ท. ชือ่วา่ปณฺุฑรกี.

ปณฺุฑรกีสตสหสฺสาน�  สต�  ปทมุ.ํ  อ.รอ้ย แหง่แสนปณุฑรกีะ ท. ชือ่วา่ปทมุ.

ปทมุสตสหสฺสาน�  สต�  กถานํ.  อ.รอ้ย แหง่แสนปทมุ ท. ชือ่วา่กถาน.

กถานสตสหสฺสาน�  สต�  มหากถานํ. อ.รอ้ย แหง่แสนกถานะ ท. ชือ่วา่มหากถาน.

มหากถานสตสหสฺสาน�  สต�  อสงฺเขยฺยยฺ.ํ อ.รอ้ย แหง่แสนมหากถานะ ท. ชือ่วา่อสงฺเขฺยยฺย.

ว.ิ เทฺว  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ทวิฺโก,  ราส.ิ  (ทฺว ิ+ ก)

 อ.ปรมิาณ ท. สอง แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทฺวกิ, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๒)

ว.ิ เทฺวเยว  ทวิฺก,ํ  ทกุ.ํ  (ทฺว ิ+ ก) 

 อ.สอง ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ทฺวกิ, ทกุ. (หมวดสอง)

ว.ิ ตณี ิ ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ติโก,  ราส.ิ  (ต ิ+ ก)

 อ.ปรมิาณ ท. สาม แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ตกิ, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๓)

ว.ิ ตณีเิยว  ติก.ํ  (ต ิ+ ก)

 อ.สาม ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ตกิ. (หมวดสาม)

ว.ิ จตฺตาร ิ ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ จตกฺุโก,  ราส.ิ  (จตุ + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. สี ่แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่จตุกฺก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๔)

ว.ิ จตฺตารเิยว  จตกฺุก.ํ  (จตุ + ก) (ซอ้น กฺ)

 อ.สี ่ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่จตุกฺก. (หมวดสี)่

ว.ิ ปญฺจ  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ปญจฺโก,  ราส.ิ  (ปญฺจ + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. หา้ แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปญฺจก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๕)

ว.ิ ปญฺจเยว  ปญจฺก.ํ  (ปญฺจ + ก)

 อ.หา้ ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ปญฺจก. (หมวดหา้)

ว.ิ ฉ  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ฉกฺโก,  ราส.ิ  (ฉ + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. หก แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ฉกฺก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๖)
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ว.ิ ฉเยว  ฉกฺก.ํ  (ฉ + ก) (ซอ้น กฺ)

 อ.หก ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ฉกฺก. (หมวดหก)

ว.ิ สตฺต  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ สตตฺโก,  ราส.ิ  (สตฺต + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. เจด็ แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตฺตก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๗)

ว.ิ สตฺตเยว  สตตฺก.ํ  (สตฺต + ก)

 อ.เจด็ ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่สตฺตก. (หมวดเจด็)

ว.ิ อฏฺ  ปริมาณานิ  เอตสฺสาติ  อฏฺโก,  ราสิ.  (อฏฺ + ก)

 อ.ปริมาณ ท. แปด แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอฏฺก, ได้แก่กอง. (มีปริมาณ ๘)

วิ. อฏฺเยว  อฏฺกํ.  (อฏฺ + ก)

 อ.แปด ท.นั่นเทียว ชื่อว่าอฏฺก. (หมวดแปด)

ว.ิ นว  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ นวโก,  ราส.ิ  (นว + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. เกา้ แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่นวก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๙)

ว.ิ นวเยว  นวก.ํ  (นว + ก)

 อ.เกา้ ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่นวก. (หมวดเกา้)

ว.ิ ทส  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ทสโก,  ราส.ิ  (ทส + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. สบิ แหง่กองนัน่ มอียู ่เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ทสก, ไดแ้ก่กอง. (มปีรมิาณ ๑๐)

ว.ิ ทสเยว  ทสก.ํ  (ทส + ก)

 อ.สบิ ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ทสก. (หมวดสบิ)

ว.ิ ปณฺณาส  ปรมิาณานิ  เอตสฺสาต ิ ปณฺณาสโก,  ราส.ิ  (ปณฺณาส + ก)

 อ.ปรมิาณ ท. หา้สบิ แหง่กองนัน่ มอียู ่ เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่ปณฺณาสก, ไดแ้ก่กอง.  

(มปีรมิาณ ๕๐)

ว.ิ ปณฺณาสเยว  ปณฺณาสก.ํ  (ปณฺณาส + ก)

 อ.หา้สบิ ท.นัน่เทยีว ชือ่วา่ปณฺณาสก. (หมวดหา้สบิ)
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๗.๗ อัพยยตัทธติ

 อพัยยตทัธิต คอืตทัธติปัจจยัทีล่งทา้ยสงัขยา สทุธนามและสพัพนาม รปูส�าเรจ็เป็น 

อพัยยศพัท ์(นิบาต)ทัง้หมด จงึเรยีกตทัธติน้ีวา่ อพัยยตทัธติ มปัีจจยั ๑๐ ตวั คอื กฺขตตฺุ,ํ ธา, ชฌฺ,ํ 

โส, ถา, ถตตฺา, ถ,ํ ชชฺ, ชชฺ ุและ ตนปัจจยั

ว.ิ เอกสฺม ึ วาเร  เอกกฺขตตฺุ.ํ  (เอก + กฺขตฺตุ�) (กฺขตฺตุ�ปัจจยั ลงในอรรถวาระ = ครัง้, วาระ)

 ในวาระ หนึ่ง ชือ่วา่เอกกฺขตฺตุ�. (ครัง้หน่ึง, วาระหน่ึง) 

ว.ิ ทฺวสี ุ วาเรส ุ ทวิฺกฺขตตฺุ.ํ  (ทฺว ิ+ กฺขตฺตุ�)

 ในวาระ ท. สอง ชือ่วา่ทฺวกฺิขตฺตุ�. (สองครัง้)

ว.ิ ตสี ุ วาเรส ุ ติกฺขตตฺุ.ํ  (ต ิ+ กฺขตฺตุ�)

 ในวาระ ท. สาม ชือ่วา่ตกฺิขตฺตุ�. (สามครัง้)

ว.ิ เอเกน  วภิาเคน  เอกธา.  (เอก + ธา) (ลง ธาปัจจยัในอรรถวภิาคะ = สว่น)

 โดยสว่น หน่ึง ชือ่วา่เอกธา. (โดยสว่นเดยีว)

ว.ิ ทฺวหี ิ วภิาเคห ิ ทวิฺธา,  เทวฺธา, ทธุา. (ทฺว ิ+ ธา) (แปลง อ ิเป็น เอ, ทฺว ิเป็น ท)ุ

 โดยสว่น ท. สอง ชือ่วา่ทฺวธิา,  เทฺวธา,  ทธุา. (โดยสองสว่น)

ว.ิ เอกธา  กโรตตี ิ เอกชฌฺ.ํ  (เอก + ชฺฌ�)  

 ยอ่มกระท�า โดยสว่นเดยีว เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เอกชฺฌ�. (โดยสว่นเดยีว)

ว.ิ ทฺวธิา  กโรตตี ิ เทวฺชฌฺ.ํ  (ทฺว ิ+ ชฺฌ�) (แปลง อ ิเป็น เอ)

 ยอ่มกระท�า โดยสองสว่น เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่เทฺวชฺฌ�. (โดยสองสว่น)

ว.ิ สตฺุเตน  วภิาเคน  สตุตฺโส.  (สตฺุต + โส)  

 โดยสว่น โดยสตูร (มาตกิา) ชือ่วา่สตฺุตโส. (โดยสว่นคอืสตูร)

ว.ิ ปเทน  วภิาเคน  ปทโส.  (ปท + โส)

 โดยสว่น โดยบท ชือ่วา่ปทโส. (โดยสว่นคอืบท)

ว.ิ สพฺพากาเรน  สพพฺโส.  (สพฺพ + โส)

 โดยอาการทัง้ปวง ชือ่วา่สพฺพโส. (โดยอาการทัง้ปวง)

ว.ิ โยนิยา  วภิาเคน  โยนิโส.  (โยนิ + โส)

 โดยสว่น โดยแยบคาย ชือ่วา่โยนิโส. (โดยแยบคาย)

ว.ิ เตน  ปกาเรน  ตถา.  (ต + ถา)

 โดยประการนัน้ ชือ่วา่ตถา. (โดยประการนัน้)
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ว.ิ เยน  ปกาเรน  ยถา.  (ย + ถา)

 โดยประการใด ชือ่วา่ยถา. (โดยประการใด)  

ว.ิ สพฺเพน  ปกาเรน  สพพฺถา.  (สพฺพ + ถา) 

 โดยประการทัง้ปวง ชือ่วา่สพฺพถา. (โดยประการทัง้ปวง)

ว.ิ อฺเน  ปกาเรน  อญฺญถา.  (อฺ + ถา)

 โดยประการอืน่ ชือ่วา่อญฺถา. (โดยประการอืน่)

ว.ิ เตน  ปกาเรน  ตถตตฺา.  (ต + ถตฺตา) 

 โดยประการนัน้ ชือ่วา่ตถตฺตา. (โดยประการนัน้)

ว.ิ เยน  ปกาเรน  ยถตตฺา.  (ย + ถตฺตา)

 โดยประการใด ชือ่วา่ยถตฺตา. (โดยประการใด)

ว.ิ อฺเน  ปกาเรน  อญฺญถตฺตา.  (อฺ + ถตฺตา)

 โดยประการอืน่ ชือ่วา่อญฺถตฺตา. (โดยประการอื่น)

ว.ิ โก  ปกาโร  กถ.ํ  (ก ึ+ ถ�) (แปลง ก ึเป็น ก)

 อ.ประการไร ชือ่วา่กถ�. (ประการไร, อยา่งไร)

ว.ิ อย�  ปกาโร  อิตถฺ.ํ  (อมิ + ถ�) (แปลง อมิ เป็น อ,ิ ซอ้น ตฺ)

 อ.ประการน้ี ชือ่วา่อตฺิถ�. (ประการน้ี)

ว.ิ อมิสฺม ึ ทวิเส  อชชฺ.  (อมิ + ชฺช) (แปลง อมิ เป็น อ)

 ในวนัน้ี ชือ่วา่อชฺช. (ในวนัน้ี)

ว.ิ สมาเน  กาเล  สชชฺ.ุ  (สมาน + ชฺช)ุ (แปลง สมาน เป็น ส)

 ในกาลเหมอืนกนั ชือ่วา่สชฺช.ุ (ในกาลเหมอืนกนั, ในกาลทีม่อียู)่

ว.ิ อปรสฺม ึ ทวิเส  อปรชชฺ.ุ  (อปร + ชฺช)ุ

 ในวนัอื่น ชือ่วา่อปรชฺช.ุ (ในวนัอืน่, วนัมะรนื)

ว.ิ อชฺช  ภวา  อชชฺตนี.  (อชฺช + ตน + อ)ี

 (อ.กริยิา) อนัมแีลว้ ในวนัน้ี ชือ่วา่อชฺชตนี. (กริยิาอนัมใีนวนัน้ี)

ว.ิ เสฺว  ภว�  สวฺาตนํ.  (เสฺว + ตน) (แปลง เอ เป็น อา)

 (อ.ภตั) อนัมอียู ่ในวนัพรุง่น้ี ชือ่วา่สฺวาตน. (อนัมอียูใ่นวนัพรุง่น้ี)

(พิมพ์เสร็จ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
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บทในภาษาบาลีมี ๔ บท

 การทีม่ผีูส้นใจจะศกึษาพระบาลทีีเ่ป็นพระไตรปิฎก พรอ้มทัง้อรรถกถา และฎกีา เบือ้งตน้

ควรรูก้่อน คอื บทต่างๆ ทีป่รากฏในพระบาลดีงักลา่ววา่มอียูเ่พยีง ๔ บทเทา่นัน้ ไดแ้ก่ 

 ๑. นามบท  แหลง่ทีม่า สมาส, ตทัธติ และกติก์

 ๒. อปุสคับท แหลง่ทีม่าจากนามกณัฑ ์ม ี๒๐ ตวั คอื ป, ปรา, นิ, นี เป็นตน้

 ๓. นิบาตบท แหลง่ทีม่า นิบาตโดดๆ, นามกณัฑ,์ อพัยยภีาวสมาส, อพัยยตทัธติ และ

ธาตุทีล่ง ตเว, ตุ�, ตุน, ตฺวา และ ตฺวาน ปัจจยั ในกพิพธิานกณัฑ์

 ๔. อาขยาตบท (กิริยาบท) แหลง่ทีม่าของกริยิาบทมาจากอาขยาตกณัฑ์

 บททัง้ ๔ ดงักลา่ว เมือ่จดัลงตามวภิตัต ิเหลอืเพยีง ๒ กลุม่ คอื (๑) กลุม่ทีล่งวภิตัตนิาม 

ไดแ้ก่ นามบท อุปสคับท และนิบาตบท และ (๒) กลุม่ลงวภิตัตอิาขยาต ไดแ้ก่ อาขยาต

หัวใจของภาษาบาลี

 การศกึษาภาษาบาล ี หวัใจของภาษาบาล ี มอียู ่ ๓ อยา่ง คอื วิภตัติ ปัจจยั และธาต ุ 

ทีน่กัศกึษาทัง้ใหมแ่ละเก่าตอ้งท�าความรูจ้กัและคุน้เคยใหเ้รว็ทีส่ดุและมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้กจ็ะ

สามารถเรยีนภาษาบาลอียา่งเขา้ใจ จ�าได ้และน�าไปใชไ้ดจ้รงิ

 เน่ืองจากภาษาบาล ีเป็นภาษาทีม่วีภิตัตแิละปัจจยั เป็นหลกัส�าคญั ในประโยคหนึ่งๆ บท

ทีป่ระกอบดว้ยวภิตัตนิาม มใีชม้ากทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ ตอ้งศกึษา ท�าความคุน้เคยก่อนเป็นอนัแรก

 ๑. วิภตัติ แปลวา่ ผูจ้�าแนก แจกแจงอรรถ ม ี๒ ประการ คอื

  ๑.๑  วิภตัตินาม คอื ผูจ้�าแนก แจกแจงอรรถของนาม(ลงิค,์ปาฏปิทกิบท) มอีรรถ 

กรรมเป็นตน้ ไดแ้ก่ หน้าทีข่องบทนามนัน่เอง วา่มหีน้าทีท่�าอะไรในประโยค เป็นกตัตา ผูท้�ากริยิา 

เป็นกรรม สิง่ทีถ่กูกระท�า เป็นกรณะ เครือ่งมอืในการท�างาน เป็นสมัปทาน ผูร้บั เป็นอปาทาน  

ทีห่ลกีออก หรอืเป็นอาธาระ ทีร่องรบัในการท�ากริยิาเป็นตน้ และจ�านวนวา่มมีากหรอืน้อย

  ๑.๒  วิภตัติอาขยาต คอื ผูจ้�าแนก แจกแจงอรรถของธาตุ มกีาล บท วจนะ บุรษุ 

วาจก

   วภิตัตอิาขยาต บอกใหท้ราบกาล วา่เป็นปัจจบุนักาล อดตีกาล หรอือนาคตกาล 

   บอกใหท้ราบบท วา่เป็นปรสัสบท หรอือตัตโนบท 

   บอกใหท้ราบวจนะ วา่เป็นเอกวจนะ หรอืพหวุจนะ 
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   บอกใหท้ราบบุรษุ วา่เป็นปฐมบุรษุ มชัฌมิบุรษุ หรอือุตตมบุรษุ 

   บอกใหท้ราบวาจก วา่เป็นกตัตุวาจก กมัมวาจก เหตุกตัตุวาจก เหตุกมัมวาจก 

หรอืภาววาจก

 ๒. ปัจจยั แปลวา่ เป็นเครือ่งใหท้ราบเน้ือความ มอียู ่๕ ที ่คอื

  ๒.๑ ปัจจยัในนามกณัฑ ์ม ี๑๕ ตวั  บอกใหท้ราบอรรถของวภิตัติ

  ๒.๒ ปัจจยัในสมาสกณัฑม์ ี๒ ตวั  คอื อ กบั ก ปัจจยั เพือ่สรา้งค�าศพัท์

  ๒.๓ ปัจจยัในตทัธติกณัฑ ์   บอกใหท้ราบอรรถของบททีถ่กูลบทิง้ไป

  ๒.๔ ปัจจยัในอาขยาตกณัฑ ์  บอกใหท้ราบวาจก

  ๒.๕ ปัจจยัในกติก ์   บอกใหท้ราบสาธนะ

 ๓. ธาต ุ แปลวา่ ผูท้รงกริยิาไว ้ม ี๒ กลุม่ คอื

  ๓.๑ อกมัมกธาต ุ ไดแ้ก่ธาตุทีไ่มม่กีรรม ไมเ่รยีกหากรรม เชน่ ยืน เรยีกหาอาธาระ 

ทีร่องรบัในการยนื วา่ยนืทีไ่หน นัง่ เรยีกหาอาธาระ ทีร่องรบัในการนัง่ วา่นัง่ทีไ่หน นอน เรยีกหา

อาธาระ ทีร่องรบัในการนอน วา่นอนทีไ่หน

  ๓.๒ สกมัมกธาต ุไดแ้ก่ธาตุทีม่กีรรม เชือ่มอายตนิบาตของบทนาม วา่ “ซึง่...” หรอื 

“สู.่..” ได ้เชน่ กระท�า ซึง่..., ไหว ้ซึง่..., ฟัง ซึง่..., บรโิภค ซึง่..., รู ้ซึง่..., เป็นตน้ หรอื ไป สู.่.., 

เขา้ไป สู.่.., 

 เมือ่ไดธ้าตุพรอ้มทัง้อรรถของธาตุแลว้ กใ็หฝึ้กการผนัค�าศพัท ์ไดเ้ริม่จากการผนัศพัทเ์ป็น

อาขยาต ทีเ่ป็นกตัตุรปูบา้ง กมัมรปูบา้ง เหตุกตัตุรปูบา้ง เหตุกมัมรปูบา้ง ภาวรปูบา้ง หลงัจากนัน้ 

ใหฝึ้กการผนัศพัทด์ว้ยการใสอุ่ปสคัตวัต่างๆ เขา้ไปขา้งหน้า แลว้กฝึ็กผนัเป็นกติกก์ลุม่ต่างๆ เชน่ 

กลุม่กจิจปัจจยั กลุม่อนฺตมานปัจจยั กลุม่ตฺวาปัจจยั ลง ยปัุจจยั ตปัจจยั พรอ้มทัง้ฝึกดหูน้าที ่

ของบทต่างๆ ทีส่�าเรจ็แลว้ เชน่ บททีป่ระกอบดว้ยกจิจปัจจยัเป็นทีส่ดุ ส�าเรจ็แลว้ ท�าหน้าทีอ่ะไร

ไดบ้า้งในประโยค กจ็ะไดค้�าศพัทค์รัง้ละมากๆ พรอ้มกบัวธิกีารใชง้านดว้ย อนัจะเป็นสาเหตุให้

เกดิความเขา้ใจในภาษาบาลนีัน่เอง

 เชน่ หร  หรเณ  หรธาตุ ในอรรถ การน�าไป

ผันศัพท์เป็นอาขยาต ดังนี้ 

๑. กตัตรุปู, กตัตวุาจก

 หรต ิ หรนฺต,ิ หรส ิ หรถ, หราม,ิ   หราม

 หรเต หรนฺเต   หรเส หรวฺเห หเร  หรามฺเห

 หรตุ หรนฺตุ หร, หราห ิ หรถ หราม ิ  หราม
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 หรต� หรนฺต� หรสฺส ุ หรวฺโห หเร หรามเส

 หเร, หเรยฺย หเรยฺยุ� หเรยฺยาส ิ หเรยฺยาถ หเรยฺยาม ิ หเรยฺยาม

 หเรถ หเรร� หเรโถ หเรยฺยาวฺโห หเร, หเรยฺย� หเรยฺยามฺเห

 หร ิ หรสึ ุ หร ิ หรตฺิถ หร ึ หรมฺิห, หรมฺิหา

 หรสฺิสต ิ หรสฺิสนฺต ิ หรสฺิสส ิ หรสฺิสถ หรสฺิสาม ิ หรสฺิสาม

 หรสฺิสเต หรสฺิสนฺเต หรสฺิสเส หรสฺิสวฺเห หรสฺิส� หรสฺิสามฺเห

 หรสฺิส,หรสฺิสา หรสฺิส�ส ุ หรสฺิส,หรสฺิเส หรสฺิสถ หรสฺิส�  หรสฺิสามฺหา

 หรสฺิสถ หรสฺิสสิ ุ หรสฺิสเส หรสฺิสวฺเห หรสฺิส ึ หรสฺิสามฺหเส

๒. กมัมรปู, กมัมวาจก

 หรยีเต หรยีนฺเต หรยีเส หรยีวฺเห หรเีย หรยีามฺเห

 หรยีต ิ หรยีนฺต ิ หรยีส ิ หรยีถ หรยีาม ิ หรยีาม

๓. เหตกุตัตรุปู, เหตกุตัตวุาจก

 หาเรต ิ หาเรนฺต ิ หาเรส ิ หาเรถ หาเรม ิ หาเรม

 หารยต ิ หารยนฺต ิ หารยส ิ หารยถ หารยาม ิ หารยามิ

 หาราเปต ิ หาราเปนฺต ิ หาราเปส ิ หาราเปถ หาราเปม ิ หาราเปม

 หาราปยต ิ หาราปยนฺต ิ หาราปยส ิ หาราปยถ หาราปยาม ิ หาราปยาม

๔. เหตกุมัมรปู, เหตกุมัมวาจก

 หารยีเต หารยีนฺเต หารยีเส หารยีวฺเห หารเีย  หารยีามฺเห

 หารยีต ิ หารยีนฺต ิ หารยีส ิ หารยีถ หารยีาม ิ หารยีาม

ผันศัพท์เป็นกิตก์กลุ่มต่างๆ ดังนี้

 หรติพฺโพ, หรติพฺพา, หรติพฺพ�  = หร + ตพฺพ (พงึถกูน�าไป) 

 หรณโีย, หรณยีา, หรณยี�  = หร + อนีย (พงึถกูน�าไป)

 หรนฺโต, หรนฺต,ี หรนฺต�   = หร + อ + อนฺต + (อ)ี (น�าไปอยู,่ เมือ่น�าไป)

 หรมาโน, หรมานา, หรมาน�  = หร + อ + มาน + (อา) (น�าไปอยู,่ เมือ่น�าไป)

 หาเรนฺโต, หาเรนฺต,ี หาเรนฺต�  = หร + เณ + อนฺต + (อ)ี 

          (ใหน้�าไปอยู,่ เมือ่ใหน้�าไป)

 หรยีมาโน, หรยีมานา, หรยีมาน�  = หร + ย + มาน + (อา) (ถกูน�าไปอยู)่

 หารยีมาโน, หารยีมานา, หารยีมาน� = หร + เณ + ย + มาน + (อา) (ถกูใหน้�าไปอยู)่
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 หรตฺิวา     = หร + ตฺวา (น�าไปแลว้)

 หรตฺิวาน    = หร + ตฺวาน (น�าไปแลว้)

 หรตุิ�     = หร + ตุ� (เพือ่อนัน�าไป)

 หโฏ, หฏา, หฏ�    = หร + ต (ถกูน�าไปแลว้)

 หรณ�     = หร + ย ุ(การน�าไป)

 หาโร     = หร + ณ (การน�าไป)

 หารโก     = หร + ณฺว ุ(ผูน้�าไป)

 หาร ี     = หร + ณ ี(ผูน้�าไปโดยปกต)ิ

ผันศัพท์ ด้วยการใส่อุปสัคเข้าไปข้างหน้าธาตุ เช่น

ใส ่ ป มรีปูเป็น ปหรต,ิ ปหรติพฺโพ, ปหรนฺโต, ปหรมาโน, ปหรยีมาโน, ปหาเรนฺโต,  

ปหารยีมาโน, ปหรตฺิวา, ปหรณ�, ปหาโร แปลวา่ ตี, ประหาร

 นี มรีปูเป็น นีหรต,ิ นีหรติพฺโพ, นีหรนฺโต, นีหรมาโน, นีหรยีมาโน, นีหาเรนฺโต,  

นีหารยีมาโน, นีหรตฺิวา, นีหรณ�, นีหาโร แปลวา่ นําออก

 ส ํ มรีปูเป็น ส�หรต,ิ ส�หรติพฺโพ, ส�หรนฺโต, ส�หรมาโน, ส�หรยีมาโน, ส�หาเรนฺโต,  

ส�หารยีมาโน, ส�หรตฺิวา, ส�หรณ�, ส�หาโร แปลวา่ รวบรวม

 วิ มรีปูเป็น วหิรต,ิ วหิรติพฺพ�, วหิรนฺโต, วหิรมาโน, วหิรยีมาน�, วหิรตฺิวา, วหิรณ�,  

วหิาโร แปลวา่ อยู่ 

 อว มรีปูเป็น อวหรต,ิ อวหรติพฺโพ, อวหรนฺโต, อวหรมาโน, อวหรยีมาโน, อวหาเรนฺโต,  

อวหารยีมาโน, อวหรตฺิวา, อวหรณ�, อวหาโร แปลวา่ ลกัขโมย

 อภิ มรีปูเป็น อภหิรต,ิ อภหิรติพฺโพ, อภหิรนฺโต, อภหิรมาโน, อภหิรยีมาโน,  

อภหิาเรนฺโต, อภหิารยีมาโน, อภหิรตฺิวา, อภหิรณ�, อภหิาโร แปลวา่  

นําไปเฉพาะ

 ปติ+อา มรีปูเป็น ปจฺจาหรต,ิ ปจฺจาหรติพฺโพ, ปจฺจาหรนฺโต, ปจฺจาหรมาโน, ปจฺจาหรยีมาโน, 

ปจฺจาหรตฺิวา, ปจฺจาหรณ�, ปจฺจาหาโร แปลวา่ นํากลบัมา

 อา มรีปูเป็น อาหรต,ิ อาหรติพฺโพ, อาหรนฺโต, อาหรมาโน, อาหรยีมาโน, อาหาเรนฺโต,  

อาหารยีมาโน, อาหรตฺิวา, อาหรณ�, อาหาโร แปลวา่ นํามา

 อป  มรีปูเป็น อปหรต,ิ อปหรติพฺโพ, อปหรนฺโต, อปหรมาโน, อปหรยีมาโน,  

อปหาเรนฺโต, อปหารยีมาโน, อปหรตฺิวา, อปหรณ�, อปหาโร แปลวา่ นําไป

ปราศ, ขจดั
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 อปุ มรีปูเป็น อุปหรต,ิ อุปหรติพฺโพ, อุปหรนฺโต, อุปหรมาโน, อุปหรยีมาโน, อุปหรตฺิวา, 

อุปหรณ�, อุปหาโร แปลวา่ นําเข้าไป

 อปุ+ส ํ มรีปูเป็น อุปส�หรต,ิ อุปส�หรติพฺโพ, อุปส�หรนฺโต, อุปส�หรมาโน, อุปส�หรยีมาโน,  

อุปส�หรตฺิวา, อุปส�หรณ�, อุปส�หาโร แปลวา่ น้อมนําเข้าไป

 เมือ่ผนัศพัทไ์ดด้งักลา่วมาน้ี กจ็ะไดศ้พัทเ์ป็นจ�านวนมากไปใชใ้นการแปล และการฝึกแต่ง

ประโยคในภาษาบาล ี พรอ้มกบัการเรยีนรูห้น้าทีข่องบทต่างๆ พรอ้มกนัไปดว้ย ซึง่จะชว่ย

พฒันาการในการศกึษาภาษาบาลไีดร้วดเรว็ขึน้

ไวยากรณ์บาลี มีทั้งหมด ๗ กัณฑ์

 ๑. สนธิกณัฑ ์ วา่ดว้ยสญัญาวธิาน การตัง้ชือ่อกัษร และสนธวิธิาน การเชือ่มต่อบท

 ๒. นามกณัฑ ์  วา่ดว้ยเอาค�าศพัทท์ีส่รา้งส�าเรจ็มาจากกติกบ์า้ง สมาสบา้ง ตทัธติบา้ง  

มาลงวภิตัตนิาม เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบรปูรา่งหน้าตาของบทนามทีพ่รอ้มใชง้านในประโยคต่างๆ

 ๓. การกกณัฑ ์ วา่ดว้ยหน้าทีข่องบทนามทีอ่ยูใ่นประโยค เกีย่วขอ้งกบับทไหน ในฐานะ

อะไร

 ๔. สมาสกณัฑ ์ เป็นการสรา้งค�าศพัทข์ ัน้ทีส่องเป็นตน้ไป เป็นการน�าค�าศพัทท์ีเ่ป็นกติก์

บา้ง สมาสเองบา้ง ตทัธติบา้ง อุปสคับา้ง นิบาตบา้ง มายอ่เป็นบทเดยีวกนั

 ๕. ตทัธิตกณัฑ ์ เป็นการสรา้งค�าศพัทข์ ัน้ทีส่องเป็นตน้ไปเชน่เดยีวกนักบัสมาส แต่วา่ใช้

ปัจจยัลงมาแทนศพัทต์่างๆ ทีถ่กูลบทิง้ไป

 ๖. อาขยาตกณัฑ ์ วา่ดว้ยการสรา้งค�าศพัทก์ริยิา โดยมอีงคป์ระกอบหลกัอยู ่๓ คอื ธาตุ 

ปัจจยั และวภิตัต ิเชน่  กโรต ิมาจาก กรธาตุ + โอปัจจยั + ตวิตัตมานาวภิตัต ิบา้ง มอีงคป์ระกอบ

เพยีง ๒ คอื ธาตุ กบั วภิตัต ิบา้ง เชน่ วนฺท ิมาจาก วนฺทธาตุ + ออีชัชตนีวภิตัติ

 ๗. กิพพิธานกณัฑ ์ วา่ดว้ยการสรา้งค�าศพัทข์ ัน้ที ่๑ คอื ธาตุ กบั ปัจจยั 

 สรปุแลว้ ไวยากรณ์บาล ี คอื การศกึษาเรือ่งการสรา้งค�าศพัทเ์ป็นเบือ้งแรก แลว้น�าค�า

ศพัทม์าลงวภิตัต ิสดุทา้ยน�าไปใชใ้นประโยค ถา้เราทราบวา่ ควรเรยีนอะไรก่อน เรยีนอะไรทหีลงั 

เกือ้กลูกนัอยา่งไร และอะไรเป็นหวัใจของการไวยากรณ์บาลแีลว้ กน่็าจะชว่ยใหเ้กดิความคดิใน

การศกึษาเลา่เรยีน ทัง้ในดา้นของล�าดบัการเรยีนก่อน-หลงั และเน้ือหาทีส่�าคญั ควรเน้นใหผู้เ้รยีน 

ไดจ้�า ไดท้�าความเขา้ใจ ไดฝึ้กหดัการใชง้านก่อน กจ็ะชว่ยลดระยะเวลาในการศกึษา และท�าความ

เขา้ใจไดเ้รว็และมากขึน้ 



มรดกธรรม

  อันภาษา  บาลี  มีค่าล�้า
 ช่วยเก็บอรรถ  ส่องธรรม  ในศาสนา
 จากบรรพกาล  ผ่านรุ่น  สู่รุ่นมา
 จวบจนเกือบ  สองพัน  กว่าขวบปี
  โบราณจารย์  ท่านทรง  บัญญัติไว้
 พุทธธรรม  จึงธ�ารง  ได้ถ้วนถี่
 ศาสนิก  รุ่นหลัง  ตระหนักดี
 ว่า “บาลี”  ต้องสืบสาน  อยู่นานเนาว์

             อัจฉรา มงคลรัตน์
                    ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐
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ปทานุกรมไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

(อ) 
อ	 ๑,	๙๘,	๓๑๗

อก	ํ ๑๕๒

อกฺขรา	 ๑

อกตฺตพฺพวริต	ิ ๒๕๕

อกตฺถ	 ๒๑,	๑๕๒

อกตฺถุ	ํ ๑๕๒

อกตฺวา	 ๒๔๒

อกมฺห	 ๑๕๒

อกร	ํ ๑๕๒

อกรมฺห	 ๑๕๒

อกรมฺหเส	 ๑๕๒

อกรา	 ๑๕๒

อกร	ิ ๑๕๒

อกรตฺิถ	 ๑๕๒

อกรมฺิห	 ๑๕๒

อกร	ึ ๑๕๒

อกรสึ	ุ ๑๕๒

อกรุ	ํ ๑๕๒

อกร	ู ๑๕๒

อกโร	 ๑๕๒

อกโรตฺถ	 ๑๕๒

อกโรนฺโต	 ๒๔๒

อกสํ	ุ ๑๕๒

อกา	 ๑๕๒

อกาตุน	 ๒๔๒

อกาส	ิ ๑๕๒

อกาสตฺิถ	 ๑๕๒

อกาสมฺิห	 ๑๕๒

อกาส	ึ ๑๕๒

อกาสุ	ํ ๑๕๒

อกุรวฺุห	ํ ๑๕๒

อกุรเุส	 ๑๕๒

อกุสลา	 ๒๔๑

อกฺโกสต	ิ ๑๑๘

อกฺข	ิ ๕๕

อกฺโขภนีิ	 ๓๑๘

อคฺคโต	 ๑๐๓

อคฺคยิาคาเร	 ๑๑

อคฺคสิทฺทปทมาลา	 ๓๗

อคจฺฉ	 ๑๓๐

อคจฺฉํ	 ๑๓๐

อคจฺฉตฺถ	 ๑๓๐

อคจฺฉตฺถุ	ํ ๑๓๐

อคจฺฉมฺหเส	 ๑๓๐

อคจฺฉมฺหา	 ๑๓๐

อคจฺฉมฺวห	ํ ๑๓๐

อคจฺฉเส	 ๑๓๐

อคจฺฉา	 ๑๓๐,	๑๓๒

อคจฺฉ	ิ ๑๓๒

อคจฺฉตฺิถ	 ๑๓๒

อคจฺฉมฺิห,	อคจฺฉมฺิหา	 ๑๓๒

อคจฺฉมฺิเห	 ๑๓๒

อคจฺฉวฺิห	ํ ๑๓๒

อคจฺฉสฺิส	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิส	ํ ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสถ	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสมฺห,	-ามฺหา	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสวเห	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสสํ	ุ ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสเส	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสา	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสามฺหเส	 ๑๓๔

อคจฺฉสฺิสสิ	ุ ๑๓๔

อคจฺฉสฺิส	ึ ๑๓๔

อคจฺฉสฺิเส	 ๑๓๔

อคจฺฉเิส	 ๑๓๒

อคจฺฉ	ี ๑๓๒

อคจฺฉยีตฺถ	 ๑๓๐

อคจฺฉยีตฺถุ	ํ ๑๓๐

อคจฺฉยีมฺหเส	 ๑๓๐

อคจฺฉยีวห	ํ ๑๓๐

อคจฺฉยีเส	 ๑๓๐

อคจฺฉยี	ึ ๑๓๐

อคจฺฉ	ึ ๑๓๐,	๑๓๒

อคจฺฉสึ	ุ ๑๓๒

อคจฺฉํุ	 ๑๓๒

อคจฺฉู	 ๑๓๐,	๑๓๒

อคจฺโฉ	 ๑๓๐,	๑๓๒

อคมสํ	ุ ๑๓๒

อคมาส	ิ ๑๓๒

อคม	ิ ๑๓๒

อคมตฺิถ	 ๑๓๒

อคมมฺิห	 ๑๓๒

ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

อคมมฺิหา	 ๑๓๒

อคม	ึ ๑๓๒

อคมสึ	ุ ๑๓๒

อคมุ	ํ ๑๓๒

อคมตฺุถ	 ๑๓๒

อคมมฺุห	 ๑๓๒

อคโม	 ๑๓๒

อคฺค	ิ ๓๗,	๓๑๘

อคฺคทิฑฺโฒ	 ๒๔๙

อคฺคธิมูา	 ๒๘๐,	๒๘๒

อคฺคภิย	ํ ๒๕๔

อคญฺฉํ	 ๑๓๒

อคญฺฉ	ิ ๑๓๒

อคญฺฉตฺิถ	 ๑๓๒

อคญฺฉมฺิห	 ๑๓๒

อคญฺฉมฺิหา	 ๑๓๒

อคญฺฉมฺิเห	 ๑๓๒

อคญฺฉวฺิห	ํ ๑๓๒

อคญฺฉเิส	 ๑๓๒

อคญฺฉ	ี ๑๓๒

อคญฺฉ	ึ ๑๓๒

อคญฺฉสึ	ุ ๑๓๒

อคญฺฉํุ	 ๑๓๒

อคญฺฉู	 ๑๓๒

อคญฺโฉ	 ๑๓๒

อโฆสะ	 ๔

องฺค	 ๕๒,	๒๖๘

องฺคารปกฺก	ํ ๒๕๙

องฺคลุ	ิ ๔๗,	๒๔๖

อจริ	ํ ๑๐๘,	๑๐๙

อจฺจนฺต	ํ ๗,	๑๐,	๒๖๐

อจฺจ	ิ ๕๔

อจฺฉ	 ๒๙

อจฺฉ	ิ ๕๔

อจฺฉชฺิช	 ๒๐๕

อชฺชตคฺเค	 ๑๒

อชฺฺฌคมา	 ๗,	๑๐

อชฺฌาหรต	ิ ๑๐

อชฺฺโฌคาเหตฺวา	 ๑๐

อช	ี ๔๘

อชฺช	 ๑๒,	๒๐๙,	๓๒๒

อชฺชตนี	 ๓๒๒

อชฺฌคา	 ๑๓๓

อชฺฌค	ึ ๑๓๓

อชฺฌคุ	ํ ๑๓๓

อชฺฌคตฺุถ	 ๑๓๓

อชฺฌคมฺุห	 ๑๓๓

อชฺฌโค	 ๑๓๓

อชฺฌตฺต	ํ ๙๕

อเชฬก	ํ ๒๘๖

อเชฬกา	 ๒๘๖

อญฺชล	ิ ๓๗

อญฺญทตฺถุ	 ๑๐๔

อญฺญาโย	 ๑๕

อญฺญตรโต	 ๗๙

อญฺญตฺถ	 ๘๐

อญฺญตฺร	 ๘๐

อญฺญโต	 ๗๙

อญฺญถตฺตา	 ๓๒๒

อญฺญถา	 ๓๒๒

อฏฏ	ํ ๓๑๙

อฏว	ิ ๔๗

อฏฺฐ	 ๗๒

อฏฺฐโก	 ๓๐๓

อฏฺฐโก,	อฏฺฐกํ	 ๓๒๐

อฏฺฐจตฺตาฬีส	 ๗๓

อฏฺฐตฺตึส	 ๗๓

อฏฺฐโม,	-มี,	-มา,	อฏฺฐมํ	 ๓๐๙

อฏฺฐโม,อฏฺฐมา,-มี,อฏฺฐมํ	๗๗

อฏฺฐวีสติ	 ๗๓

อฏฺฐสีลํ	 ๒๔๖

อฏฺฐารส	 ๗๓

อฏฺฐารสโม,	อฏฺฐาทสโม	๓๑๖

อฏฺฐารสโม,อฏฺฐารสี,-มํ	 ๗๗

อฏฺฐิ	 ๕๕

อฏฺฐิสทฺทปทมาลา	 ๕๕

อฑฺฒกหาปณํ	 ๒๖๒

อฑฺฒมาสก	ํ ๒๖๒

อฑฺฒรตฺต	ํ ๒๖๒

อณํุถลูานิ	 ๒๑

อณฺฑ	 ๕๓

อณฺณว	 ๓๑๘

อต	ิ ๘๙

อตถิ	ิ ๓๗

อตเิทโว	 ๒๔๔

อตปิปฺโค	โข	ตาว	 ๘

อตมิาโส	 ๒๖๐

อตเิวโล	 ๒๖๐

อตสิยตฺิวา	 ๒๐๒

อตเิสยฺย	 ๒๐๒
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อตฺตตฺถ	ํ ๒๕๓

อตฺตทตฺถ	ํ ๒๕๓

อตฺตทิฏฺฐิ	 ๒๔๐

อตฺตโนปท	ํ ๒๖๓

อตฺตสทฺทปทมาลา	 ๓๕

อตฺตา	 ๓๕,	๒๑๘,	๒๔๐

อตฺถ	 ๑,	๑๓๘,	๒๒๐,	๒๓๑

อตฺถกาโม	 ๒๔๒

อตฺถธมฺมา	 ๒๗๔,	๒๗๖

อตฺถนิสฺสโิต	 ๒๔๑

อตฺถภโูต	 ๒๗๑

อตฺถสทฺทา	 ๒๗๖

อตฺถ	ิ ๑๐๑,	๑๓๖

อตฺถิสญฺญา	 ๒๓๓

อตฺถุ	 ๑๓๘

อตฺถญฺญ	ู ๒๓

อตฺโถ	 ๒๒๐

อตฺร	 ๘๐

อโต	 ๘๐

อถ	ขฺวสฺส	 ๑๐

อถ	โข	อายสฺมา	 ๑๔

อถ	 ๙๙

อทท	ํ ๑๔๒

อททตฺถ	 ๑๔๒

อททมฺห	 ๑๔๒

อททา	 ๑๔๒

อทท	ู ๑๔๒

อทโท	 ๑๔๒

อทฺธา	 ๑๐๔

อทมฺห	 ๑๔๒

อทสํ	ุ ๑๔๒

อทาสาห	ํ ๑๙

อทาส	ิ ๑๔๒

อทาสมฺิห	 ๑๔๒

อทาส	ึ ๑๔๒

อทตฺิถ	 ๑๔๒

อทฺธมาส	ํ ๒๖๐

อทฺธามลก	ํ ๒๖๑

อโท	 ๑๔๒

อธร	 ๒๔,	๕๘,	๖๒

อธรตฺุตร	ํ ๒๘๖

อธ	ิ ๘๗

อธกิรณํ	 ๑๙๐

อธกิจฺิจ	 ๒๐๔

อธคิมฺมมาโน,-มานา,-มานํ	๒๑๑

อธิฏฺเฐติ	 ๑๓๗

อธิฏฺเฐถ	 ๑๓๗

อธิฏฺเฐนฺติ	 ๑๓๗

อธิฏฺเฐม	 ๑๓๗

อธิฏฺเฐมิ	 ๑๓๗

อธิฏฺเฐสิ	 ๑๓๗

อธเิทโว	 ๒๔๔

อธปิต	ิ ๓๗

อธสิลี	ํ ๒๔๔

อโธ	 ๙๕

อนฺตรา	 ๙๕

อนตฺตสญฺญา	 ๒๓๙

อนฺโต	 ๙๕

อนฺนโท	 ๑๗๘

อนนฺต	ํ ๒๗๕

อนนฺตญาโณ	 ๒๖๘

อนรโิย	 ๒๔๑

อนสฺโส	 ๒๔๒

อนาทาย	 ๒๒๗,	๒๔๓

อนาสวา	 ๒๗๕

อนิจฺจโต	 ๗๙,	๑๐๓

อนิจฺจสญฺญา	 ๒๓๙

อนิฏฺโฐ	 ๒๔๒

อนิล	 ๒๙

อนิสฺสโร	 ๒๔๒

อนุ	 ๘๖

อนุคฺคโห	 ๑๗

อนุเชฏฺฐ	ํ ๒๓๐

อนุตฺตโร	 ๒๗๕

อนุปปฺชฺชตฺิวา	 ๒๐๗

อนุภวตุิ	ํ ๑๙๘

อนุภยูต	ํ ๑๒๖

อนุภยูเต	 ๑๒๕

อนุภยูนฺต	ํ ๑๒๖

อนุภยูนฺเต	 ๑๒๕

อนุภยูวฺเห	 ๑๒๕

อนุภยูวฺโห	 ๑๒๖

อนุภยูสฺส	ุ ๑๒๖

อนุภยูเส	 ๑๒๕

อนุภยูามเส	 ๑๒๖

อนุภยูามฺเห	 ๑๒๕

อนุภยฺูยตุ	 ๑๒๖

อนุภยฺูยนฺตุ	 ๑๒๖

อนุภยฺูยาถ	 ๑๒๖

อนุภยฺูยาม	 ๑๒๖
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อนุภยฺูยาม	ิ ๑๒๖

อนุภยฺูยาห	ิ ๑๒๖

อนุภเูย	 ๑๒๕,	๑๒๖,	๑๒๘

อนุภเูยถ	 ๑๒๘

อนุภเูยโถ	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺย	ํ ๑๒๘

อนุภเูยยฺย	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺยาถ	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺยาม	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺยาม	ิ ๑๒๘

อนุภเูยยฺยามฺเห	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺยาวฺโห	 ๑๒๘

อนุภเูยยฺยาส	ิ ๑๒๘

อนุภเูยยฺยุ	ํ ๑๒๘

อนุภเูยร	ํ ๑๒๘

อนุรถ	ํ ๒๓๐

อนุรปํู	 ๒๓๐

อนุสโย	 ๑๗๙

อนุสิฏฺโฐ	 ๑๙๗

อนุสฺสรตุิ	ํ ๑๙๙

อนูปวาโท	 ๒๔๒,	๒๔๓

อนฺตโิก	 ๓๐๒

อนฺตโิม,	อนฺตมิา,	อนฺตมิ	ํ๓๐๑

อนฺตโิย	 ๓๐๒

อนฺเตวาสโิก	 ๒๖๓

อนฺเตวาส	ี ๒๖๓

อนฺโตนคร	ํ ๒๓๒

อนฺโตวสฺส	ํ ๒๓๒

อนฺโตสมาปตฺต	ิ ๒๖๑

อนฺธโก	 ๒๒๑

อนฺธพธโิร	 ๒๓๗

อนฺธภโูต	 ๒๗๗

อนฺโธ	 ๒๒๑

อนฺวตฺถ	ํ ๒๖๑

อนฺวทฺธมาส	ํ ๙,	๒๓๐

อเนกสงฺขฺยา	 ๓๑๘

อเนฺวต	ิ ๑๐

อโนโลเกตฺวา	 ๒๒๗

อป	 ๙๐

อปคตภยเภรโว	 ๒๖๗

อปจ	 ๑๓๑

อปจ	ํ ๑๒๙,	๑๓๑

อปจตฺถ	 ๑๒๙

อปจตฺถุ	ํ ๑๒๙

อปจมฺหเส	 ๑๒๙

อปจมฺหา	 ๑๒๙

อปจวฺห	ํ ๑๒๙

อปจเส	 ๑๒๙

อปจา	 ๑๒๙,	๑๓๑

อปจ	ิ ๑๓๑

อปจตฺิถ	 ๑๓๑

อปจมฺิห	 ๑๓๑

อปจมฺิหา	 ๑๓๑

อปจมฺิเห	 ๑๓๑

อปจวฺิห	ํ ๑๓๑

อปจเิส	 ๑๓๑

อปจ	ี ๑๓๑

อปจ	ึ ๑๒๙,	๑๓๑

อปจสึ	ุ ๑๓๑

อปจุ	ํ ๑๓๑

อปจ	ู ๑๒๙,	๑๓๑

อปจฺจ	ํ ๑๓๒,	๒๙๓

อปจฺจตฺถ	 ๑๒๘

อปจฺจตฺถุ	ํ ๑๒๙

อปจฺจถ	 ๑๒๙

อปจฺจมฺหเส	 ๑๒๙

อปจฺจวฺห	ํ ๑๒๙

อปจฺจเส	 ๑๒๙

อปจฺจ	ิ ๑๓๒

อปจฺจตฺิถ	 ๑๓๒

อปจฺจมฺิห,	อปจฺจมฺิหา	 ๑๓๒

อปจฺจมิเห	 ๑๓๒

อปจฺจวฺิห	ํ ๑๓๒

อปจฺจเิส	 ๑๓๒

อปจฺจ	ี ๑๓๒

อปจฺจ	ึ ๑๒๙,	๑๓๒

อปจฺจสึ	ุ ๑๓๒

อปจฺจุ	ํ ๑๓๒

อปจฺจ	ู ๑๓๒

อปจฺโจ	 ๑๓๒

อปโจ	 ๑๓๑

อปเฺปกจฺเจ	 ๑๕

อปเฺปว	 ๙๙

อปเฺปว	นาม	 ๙๙

อปร	 ๕๘,	๖๒

อปรชฺช	ุ ๙๓

อปรโต	 ๘๐

อปรทกฺขณิา	 ๒๗๙

อปรยิาปนฺนา	 ๒๔๒

อปาทานํ	 ๑๙๐
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อปิ	 ๘๙

อปตฺุตโก	 ๒๗๔

อปปฺฏปิคฺุคโล	 ๒๗๔

อปปิฺจฺฉตา	 ๓๐๘

อเปจฺจ	 ๑๑๐

อเปตวิญฺญาโณ	 ๒๖๗

อพพ	ํ ๓๑๙

อพฺภกฺขานํ	 ๗,	๑๐

อพฺภุคฺคจฺฉต	ิ ๑๐

อพฺโภกาโส	 ๑๐

อพฺยย	ํ ๒๒๙

อพฺยยภีาโว	 ๒๒๙

อพฺพทุ	ํ ๓๑๘

อพฺยากตา	 ๒๔๑

อพฺราหฺมโณ	 ๒๔๑

อภว	 ๑๒๙

อภว	ํ ๑๒๙

อภวตฺถ	 ๑๒๙

อภวตฺถุ	ํ ๑๒๙

อภวมฺหเส	 ๑๒๙

อภวมฺหา	 ๑๒๙

อภววฺห	ํ ๑๒๙

อภวเส	 ๑๒๙

อภวา	 ๑๒๙

อภวสฺิส	ํ ๑๓๔

อภวสฺิส	 ๑๓๔

อภวสฺิสถ	 ๑๓๔

อภวสฺิสมฺห,	อภวสฺิสามฺหา	๑๓๔

อภวสฺิสวฺเห	 ๑๓๔

อภวสฺิสสํ	ุ ๑๓๔

อภวสฺิสเส	 ๑๓๔

อภวสฺิสา	 ๑๓๔

อภวสฺิสามฺหเส	 ๑๓๔

อภวสฺิสสิ	ุ ๑๓๔

อภวสฺิส	ึ ๑๓๔

อภวสฺิเส	 ๑๓๔

อภว	ึ ๑๒๙

อภว	ู ๑๒๙

อภโว	 ๑๒๙

อภาวยส	ิ ๑๕๘

อภาวย	ิ ๑๕๘

อภาวยตฺิถ	 ๑๕๘

อภาวยมฺิห	 ๑๕๘

อภาวย	ึ ๑๕๘

อภาวยสึ	ุ ๑๕๘

อภาวยุ	ํ ๑๕๘

อภาวตฺิถ	 ๑๕๘

อภาวมฺิห	 ๑๕๘

อภาเวส	ิ ๑๕๘

อภาเวส	ึ ๑๕๘

อภาเวสุ	ํ ๑๕๘

อภ	ิ ๘๗

อภกฺิขณํ	 ๙๔

อภชฺิฌา	 ๑๙๑

อภชฺิฌาลุ	 ๓๐๔

อภชฺิฌาลุโก	 ๓๐๔

อภณฺิห	ํ ๙๔

อภโิต	 ๙๔

อภภิวตฺิวา	 ๒๐๒

อภภุิยฺย	 ๒๐๒

อภภิ	ู ๔๒,	๕๗

อภภิสูทฺทปทมาลา	 ๔๒

อภโิภตฺวา	 ๒๐๒

อภริมตฺิวา	 ๒๐๕

อภริมฺม	 ๒๐๕

อภริฬฺูหวาณชิา	 ๒๖๕

อภวินฺทตฺิวา	 ๒๐๒

อภวินฺทยิ	 ๒๐๒,	๒๐๖

อภสิงฺขรตุิ	ํ ๑๙๘

อภสิงฺขรตฺิวา	 ๒๐๑

อภสิงฺขโรต	ิ ๑๒๑

อมต	 ๕๒

อมตนฺทโท	 ๒๖๒

อมนุสฺสภย	ํ ๒๕๔

อมนุสฺโส	 ๒๔๑

อมา	 ๑๐๗

อมตฺิโต	 ๒๔๒

อมสุทฺทปทมาลา	 ๖๘,	๖๙

อมฺพ	ุ ๕๖

อมฺพชุ	 ๕๒

อมฺห	 ๑๓๘

อมฺหสทฺทปทมาลา	 ๕๙

อมฺห	ิ ๑๓๘

อย	 ๓๐

อยฺยาต	ิ ๒๑

อโยมย	ํ ๑๗

อร	ํ ๑๐๘

อร	ิ ๓๗

อรยิสจฺจาน	ทสฺสนํ	 ๑๙

อรญฺญ	 ๕๓
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อรญฺญคโต	 ๒๔๗

อรญฺญวาโส	 ๒๕๘

อเร	 ๙๒

อล	ํ ๙๘

อลกํมฺโม	 ๒๖๑

อลวํจโน	 ๒๖๑

อลาต	 ๕๓

อลกิ	ํ ๑๑๐

อโลโภ	 ๒๔๒

อว	(โอ)	 ๘๕

อวมญฺญิตฺวา	 ๒๐๔

อวสํโิร	 ๒๑

อวณัณะ	 ๒

อวุฏฺฐิโก	 ๒๗๕

อเวจฺจ	 ๒๐๔

อสํกิลิฏฺฐา	 ๒๔๒

อสกฺข	ิ ๑๔๘

อสกฺขตฺิถ	 ๑๔๘

อสกฺขมฺิห,	อสกฺขมฺิหา	 ๑๔๘

อสกฺข	ึ ๑๔๘

อสกฺขสึ	ุ ๑๔๘

อสงฺขารกิ	ํ ๒๙๘

อสงฺเขฺยยฺย	ํ ๓๑๙

อสนิ	 ๔๗

อสโม	 ๒๗๔

อสวําสา	 ๒๗๕

อสสํคฺคตา	 ๓๐๘

อส	ิ ๓๗,	๑๓๘

อสกิลโห	 ๒๕๑

อสจิมฺม	ํ ๒๘๓

อสตี	ิ ๗๔

อสกุสทฺทปทมาลา	 ๖๗,	๖๘

อสุขุจฺจารณฏฺฐาน	 ๑๓

อสุภสญฺญา	 ๒๓๙

อสรุ	 ๒๘

อสรุยิปสฺสา	 ๒๔๑

อสฺม	 ๑๓๘

อสฺม	ิ ๑๓๘

อสฺส	 ๒๙,	๑๓๘

อสฺส	ํ ๑๓๘

อสฺสกา	 ๓๐๔

อสฺสตฺถกปิตฺถ	ํ ๒๘๖

อสฺสตฺถกปิตฺถา	 ๒๘๖

อสฺสถ	 ๑๓๘

อสฺสทฺธ	ํ ๕๔

อสฺสทฺธาสทฺทปทมาลา	 ๕๔

อสฺสมโณ	 ๒๔๒

อสฺสยโุช	 ๓๐๑

อสฺสรโถ	 ๒๕๒

อสฺสาม	 ๑๓๘

อสฺส	ุ ๕๖,	๑๓๘

อห	 ๓๐

อหวุ	ํ ๑๓๕

อหห	ํ ๓๑๙

อห	ิ ๓๗,	๑๓๘

อหนิกุล	ํ ๒๘๔

อหริกิาโนตฺตปปํฺ	 ๒๘๔

อห	ุ ๑๓๕

อหุ	ํ ๑๓๕

อหมฺุห	 ๑๓๕

อเหตุโก	 ๒๗๕

อเหสุ	ํ ๑๓๕

อเหสนฺุต	ิ ๒๒

อโห	 ๑๐๕

อโห	อจฺฉรโิย	 ๑๔

อโหรตฺต	ํ ๑๗,	๒๘๗

อโหรตฺตา	 ๒๘๗

อโหส	ิ ๑๓๕

อโหสตฺิถ	 ๑๓๕

อโหสนฺิต	ิ ๒๒

อโหสมฺิห	 ๑๓๕

อโหส	ึ ๑๓๕

อพัยยศพัท	์ ๗๙

	 (อา)	
อา	 ๑,	๘๘,	๓๑๗

อากาสานญฺจ	ํ ๓๐๙

อากณฺิณมนุสฺสา	 ๒๗๑

อาขฺยาต	ํ ๑๑๑

อาขฺยาตกิ	ํ ๒๙๘

อาคตสมโณ	 ๒๒๘,	๒๖๔

อาคตาคตา	 ๒๓๗

อาคนฺตุโก	 ๑๙๓

อาคนฺตุกภตฺต	ํ ๒๕๒

อาคนฺตฺวา	 ๒๐๕

อาคม	 ๖,	๒๙

อาคมฺม	 ๑๑๐,	๒๐๕

อาคาม	ี ๒๑๖

อาจรยิคตฺุตโิล	 ๒๓๖

อาจรยิปชูโก	 ๒๕๖
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อาตุมา	 ๒๑๗,	๒๑๘

อาทโร	 ๑๗๙

อาทาย	 ๒๐๓,	๒๐๖

อาท	ิ ๑๙๐

อาทกิมฺมโิก	 ๒๙๖

อาทจฺิโจ	 ๒๙๔

อาทโิต	 ๘๐

อาทยิตฺิวา	 ๒๐๓

อาเทส	 ๖

อาธปิจฺจปรวิาโร	 ๒๘๕

อาธปิเตยฺย	ํ ๓๐๒

อาปชฺชต	ิ ๑๒๐

อาปตฺติวุฏฺฐานํ	 ๒๕๔

อาปนฺนชวีโิก	 ๒๖๐

อาปายโิก	 ๒๙๘

อาโปธาตุ	 ๑๗

อาภธิมฺมโิก	 ๒๙๕

อาม	 ๑๐๐

อามลกทฺธ	ํ ๒๖๑

อายต	ิ ๙๒

อายสฺมา	 ๓๑๓

อายสฺมา	อานนฺโท	 ๑๔

อาย	ุ ๕๖,	๒๑๖

อายธุ	 ๕๓

อายสุทฺทปทมาลา	 ๕๖

อารกา	 ๙๖

อารทฺธา	 ๒๐๖

อารทฺโธ	 ๑๙๗

อารพฺภ	 ๑๑๐,	๒๐๖

อารภตฺิวา	 ๒๐๖

อารมฺมณ	 ๕๓

อารา	 ๙๖

อาราโม	 ๑๘๒

อารยฺุห	 ๒๐๕

อารหุตฺิวา	 ๒๐๕

อารญฺญิโก	 ๒๙๗

อาโรคฺย	ํ ๓๐๖

อาลสฺย	ํ ๓๐๖

อาโลก	 ๒๙

อาโลกนฺธการ	ํ ๒๘๗

อาโลกนฺธการา	 ๒๘๗

อาวาฏกจฺฉโป	 ๒๕๙

อาวาฏมณฺฑโูก	 ๒๕๙

อาว	ิ ๙๕

อาวโุส	 ๙๒

อาสนํ	 ๑๙๐

อาสา	 ๔๕

อาสาฬฺโห,	อาสาฬฺห	ี ๓๐๑

อาส	ิ ๑๓๘

อาสตฺิถ	 ๑๓๘

อาสมฺิห	 ๑๓๘

อาส	ึ ๑๓๘

อาสสึ	ุ ๑๓๘

อาสุ	ํ ๑๐๙,	๑๓๘

อาห	 ๑๓๙

อาหจฺจ	 ๒๐๔

อาหนฺตฺวา	 ๒๐๔

อาหรต	ิ ๑๑๘

อาหารช	ํ ๑๘๔,	๒๕๕

อาหาโร	 ๑๘๑

อาห	ุ ๑๓๙

อาฬ	ิ ๔๗

(อิ) 
อ	ิ ๑,	๓๑๗

องฺิฆ	 ๑๐๑

อจฺิจาท	ิ ๑๐

อจฺิฉต	ิ ๑๑๙

อจฺิฉา	 ๔๕

อจฺิฉาปกโต	 ๒๕๐

อจฺิฉติ	ํ ๑๙๖

อิฏฺโฐ	 ๑๙๗

อตฺิถ	ี ๒๔,	๔๗

อติรโต	 ๗๙

อติ	ิ ๒๑,	๑๐๔

อติปิิ	 ๙

อตฺิถ	ํ ๑๐๔,	๓๒๒

อตฺิถโิต	 ๗๙

อตฺิถธิตฺุโต	 ๒๕๙

อตฺิถปิมุ	ํ ๒๘๕

อตฺิถริปํู	 ๒๕๗

อตฺิถ	ี ๔๗

อตฺิถตี	ิ ๒๒

อตฺิถสีทฺทปทมาลา	 ๔๗

อโิต	 ๘๐

อโิต	นายต	ิ ๗,	๑๒

อทิปปฺจฺจยา	 ๒๖๗

อทิมฺปิ	 ๑๙

อทฺิธ	ิ ๔๗

อทฺิธมิย	ํ ๓๐๕

อธิ	 ๘๐
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

อธิปปฺมาโท	 ๘

อธิมาห	ุ ๑๑

อนฺิทนาโม	 ๒๖๙

อนฺิทฺรยิ	 ๕๓

อมิสทฺทปทมาลา	 ๖๖,	๖๗

อวิ	 ๙๗

อวิณัณะ	 ๒

อสิ	ิ ๓๗

อสฺิสรกต	ํ ๒๔๙

อสฺิสรยิ	ํ ๓๐๗

อหิ	 ๘๐
	

(อี)		
อ	ี ๑,	๓๑๗

อทีกฺิโข	 ๑๘๕,	๑๘๖

อทีโิส,อทีสิา,อทีสิ,ีอทีสิ	ํ๑๘๖,๑๘๗

อที	ี ๑๘๕

อรีโิส	 ๑๘๔

อสีก	ํ ๑๐๘

อสีํผุฏฺฐปยตน	 ๔

(อ)ุ	
อุ	 ๑,	๘๔,	๓๑๗

อุกฺกฏฺฐุกฺกฏฺฐํ	 ๒๕๕

อุคฺคจฺฉต	ิ ๑๖

อุคฺคเต	 ๘,	๑๖

อุคฺคเหตฺวา	 ๑๗

อุคฺคณฺหาต	ิ ๑๒๑

อุจฺจ	ํ ๙๕

อุจฺจาวจ	ํ ๒๓๗

อุจฺฉุ	 ๓๙

อุจฺเฉโท	 ๑๘

อุชฺฌายต	ิ ๑๘

อุชโุก	 ๓๐๔

อุตฺตร	 ๖๒

อุตุ	 ๓๑๘

อุตุช	ํ ๑๘๔,	๒๕๕

อุตฺตมปรุโิส	 ๒๓๔

อุตฺตรโต	 ๘๐

อุทฺธ	ํ ๙๕

อุทปาท	ิ ๑๒

อุทยพฺพย	ํ ๑๖

อุทโย	 ๗,	๑๒

อุทาน	 ๕๓

อุทฺทสิตุิ	ํ ๑๙๙

อุทฺทสิตฺิวา	 ๒๐๒

อุทฺทสิยิ	 ๒๐๒

อุทฺทสฺิส	 ๒๐๒

อุทฺทสฺิสต	ิ ๑๑๙

อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ	ํ ๒๘๔

อุป	 ๙๐

อุปกาโร	 ๙๑,	๑๘๓

อุปกุมฺภ	ํ ๒๓๐

อุปฆาโต	 ๑๘๑

อุปจติมสํโลหติ	ํ ๒๗๑

อุปชฺฌา	 ๑๙๑

อุปนีตโภชโน	 ๒๖๖

อุปนีย	 ๒๐๒

อุปเนตฺวา	 ๒๐๒

อุปปชฺชต	ิ ๑๒๐

อุปปฺาโท	 ๑๘๑

อุปร	ิ ๙๕

อุปรคิงฺค	ํ ๒๖๑

อุปรปิาสาท	ํ ๒๓๒

อุปรมิญฺจ	ํ ๒๓๒

อุปลทฺธา	 ๒๐๖

อุปลพฺภ	 ๒๐๖

อุปสคฺคา	 ๘๑

อุปสมฺปชฺช	 ๒๐๕

อุปสมฺปชฺชตฺิวา	 ๒๐๕

อุปสคั	 ๘๑

อุปหจฺจ	 ๒๐๔

อุปหฏพล	ิ ๒๖๖

อุปหนฺตฺวา	 ๒๐๔

อุปาทานิยา	 ๓๐๓

อุปาทาย	 ๑๑๐

อุปาสกาต	ิ ๒๑

อุปาสโก,	อุปาสกา	 ๑๘๐

อุปาสกิาต	ิ ๒๑

อุปาสเกต	ิ ๒๒

อุปปฺชฺช	 ๒๐๕

อุปปฺชฺชต	ิ ๑๒๐,	๑๔๔

อุปปฺชฺชเต	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชถ	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชนฺต	ิ ๑๔๔

อุปปฺชฺชนฺเต	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชเร	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชวฺเห	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชส	ิ ๑๔๔

อุปปฺชฺชเส	 ๑๔๔
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อุปปฺชฺชาม	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชาม	ิ ๑๔๔

อุปปฺชฺชามฺเห	 ๑๔๔

อุปปฺชฺชตฺิวา	 ๒๐๓,	๒๐๕

อุปปฺชฺเช	 ๑๔๔

อุปปฺนฺโน	 ๑๙๗

อุปปฺล	ํ ๓๑๙

อุเปกฺขต	ิ ๑๒

อุเปกฺขา	 ๙๐,	๑๙๑

อุเปจฺจ	 ๑๑๐,	๒๐๔

อุเปตฺวา	 ๒๐๔

อุภโต	 ๗๙

อุภโตพฺยญฺชนโก	 ๒๗๒

อุภยตฺถ	 ๘๐

อุภสทฺทปทมาลา	 ๗๕

อุร	 ๓๐

อุรค	 ๒๘

อุรโค	 ๒๕๐

อุรสโิลโม	 ๒๖๓

อุวณัณะ	 ๒

อุสฺสาโห	 ๑๘

อุส	ุ ๓๑๘	

(อ)ู	
อ	ู ๑,	๓๑๗

(เอ)	
เอ	 ๑,	๓๑๗

เอก	ํสมย	ํภควา	 ๒๐

เอก	 ๗๓

เอกกทกุ	ํ ๒๘๐,	๒๘๕

เอกกฺขตฺตุ	ํ ๓๒๑

เอกจตฺตาฬสี	 ๗๓

เอกชฐาน	 ๓

เอกชฺฌ	ํ ๙๔,	๓๒๑

เอกตฺตสึ	 ๗๓

เอกโต	 ๗๙,	๑๐๓

เอกทา	 ๘๑

เอกธมฺโม	 ๒๔๖

เอกธา	 ๑๐๓,	๓๒๑

เอกปคฺุคโล	 ๒๔๖

เอกปตฺุโต	 ๒๔๖

เอกมนฺต	ํ ๙๕

เอกมทิาห	ํ ๑๐

เอกโยชนทฺวโิยชนานิ	 ๒๗๙

เอกรตฺตวิาโส	 ๒๗๒

เอกวสีต	ิ ๗๓

เอกสทฺทปทมาลา	 ๗๕

เอกาทส	 ๗๓,	๒๕๒

เอกาทสโม,ทสมา,-ทส,ี-ม	ํ๗๗

เอกมส,ึ	เอกาทสโม,	-ม	ํ ๓๑๕

เอกาสนิโก	 ๒๙๗

เอกนูจตฺตาฬสี,อนูจตฺตาฬสี	๗๓

เอกนูตสึ,	อนูตสึ	 ๗๓

เอกูนปญฺญาส,อนูปญฺญาส	๗๓

เอกนูวสีต	ิ ๒๕๑

เอกนูวสีต,ิ	อนูวสี	 ๗๓

เอกนูวสีตโิม	 ๓๑๖

เอกนูวสีตโิม,-มา,-วสีตมิ	ํ ๗๘

เอโก	เอกาย	 ๑๔

เอชา	 ๔๕

เอณชิงฺโฆ	 ๒๗๘

เอต	ํพทฺุธาน	สาสนํ	 ๑๙

เอตฺตาวตา	 ๙๖

เอตทโวจ	 ๒๐

เอตเทว	 ๒๐

เอตรห	ิ ๘๑

เอตสทฺทปทมาลา	 ๖๕

เอตาทโิส	 ๑๘๔

เอตฺตก	ํ ๓๐๕

เอตฺโต	 ๘๐

เอตฺถ	 ๘๐,	๙๑

เอทกฺิโข	 ๑๘๕

เอทโิส,เอทสิา,เอทสิ,ีเอทสิ	ํ๑๘๔

เอท	ี ๑๘๕

เอรโิส	 ๑๘๕

เอลา	 ๔๖

เอว	ํ ๙๗,๙๘,๑๐๐,๑๐๔,๑๐๕

เอว	ํวตฺุเต	 ๗,	๒๐

เอว,	ว	 ๙๘

เอวญฺห	ิ ๒๐

เอวมกตฺถาต	ิ ๒๑

เอวมฺปิ	 ๙๗

เอวเมต	ํ ๑๐๖

เอวเมว	 ๙๗

เอวเมว	ํ ๙๗

เอวสํ	 ๖,	๑๙

เอวาห	ํ ๑๙

เอส	ธมฺโม	 ๗,	๑๕

เอส	ปตฺโตส	ิ ๑๕
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เอส	อตฺโถ	 ๙

เอส	อาโภโค	 ๙

เอหปิสฺสโิก	 ๒๙๗

(โอ)	
โอ	 ๑,	๓๑๗

โอกาโส	 ๗,	๑๗

โอกฺกมตฺิวา	 ๒๐๕

โอกฺกมฺม	 ๒๐๕

โอคยฺห	 ๒๐๕

โอคเหตฺวา	 ๒๐๕

โอฆ	 ๒๙

โอฏฺฐฐาน	 ๓

โอณตีปตฺตาปาณ	ิ ๒๗๔

โอธ	ิ ๓๗

โอนทฺโธ	 ๑๖

โอปคโว	 ๒๙๔

โอปสคฺคกิ	ํ ๘๑,	๒๙๘

โอปายกิ	ํ ๑๐๐

โอมโกมก	ํ ๒๕๕

โอร	ํ ๙๕

โอรพฺภกิสกูรกิ	ํ ๒๘๕

โอรพฺภโิก	 ๒๙๖

โอรโส	 ๑๐๓

โอวทต	ิ ๑๖

โอสธ	ิ ๔๗

โอสานํ	 ๑๖

โอหาย	 ๒๐๒

โอหตฺิวา	 ๒๐๓

(ก)	
ก	 ๑,	๓๑๗

กฺขตฺตุ	ํ ๑๐๘

กจฺจ	ิ ๑๐๐

กจฺจาโน	 ๒๙๓

กจฺจายโน	 ๒๙๓

กจฺฉป	 ๒๙

กจฺฉุ	 ๔๙

กญฺญา	 ๔๔,	๒๑๙

กญฺญาสทฺทปทมาลา	 ๔๔

กฏฺฐํ	 ๒๒๒

กณฺฐฐาน	 ๓

กณิฏฺโฐ	 ๓๑๑

กณฺเฐกาโฬ	 ๒๖๓

กณฺโฐ	 ๒๒๒

กณฺฑ	ุ ๔๙

กณฺโฑ	 ๒๒๑

กณฺณนาส	ํ ๒๘๒

กณฺหสปโฺป	 ๒๓๔

กณฺหสกฺุก	ํ ๒๘๗

กณฺหสกฺุกา	 ๒๘๗

กตกจฺิโจ	 ๒๒๖,	๒๖๕

กตฺตพฺโพ,	-พา,	-พ	ํ ๑๗๖

กตนฺต	ิ ๖,	๑๙,	๒๒

กตมา	จานนฺท	อนิจฺจสญฺญา	๑๔

กตรนิกาโย	 ๒๓๕

กตากต	ํ ๒๓๗

กตฺตา	 ๔๑,	๑๘๐,	๒๑๖

กตฺตโิก	 ๓๐๐

กตฺตุสทฺทปทมาลา	 ๔๑

กตฺถ	 ๘๐

กตฺร	 ๘๐

กตฺวา	 ๒๐๑,	๒๐๗

กตญฺญตุา	 ๓๐๘

กตญฺญ	ู ๔๓

กโต	 ๑๔๖

กถ	ํ ๑๐๐,	๓๒๒

กถญฺจ	ิ ๑๐๘

กถา	 ๔๕,	๑๗๑

กถานํ	 ๓๑๙

กถนิทสฺุส	ํ ๒๕๒

กทนฺนํ	 ๒๔๓

กทล	ี ๔๘

กทสนํ	 ๒๔๓

กทา	 ๘๑,	๙๔

กทาจ	ิ ๘๑

กนฺต	ิ ๔๖

กปิ	 ๓๗

กปปิฺโย	 ๓๐๒

กมฺม	ํ ๕๓,	๑๘๗

กมฺมโช,กมฺมชา,กมฺมช	ํ๑๘๓,๑๘๔

กมฺมกาโร	 ๒๔๘

กมฺมช	ํ ๒๕๕

กมฺมธารโย	 ๒๓๓

กมฺมสทฺทปทมาลา	 ๕๓

กมฺมสมุฏฐิตํ	 ๒๕๕

กฺยาห	ํ ๑๙

กยริต	ิ ๑๒๑
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กยริา	 ๑๕๒

กยริาถ	 ๑๕๒

กยริาม	 ๑๕๒

กยริาม	ิ ๑๕๒

กยริาส	ิ ๑๕๒

กยริุ	ํ ๑๕๒

กรณ	 ๕๓

กรณํ	 ๓,	๑๘๙

กรณโีย,	กรณยีา,	-ย	ํ ๑๗๖

กราโน	 ๒๑๖

กรตฺิวา	 ๒๐๑

กรยิ	 ๒๐๔

กรสฺิสามตี	ิ ๒๒

กรสฺิส	ํ ๑๕๓,	๒๑๖

กรสฺิสต	ิ ๑๕๓

กรสฺิสตตี	ิ ๑๕๓

กรสฺิสเต	 ๑๕๓

กรสฺิสถ	 ๑๕๓

กรสฺิสนฺต	ิ ๑๕๓

กรสฺิสนฺเต	 ๑๕๓

กรสฺิสวฺเห	 ๑๕๓

กรสฺิสส	ิ ๑๕๓

กรสฺิสเส	 ๑๕๓

กรสฺิสาม	 ๑๕๓

กรสฺิสาม	ิ ๑๕๓

กรสฺิสามฺเห	 ๑๕๓

กร	ี ๓๘

กรณุา	 ๔๕,	๒๑๗

กเร	 ๑๕๒

กเรณุ	 ๔๙

กเรถ	 ๑๕๒

กเรยฺย	 ๑๕๒

กเรยฺยาต	ิ ๒๑

กเรยฺยาถ	 ๑๕๒

กเรยฺยาม	 ๑๕๒

กเรยฺยาม	ิ ๑๕๒

กเรยฺยาส	ิ ๑๕๒

กเรยฺยุ	ํ ๑๕๒

กโรต	ิ ๑๒๑,	๑๕๑

กโรตุ	 ๑๕๑

กโรถ	 ๑๕๑

กโรนฺต	ิ ๑๕๑

กโรนฺตุ	 ๑๕๑

กโรนฺโต	 ๒๑๖

กโรม	 ๑๕๑

กโรม	ิ ๑๕๑

กโรส	ิ ๑๕๑

กโรห	ิ ๑๕๑

กลล	ํ ๑๖๙

กลฺล	ํ ๙๓

กลา	 ๔๖,	๓๑๘

กล	ิ ๓๘

กลมินฺตุ	 ๓๒

กลฺยาณํ	 ๒๑๘

กฺวตฺโถ	 ๖,	๑๐

กว	ิ ๓๗

กสฺมา	 ๖๙,	๗๐,	๑๐๖

กสมินฺตุ	 ๓๒

กห	ํ ๘๐

กากสโูร	 ๒๗๖

กาก	ี ๔๘

กาโกลกู	ํ ๒๘๔

กาตพฺพ	ํ ๑๖๖

กาตพฺโพ,	-พา,	-พ	ํ ๑๗๖

กาตเว	 ๑๐๓,	๑๙๘,	๒๐๑

กาตุ	ํ ๑๐๓,	๑๙๘,	๒๐๐

กาปปุผฺ	ํ ๒๔๓

กาปรุโิส	 ๒๔๓

กาม	 ๒๙

กาม	ํ ๑๐๔

กามาวจโร	 ๑๗๙

กาม	ี ๓๘

กายทจฺุจรติวริต	ิ ๒๔๘

กายทจฺุจรติานิ	 ๒๔๘

กายปาคญฺุญตา	 ๓๐๙

กายลหตุา	 ๒๕๖

กายโิก,	กายกิ	ํ ๒๙๕

การก	 ๑๑๖

การโก	 ๒๑๖

การณ	 ๕๒

การย,ํการยนฺต,ีการยนฺต	ํ๒๑๔

การยต	ิ ๑๕๖

การยมาโน	 ๒๑๕

การยติา	 ๑๘๐

การยตุิ	ํ ๒๐๐

การยตฺิวา	 ๒๐๒

การนัต	์ ๒๕

การาปย	ํ ๒๑๕

การาปยต	ิ ๑๕๖

การาปยนฺต	ํ ๒๑๕
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การาปยนฺต	ี ๒๑๕

การาปยมาโน	 ๒๑๕

การาปยติา	 ๑๘๐

การาปยตุิ	ํ ๒๐๐

การาปยตฺิวา	 ๒๐๒

การาปียมาโน	 ๒๑๕

การาเปตา	 ๑๘๐

การาเปต	ิ ๑๕๖

การาเปตุ	ํ ๒๐๐

การาเปตฺวา	 ๒๐๒

การาเปนฺต	ํ ๒๑๕

การาเปนฺต	ี ๒๑๕

การาเปนฺโต	 ๒๑๕

การยีมาโน	 ๒๑๕

การ	ุ ๓๙

การโุก	 ๑๘๘

การญฺุญํ	 ๓๐๙

กาเรตพฺพ	ํ ๑๗๗

กาเรตา	 ๑๘๐

กาเรต	ิ ๑๕๖

กาเรตุ	 ๔๑

กาเรตุ	ํ ๑๐๓,	๒๐๐

กาเรตฺวา	 ๒๐๒

กาเรนฺโต,กาเรนฺต,ีกาเรนฺต	ํ๒๑๔

กาล	 ๑๑๓,	๓๑๘

กาล	ํ ๙๓

กาลวณํ	 ๒๔๓

กาลวสฺส	ํ ๒๕๘

กาลาตโีต	 ๒๔๘

กาลญฺญ	ู ๔๓

กาสาย	ํ ๒๙๙

กาสาว	ํ ๒๙๙

กาสโิกสล	ํ ๒๘๖

กาสโิกสลา	 ๒๘๖

กาส	ุ ๔๙

กาหต	ิ ๑๕๓

กาหถ	 ๑๕๓

กาหนฺต	ิ ๑๕๓

กาหส	ิ ๑๕๓

กาหาม	 ๑๕๓

กาหาม	ิ ๑๕๓

กาหติ	ิ ๑๕๓

กาหถิ	 ๑๕๓

กาหนฺิต	ิ ๑๕๓

กาหมิ	 ๑๕๓

กาหมิ	ิ ๑๕๓

กาหสิ	ิ ๑๕๓

กจฺิจ	ํ ๑๗๕,	๑๗๗

กญฺิจาปิ	 ๑๐๕

กณิาต	ิ ๑๒๑

กณิตุิ	ํ ๒๐๐

กณิตฺิวา	 ๒๐๑

กตฺิตาวตา	 ๙๖

กตฺิตก	ํ ๓๐๕

กตฺิต	ิ ๔๖

กโิต	 ๑๖๕

กนฺิต	ิ ๒๒,	๑๐๒

กนฺินุ	 ๑๐๐

กนฺินร	 ๒๘

กนฺินร	ี ๔๘

กมิตฺถ	ํ ๒๕๓

กมิ	ิ ๓๗

กเิมต	ํ ๒๐

กริ	 ๙๙

กริยิา	 ๑๙๒

กฏีปฏงฺค	ํ ๒๘๓

กฏีสรสีปํ	 ๒๘๔

กทีกฺิโข	 ๑๘๕

กทีโิส,กทีสิา,กทีสิ,ีกิทีสิ	ํ ๑๘๔

กที	ี ๑๘๕

กีรีโิส	 ๑๘๕

กวี	 ๙๖

ก	ึ ๑๐๐

ก+ึจสิทฺทปทมาลา	 ๗๐,	๗๑

กสึทฺทปทมาลา	 ๖๙,	๗๐

กสึ	ุ ๑๐๐

กสึตู	ิ ๒๑

กสึธู	 ๘

กุ	 ๑๐๘

กุกฺกุฏ	ี ๔๘

กุจฺฉ	ิ ๓๗

กุจฺฉสิโย	 ๒๕๙

กุชฺฌต	ิ ๑๒๐

กุฏโิล	 ๒๒๐

กุฏฺฐี	 ๓๘

กุฏฺโฐ	 ๒๒๒

กุโต	 ๘๐

กุทาจนํ	 ๘๑

กุทารา	 ๒๔๓

กุทาสา	 ๒๔๓
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กุทฏฺิฐ	ิ ๒๔๓

กุทฺโธ	 ๑๙๗

กุนฺถกปิิลฺลกิ	ํ ๒๘๓

กุปตฺุตา	 ๒๔๓

กุปรุโิส	 ๒๔๓

กุปปฺต	ิ ๑๒๐

กุพฺพนฺโต	 ๑๖

กุพฺพนฺต	 ๓๓

กุพฺพนฺต	ํ ๑๕๑

กุพฺพนฺต	ิ ๑๕๑

กุพฺพนฺตุ	 ๑๕๑

กุพฺพนฺเต	 ๑๕๑

กุพฺพามเส	 ๑๕๑

กุพฺเพ	 ๑๕๑,	๑๕๒

กุพฺเพถ	 ๑๕๒

กุพฺเพยฺย	 ๑๕๒

กุมฺภกาโร	 ๑๗๘

กุมาร	ี ๔๘	

กุมทุ	ํ ๓๑๙

กุรสฺส	ุ ๑๕๑

กุรตุ	ํ ๑๕๑

กุรตุุ	 ๑๕๑

กุรเุต	 ๑๕๑

กุรมุาโน	 ๒๑๖

กุรมฺุเห	 ๑๕๑

กุรวฺุเห	 ๑๕๑

กุรวฺุโห	 ๑๕๑

กุรสฺุส	ุ ๑๕๑

กุรเุส	 ๑๕๑

กุล	ํ ๒๔

กุล	 ๕๓

กุลวนฺตุ	 ๓๑

กุลปูโก	 ๗,	๑๖

กุสล	ํ ๒๒๑,	๒๒๒

กุสลากุสล	ํ ๒๘๗

กุสลากุสลา	 ๒๘๗

กุสล	ี ๓๘

กุห	ํ ๘๐

กุหญฺิจนํ	 ๘๐

กุห	ึ ๘๐

กปูมณฺฑโูก	 ๒๕๙

กลู	 ๕๒

กฺรพฺุเพถ	 ๑๕๒

กฺรพฺุเพโถ	 ๑๕๒

กฺรพฺุเพยฺย	ํ ๑๕๒

กฺรพฺุเพยฺยามฺเห	 ๑๕๒

กฺรพฺุเพยฺยาวฺโห	 ๑๕๒

กฺรพฺุเพร	ํ ๑๕๒

กฺว	 ๘๐

เกตุ	 ๓๙

เกตุ	ํ ๑๙๙

เกตุมนฺตุ	 ๓๒

เกนจเิทว	 ๑๒

เกสโว	 ๓๑๒

เกสาเกส	ิ ๒๘๐

เกส	ิ ๓๗

เกฬ	ิ ๔๗

โกฏ	ิ ๔๗,	๗๔,	๓๑๘

โกฏปิปฺโกฏ	ิ ๓๑๘

โกสลฺล	ํ ๓๐๗

(ข)		
ข	 ๑,	๓๑๗

ขคฺคหตฺโถ	 ๒๗๒

ขตฺตยิกญฺญา	 ๒๓๔

ขตฺตยิพฺราหฺมณา	 ๒๘๑

ขตฺตยิา	 ๔๖

ขโต	 ๑๙๖

ขนิตุ	ํ ๑๙๙

ขนฺต	ิ ๔๗

ขนฺตพิโล	 ๒๖๙

ขนฺต	ีปรม	ํตโป	ตติกฺิขา	 ๑๗

ขนฺตุ	ํ ๑๙๘

ขนฺธโก	 ๒๒๑

ขนฺธาทสิา	 ๑๘๕

ขนฺโธ	 ๒๒๑

ขมา	 ๔๕

ขมาธโน	 ๒๗๐

ขโย	 ๑๗๙

ขลุ	 ๙๙

ขาณุมนฺตุ	 ๓๒

ขฑฺิฑา	 ๔๕

ขปิปํฺ	 ๑๐๘

ขณีา	 ๑๙๗

ขณีาสโว	 ๒๖๗

ขโีรทโน	 ๒๕๑

ขญฺชขชฺุโช	 ๒๓๗

(ค)
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ค	 ๑,	๓๑๗

คงฺคา	 ๔๕

คจฺฉถาต	ิ ๒๑

คจฺฉนฺโต	 ๓๒,	๒๑๑

คจฺฉมาโน	 ๒๑๒

คจฺฉาต	ิ ๒๑

คจฺฉามาต	ิ ๒๑

คจฺฉาหตี	ิ ๒๒

คจฺฉยีมาโน	 ๒๑๐

คจฺฉ	 ๑๒๗

คจฺฉํ,	คจฺฉนฺต	ํ ๒๑๐

คจฺฉํ,	คจฺฉนฺโต	 ๒๑๐

คจฺฉต	ํ ๑๒๗

คจฺฉต	ิ ๑๑๙,	๑๒๕

คจฺฉต,ี	คจฺฉนฺต	ี ๒๑๐

คจฺฉตตี	ิ ๒๒

คจฺฉตุ	 ๑๒๗

คจฺฉเต	 ๑๒๕

คจฺฉถ	 ๑๒๕,	๑๒๗

คจฺฉนฺต	ํ ๑๒๗

คจฺฉนฺตสทปทมาลา	 ๓๒,	๕๓

คจฺฉนฺต	ิ ๑๒๕

คจฺฉนฺตุ	 ๑๒๗

คจฺฉนฺเต	 ๑๒๕

คจฺฉมาโน,-มานา,-มานํ	 ๒๑๐

คจฺฉเร	 ๑๒๕

คจฺฉวฺเห	 ๑๒๕

คจฺฉวฺโห	 ๑๒๗

คจฺฉส	ิ ๑๒๕

คจฺฉสฺส	ุ ๑๒๗

คจฺฉเส	 ๑๒๕

คจฺฉาม	 ๑๒๕,	๑๒๗

คจฺฉามเส	 ๑๒๗

คจฺฉาม	ิ ๑๒๕,	๑๒๗

คจฺฉามฺเห	 ๑๒๕

คจฺฉาห	ิ ๑๒๗

คจฺฉยิมาโน,-มานา,-มานํ	 ๒๑๐

คจฺฉสฺิส	ํ ๑๓๔

คจฺฉสฺิสเต	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสถ	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสนฺต	ิ ๑๓๔

คจฺฉสฺิสนฺเต	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสเร	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสวฺเห	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสส	ิ ๑๓๔

คจฺฉสฺิสเส	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสาม	 ๑๓๔

คจฺฉสฺิสาม	ิ ๑๓๔

คจฺฉสฺิสามฺเห	 ๑๓๔

คจฺฉยีต	ํ ๑๒๗

คจฺฉยีตุ	 ๑๒๗

คจฺฉยีตฺถ	 ๑๓๐

คจฺฉยีตฺถุ	ํ ๑๓๐

คจฺฉยีเต	 ๑๒๖

คจฺฉยีถ	 ๑๒๗

คจฺฉยีนฺต	ํ ๑๒๗

คจฺฉยีนฺตุ	 ๑๒๗

คจฺฉยีนฺเต	 ๑๒๖

คจฺฉยีมฺหเส	 ๑๓๐

คจฺฉยีวฺห	ํ ๑๓๐

คจฺฉยีวฺเห	 ๑๒๖

คจฺฉยีวฺโห	 ๑๒๗

คจฺฉยีสฺส	ุ ๑๒๗

คจฺฉยีเส	 ๑๒๖,	๑๓๐

คจฺฉยีาม	 ๑๒๗

คจฺฉยีามเส	 ๑๒๗

คจฺฉยีาม	ิ ๑๒๗

คจฺฉยีามฺเห	 ๑๒๖

คจฺฉยีาห	ิ ๑๒๗

คจฺฉยี	ึ ๑๓๐

คจฺฉเีย	 ๑๒๖,	๑๒๗,	๑๒๘

คจฺฉเียถ	 ๑๒๘

คจฺฉเียโถ	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺย	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺย	ํ ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยาถ	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยาม	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยาม	ิ ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยามเห	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยาวฺโห	 ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยาส	ิ ๑๒๘

คจฺฉเียยฺยุ	ํ ๑๒๘

คจฺฉเียร	ํ ๑๒๘

คจฺฉํุ	 ๑๒๘

คจฺเฉ	 ๑๒๕,	๑๒๗,	๑๒๘

คจฺเฉถ	 ๑๒๘

คจฺเฉโถ	 ๑๒๘

คจฺเฉยฺย	 ๑๒๘

คจฺเฉยฺย	ํ ๑๒๘

คจฺเฉยฺยาถ	 ๑๒๘
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คจฺเฉยฺยาม	 ๑๒๘

คจฺเฉยฺยาม	ิ ๑๒๘

คจฺเฉยฺยามฺเห	 ๑๒๘

คจฺเฉยฺยาวฺโห	 ๑๒๘

คจฺเฉยฺยาส	ิ ๑๒๘

คจฺเฉยฺยุ	ํ ๑๒๘

คจฺเฉร	ํ ๑๒๘

คณวนฺตุ	 ๓๑

คณ	ี ๓๘

คณฺฐิ	 ๓๗

คณฺฑโต	 ๗๙

คณฺห	 ๑๕๐

คณฺหต	ํ ๑๕๐

คณฺหต	ิ ๑๕๐

คณฺหนฺต	ํ ๑๕๐

คณฺหนฺต	ิ ๑๕๐

คณฺหนฺตุ	 ๑๕๐

คณฺหสฺส	ุ ๑๕๐

คณฺหส	ิ ๑๕๐

คณฺหถ	 ๑๕๐

คณฺหาต	ิ ๑๒๑,	๑๕๐

คณฺหาตุ	 ๑๕๐

คณฺหาถ	 ๑๕๐

คณฺหาม	 ๑๕๐

คณฺหาม	ิ ๑๕๐

คณฺหามฺเส	 ๑๕๐

คณฺหาวฺโห	 ๑๕๐

คณฺหาส	ิ ๑๕๐

คณฺหาห	ิ ๑๕๐

คณฺหตุิ	ํ ๒๐๐

คณฺเห	 ๑๕๐,	๑๕๑

คณฺเหยฺย	 ๑๕๑

คณฺเหยฺยาถ	 ๑๕๑

คณฺเหยฺยาม	 ๑๕๑

คณฺเหยฺยาม	ิ ๑๕๑

คณฺเหยฺยาส	ิ ๑๕๑

คณฺเหยฺยุ	ํ ๑๕๑

คต	ิ ๔๗,	๑๗๓,	๑๙๒

คตมินฺตุ	 ๓๑

คโต	 ๑๙๖

คโตต	ิ ๒๒

คนฺตพฺพ	ํ ๑๖๖,	๑๗๕

คนฺตุกาโม	 ๑๙

คนฺตุนฺต	ิ ๒๒

คนฺตุ	ํ ๑๙๘

คนฺธโก	 ๒๒๑

คนฺธพฺพ	 ๒๘

คนฺธพฺพ	ี ๔๘

คนฺโธ	 ๒๒๑

คมโิก	 ๑๙๓

คมตุิ	ํ ๑๙๘

คมฺโม	 ๓๐๒

คร	ุ ๒๑๗

ครเุมสฺสต	ิ ๑๑

ครฬุสปปํฺ	 ๒๘๔

ควปํต	ิ ๒๖๓

ควปํตตฺิเถโร	 ๒๖๓

ควาชนํิ	 ๗,	๑๑

คเวสต	ิ ๑๑๘

คเวฬก	ํ ๑๑

คห	 ๓๑๘

คหปต	ิ ๓๗

คเหตุ	ํ ๒๐๐

คาถา	 ๔๕

คาถาห	ิอชฺฌภาส	ิ ๑๔

คาม	 ๒๙

คามนิกฺขนฺต	ํ ๒๕๔

คามสกูโร	 ๒๕๘

คาม	ิ ๒๑๖

คาม	ี ๒๑๖

คารยฺโห	 ๑๗๖

คมฺิโห	 ๒๙๙

คริ	ิ ๓๗

คตีวาทติ	ํ ๒๘๓

ควีา	 ๔๕

คณุวตสีทฺทปทมาลา	 ๔๘

คณุวนฺตสีทฺทปทมาลา	 ๔๘

คณุวนฺตุสทฺทปทมาลา	(ปงุ)	๓๐

คณุวนฺตุสทฺทปทมาลา	(นปงุ)	๕๓

คณุวา	 ๓๐

คณุวฑฺุโฒ	 ๒๕๐

คณุหโีน	 ๒๕๐

คณุาธโิก	 ๒๕๑

คณุติสงฺขฺยา	 ๓๑๗

คตฺุโต	 ๑๙๖

คหุา	 ๔๖

คหุาสย	ํ ๑๘๐

คโุฬทโน	 ๒๕๑

เคลญฺญํ	 ๓๐๗

โค	 ๔๓,	๕๑
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โคจโร	 ๑๗๙

โคตฺต	ํ ๓๐๖

โคตฺรภุ	 ๕๖

โคตฺรภุสทฺทปทมาลา	 ๕๖

โคธา	 ๔๕

โคสทฺทปทมาลา	 ๔๓,	๕๑

(ฆ)	
ฆ	 ๑,	๓๑๗

ฆฏา	 ๔๕

ฆฏ	ี ๔๘

ฆเฏตฺวา	 ๒๐๗

ฆาน	 ๕๒

ฆานํ	 ๑๘๙

เฆปปฺต	ิ ๑๒๑

โฆส	 ๒๙

โฆสะ	 ๔

(ง)	
ง	 ๑,	๓๑๗

(จ)	
จ	 ๑,	๓๑๗

จกฺกวํ	 ๑๙

จกฺขุ	ํอุทปาท	ิ ๘,	๒๑

จกฺขฺวาปาถ	ํ ๑๐

จกฺขนฺุทฺรยิ	ํ ๙

จกฺก	ี ๓๘

จกฺขายตนํ	 ๙,	๒๔๐

จกฺข	ุ ๕๖,	๒๑๗

จกฺขทฺุวาร	ํ ๒๔๐

จกฺขธุาตุ	 ๒๔๐

จกฺขนฺุทฺรยิ	ํ ๒๔๐

จกฺขภุโูต	 ๒๗๗

จกฺขมุนฺตุ	 ๓๒

จกฺขุวิญฺญาณํ	 ๒๕๗

จกฺขโุสต	ํ ๒๘๒

จตฺตาโร	โอฆา	 ๑๔

จตุ	 ๗๓

จตุกฺกปญฺจก	ํ ๒๘๕

จตุกฺโก,	จตุกฺก	ํ ๓๑๙

จตุจตฺตาฬสี	 ๗๓

จตุตฺตสึ	 ๗๓

จตุตฺโถ,-ถา,จตุตฺถ,ีจตุตฺถ	ํ๗๗

จตุตฺโถ,จตุตฺถ,ี-ถา,จตุตฺถ	ํ๓๑๔

จตุทฺทส,จทฺุทส,โจทฺทส	 ๗๓

จตุทฺทสโม,-มา,-ทส,ี-ทสม	ํ๗๘

จตุทฺทส,ีจาตุทฺทส	ี ๓๑๖

จตุทฺทสิ	ํ ๑๘,	๒๔๖

จตุทฺทสิา	 ๒๔๗

จตุปปฺาโท	 ๑๘

จตุวคฺคกรณยี	ํ ๒๕๐

จตุวคฺคาทกิตฺตพฺพ	ํ ๒๕๐

จตุวสีต	ิ ๗๓

จตุสทฺทปทมาลา	 ๗๗

จตุสฺสจฺจ	ํ ๒๔๕

จตฺตาฬสี,	ตาลสี	 ๗๓

จตฺตาฬสีตโิม,-มา,-ฬสีตมิ	ํ๗๘

จตฺโต	 ๑๙๖

จนฺโททโย	 ๑๒

จนฺท	 ๓๑๘

จนฺทสรูยิา	 ๒๘๐,	๒๘๑

จนฺทมิสรูยิา	 ๒๘๑

จม	ู ๕๑

จรณ	 ๕๓

จรต	ิ ๑๑๘

จรนฺต	 ๓๓

จรยิา	 ๒๑๙

จวนฺต	 ๓๓

จาค	 ๒๙

จาค	ี ๓๘

จาโค	 ๑๘๒

จาตุมหาราชกิา	 ๒๙๘

จานนฺท	อนิจฺจสญฺญา	 ๘

จาปิโก	 ๒๙๖

จารกพทฺโธ	 ๒๕๙

จตฺิต	ํ ๒๑๙

จตฺิตค	ุ ๕๗

จตฺิตโคสทฺทปทมาลา	 ๕๗

จตฺิตช	ํ ๑๘๐,	๒๕๕

จตฺิตสทฺทปทมาลา	 ๕๒

จตฺิโต	 ๓๐๐

จตฺิร	ํ ๒๑๙

จนฺิตา	 ๔๕,	๑๗๐,	๑๙๑

จนิาต	ิ ๑๒๑

จนฺิตยต	ิ ๑๒๒,	๑๕๔

จนฺิตยถ	 ๑๕๔

จนฺิตยนฺต	ิ ๑๕๔
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จนฺิตยส	ิ ๑๕๔

จนฺิตยาม	 ๑๕๔

จนฺิตยาม	ิ ๑๕๔

จนฺิตย	ิ ๑๕๔

จนฺิตยตฺิถ	 ๑๕๔

จนฺิตยมฺิห	 ๑๕๔

จนฺิตย	ึ ๑๕๔

จนฺิตยสึ	ุ ๑๕๔

จนฺิตา	 ๔๕

จนฺิตติจนฺิตติ	ํ ๒๓๗

จนฺิเตต	ิ ๑๒๒,	๑๕๔

จนฺิเตถ	 ๑๕๔

จนฺิเตนฺต	ิ ๑๕๔

จนฺิเตม	 ๑๕๔

จนฺิเตม	ิ ๑๕๔

จนฺิเตส	ิ ๑๕๔

จริ	ํ ๑๐๙

จริ	ํนายต	ิ ๑๒

จริสฺส	ํ ๑๐๙

จวีร	 ๕๓

จวีรมลฺูย	ํ ๒๕๒

จวีร	ํ ๒๒๒

จตุ	ิ ๔๗

จทฺุทสโม,	จตุทฺทสโม	 ๓๑๖

เจ	 ๙๙

เจต	 ๓๐

เจตนา	 ๔๕,	๑๙๒

เจตสกิา	 ๒๙๖

โจรโต	 ๗๙,	๑๐๓

โจรภย	ํ ๒๕๔

โจรยต	ิ ๑๒๒

โจรยตุิ	ํ ๒๐๐

โจรยตฺิวา	 ๒๐๑

โจเรต	ิ ๑๒๒

โจเรตุ	ํ ๒๐๐

โจเรตฺวา	 ๒๐๑

(ฉ)	
ฉ	 ๑,๓๑๗

ฉกฺโก	 ๓๑๙

ฉกฺก	ํ ๓๒๐

ฉจตฺตาฬสี	 ๗๓

ฉฏฺฐโม	 ๓๑๕

ฉฏฺโฐ,ฉฏฺฐา,ฉฏฺฐ,ีฉฏฺฐ	ํ๗๗,๓๑๕

ฉตฺต	 ๕๓

ฉตฺตปาณ	ิ ๒๗๒

ฉตฺต	ี ๓๘

ฉตฺตยีต	ิ ๑๕๖

ฉตฺตสึ	 ๗๓

ฉนฺทเภทฏฺฐาน	 ๑๓

ฉนฺท	 ๓๐

ฉนฺทชาโต	 ๒๖๙

ฉนฺทปารสิทุธ	ิ ๒๘๕

ฉปปฺญฺจวาจา	 ๒๗๘

ฉพฺพคฺคยิา	 ๓๐๒

ฉพฺพสีต	ิ ๗๓

ฉว	ิ ๔๗

ฉวมิสํโลหติ	ํ ๒๘๓

ฉฬงฺค	ํ ๑๒

ฉฬภิญฺญา	 ๑๒

ฉฬภิญฺโญ	 ๒๖๘

ฉฬาสตี	ิ ๑๒

ฉายา	 ๔๕

ฉายาตปํ,	ฉายาตปา	 ๒๘๗

ฉายาสกฺุโข	 ๒๕๙

ฉชฺิช	 ๒๐๕

ฉชฺิชตฺิวา	 ๒๐๓

ฉทฺิท	 ๕๓

ฉทฺิทาวฉทฺิท	ํ ๒๓๗

ฉนฺิทต	ิ ๑๑๙

ฉนฺิทตุิ	ํ ๑๙๙

ฉนฺิทตฺิวา	 ๒๐๖

ฉนฺิทยิ	 ๒๐๖

ฉนฺินภนฺินํ	 ๒๓๗

ฉนฺินหตฺโถ	 ๒๖๗

ฉนฺิโน	 ๑๙๖

เฉตฺตุ	 ๔๑

เฉตฺตุ	ํ ๑๙๙

เฉตฺวา	 ๒๐๖

(ช)	
ช	 ๑,๓๑๗

ชคม	 ๑๓๑

ชคม	ํ ๑๓๑

ชคมตฺิถ	 ๑๓๑

ชคมตฺิโถ	 ๑๓๑

ชคมมฺิห	 ๑๓๑

ชคมมฺิเห	 ๑๓๑

ชคมเิร	 ๑๓๑

ชคมวฺิโห	 ๑๓๑
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ชคม	ึ ๑๓๑

ชคม	ุ ๑๓๑

ชคเม	 ๑๓๑

ชคาม	 ๑๓๑

ชงฺฆา	 ๔๕

ชจฺจนฺโธ	 ๒๕๒

ชฏา	 ๔๕

ชฏโิล	 ๓๑๒

ชฏ	ี ๓๘

ชตุ	 ๕๖

ชนโก,	ชนิกา	 ๑๘๐

ชนตา	 ๓๐๓

ชนิตุ	ํ ๑๙๙

ชนิตฺวา	 ๒๐๑

ชนฺตุ	 ๒๒๒

ชนฺตุสทฺทปทมาลา	 ๔๐

ชเนสโุต	 ๒๖๓

ชปนฺต	 ๓๓

ชมฺพทุโีป	 ๒๕๒

ชมฺพสุาขา	 ๒๕๗

ชมฺพ	ู ๕๑

ชมฺพสูทฺทปทมาลา	 ๕๐

ชยนฺต	 ๓๓

ชรา	 ๑๙๐

ชล	 ๕๒

ชลฏฺโฐ	 ๒๕๙

ชลธ	ิ ๓๗

ชหนฺต	ิ ๑๔๐

ชหาต	ิ ๑๔๐

ชหาถ	 ๑๔๐

ชหาม	 ๑๔๐

ชหาม	ิ ๑๔๐

ชหาส	ิ ๑๔๐

ชหตฺิวา	 ๒๐๓

ชาตฉนฺโท	 ๒๖๙

ชาตรปูรชต	ํ ๒๘๖

ชาตรปูรชตานิ	 ๒๘๖

ชาต	ิ ๔๗

ชาตตฺิถทฺโธ	 ๒๕๐

ชาตุ	 ๑๐๔

ชานาต	ิ ๑๒๑

ชานิ	 ๑๙๒

ชานิตุ	ํ ๒๐๐

ชายต	ิ ๑๒๐,	๑๔๕

ชายเต	 ๑๔๕

ชายถ	 ๑๔๕

ชายนฺต	ิ ๑๔๕

ชายนฺเต	 ๑๔๕

ชายเร	 ๑๔๕

ชายวฺเห	 ๑๔๕

ชายส	ิ ๑๔๕

ชายเส	 ๑๔๕

ชายา	 ๔๖

ชายาม	 ๑๔๕

ชายาม	ิ ๑๔๕

ชายามฺเห	 ๑๔๕

ชายตุิ	ํ ๑๙๙

ชายตฺิวา	 ๒๐๑

ชาเย	 ๑๔๕

ชาล	 ๕๒

ชาลโิก	 ๒๙๖

ชคิสีต	ิ ๑๕๕

ชคิจฺุฉต	ิ ๑๕๕

ชฆิจฺฉต	ิ ๑๕๕

ชณฺิโณ	 ๑๙๗

ชติมาโร	 ๒๖๕

ชตินฺิทฺรโิย	 ๒๖๕

ชตฺิวา	 ๒๐๑

ชนินฺต	ิ ๑๔๙

ชนิวจนํ	 ๒๕๖

ชนิาต	ิ ๑๒๑,	๑๔๙

ชนิาถ	 ๑๔๙

ชนิาม	 ๑๔๙

ชนิาม	ิ ๑๔๙

ชนิาส	ิ ๑๔๙

ชนิิตุ	ํ ๑๙๙

ชนิิตฺวา	 ๒๐๑

ชเินรติ	ํ ๑๒

ชวฺิหคฺค	 ๔

ชวฺิหามชฺฌ	 ๓

ชวฺิโหปคฺค	 ๓

ชวฺิหา	 ๔๕

ชรีนฺต	 ๓๓

ชวีต	ิ ๑๑๘

ชวีตินวก	ํ ๒๓๕

ชตุนฺิธโร	 ๒๖๒

ชตุมินฺตุ	 ๓๑

ชหฺุวต	ิ ๑๓๙

ชหฺุวถ	 ๑๓๙

ชหฺุวนฺต	ิ ๑๓๙
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ชหฺุวส	ิ ๑๓๙

ชหฺุวาม	 ๑๓๙

ชหฺุวาม	ิ ๑๓๙

ชโุหต	ิ ๑๓๙

ชโุหตุ	ํ ๑๙๙

ชโุหถ	 ๑๓๙

ชโุหนฺต	ิ ๑๓๙

ชโุหม	 ๑๓๙

ชโุหม	ิ ๑๓๙

ชโุหส	ิ ๑๓๙

เช	 ๙๒

เชฏฺฐา	 ๔๕

เชฏฺโฐ	 ๓๑๑

เชต,ิ	ชยต	ิ ๑๑๙

เชตุ	 ๔๑

เชตุ	ํ ๑๙๙

เชตฺวา	 ๒๐๑

เชยฺโย	 ๓๑๑

โชต	ิ ๓๗

(ฌ)		
ฌ	 ๑,๓๑๗

ฌานํ	 ๑๘๙

ฌายต	ิ ๑๑๙

(ญ) 
ญ	 ๑,๓๑๗

ญตฺวา	 ๒๐๓

ญาณ	 ๕๓

ญาณสมฺปยุตฺตํ	 ๒๕๐

ญาณี	 ๓๘

ญาตุ	 ๔๑

ญาตุํ	 ๒๐๐

ญาเตยฺยํ	 ๑๗๗

เญยฺยํ	 ๑๗๗

(ฏ)	
ฏ	 ๑,๓๑๗

(ฐ)	
ฐ	 ๑,๓๑๗

ฐานํ	 ๑๘๙

(ฑ)	
ฑ	 ๑,๓๑๗

ฑสํมกส	ํ ๒๘๓

(ฒ)	
ฒ	 ๑,๓๑๗

(ณ)	
ณ	 ๑,๓๑๗

(ต)	
ต	 ๑,๓๑๗

ต	ํสาธ	ุ ๒๐

ตคฺฆ	 ๑๐๔

ตงฺขเณ	 ๒๑

ตจฺฉํ	 ๑๕

ตญฺเญว	 ๒๐

ตญฺห	ิตสฺส	 ๒๐

ตณฺฐานํ	 ๑๙

ตณฺหงฺกโร	 ๗

ตณฺหา	 ๔๕

ตตโิย,	ตตยิา,	ตตยิ	ํ ๗๗

ตตฺตก	ํ ๓๐๕

ตตฺโต	 ๑๙๖

ตตฺถ	 ๘๐,๑๐๓

ตตฺร	 ๘๐,๑๐๓

ตโต	 ๘๐

ตถตฺตา	 ๓๒๒

ตถรวิ	 ๑๐,	๑๓

ตถา	 ๙๗

ตถาจ	 ๙๘

ตถานาม	 ๙๘

ตถาห	ิ ๙๘,๑๐๖

ตถญฺญ	ู ๔๓

ตเถว	 ๙๗

ตทตฺโถ,	ตทตฺถา,	ตทตฺถ	ํ ๒๕๓

ตทนฺตตา	 ๒๐

ตทา	 ๘๑,	๙๔

ตทฺธติา	 ๒๙๑

ตนฺต	ิ ๔๖

ตนฺนินฺโน	 ๑๘

ตโนต	ิ ๑๒๑

ตป	 ๓๐

ตปสฺส,ี	ตปสฺสนีิ,	ตปสฺส	ิ ๓๑๒

ตปปฺรุโิส	 ๒๔๗
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ตโปธโน	 ๒๖๙

ตม	 ๓๐

ตมห	ํ ๗,	๒๐

ตมฺมโย	 ๑๘

ตย	ํ ๓๐๓

ตฺยาสฺส	 ๘,	๑๗

ตฺยาห	ํ ๙

ตรจฺฉ	 ๒๙

ตรณุ	ี ๔๘

ตฺวสํ	ิ ๑๙

ตสทฺทปทมาลา	 ๖๓

ตสํภาโว	 ๒๑

ตสํมฺปยตฺุตา	 ๒๑

ตสฺมา	 ๖๓,๑๐๖

ตสฺมา	ตหิ	 ๗,	๑๒

ตสนิา	 ๔๕

ตห	ํ ๘๐

ตห	ึ ๘๐

ตาณ	 ๕๓

ตาโต	 ๑๖๗,๒๑๗

ตาทกฺิโข	 ๑๘๕

ตาทโิส,-ทสิา,ตาทสิ,ีตาทสิ	ํ๑๘๔

ตาท	ี ๑๘๕

ตารโิส	 ๑๘๕

ตาลุฐาน	 ๓

ตาว	 ๙๖

ตาวตา	 ๙๖

ตาสาห	ํ ๖,	๑๙

ต	ิ ๗๓

ตกิจตุกฺก	ํ ๒๘๕

ตกิจฺิฉาเปตพฺโพ	 ๑๗๗

ตกิจฺิฉต	ิ ๑๕๕

ตกฺิขตฺตุ	ํ ๓๒๑

ตโิก,	ตกิ	ํ ๓๑๙

ติฏฺฐ	 ๑๓๗

ติฏฺฐติ	 ๑๑๙,	๑๓๗

ติฏฺฐตุ	 ๑๓๗

ติฏฺฐถ	 ๑๓๗

ติฏฺฐนฺต	 ๓๓

ติฏฺฐนฺติ	 ๑๓๗

ติฏฺฐนฺตุ	 ๑๓๗

ติฏฺฐสิ	 ๑๓๗

ติฏฺฐาม	 ๑๓๗

ติฏฺฐามิ	 ๑๓๗

ติฏฺฐาหิ	 ๑๓๗

ตณฺิโณ	 ๑๙๗

ตติกฺิขาเปตพฺโพ	 ๑๗๗

ตติกฺิขต	ิ ๑๕๕

ตตฺิต	ิ ๘๓

ตตฺิถนาวา	 ๒๕๙

ตถิ	ิ ๓๑๘

ตทิณฺฑ	ํ ๒๔๕

ตปิ	ุ ๕๖

ตภิวา	 ๒๒๘

ตมิล	ํ ๒๔๕

ตมิ	ิ ๓๗

ตมิริายติตฺต	ํ ๓๐๓

ตยิทฺธ	ํ ๑๑

ตยินฺต	ํ ๖

ตริยิ	ํ ๙๕

ตโิร	 ๙๕

ตโิรกุฏฺฏ	ํ ๒๓๒

ตโิรปพฺพต	ํ ๒๓๑

ตโิรปาการ	ํ ๒๓๑

ตลิกฺขณํ	 ๒๔๕

ตโิลก	ํ ๒๔๕

ตวิงฺคกิ	ํ ๑๑

ตวิงฺคลุ	ํ ๗,	๑๑

ตสิทฺทปทมาลา	 ๗๖

ตรี	 ๕๓

ตสึ,	ตสึต	ิ ๗๓

ตสึตโิม,	ตสึตมิา,	ตสึตมิ	ํ ๗๘

ตุ	 ๑๐๑

ตุฏฺฐิ	 ๔๗

ตุฏฺโฐ	 ๑๙๗

ตุณฺณํ	 ๑๐๘

ตุณฺห	ี ๑๐๙

ตุณฺฑ	 ๕๓

ตุทตุิ	ํ ๑๙๙

ตุมฺหสทฺทปทมาลา	 ๕๘

ตุมฺหาทโิส,	ตุมฺหาทสิ	ี ๑๘๕

ตุลา	 ๔๖

ตุสฺสต	ิ ๑๒๐,	๑๔๕

ตุสฺสถ	 ๑๔๕

ตุสฺสนฺต	ิ ๑๔๕

ตุสฺสส	ิ ๑๔๕

ตุสฺสาม	 ๑๔๕

ตุสฺสาม	ิ ๑๔๕

เตจตฺตาฬสี	 ๗๓

เตจวีรกิตา	 ๓๐๘
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เตจวีรโิก	 ๒๙๗

เตช	 ๓๐

เตโชกสณํิ	 ๑๗

เตตฺตสึ	 ๗๓

เตน	 ๑๐๖

เตรส	 ๗๓

เตรสโม,	เตรส	ี ๓๑๕

เตรสโม,	เตรส,ี	เตรสม	ํ ๗๘

เตลกิ	ํ ๒๙๔

เตลโิก	 ๒๙๖

เตวชฺิโช	 ๒๖๘

เตวสีต	ิ ๗๓

(ถ)	
ถ	 ๑,๓๑๗

ถลฏฺโฐ	 ๒๕๙

ถนีมทฺิธ	ํ ๒๘๔

ถุตมินฺตุ	 ๓๑

ถญฺญํ	 ๓๐๒

เถยฺย	ํ ๓๐๙

(ท)	
ท	 ๑,๓๑๗

ทฺวิชฐาน	 ๓

ทกฺขณิ	 ๕๘

ทกฺขณิโต	 ๘๐

ทกฺขณุิตฺตร	ํ ๒๘๖

ทกฺขเิณยฺโย	 ๓๐๑

ทชฺช	ํ ๑๔๑

ทชฺชต	ิ ๑๔๐

ทชฺชถ	 ๑๔๐

ทชฺชนฺต	ิ ๑๔๐

ทชฺชส	ิ ๑๔๐

ทชฺชา	 ๑๔๑

ทชฺชาม	 ๑๔๐

ทชฺชาม	ิ ๑๔๐

ทชฺชุ	ํ ๑๔๑

ทชฺเช	 ๑๔๑

ทชฺเชยฺย	 ๑๔๑

ทชฺเชยฺยาถ	 ๑๔๑

ทชฺเชยฺยาม	 ๑๔๑

ทชฺเชยฺยาม	ิ ๑๔๑

ทชฺเชยฺยาส	ิ ๑๔๑

ทชฺเชยฺยุ	ํ ๑๔๑

ทฏฺฐกุามาต	ิ ๒๒

ทณฺฑปาณ	ิ ๒๗๒

ทณฺฑาทณฺฑ	ิ ๒๘๐

ทณฺฑโิก	 ๓๑๒

ทณฺฑตฺิต	ํ ๓๐๖

ทณฺฑนีิ	 ๓๑๓

ทณฺฑ	ี ๔๔

ทณฺฑ,ี	ทณฺฑนีิ	 ๓๑๓

ทณฺฑสีทฺทปทมาลา	 ๓๘

ทณฺโฑ	 ๒๒๑

ทตฺวา	 ๑๑๐

ทตฺวาน	 ๑๑๐

ททต	ํ ๑๔๑

ททนฺต	 ๓๓

ททนฺต	ํ ๑๔๑

ททนฺต	ิ ๑๔๐

ททนฺตุ	 ๑๔๑

ททวฺโห	 ๑๔๑

ททสฺส	ุ ๑๔๑

ททาต	ิ ๑๔๐

ททาตุ	 ๑๔๑

ททาถ	 ๑๔๐,๑๔๑

ททาม	 ๑๔๐,๑๔๑

ททามเส	 ๑๔๑

ททาม	ิ ๑๔๐,๑๔๑

ททาส	ิ ๑๔๐

ททาห	ิ ๑๔๑

ททฺท	ุ ๔๙

ทเท	 ๑๔๑

ทเทถ	 ๑๔๑

ทเทโถ	 ๑๔๑

ทเทยฺย	ํ ๑๔๑

ทเทยฺยาถ	 ๑๔๑

ทเทยฺยาม	 ๑๔๑

ทเทยฺยาม	ิ ๑๔๑

ทเทยฺยามฺเห	 ๑๔๑

ทเทยฺยาวฺโห	 ๑๔๑

ทเทยฺยาส	ิ ๑๔๑

ทเทยฺยุ	ํ ๑๔๑

ทเทร	ํ ๑๔๑

ทธ	ิ ๕๕

ทนฺตฐาน	 ๓

ทนฺตปรุโิส	 ๒๓๔

ทนฺต	ี ๓๘

ทนฺโต	 ๑๙๘

ทมโถ	 ๒๑๘

ทมฺม	 ๑๔๐
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ทมฺม	ิ ๑๔๐

ทยาลุ	 ๓๐๔

ทลทฺิโท	 ๒๒๐

ทฺวธิา	 ๓๒๑

ทฺวสิทฺทปทมาลา	 ๗๖

ทส	 ๗๓

ทสโก,	ทสก	ํ ๓๒๐

ทสพโล	 ๒๖๘

ทสโม,ทสมา,ทสม,ีทสม	ํ๗๗,๓๑๕

ทสสตสหสฺส	ํ ๗๔

ทสสหสฺส	ํ ๗๔

ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ	 ๒๔๗

ทสสลี	ํ ๒๔๖

ทสฺเสตฺวา	 ๑๑๐

ทสฺสต	ิ ๑๔๒

ทสฺสถ	 ๑๔๒

ทสฺสนสฺสาโท	 ๒๕๘

ทสฺสต	ิ ๑๔๒

ทสฺสส	ิ ๑๔๒

ทสฺสาม	 ๑๔๒

ทสฺสาม	ิ ๑๔๒

ทฬฺหยต	ิ ๑๕๖

ทาฐ	ี ๓๘

ทาตเว	 ๑๐๓

ทาตุ	 ๔๑

ทาตุ	ํ ๑๙๙

ทาตุน	 ๑๑๐

ทานํ	 ๑๖๘,	๑๘๙

ทาน	 ๕๒

ทานชฺฌาสโย	 ๒๗๓

ทานมย	ํ ๓๐๕

ทานาธมิตฺุต	ิ ๒๕๘

ทานาธมิตฺุตโิก	 ๒๗๓

ทานีโย	 ๑๖๙

ทาเปตฺวา	 ๑๑๐

ทาเปตุ	ํ ๑๐๓

ทายโก,ทายกิา,ทายก	ํ ๑๘๐

ทาโย	 ๑๘๒

ทาร	ุ ๕๖

ทาโร	 ๒๕

ทาสทิาส	ํ ๒๘๕

ทคิ	ุ ๒๔๕

ทิฏฺฐธมฺโม	 ๒๖๕

ทิฏฺฐิ	 ๔๗,	๒๔๐

ทิฏฺโฐ	 ๑๙๗

ทนฺินสงฺุโก	 ๒๖๖

ทนฺิโน	 ๑๙๖

ทพฺิพต	ิ ๑๒๐

ทวิา	 ๙๓,	๑๐๒

ทสิา	 ๔๕,	๓๑๘

ทสฺิวา	 ๑๑๐,	๒๐๔,	๒๐๗

ทสฺิวาน	 ๑๑๐,	๒๐๔,	๒๐๗

ทฆี	 ๖

ทฆีมชฺฌมิ	ํ ๒๘๕

ทฆีสระ	 ๒

ทฆีโส	 ๑๐๓

ทปิี	 ๓๗

ท	ุ ๘๔

ทกุตกิ	ํ ๒๘๕

ทกฺุกร	ํ ๑๙๒

ทกฺุขโต	 ๗๙,	๑๐๓

ทกฺุกฏ	ํ ๗,	๑๖,	๒๔๕

ทกฺุข	 ๕๒

ทกฺุขปปฺตฺโต	 ๒๔๘

ทคฺุคนฺธ	ํ ๒๖๙

ทคฺุคนฺโธ	 ๒๔๔

ทฏฺุฐ	ุ ๑๐๘

ทฏฺุฐลฺุล	ํ ๓๐๓

ทตุโิย,ทตุยิา,ทตุยิ	ํ๗๗,	๓๑๔

ททฺุทโส	 ๑๙๓

ทนฺุทภุ	ิ ๔๗

ทพฺุพลฺย	ํ ๓๐๖

ทพฺุพโล	 ๑๘

ทมฺุมโน	 ๒๖๙

ทมฺุมโุข	 ๒๖๙

ทรุกฺข	ํ ๑๗๓,	๑๙๓

ทวุงฺคกิ	ํ ๑๑

ทสฺุสโีล	 ๒๖๙

ทหุตุิ	 ๕๐

ทฺวงฺคลุ	ํ ๒๔๖

ทฺวตฺตปิตฺตา	 ๒๗๘

ทฺวตฺตสึ,	พาตฺตสึ	 ๗๓

ทฺวย	ํ ๓๐๓

ทฺวาทส,	พารส	 ๗๓

ทฺวาทสโม,ทฺวาทส,ีทฺวาทสม	ํ๗๗

ทฺวาทส	ี ๗๗,	๓๑๕

ทฺวาวสีต,ิ	พาวสีต	ิ ๗๓

ทฺว	ิ ๗๓

ทฺวกฺิขตฺตุ	ํ ๓๒๑

ทฺวโิก,	ทฺวกิ,ํ	ทกุ	ํ ๓๑๙
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ทฺวธิา,	ทฺวธา,	ทธุา	 ๓๒๑

ทฺวปิโท	 ๒๖๘

ทฺวริตฺต	ํ ๒๔๖

ทฺวหิตฺโถ	 ๒๖๘

ทฺวหีตหี	ํ ๒๗๘

เทต	ิ ๑๑๙,	๑๔๐

เทตุ	 ๑๔๑

เทถ	 ๑๔๐,	๑๔๑

เทนฺต	ิ ๑๔๐

เทนฺตุ	 ๑๔๑

เทม	 ๑๔๐,	๑๔๑

เทม	ิ ๑๔๐,	๑๔๑

เทวตา	 ๔๕,	๓๐๓

เทวทตฺตตฺต	ํ ๓๐๖

เทวมนุสฺสา	 ๒๘๑

เทวราชา	 ๒๕๗

เทวราโช	 ๒๕๗

เทวสโข	 ๒๕๗

เทวาต	ิ ๑๓,	๒๑

เทว	ี ๔๘

เทสนา	 ๑๖๘,	๑๗๓,	๑๙๒

เทส	ิ ๑๔๐

เทสโิต	 ๑๙๖

เทห	ิ ๑๔๑

ทฺวจตฺตาฬสี	 ๗๓

เทฺวชฺฌ	ํ ๓๒๑

โทณ	ิ ๔๗

โทมนสฺส	ํ ๓๐๗

โทลา	 ๔๖

โทวจสฺส	ํ ๓๐๗

โทวารโิก	 ๒๙๕

โทสโมห	ํ ๒๘๔

โทโส	 ๑๘๓

(ธ)	
ธ	 ๑,	๓๑๗

ธช	ี ๓๘

ธนํ	 ๒๓,	๒๕

ธน	 ๕๒

ธนเมว	 ๒๐

ธนวนฺตุ	 ๓๑

ธนิ	 ๓๗

ธนิตะ	 ๔

ธนุ	 ๕๖

ธนุกลาปํ	 ๒๘๓

ธมฺมกาโม	 ๑๗๘

ธมฺมญฺจเร	 ๑๙

ธมฺมธโร	 ๑๗๘

ธมฺมวจิโย	 ๑๗๙

ธมฺโม	 ๑๘๗

ธมฺม	 ๒๙

ธมฺมกาโม	 ๑๗๘,	๒๔๘

ธมฺมคารโว	 ๒๕๘

ธมฺมจาร	ี ๓๘

ธมฺมธโร	 ๑๗๘,	๒๔๘

ธมฺมนิรตฺุต	ิ ๒๕๘

ธมฺมนิสฺสโิต	 ๒๒๖,	๒๔๗

ธมฺมปาลาจรโิย	 ๒๓๖

ธมฺมพทฺุธ	ิ ๒๓๙

ธมฺมภโูต	 ๒๗๗

ธมฺมรโต	 ๒๕๘

ธมฺมรจุ	ิ ๒๕๘

ธมฺมสงฺขาโต	 ๒๓๙

ธมฺมสมฺมโต	 ๒๓๙

ธมฺมสญฺญา	 ๒๓๙

ธมฺมาธคิตโภคา	 ๒๗๓

ธมฺมาภริต	ิ ๒๕๘

ธมฺมโิก	 ๒๙๔,	๒๙๖

ธมฺม	ี ๓๘

ธมฺมญฺญ	ุ ๕๗

ธมฺมญฺญ	ู ๔๓

ธรณติลุคฺคโต	 ๒๕๔

ธา	 ๑๐๘

ธาตุ	 ๔๑,๔๙,๑๑๗,๒๒๒

ธาตุปัจจยั	 ๑๕๕

ธาตุลงฺิคานิ	 ๒๘๒

ธาตุสญฺญา	 ๒๔๐

ธาเรตพฺพ	ํ ๑๗๗

ธาเรต	ิ ๑๒๒

ธติ	ิ ๔๗

ธติมินฺตุ	 ๓๑

ธตุี	 ๕๐

ธนุาต	ิ ๑๒๑

ธลุ	ิ ๔๗

ธวุ	ํ ๑๐๙

ธมูายติตฺต	ํ ๓๐๓

ธญฺญํ	 ๒๑๙,	๓๐๓

ธญฺญ	 ๕๒

ธญฺญราสิ	 ๒๕๖

เธนุ	 ๔๙
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

(น)	
น	 ๑,	๙๘,	๓๑๗

นคร	ํ ๒๓

นคร	 ๕๓

นครกาโร	 ๒๑๖

นครนิคฺคโต	 ๒๕๔

นจฺจ	ํ ๒๑๙

นตต	ํ ๙๓

นตฺตุ	 ๔๑

นทฺยาสนฺโน	 ๑๐

นท	ี ๕๑

นนฺทนํ	 ๑๘๘

นนุ	 ๑๐๐

นนฺต	ิ ๒๒

นนฺทต	ิ ๑๑๘

นนฺท	ิ ๔๗

นมต	ิ ๑๑๙

นมสฺสต	ิ ๑๑๙

นโม	 ๑๐๒

นย	 ๑๓๖

นยต	ิ ๑๓๖

นยตุ	 ๑๓๖

นยถ	 ๑๓๖

นยน	 ๕๓

นยนฺต	ิ ๑๓๖

นยนฺตุ	 ๑๓๖

นยส	ิ ๑๓๖

นยาม	 ๑๓๖

นยาม	ิ ๑๓๖

นยาห	ิ ๑๓๖

นเย	 ๑๓๖

นเยยฺย	 ๑๓๖

นเยยฺยาถ	 ๑๓๖

นเยยฺยาม	 ๑๓๖

นเยยฺยาม	ิ ๑๓๖

นเยยฺยาส	ิ ๑๓๖

นเยยฺยุ	ํ ๑๓๖

นโย	 ๑๗๘

นร	 ๒๘

นว	 ๗๓

นวโก,	นวก	ํ ๓๒๐

นวงฺค	ํ ๒๖๘

นวโม,นวมา,นวม,ีนวม	ํ ๗๗

นวโม,นวม,ีนวมา,นวม	ํ ๓๑๕

นวยเิม	ธมฺมา	 ๑๑

นวโลกุตฺตร	ํ ๒๔๖

นวาวาโส	 ๒๓๕

นวตุ	ิ ๗๔

นฺหาตฺวา	 ๒๐๖

นหายตุิ	ํ ๒๐๑

นหตุ	ํ ๓๑๘

พฬนิ	 ๕๒

นาค	 ๒๘

นาคคต	ิ ๒๗๘

นาครโก	 ๒๙๙

นาครตา	 ๓๐๓

นาครโิก	 ๒๙๕

นาคโร	 ๒๙๙

นาค	ี ๔๘

นานา	 ๑๐๗

นานาทมุ..ปปุผฺวาสติสานุ	๒๘๘

นานาทมุปตติปปุผฺวาสติา	๒๘๘

นานาทมุปตติปปุผฺานิ	 ๒๘๘

นานาทมุปตติานิ	 ๒๘๘

นานาทมุา	 ๒๘๘

นาม	 ๑๐๕

นาม	ํ ๒๓

นามรปํู	 ๒๘๔

นามาต	ิ ๒๑

นามกิ	ํ ๒๙๘

นาร	ี ๔๘

นาวา	 ๔๕

นาวโิก	 ๒๙๔

นาสา	 ๔๕

นาสิกาฐาน	 ๓

นาฬ	ิ ๔๗

นิ	 ๘๓

นิกฺกเิลโส	 ๒๖๑,	๒๖๗

นิกฺขนฺโต	 ๑๙๗

นิกฺขมตฺิวา	 ๒๐๕

นิกฺขมฺม	 ๒๐๕

นิคฺคหตีสนฺธ	ิ ๑๙

นิคม	 ๒๙

นิคมชนปทา	 ๒๘๑

นิคฺคณฺหาต	ิ ๑๒๑

นิคฺคตชโน	 ๒๖๖

นิโคฺรธปรมิณฺฑโล	 ๒๗๖

นิจฺจ	ํ ๙๔,	๒๑๙
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

นิฏฺฐิต	ํ ๑๘

นิทฺทรถ	ํ ๒๓๐

นิทฺทา	 ๔๕,	๒๒๐

นิทฺทารามตา	 ๓๐๘

นิธ	ิ ๓๗

นินฺนหตุ	ํ ๓๑๘

นิปผฺตฺต	ิ ๑๘

นิปาตา	 ๙๑

นิพฺพโน	 ๒๖๑

นิพฺพานํ	 ๗,	๒๖๑

นิพฺพนฺิทต	ิ ๑๖,	๑๑๙

นิพฺภย	ํ ๑๘

นิมฺมลีตฺิวา	 ๒๐๗

นิยโก	 ๗,	๑๖

นิยปํตฺุต	ํ ๗,	๑๖

นิรนฺตร	ํ ๘,	๑๒

นิรพฺพทุ	ํ ๓๑๘

นิรโย	 ๒๖๖

นิราลโย	 ๑๒

นิโรธสมาปนฺโน	 ๒๔๘

นิลย	 ๒๙

นิสฺสย	 ๔

นิสฺสโย	 ๑๗๘

นิสฺสติ	 ๔

นิสนฺิโน	 ๑๙๖

นิสทีต	ิ ๑๑๘

นิสฺสาย	 ๒๐๒,	๒๐๖

นิสฺสตฺิวา	 ๒๐๒

นิหจฺจ	 ๑๑๐

นี	 ๘๔

นีจ	ํ ๙๕

นีต	ิ ๑๙๑

นีลตฺต	ํ ๓๐๖

นีลุปปฺล	ํ ๒๓๔

นีโล	 ๒๔

นีหรต	ิ ๑๑๘

นุ	 ๙๙,	๑๐๐,	๑๐๑

นูน	 ๑๐๖

เนต,ิ	นยต	ิ ๑๑๙,	๑๓๖

เนตุ	 ๔๑,	๑๓๖

เนตุ	ํ ๑๙๙

เนตฺต	 ๓๑๘

เนถ	 ๑๓๖

เนนฺต	ิ ๑๓๖

เนนฺตุ	 ๑๓๖

เนปกฺก	ํ ๑๕,	๓๐๘

เนปาตกิ	ํ ๙๑,	๒๙๘

เนม	 ๑๓๖

เนม	ิ ๑๓๖

เนยฺย	ํ ๑๗๕

เนรยโิก	 ๒๙๘

เนร	ุ ๓๙

เนส	ิ ๑๓๖

เนห	ิ ๑๓๖

โน	 ๙๘

โนนีต	ํ ๗

โนเปต	ิ ๘

บุรษุ	 ๑๑๗

(ป)	 

ป	 ๑,	๘๑,	๓๒๓

ปฐมปุริโส	 ๒๓๓

ปฐโม,	ปฐมา,	ปฐมํ	 ๗๗

ปกต	ิ ๕

ปกตเิมธาว	ี ๒๒๘

ปกฺกนฺโต	 ๑๙๗

ปกฺโกสต	ิ ๑๑๘

ปกฺข	 ๓๑๘

ปกฺข	ี ๓๘

ปโกฏ	ิ ๗๕

ปคฺฆรต	ิ ๘

ปคฺคณฺหาต	ิ ๑๒๑

ปคฺคณฺหตฺิวา	 ๒๐๕

ปคฺคยฺห	 ๒๐๕

ปคฺคเหตฺวา	 ๒๐๕

ปคฺฆรต	ิ ๑๘

ปเคว	 ๘,	๑๑,	๑๓

ปงฺกช	ํ ๑๘๔,	๒๖๐

ปงฺค	ุ ๓๙

ปจ	 ๑๒๖

ปจ	ํ ๑๒๙

ปจต	ํ ๑๒๖

ปจต	ิ ๑๑๗,	๑๒๕

ปจตุ	 ๑๒๖

ปจตฺถ	 ๑๒๙

ปจตฺถุ	ํ ๑๒๙

ปจเต	 ๑๒๕

ปจถ	 ๑๒๕

ปจนฺต	 ๓๓

ปจนฺต	ํ ๑๒๖
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ปจนฺต	ิ ๑๒๕

ปจนฺตุ	 ๑๒๖

ปจนฺเต	 ๑๒๕

ปจมฺหเส	 ๑๒๙

ปจมฺหา	 ๑๒๙

ปจวฺห	ํ ๑๒๙

ปจวฺเห	 ๑๒๕

ปจวฺโห	 ๑๒๖

ปจส	ิ ๑๒๕

ปจสฺส	ุ ๑๒๖

ปจเส	 ๑๒๕,	๑๒๙

ปจา	 ๑๒๙

ปจาม	 ๑๒๕,	๑๒๖

ปจามเส	 ๑๒๖

ปจาม	ิ ๑๒๖

ปจามฺเห	 ๑๒๕

ปจาห	ิ ๑๒๖

ปจตฺิวา	 ๒๐๖

ปจตุิ	ํ ๑๙๘

ปจสฺิส	ํ ๑๓๓

ปจสฺิสต	ิ ๑๓๓

ปจสฺิสเต	 ๑๓๓

ปจสฺิสถ	 ๑๓๓

ปจสฺิสนฺต	ิ ๑๓๓

ปจสฺิสนฺเต	 ๑๓๓

ปจสฺิสเร	 ๑๓๓

ปจสฺิสวฺเห	 ๑๓๓

ปจสฺิสส	ิ ๑๓๓

ปจสฺิสเส	 ๑๓๓

ปจสฺิสาม	 ๑๓๓

ปจสฺิสาม	ิ ๑๓๓

ปจสฺิสามฺเห	 ๑๓๓

ปจ	ึ ๑๒๙

ปจ	ู ๑๒๙

ปจฺจ	 ๑๒๗,	๒๐๓

ปจฺจกฺข	ํ ๒๖๐

ปจฺจกฺโข,	ปจฺจกฺขา	 ๒๖๐

ปจฺจต	ํ ๑๒๗

ปจฺจตุ	 ๑๒๗

ปจฺจตฺต	ํ ๗,	๒๓๐

ปจฺจตฺตญฺเญว	 ๗

ปจฺจถ	 ๑๒๗

ปจฺจนฺต	ํ ๑๒๗

ปจฺจนฺตุ	 ๑๒๗

ปจฺจโย	 ๑๐,	๑๗๙,	๒๙๑

ปจฺจวฺโห	 ๑๒๗

ปจฺจสฺส	ุ ๑๒๗

ปจฺจาม	 ๑๒๗

ปจฺจามเส	 ๑๒๗

ปจฺจาม	ิ ๑๒๗

ปจฺจาห	ิ ๑๒๗

ปจฺจตฺิวา	 ๒๐๔

ปจฺจยิ	 ๒๐๔

ปจฺจสฺิส	ํ ๑๓๓

ปจฺจสฺิสต	ิ ๑๓๓

ปจฺจสฺิสเต	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสถ	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสนฺต	ิ ๑๓๓

ปจฺจสฺิสนฺเต	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสวฺเห	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสส	ิ ๑๓๓

ปจฺจสฺิสเส	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสาม	 ๑๓๓

ปจฺจสฺิสาม	ิ ๑๓๓

ปจฺจสฺิสามฺเห	 ๑๓๓

ปจฺเจ	 ๑๒๗,	๑๒๘

ปจฺเจถ	 ๑๒๘

ปจฺเจโถ	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺย	ํ ๑๒๘

ปจฺเจยฺย	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺยาถ	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺยาม	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺยาม	ิ ๑๒๘

ปจฺเจยฺยามฺเห	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺยาวฺโห	 ๑๒๘

ปจฺเจยฺยาส	ิ ๑๒๘

ปจฺเจยฺยุ	ํ ๑๒๘

ปจฺเจร	ํ ๑๒๘

ปจฺฉโต	 ๘๐,	๑๐๓

ปจฺฉา	 ๙๖

ปจฺฉาภตฺต	ํ ๒๓๒

ปจฺฉารตฺต	ํ ๒๖๒

ปจฺฉมิกาโย	 ๒๓๕

ปจฺฉมิตฺุตรา	 ๒๗๙

ปจฺฉโิม	 ๒๙๒

ปจฺฉโิม,	ปจฺฉมิา,	ปจฺฉมิ	ํ๓๐๑

ปเจ	 ๑๒๕,	๑๒๖

ปโจ	 ๑๒๙

ปชหตุิ	ํ ๑๙๙

ปชา	 ๔๕
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ปชฺช	ํ ๓๐๒

ปญฺญา	 ๔๕,๑๙๑

ปญฺโญ	 ๓๑๓

ปญฺจ	 ๗๓

ปญฺจจตฺตาฬสี	 ๗๓

ปญฺจตฺตสึ	 ๗๓

ปญฺจทส,	ปณฺณรส,	ปนฺนรส	๗๓

ปญฺจโม,	ปญฺจมา,-ม,ีปญฺจม	ํ๗๗

ปญฺจโม,	ปญฺจม,ี-มา,ปญฺจม	ํ ๓๑๔

ปญฺจวสีต	ิ ๗๓

ปญฺญวา	 ๓๑๓

ปญฺญาส,	ปณฺณาส	 ๗๓

ปญฺญาสโม,-มา,ปญฺญาสม	ํ๗๘

ปฏคฺค	ิ ๗

ปฏคฺิคณฺหาต	ิ ๑๒๑

ปฏฆิ	 ๒๙

ปฏฆิานุนย	ํ ๒๘๗

ปฏฆิานุนยา	 ๒๘๗

ปฏโิฆ	 ๑๘๘

ปฏจฺิจ	 ๒๐๔

ปฏปิชฺชต	ิ ๑๒๐

ปฏปิตฺต	ิ ๑๖

ปฏปิทา	 ๑๙๐

ปฏปินฺนทฺธโิก	 ๒๖๔

ปฏลิภตฺิวา	 ๒๐๖

ปฏวิทิธสพฺพธมฺโม	 ๒๖๕

ปฏสินฺธปิปฺวตฺต	ิ ๒๘๕

ปฏสิมฺภทิา	 ๑๙๐

ปฏสิลฺลาโน	 ๒๐

ปฏสิลฺลโีน	 ๒๐

ปฏสิลฺลาโณ	 ๒๑๘

ปฏโิสต	ํ ๒๓๐

ปฏหิญฺญต	ิ ๑๖

ปฏุ	 ๓๙

ปณฺฑติมานี	 ๑๘๗

ปณธิานํ	 ๗,	๑๖

ปณฺฑจฺิจ	ํ ๓๐๗

ปณฺฑติโก	 ๓๐๔

ปณฺณ	 ๕๓

ปณฺณรสโม,-มา,-ส,ี-ม	ํ ๗๘

ปณฺณาสโก,	ปณฺณาสก	ํ ๓๒๐

ปตฺถโฏ	 ๑๖

ปต	ิ ๓๗

ปต	ิ(ปฏ)ิ	 ๘๘

ปตฏฺิฐา	 ๑๙๑

ปตริปํู	 ๑๐๐

ปตฺตกลฺล	ํ ๓๐๙

ปตฺตจวีร	ํ ๒๘๕

ปตฺตชวีโิก	 ๒๖๐

ปตฺตธมฺโม	 ๒๖๕

ปตฺต	ิ ๔๖

ปตฺตยีต	ิ ๑๕๖

ปตฺตุ	ํ ๑๙๙

ปตฺวา	 ๒๐๑

ปท	 ๕๒

ปทโส	 ๑๐๓,	๓๒๑

ปทเีปยฺย	ํ ๓๐๑

ปทมุ	ํ ๓๑๙

ปทมุ	 ๕๓

ปนฺนรสโม,	ปญฺจทสโม	 ๓๑๖

ปนฺนรส,ี	ปญฺจทส	ี ๓๑๖

ปปจ	 ๑๓๑

ปปจ	ํ ๑๓๑

ปปจตฺิถ	 ๑๓๑

ปปจตฺิถ	 ๑๓๑

ปปจตฺิโถ	 ๑๓๑

ปปจมิห	 ๑๓๑

ปปจมฺิเห	 ๑๓๑

ปปจเิร	 ๑๓๑

ปปจวฺิโห	 ๑๓๑

ปปจ	ึ ๑๓๑

ปปจ	ุ ๑๓๑

ปปจฺจ	ํ ๑๓๑

ปปจฺจ	 ๑๓๑

ปปจฺจตฺิถ	 ๑๓๑

ปปจฺจตฺิโถ	 ๑๓๑

ปปจฺจมฺิห	 ๑๓๑

ปปจฺจมฺิเห	 ๑๓๑

ปปจฺจเิร	 ๑๓๑

ปปจฺจวฺิโห	 ๑๓๑

ปปจฺจ	ึ ๑๓๑

ปปจฺจ	ุ ๑๓๑

ปปจฺเจ	 ๑๓๑

ปปเจ	 ๑๓๑

ปปา	 ๔๕

ปปโฺปต	ิ ๑๒๑,	๑๕๓

ปปโฺปถ	 ๑๕๓

ปปโฺปนฺต	ิ ๑๕๓

ปปโฺปม	 ๑๕๓

ปปโฺปม	ิ ๑๕๓
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ปปโฺปส	ิ ๑๕๓

ปพฺพชต	ิ ๑๖

ปพฺพตฺยาห	ํ ๙

ปพฺพชฺชา	 ๒๑๘

ปพฺพตฏฺโฐ	 ๒๕๙

ปพฺพตายต	ิ ๑๕๕

ปภงฺกโร	 ๒๖๒

ปภโว	 ๑๖๙

ปภา	 ๔๕

ปมชฺช	 ๒๐๕

ปมชฺชตฺิวา	 ๒๐๕

ปมาณํ	 ๑๘๙

ปมาณาตกฺิกนฺต	ํ ๒๔๘

ปย	 ๓๐

ปยตน	 ๔

ปยริทุาหาส	ิ ๘

ปยฺยโก	 ๒๖๑

ปร	 ๖๒

ปรกฺกมาธคิตสมฺปทา	 ๒๗๔

ปรโต	 ๗๙

ปรโตโฆโส	 ๒๖๓

ปรปรุโิส	 ๒๓๓

ปรมปรุโิส	 ๒๓๔

ปรมฺมขุา	 ๙๕

ปรสเุว	 ๙๓

ปรสฺสปท	ํ ๒๖๒

ปรหยฺิโย	 ๒๖๑

ปรา	 ๘๓

ปราภภิ	ู ๔๓

ปราสยพฺยญฺชน	 ๓

ปร	ิ ๘๖

ปรกฺิขาโร	 ๑๘๒

ปรโิต	 ๙๔

ปรปิณฺุณสงฺกปโฺป	 ๒๖๗

ปรยิชฺฌยโน	 ๒๖๑

ปรโิยสานํ	 ๑๑

ปรวิสิต	ิ ๘๗

ปรสิา	 ๔๕

ปรหิรต	ิ ๑๑๘

ปเร	 ๙๓

ปโรสต	ํ ๗,	๑๗

ปโรสหสฺส	ํ ๑๗

ปลฺลงฺก	ํ ๑๖

ปลปินฺโน	 ๑๖

ปลโิพโธ	 ๗,	๑๖

ปวทฺธ	ํ ๒๔๔

ปวฏฺิโฐ	 ๑๙๗

ปวสิต	ิ ๑๑๘

ปวสิตุิ	ํ ๑๙๙

ปวสิตฺิวา	 ๒๐๒

ปวสิยิ	 ๒๐๒

ปวสฺิส	 ๒๐๒

ปวจฺุจต	ิ ๑๑

ปสนฺโน	 ๑๖๗,	๑๙๗

ปสฺสโต	 ๑๐๓

ปํสกุลูกิตา	 ๓๐๘

ปํสกุลูกิตฺต	ํ ๓๐๘

ปํสกุลูโิก	 ๒๙๗

ปสฺสต	ิ ๑๑๘

ปสฺสตุิน	 ๑๑๐,	๒๐๔

ปสฺสตฺิวา	 ๒๐๔

ปสฺสยิ	 ๑๑๐,	๒๐๔

ปหโฏ	 ๑๖

ปหรต	ิ ๑๑๘

ปหาตุ	ํ ๑๙๙

ปหาย	 ๒๐๖

ปหณิาต	ิ ๑๒๐

ปหนีา	 ๑๙๗

ปหตูชวฺิโห	 ๒๗๐

ปัจจยั	 ๑๒๒,	๒๙๑

ปาคุญฺญวุชุตา	 ๑๑

ปาจกตฺต	ํ ๓๐๖

ปาจโก	 ๒๔

ปาจย	 ๑๖๐

ปาจยต	ิ ๑๕๙

ปาจยตุ	 ๑๖๐

ปาจยถ	 ๑๕๙,	๑๖๐

ปาจยนฺต	ิ ๑๕๙

ปาจยนฺตุ	 ๑๕๙

ปาจยส	ิ ๑๕๙

ปาจยาม	 ๑๕๙,	๑๖๐

ปาจยาม	ิ ๑๕๙,	๑๖๐

ปาจยาห	ิ ๑๕๙

ปาจยสฺิสต	ิ ๑๖๒

ปาจยสฺิสถ	 ๑๖๒

ปาจยสฺิสนฺต	ิ ๑๖๒

ปาจยสฺิสส	ิ ๑๖๒

ปาจยสฺิสาม	 ๑๖๒

ปาจยสฺิสาม	ิ ๑๖๒

ปาจเยยฺย	 ๑๖๑
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ปาจเยยฺยาถ	 ๑๖๑

ปาจเยยฺยาม	 ๑๖๑

ปาจเยยฺยาม	ิ ๑๖๑

ปาจเยยฺยาส	ิ ๑๖๑

ปาจเยยฺยุ	ํ ๑๖๑

ปาจรโิย	 ๒๖๑

ปาจาปย	 ๑๖๑

ปาจาปยต	ิ ๑๖๐

ปาจาปยตุ	 ๑๖๑

ปาจาปยถ	 ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาปยนฺต	ิ ๑๖๐

ปาจาปยนฺตุ	 ๑๖๑

ปาจาปยส	ิ ๑๖๐

ปาจาปยาม	 ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาปยาม	ิ ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาปยาห	ิ ๑๖๑

ปาจาปยสฺิสต	ิ ๑๖๓

ปาจาปยสฺิสถ	 ๑๖๓

ปาจาปยสฺิสนฺต	ิ ๑๖๓

ปาจาปยสฺิสส	ิ ๑๖๓

ปาจาปยสฺิสาม	 ๑๖๓

ปาจาปยสฺิสาม	ิ ๑๖๓

ปาจาปเยยฺย	 ๑๖๒

ปาจาปเยยฺยาถ	 ๑๖๒

ปาจาปเยยฺยาม	 ๑๖๒

ปาจาปเยยฺยาม	ิ ๑๖๒

ปาจาปเยยฺยาส	ิ ๑๖๒

ปาจาปเยยฺยุ	ํ ๑๖๒

ปาจาเปต	ิ ๑๖๐

ปาจาเปตุ	 ๑๖๑

ปาจาเปถ	 ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาเปนฺต	ิ ๑๖๐

ปาจาเปนฺตุ	 ๑๖๑

ปาจาเปม	 ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาเปม	ิ ๑๖๐,	๑๖๑

ปาจาเปยฺย	 ๑๖๒

ปาจาเปยฺยาถ	 ๑๖๒

ปาจาเปยฺยาม	 ๑๖๒

ปาจาเปยฺยาม	ิ ๑๖๒

ปาจาเปยฺยาส	ิ ๑๖๒

ปาจาเปยฺยุ	ํ ๑๖๒

ปาจาเปส	ิ ๑๖๐

ปาจาเปสฺสต	ิ ๑๖๓

ปาจาเปสฺสถ	 ๑๖๓

ปาจาเปสฺสนฺต	ิ ๑๖๓

ปาจาเปสฺสส	ิ ๑๖๓

ปาจาเปสฺสาม	 ๑๖๓

ปาจาเปสฺสาม	ิ ๑๖๓

ปาจาเปห	ิ ๑๖๑

ปาเจต	ิ ๑๕๙

ปาเจตุ	 ๑๖๐

ปาเจถ	 ๑๕๙,	๑๖๐

ปาเจนฺต	ิ ๑๕๙

ปาเจนฺตุ	 ๑๖๐

ปาเจม	 ๑๕๙,	๑๖๐

ปาเจม	ิ ๑๕๙,	๑๖๐

ปาเจยฺย	 ๑๖๑

ปาเจยฺยาถ	 ๑๖๑

ปาเจยฺยาม	 ๑๖๑

ปาเจยฺยาม	ิ ๑๖๑

ปาเจยฺยาส	ิ ๑๖๑

ปาเจยฺยุ	ํ ๑๖๑

ปาเจส	ิ ๑๕๙

ปาเจสฺสต	ิ ๑๖๒

ปาเจสฺสถ	 ๑๖๒

ปาเจสฺสนฺต	ิ ๑๖๒

ปาเจสฺสส	ิ ๑๖๒

ปาเจสฺสาม	 ๑๖๒

ปาเจสฺสาม	ิ ๑๖๒

ปาเจห	ิ ๑๖๐

ปาฏล	ี ๔๘

ปาฏหิารยิ	ํ ๒๒๐

ปาณสญฺญิตา	 ๒๓๙

ปาณ	ิ ๓๗

ปาณปิาท	ํ ๒๘๒

ปาตุรโหส	ิ ๑๒

ปาโต	 ๙๓

ปาเถยฺย	ํ ๓๐๑

ปาทโต	 ๑๐๓

ปาทโป	 ๑๗๙,	๒๕๑

ปาโท	 ๑๘๑

ปาน	 ๕๓

ปานีย	ํ ๑๖๖,	๑๗๕

ปาป	 ๕๒

ปาปการ	ี ๓๘

ปาปตโม	 ๓๑๐

ปาปตโร	 ๒๔

ปาปตโร,	-ตรา,	-ตร	ํ ๓๑๐

ปาปภโีต	 ๒๕๔

ปาปภรีโุก	 ๒๕๔
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ปาปิฏฺฐตโร	 ๓๑๑

ปาปิฏฺโฐ	 ๒๔,	๓๑๑

ปาปิโย	 ๒๔,	๓๑๑

ปาปิสโิก	 ๒๔,	๓๑๑

ปาปณุนฺต	ิ ๑๒๐,	๑๔๗

ปาปณุาต	ิ ๑๔๗

ปาปณุาถ	 ๑๔๗

ปาปณุาม	 ๑๔๗

ปาปณุาม	ิ ๑๔๗

ปาปณุาส	ิ ๑๔๗

ปาปณุ	ิ ๑๔๗

ปาปณุตุิ	ํ ๑๙๙

ปาปณุตฺิถ	 ๑๔๗

ปาปณุตฺิวา	 ๒๐๑

ปาปณุมฺิห	 ๑๔๗

ปาปณุ	ึ ๑๔๗

ปาปณุสึ	ุ ๑๔๗

ปาโป	 ๒๔

ปาร	ํ ๙๖

ปารค	ู ๔๓

ปารม	ี ๓๑๐

ปาลยตุิ	ํ ๒๐๐

ปาลติ	ํ ๑๙๖

ปาเลต	ิ ๑๒๒

ปาเลตุ	ํ ๒๐๐

ปาวจนํ	 ๒๔๔

ปาวโุส,	ปาวสุา,	ปาวสุ	ํ ๒๙๙

ปาสาททพฺพ	ํ ๒๕๓

ปาฬ	ิ ๔๗

ปิฏฺฐิโต	 ๑๐๓

ปิณฺฑปาตปฏกฺิกนฺโต	 ๒๕๔

ปิตา	 ๔๒,	๑๘๑,	๒๘๑

ปิตาปตฺุตา	 ๒๘๑

ปิตุสทฺทปทมาลา	 ๔๒

ปิตุสโม	 ๒๕๑

ปิทหตฺิวา	 ๒๐๓

ปิธาย	 ๒๐๓

ปิปาสา	 ๔๕

ปิพต	ิ ๑๓๗

ปิพถ	 ๑๓๗

ปิพนฺต	ิ ๑๓๗

ปิพส	ิ ๑๓๗

ปิพาม	 ๑๓๗

ปิพาม	ิ ๑๓๗

ปิยงฺค	ุ ๔๙

ปิยวปิปฺโยโค	 ๒๕๐

ปิโย	 ๑๖๙

ปิวต	ิ ๑๑๙

ปิวถ	 ๑๓๗

ปิวนฺต	ิ ๑๓๗

ปิวส	ิ ๑๓๗

ปิวาม	 ๑๓๗

ปิวาม	ิ ๑๓๗

ปิวาสต	ิ ๑๕๕

ปิสาจ	 ๒๘

ปีฐ	 ๕๓

ปีต	ิ ๔๗

ปีตโิสมนสฺสสญฺชาโต	 ๒๖๙

ปกฺุกุสฉวฑาหก	ํ ๒๘๖

ปคฺุคลกิ	ํ ๒๙๗

ปงฺุโกกโิล	 ๒๓๔

ปจฺุฉา	 ๑๙๑

ปจฺุฉต	ิ ๑๑๘

ปจฺุฉโิต	 ๑๙๖

ปณฺุฑรกี	ํ ๓๑๙

ปณฺุโณ	 ๑๙๗

ปตฺุตโก	 ๓๐๔

ปถุเคว	 ๘,	๑๑

ปถุุ	 ๑๐๗

ปถุุชฺชโน	 ๗,	๑๖

ปถุุชฺชนตฺตนํ	 ๓๐๙

ปถุุภตู	ํ ๑๖

ปถุุวาสเน	 ๑๑

ปนุ	 ๑๐๘

ปนุเรต	ิ ๑๒

ปนฺุนาโค	 ๒๓๔

ปปุผฺสํา	อุปปฺชฺช	ิ ๑๙

ปปุผฺานิ	อาหรสึ	ุ ๑๔

ปปุผฺคนฺโธ	 ๒๕๖

ปพฺุพสทฺทปทมาลา	 ๖๑

ปพฺุพาสยพฺยญฺชน	 ๒

ปพฺุพทกฺขณิา	 ๒๗๙

ปพฺุพนฺห	ํ ๒๖๒

ปพฺุพปรุโิส	 ๒๓๓

ปพฺุพาปร	ํ ๒๘๖

ปพฺุพตฺุตรา	 ๒๗๙

ปพฺุเพนิวาสานุสฺสต	ิ ๒๖๓

ปพฺุเพนิวาโส	 ๒๖๓

ปมฺุภาโว	 ๒๕๗

ปรุตฺถมิกาโย	 ๒๓๕
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ปรุตฺถมิปจฺฉมิ	ํ ๒๘๖

ปรุโต	 ๗๙,	๑๐๓

ปรุา	 ๙๔

ปรุาณวหิาโร	 ๒๓๕

ปรุโิม	 ๓๐๒

ปรุสิโต	 ๗๙

ปรุสิสทฺทปทมาลา	 ๒๘

ปรุโิส	 ๒๔,	๒๘,	๔๔,	๒๒๒

ปเุร	 ๙๖

ปเุรภตฺต	ํ ๒๓๒

ปลุนิ	 ๕๒

ปลฺุลงฺิค	ํ ๒๐,	๒๕๗

ปลฺุลงฺิคสงฺคโห	 ๔๔

ปุญฺญํ	 ๒๑๙

ปุญฺญ	 ๕๒

ปุญฺญตฺถิโก	 ๒๕๑

ปชูนีโย	 ๑๗๖

ปชูยตฺิวา	 ๒๐๒

ปชูา	 ๔๕

ปเูชตฺวา	 ๒๐๑

ปรูณํ	 ๑๘๙

ปรูยตฺิวา	 ๒๐๖

ปญฺจโก,	ปญฺจก	ํ ๓๑๙

ปญฺจจกฺข	ุ ๒๖๘

ปญฺจวคฺคยิา	 ๓๐๒

ปญฺจสกฺิขาปท	ํ ๒๔๖

ปญฺญวนฺตุ	 ๓๑

ปญฺญา	 ๔๕

ปญฺญาธนํ	 ๒๔๐

ปญฺญาปกติโก	 ๒๗๐

ปญฺญายิสฺสติ	 ๑๕๐

ปญฺญายิสฺสถ	 ๑๕๐

ปญฺญายิสฺสนติ	 ๑๕๐

ปญฺญายิสฺสสิ	 ๑๕๐

ปญฺญายิสฺสาม	 ๑๕๐

ปญฺญายิสฺสามิ	 ๑๕๐

ปญฺญายิหิติ	 ๑๕๐

ปญฺญายิหิถ	 ๑๕๐

ปญฺญายิหินฺติ	 ๑๕๐

ปญฺญายิหิม	 ๑๕๐

ปญฺญายิหิมิ	 ๑๕๐

ปญฺญายิหิสิ	 ๑๕๐

ปญฺญาวิสุทฺธิโก	 ๒๗๐

เปจฺจ	 ๙๖

เปต	 ๒๘

เปโม	 ๒๑๗

โปรสิ	ํ ๑๕

(ผ)	 
ผ	 ๑,	๓๑๗

ผคฺคโุน	 ๓๐๐

ผรต	ิ ๑๑๘

ผล	 ๕๒

ผลรโส	 ๒๕๖

ผลวนฺตุ	 ๓๑

ผสฺโส	 ๑๘๑

ผาลปาจนํ	 ๒๘๓

ผุฏฺฐปยตน	 ๔

ผสุต	ิ ๑๑๙

ผสฺุโส	 ๓๐๐

(พ)
พ	 ๑,๓๑๗

พนฺธต	ิ ๑๑๘

พนฺธนมตฺุโต	 ๒๕๕

พนฺธนโมกฺโข	 ๒๕๕

พนฺธ	ุ ๓๙

พนฺธมุนฺตุ	 ๓๒

พภวู	 ๑๓๐

พภวู	ํ ๑๓๐

พภวูตฺิถ	 ๑๓๐

พภวูตฺิโถ	 ๑๓๐

พภวูมฺิห	 ๑๓๐

พภวูมฺิเห	 ๑๓๐

พภวูเิร	 ๑๓๐

พภวูวฺิโห	 ๑๓๐

พภวู	ึ ๑๓๐

พภวู	ุ ๑๓๐

พภเูว	 ๑๓๐

พฺยญฺชนํ	 ๖,	๑๐

พฺยญฺชนสนฺธ	ิ ๑๕

พฺยญฺชนา	 ๒

พฺยโย	 ๒๒๙

พฺยากโต	 ๑๐

พฺยากรณํ	 ๑๘๙

พฺยาทาย	 ๒๐๖

พล	 ๕๒

พลวนฺตุ	 ๓๑

พลากา	 ๔๕
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

พล	ิ ๓๗

พลมินฺตุ	 ๓๒

พล	ี ๓๘

พห	ิ ๙๕

พหทฺิธา	 ๙๕

พหนิคร	ํ ๒๓๒

พหกุตฺตุโก	 ๒๗๑

พหชุมฺพกุ	ํ ๒๗๑

พหตุาปโส	 ๒๗๑

พหนุทโิก	 ๒๗๑

พหนุารโิก	 ๒๗๑

พหพฺุพหี	ิ ๒๖๔

พหลุกีต	ํ ๒๓๕

พหสฺุสตุมานี	 ๑๘๘

พหสฺุสามกิ	ํ ๒๗๑

พหปูการ	ํ ๑๓

พารสโม,	ทฺวาทสโม	๗๗,	๓๑๕

พารสโม,	พารส,ี	พารสม	ํ ๗๗

พาหริ	ํ ๙๕

พาหริา	 ๙๕

พาหสฺุสจฺจ	ํ ๓๐๗

พาฬสิโิก	 ๒๙๖

พนฺิท	ุ ๓๑๘

พฬิารมสูกิ	ํ ๒๘๔

พชฺุฌต	ิ ๑๒๐,	๑๔๔

พชฺุฌเต	 ๑๔๔

พชฺุฌถ	 ๑๔๔

พชฺุฌนฺต	ิ ๑๔๔

พชฺุฌนฺเต	 ๑๔๔

พชฺุฌเร	 ๑๔๔

พชฺุฌวฺเห	 ๑๔๔

พชฺุฌส	ิ ๑๔๔

พชฺุฌเส	 ๑๔๔

พชฺุฌาม	 ๑๔๔

พชฺุฌาม	ิ ๑๔๔

พชฺุฌามฺเห	 ๑๔๔

พชฺุฌตุิ	ํ ๑๙๙

พชฺุฌตฺิวา	 ๒๐๓

พชฺุฌยิ	 ๒๐๓

พชฺุเฌ	 ๑๔๔

พทฺุธ	ํ ๑๖๙

พทฺุธาน	สาสนํ	 ๖

พทฺุธานุสฺสต	ิ ๑๓

พทฺุธโฆสาจรโิย	 ๒๓๖

พทฺุธเทยฺย	ํ ๒๕๓

พทฺุธเทสโิต	 ๒๔๙

พทฺุธนาโค	 ๒๓๘

พทฺุธภตฺตโิก	 ๒๗๓

พทฺุธรปํู	 ๒๕๖

พทฺุธสาวโก	 ๒๕๖

พทฺุธาทจฺิโจ	 ๒๓๘

พทฺุธ	ิ ๔๗

พทฺุธโิก	 ๒๙๖

พทฺุธมินฺตุ	 ๓๒

พทฺุโธ	๑๖๗,๑๖๘,๑๗๓,๑๙๓,๑๙๗

พภุุกฺขต	ิ ๑๕๕

พฺยคฺฆ	 ๒๙

พฺยาธ	ิ ๓๗

พฺยาปชฺชา	 ๒๑๙

พฺยาลมฺพมฺพธุร...จมฺุพโิต	๒๘๙

พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทนิู	 ๒๘๙

พฺยาลมฺพมฺพธุโร	 ๒๘๙

พฺรวตี	ิ ๑๓๙

พฺรหฺมจาร,ี	พฺรหฺมจารนีิ	๑๘๗

พฺรหฺมสทฺทปทมาลา	 ๓๕

พฺรหฺมภโูต	 ๒๗๗

พฺรหฺมสฺสโร	 ๒๗๘

พฺรหฺมา	 ๒๑๘

พฺราหฺมณคหปตกิา	 ๒๘๑

พฺราหฺมณทารกิา	 ๒๓๕

พฺราหฺมณ	ี ๔๘

พฺรวุนฺต	ิ ๑๓๙

พฺรวุนฺเต	 ๑๓๙

พฺรเุว	 ๑๓๙

พฺรตู	ิ ๑๓๙

พฺรเูต	 ๑๓๙

พฺรถู	 ๑๓๙

พฺรมู	 ๑๓๙

พฺรมู	ิ ๑๓๙

พฺรมฺูเห	 ๑๓๙

พฺรวฺูเห	 ๑๓๙

พฺรสู	ิ ๑๓๙

พฺรเูส	 ๑๓๙

โพชฺฌงฺคา	 ๑๕

โพทฺธ	ุ ๔๑

โพทฺธุ	ํ ๑๙๙

โพธ	ิ ๓๗,	๔๗

โพธปิกฺขยิา	 ๓๐๒

(ภ)	
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ภ	 ๑,	๓๑๗

ภกฺขต	ิ ๑๑๘

ภควนฺตุ	 ๓๑

ภควาต	ิ ๒๒

ภงฺโค	 ๑๘๒

ภฏโก	 ๓๐๔

ภโฏ	 ๓๐๔

ภณฺฑ	ํ ๒๒๑

ภณฺฑาคารโิก	 ๒๙๕

ภตฺตตณฺฑลุา	 ๒๕๒

ภตฺตุ	 ๔๑

ภทโร	กสามวิ	 ๑๑

ภทฺโท	 ๒๒๐

ภยตูปฏฺฐานํ	 ๒๖๓

ภยทสฺสาว	ี ๑๘๐

ภว	 ๑๒๖

ภวต	ํ ๑๒๖

ภวต	ิ ๑๑๗,	๑๒๕

ภวตุ	 ๑๒๖

ภวเต	 ๑๒๕

ภวถ	 ๑๒๕

ภวน	 ๕๓

ภวนีย	ํ ๑๗๕

ภวนฺต	ํ ๓๓,	๑๒๖

ภวนฺตรกต	ํ ๒๕๘

ภวนฺตสทฺทปทมาลา	 ๓๓

ภวนฺต	ิ ๑๒๕

ภวนฺตุ	 ๑๒๖

ภวนฺเต	 ๓๓,	๑๒๕

ภววฺเห	 ๑๒๕

ภววฺโห	 ๑๒๖

ภวส	ิ ๑๒๕

ภวสฺส	ุ ๑๒๖

ภวเส	 ๑๒๕

ภวาม	 ๑๒๕,	๑๒๖

ภวามเส	 ๑๒๖

ภวาม	ิ ๑๒๕,	๑๒๖

ภวามฺเห	 ๑๒๕

ภวาห	ิ ๑๒๖

ภวติพฺพ	ํ ๑๗๓,	๑๗๔,	๑๗๖

ภวตุิ	ํ ๒๐๐

ภวสฺิส	ํ ๑๓๓

ภวสฺิสต	ิ ๑๓๓

ภวสฺิสเต	 ๑๓๓

ภวสฺิสถ	 ๑๓๓

ภวสฺิสนฺต	ิ ๑๓๓

ภวสฺิสนฺเต	 ๑๓๓

ภวสฺิสเร	 ๑๓๓

ภวสฺิสวฺเห	 ๑๓๓

ภวสฺิสส	ิ ๑๓๓

ภวสฺิสเส	 ๑๓๓

ภวสฺิสาม	 ๑๓๓

ภวสฺิสาม	ิ ๑๓๓

ภวสฺิสามฺเห	 ๑๓๓

ภเว	 ๑๒๕,	๑๒๖,	๑๒๗

ภเวถ	 ๑๒๗

ภเวโถ	 ๑๒๗

ภเวยฺย	ํ ๑๒๗

ภเวยฺย	 ๑๒๗

ภเวยฺยาถ	 ๑๒๗

ภเวยฺยาม	 ๑๒๗

ภเวยฺยาม	ิ ๑๒๗

ภเวยฺยามฺเห	 ๑๒๗

ภเวยฺยาวฺโห	 ๑๒๗

ภเวยฺยาส	ิ ๑๒๗

ภเวยฺยุ	ํ ๑๒๗

ภเวร	ํ ๑๒๗

ภสฺสารามตา	 ๓๐๘

ภาคเินยฺโย	 ๒๙๓

ภาค	ี ๓๘

ภาโค	 ๑๘๒

ภาณุ	 ๓๙

ภาณุมนฺตุ	 ๓๒

ภายตเิมว	 ๑๑

ภาโร	 ๑๘๒

ภาวนา	 ๑๗๓,	๑๘๙,	๑๙๒

ภาวนีโย	 ๑๖๖

ภาวนีโย,-ยา,-ย	ํ ๑๗๗

ภาวย	 ๑๕๗

ภาวย,ํภาวยนฺต	ี ๒๑๔

ภาวยต	ํ ๑๕๗

ภาวยต	ิ ๑๕๗

ภาวยตุ	 ๑๕๗

ภาวยเต	 ๑๕๗

ภาวยถ	 ๑๕๗

ภาวยนฺต	ํ ๑๕๗,	๒๑๔

ภาวยนฺต	ิ ๑๕๗

ภาวยนฺตุ	 ๑๕๗

ภาวยนฺเต	 ๑๕๗

ภาวยมาโน	 ๒๑๔
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ภาวยวฺเห	 ๑๕๗

ภาวยวฺโห	 ๑๕๗

ภาวยส	ิ ๑๕๗

ภาวยสฺส	ุ ๑๕๗

ภาวยเส	 ๑๕๗

ภาวยาม	 ๑๕๗

ภาวยามเส	 ๑๕๗

ภาวยาม	ิ ๑๕๗

ภาวยามฺเห	 ๑๕๗

ภาวยาห	ิ ๑๕๗

ภาวยติพฺโพ	 ๑๗๗

ภาวยตุิ	ํ ๒๐๐

ภาวยตฺิวา	 ๒๐๒

ภาวยสฺิสต	ิ ๑๕๙

ภาวยสฺิสถ	 ๑๕๙

ภาวยสฺิสนฺต	ิ ๑๕๙

ภาวยสฺิสส	ิ ๑๕๙

ภาวยสฺิสาม	 ๑๕๙

ภาวยสฺิสาม	ิ ๑๕๙

ภาวเย	 ๑๕๗,	๑๕๘

ภาวเยถ	 ๑๕๘

ภาวเยโถ	 ๑๕๘

ภาวเยยฺย	ํ ๑๕๘

ภาวเยยฺย	 ๑๕๘

ภาวเยยฺยาถ	 ๑๕๘

ภาวเยยฺยาม	 ๑๕๘

ภาวเยยฺยาม	ิ ๑๕๘

ภาวเยยฺยามฺเห	 ๑๕๘

ภาวเยยฺยาวฺโห	 ๑๕๘

ภาวเยยฺยาส	ิ ๑๕๘

ภาวเยยฺยุ	ํ ๑๕๘

ภาวเยร	ํ ๑๕๘

ภาวยีมาโน	 ๒๑๔

ภาเวตพฺโพ	 ๑๗๗

ภาเวตา	 ๑๘๐

ภาเวต	ิ ๑๕๗

ภาเวตุ	 ๑๕๗

ภาเวตุ	ํ ๒๐๐

ภาเวตฺวา	 ๒๐๒

ภาเวถ	 ๑๕๗

ภาเวนฺโต	 ๑๗๓

ภาเวนฺต	ิ ๑๕๗

ภาเวนฺตุ	 ๑๕๗

ภาเวนฺโต,ภาเวนฺต,ีภาเวนฺต	ํ ๒๑๔

ภาเวม	 ๑๕๗

ภาเวม	ิ ๑๕๗

ภาเวยฺย	 ๑๕๘

ภาเวยฺยาถ	 ๑๕๘

ภาเวยฺยาม	 ๑๕๘

ภาเวยฺยาม	ิ ๑๕๘

ภาเวยฺยาส	ิ ๑๕๘

ภาเวยฺยุ	ํ ๑๕๘

ภาเวส	ิ ๑๕๗

ภาเวสฺสต	ิ ๑๕๙

ภาเวสฺสถ	 ๑๕๙

ภาเวสฺสนฺต	ิ ๑๕๙

ภาเวสฺสส	ิ ๑๕๙

ภาเวสฺสาม	 ๑๕๙

ภาเวสฺสาม	ิ ๑๕๙

ภาเวห	ิ ๑๕๗

ภาโว	 ๓๐๖

ภาสต	ิวา	กโรต	ิวา	 ๘,	๑๔

ภาสต	ิ ๑๑๘

ภาสโิต	 ๑๙๖

ภกฺิขเวต	ิ ๒๒

ภกฺิขโวต	ิ ๒๒

ภกฺิข	ุอโรค	ํตว	สลี	ํ ๑๔

ภกฺิข	ุ ๑๘๘

ภกฺิขโุนวาโท	 ๙

ภกฺิขวุาสเน	 ๑๑

ภกฺิขตู	ิ ๒๑

ภกฺิขา	 ๔๕

ภกฺิข	ุ ๔๔

ภกฺิขนิุสโํฆ	 ๒๕๗

ภกฺิขนีุ	 ๕๑

ภกฺิขนีุสทฺทปทมาลา	 ๔๙

ภกฺิขสุทฺทปทมาลา	 ๓๙

ภชฺิชตฺิวา	 ๒๐๓

ภนฺิทต	ิ ๑๑๙

ภนฺิโน	 ๑๙๖

ภยฺิโย	 ๑๐๒

ภุชโค	 ๑๘๓

ภุญฺชตฺิวา	 ๒๐๓

ภุตฺโต	 ๑๙๖

ภุวน	 ๓๑๘

ภุวนํ	 ๒๑๗

ภุวน	 ๕๓

ภุญฺชต	ิ ๑๑๙,	๑๔๓

ภุญฺชถ	 ๑๔๓

ภุญฺชนฺต	 ๓๓
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ภุญฺชนฺต	ิ ๑๔๓

ภุญฺชส	ิ ๑๔๓

ภุญฺชาม	 ๑๔๓

ภุญฺชาม	ิ ๑๔๓

ภุญฺชตุิ	ํ ๑๙๙

ภุญฺชตฺิวา	 ๒๐๓

ภุญฺชยิ	 ๒๐๓

ภตูปพฺุพ	ํ ๙๔

ภมู	ิ ๔๗

ภมูคิโต	 ๒๔๗

ภยูมานํ	 ๑๗๐,	๒๐๙

เภตฺตุ	 ๔๑

เภสชฺช	ํ ๓๐๙

โภคทาโย	 ๒๑๖

โภค	ี ๓๘

โภโค	 ๑๘๑

โภตฺตุ	ํ ๑๙๙

โภตฺวา	 ๒๐๓

โภวาท	ินาม	 ๘

(ม)	

ม	 ๑,	๓๑๗

มคฺคจตฺิต	ํ ๒๕๒

มคฺคฏฺโฐ	 ๒๕๙

มคฺคญฺญ	ู ๔๓

มงฺคล	 ๕๒

มจฺจ	ุ ๒๑๙

มจฺฉรยิ	ํ ๓๐๗

มจฺฉโิก	 ๒๙๖

มชฺฌโต	 ๘๐

มชฺฌมิปรุโิส	 ๒๓๔

มชฺฌโิม	 ๓๐๑

มชฺเฌกลฺยาณํ	 ๒๖๓

มญฺญติ	 ๑๒๐

มณ	ิ ๓๗

มณมิตฺุตสงฺขเวฬุรยิ	ํ ๒๘๖

มณมิตฺุตสงฺขเวฬุรยิานิ	 ๒๘๖

มต	ิ ๔๗

มตมินฺตุ	 ๓๑

มตฺตพหมุาตงฺค	ํ ๒๗๔

มตฺตา	 ๔๕

มตฺตกิามย	ํ ๓๐๕

มตฺตญฺญ	ู ๔๓,	๑๘๘

มโต	 ๑๙๖

มธ	ุ ๕๖

มธโุร	 ๓๑๓

มนสทฺทปทมาลา	 ๒๙

มนสกิาโร	 ๒๒๖

มนิตุ	ํ ๑๙๙

มนุสฺส	 ๒๘

มนุสฺสชาตโิย	 ๓๐๒

มนุสฺโส	 ๒๒๒

มนฺตา	 ๔๕

มนฺต	ี ๓๘

มนฺตุ	ํ ๑๙๙

มนฺตฺวา	 ๒๐๔

มนฺเตต	ิ ๑๒๒

มนฺโท	 ๒๒๑

มโนมย	ํ ๗

มโนมยา	 ๓๐๕

มฺยาย	ํ ๖

มยโูร	 ๒๒๒

มรณ	 ๕๓

มรณสฺสต	ิ ๒๕๖

มรต	ิ ๑๑๘

มลฺลโก	 ๒๑๘

มลฺโล	 ๒๑๘

มส	ิ ๓๗

มหทฺธโน	 ๑๘

มหนฺต	 ๓๓

มหพฺพล	ํ ๘

มหพฺภย	ํ ๒๓๓

มหากถานํ	 ๓๑๙

มหาปรุโิส	 ๒๓๓

มหาปญฺโญ	 ๒๗๐

มหาพล	ํ ๒๓๓

มหามนิุ	 ๒๓๓

มหาวโีร	 ๒๓๓

มห	ี ๔๘

มโหสธปณฺฑโิต	 ๒๓๖

มา	 ๙๘

มาคธโิก,มาคธกิา,มาคธกิ	ํ๒๙๘

มาคโธ	 ๓๐๐

มาควโิก	 ๒๙๖

มาคสโิร	 ๓๐๐

มาโฆ	 ๓๐๐

มาตงฺค	 ๒๘

มาตา	 ๕๑,๑๘๑

มาตาปิตโร	 ๒๒๘
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มาตุลานี	 ๕๑

มาตุสทโิส	 ๒๕๑

มาตุสทฺทปทมาลา	 ๕๐

มาทกฺิโข	 ๑๘๕

มาทโิส,-ทสิา,-ทสิ,ีมาทสิ	ํ ๑๘๔,๑๘๖

มาท	ี ๑๘๕

มานสกา	 ๒๙๕

มานสกิ	ํ ๒๙๕

มานุสฺสโก	 ๓๐๓

มานุสฺโส	 ๓๐๓

มานุโส	 ๒๒๒

มายา	 ๔๕

มายทิ	ํ ๑๑

มารโิส	 ๑๘๕

มาลา	 ๒๓,	๔๕

มาลากาโร	 ๑๗๘

มาล	ี ๓๘

มาส	 ๓๑๘

มาสทฺธ	ํ ๒๖๐

มาสปพฺุโพ	 ๒๕๑

มคิ	 ๒๙

มคิ	ี ๔๘

มจฺิฉา	 ๑๑๐

มตฺิตสสํคฺโค	 ๒๕๐

มนิาต	ิ ๑๒๑

มสฺิสสงฺขฺยา	 ๓๑๗

มยีนฺต	 ๓๓

มขุ	 ๕๒

มขุจนฺโท	 ๒๓๙

มขุนาสกิ	ํ ๒๘๒

มขุปทมุ	ํ ๒๓๙

มจฺุฉา	 ๔๕

มญฺุจต	ิ ๑๑๙

มุฏฺฐสฺสจฺจํ	 ๓๐๗

มุฏฺฐิ	 ๓๗

มตุมินฺตุ	 ๓๑

มตฺุต	ิ ๔๖

มตฺุตมินฺตุ	 ๓๑

มุทฺธฐาน	 ๓

มทุตุา	 ๓๑๐

มนิุ	 ๓๗

มนิุสโีห	 ๒๓๘

มสุล	ี ๓๘

มสุา	 ๑๑๐

มหุุ	ํ ๙๔

มหุตฺุต	ํ ๙๔

มหุตฺุตสขุ	ํ ๒๔๘

มลู	 ๕๒

มลูโต	 ๑๐๓

มสูา	 ๔๖

มฬฺูโห	 ๑๙๘

มญฺญติ	 ๑๒๐

มญฺญถ	 ๑๔๔

มญฺญนฺติ	 ๑๔๔

มญฺญสิ	 ๑๔๔

มญฺญาม	 ๑๔๔

มญฺญามิ	 ๑๔๔

มนิุปงฺุคโว	 ๒๓๘

เมตฺตา	 ๔๕

เมตฺตา,	เมตฺต	ี ๒๙๙

เมตฺต	ิ ๒๒๐

เมถุนาเปโต	 ๒๕๔

เมธา	 ๔๕

เมธาว	ี ๒๙๒,	๓๑๒

เมธโิย	 ๒๙๒

เมร	ุ ๓๙

โมโห	 ๑๘๓

(ย)	
ย	 ๑,๓๑๗

ย+ก+ึจสิทฺทปทมาลา	 ๗๑

ยกฺข	 ๒๘

ยกฺข	ี ๔๘

ยชฺเชว	ํ ๑๕

ยฏฺฐิ	 ๔๗

ยตฺวาธกิรณํ	 ๑๐

ยต	ิ ๓๗

ยตมินฺตุ	 ๓๑

ยตฺตก	ํ ๓๐๕

ยตฺถ	 ๘๐,	๑๐๓

ยตฺร	 ๘๐,	๑๐๓

ยโต	 ๘๐

ยถตฺตา	 ๓๒๒

ยถยทิ	ํ ๗,	๑๑

ยถรวิ	 ๘,	๑๐,	๑๓,	๙๗

ยถา	 ๙๖,	๙๘,	๑๐๔,	๓๒๒

ยถากฺกม	ํ ๑๗,	๑๐๕,	๒๓๑

ยถาจ	 ๙๘

ยถานาม	 ๙๘

ยถาปิ	 ๙๗



365ปทานุกรมไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
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ยถาพล	ํ ๒๓๑

ยถาภาว	ิคเุณน	โส	 ๑๗

ยถาวฑฺุฒ	ํ ๑๐๔

ยถาสตฺต	ิ ๒๓๑

ยถาสรปํู	 ๒๓๑

ยถาห	ิ ๙๘

ยเถว	 ๙๗

ยโถทเก	 ๑๒

ยทตฺโถ,ยทตฺถา,ยทตฺถ	ํ ๒๕๓

ยทนิจฺจ	ํ ๒๐

ยทา	 ๘๑,	๙๔

ยท	ิ ๙๙

ยนนูน	 ๙๙

ยมาห	ุ ๒๐

ยฺยาสฺส	 ๙

ยส	 ๓๐

ยสตฺเถโร	 ๑๘

ยสทฺทปทมาลา	 ๖๒

ยสฺมา	 ๖๒,	๑๐๖

ยสฺมาตหิ	 ๑๒

ยสวนฺตุ	 ๓๑

ยสฺสทานิ	 ๖

ยห	ํ ๘๐

ยห	ึ ๘๐

ยาค	ุ ๕๑

ยาคตุณฺฑลุา	 ๒๕๒

ยาคสุทฺทปทมาลา	 ๔๙

ยาจต	ิ ๑๑๘

ยาทกฺิโข	 ๑๘๕

ยาทโิส,ยาทสิา,-ทสิ,ียาทสิ	ํ๑๘๔

ยาท	ี ๑๘๕

ยาน	 ๕๓

ยานี	 ๓๘

ยานีธ	ภตูานิ	 ๑๓

ยารโิส	 ๑๘๔

ยาว	 ๙๖

ยาวกาลกิสมํสฺิส	ํ ๒๕๑

ยาวชวี	ํ ๒๓๑

ยาวญฺจธิ	ภกฺิขเว	 ๒๑

ยาวตา	 ๙๖

ยาวตายกุ	ํ ๒๓๑

ยาวทตฺถ	ํ ๒๓๑

ยาวา	 ๓๐๕

ยิฏฺฐํว	หตุวํ	โลเก	 ๑๗

ยคุนงฺคล	ํ ๒๘๓

ยชฺุฌต	ิ ๑๒๐

ยญฺุชติพฺพ	ํ ๑๗๗

ยตฺุต	ิ ๔๖

ยวุต	ิ ๔๗

ยญฺุชต	ิ ๑๑๙,	๑๔๓

ยญฺุชถ	 ๑๔๓

ยญฺุชนฺต	ิ ๑๔๓

ยญฺุชส	ิ ๑๔๓

ยญฺุชาม	 ๑๔๓

ยญฺุชาม	ิ ๑๔๓

โยค	 ๒๙

โยค	ี ๓๘

โยโค	 ๑๘๒

โยนิโส	 ๓๒๑

(ร)
ร	 ๑,	๓๑๗

รกฺขต	ิ ๑๑๘

รชตมย	ํ ๓๐๕

รชฺช	ํ ๓๐๘

รชฺช	ุ ๔๙

รฏฺฐํ	 ๒๒๐

รฏฺฐี	 ๓๘

รณญฺชโห	 ๒๖๒

รต	ิ ๔๗

รตมินฺตุ	 ๓๑

รตฺตลตา	 ๒๓๔

รตฺต	ิ ๕๑

รตฺตนฺิทวิ	ํ ๒๘๗

รตฺตนฺิทวิา	 ๒๘๗

รตฺตสิทฺทปทมาลา	 ๔๖

รตฺตญฺญ	ู ๔๓

รโต	 ๑๙๖

รถปตฺตกิ	ํ ๒๘๓

รถารฬฺูโห	 ๒๔๘

รว	ิ ๓๗

รส	 ๓๑๘

รสฺส	 ๖

รห	 ๓๐

รโห	 ๓๐,	๙๕

รสัสสระ	 ๒

ราโค	 ๑๘๑

ราชคหโิก	 ๒๙๘

ราชคโห	 ๒๙๙
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ราชโต	 ๗๙,	๑๐๓

ราชปตฺุโต	 ๒๕๖

ราชปรุโิส	 ๒๕๖

ราชสทฺทปทมาลา	 ๓๔

ราชหโต	 ๒๔๙

ราชหโํส	 ๒๖๑

ราชา	 ๔๔

รามณยีก	ํ ๓๑๐

ราส	ิ ๓๗,	๓๑๘

ราห	ุ ๓๙

ราหมุนฺตุ	 ๓๒

รเิต	 ๑๐๗

รกฺุโข	 ๒๓,	๒๔

รกฺุขคฺคปตโิต	 ๒๕๔

รกฺุขมลู	ํ ๒๕๖

รกฺุขมลูโิก	 ๒๙๗

รจุ	ิ ๔๗

รจุมินฺตุ	 ๓๒

รทฺุท	 ๓๑๘

รทฺุโท	 ๒๒๐

รนฺุธต	ิ ๑๑๙,	๑๔๓

รนฺุธเต	 ๑๔๓

รนฺุธถ	 ๑๔๓

รนฺุธนฺต	ิ ๑๔๓

รนฺุธนฺเต	 ๑๔๓

รนฺุธวฺเห	 ๑๔๓

รนฺุธส	ิ ๑๔๓

รนฺุธเส	 ๑๔๓

รนฺุธาม	 ๑๔๓

รนฺุธาม	ิ ๑๔๓

รนฺุธามฺเห	 ๑๔๓

รนฺุธตุิ	ํ ๑๙๙

รนฺุธตฺิวา	 ๒๐๓

รนฺุธยิ	 ๒๐๓

รนฺุเธ	 ๑๔๓

รรุ	ุ ๓๙

รปู	 ๕๒

รปูกฺขนฺโธ	 ๘,	๑๘

รปูสญฺเจตนา	 ๒๕๗

รูปสญฺญา	 ๒๕๗

รปูารมฺมณํ	 ๒๔๐

รปิูยมย	ํ ๓๐๕

รฬฺูโห	 ๑๙๘

เร	 ๙๒

โรคโต	 ๗๙

โรคปีฬโิต	 ๒๔๙

โรโค	 ๑๘๑

โรทต	ิ ๑๑๘

โรทฺธุ	ํ ๑๙๙

(ล)	
ล	 ๑,	๓๑๗

ลตา	 ๔๕

ลทฺโธ	 ๑๙๔

ลพฺภา	 ๑๐๒

ลภต	ิ ๑๑๗

ลห	ุ ๑๐๐

ลหตุา	 ๒๕๖

ลหเุมสฺสต	ิ ๗

ลาโภ	 ๑๘๒

ลาลา	 ๔๖

ลงฺิค	ํ ๒๔

ลงฺิค	 ๕๒

ลลีา	 ๔๖

ลุทฺโท	 ๒๒๐

ลุนาต	ิ ๑๒๑

เลขา	 ๔๕

โลก	 ๒๙

โลกคฺคปคฺุคโล	 ๖

โลกวทิ	ู ๑๘๔

โลกสฺสาต	ิ ๑๓,	๒๑

โลกหโิต	 ๒๕๓

โลกโิก	 ๒๙๘

โลกโิย	 ๓๐๒

โลจน	 ๕๒

โลป	 ๖

โลภโมห	ํ ๒๘๔

โลโภ	 ๑๘๓

โลห	 ๕๓

โลหติจนฺทนํ	 ๒๓๔

(ว)

ว	 ๑,๓๑๗

วจ	 ๓๐

วจต	ิ ๑๑๘

วจนํ	 ๑๘๙

วจนะ/พจน์	 ๒๖,	๑๑๗
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วจา	 ๔๕

วจทีจฺุจรติวริต	ิ ๒๕๕

วชฺช	ํ ๑๗๕

วชนฺต	 ๓๓

วชริ	ํ ๒๒๐

วชริปาณ	ิ ๒๗๒

วฏฺฏกา	 ๔๕

วฏฺฏต	ิ ๑๘

วตฺตุ	 ๔๑

วตฺถ	ํ ๒๒๐

วตฺถ	 ๕๓

วตฺถ	ิ ๓๗

วตฺถุ	 ๕๖

วตฺถุวเิสโส	 ๒๓๖

วทต	ิ ๑๑๙

วทน	 ๕๓

วธโก	 ๑๘๐

วธ	ู ๕๑

วน	 ๕๓

วนจโร	 ๒๕๙

วนปปุผฺ	ํ ๒๕๘

วนมหโิส	 ๒๕๘

วนิตา	 ๔๕

วนฺทต	ิ ๔๕

วนฺทตฺิวา	 ๒๐๒

วนฺทยิ	 ๒๐๒

วมฺม	ี ๓๘

วย	 ๓๐

วรตโร	 ๒๙๒

วสต	ิ ๑๑๘

วสนิ	 ๔๗

วสนฺโต	 ๒๙๙

วสมฺิห	ิ ๑๗

วส	ุ ๕๖,	๓๑๘

วสธุา	 ๔๖

วหต	ิ ๑๑๘

วฬวา	 ๔๖

วา	 ๑๐๑

วากฺย	ํ ๑๖๖

วาจสกิ	ํ ๒๙๕

วาจา	 ๔๕

วาจานิปโุณ	 ๒๕๑

วาจาสขโิล	 ๒๕๑

วาณชฺิช	ํ ๑๕

วาโต	 ๒๑๗

วานร	ี ๔๘

วาเนยฺย	ํ ๓๐๑

วาปี	 ๔๘

วามโต	 ๘๐

วามรู	ู ๕๑

วายาม	 ๒๙

วาร	ิ ๕๕

วารณุ	ี ๔๘

วาลกิา	 ๔๕

วาสนา	 ๔๕

วาสิฏฺโฐ	 ๒๙๑,	๒๙๓

ว	ิ ๘๕

วกิต	ิ ๔๗

วกิปโฺป	 ๒๔๔

วกิาร	 ๖

วกิาลโภชนํ	 ๒๕๘

วกฺิกณินฺต	ิ ๑๔๙

วกฺิกณิาต	ิ ๑๒๑,	๑๔๙

วกฺิกณิาถ	 ๑๔๙

วกฺิกณิาม	 ๑๔๙

วกฺิกณิาม	ิ ๑๔๙

วกฺิกณิาส	ิ ๑๔๙

วคฺิคโห	 ๑๖๘

วจิกฺขโณ	 ๒๑๗

วจิกิจฺิฉต	ิ ๑๕๕

วจินิิตฺวา	 ๒๐๓

วเิจยฺย	 ๑๑๐,	๒๐๓

วชิาน	 ๑๔๙

วชิานต	ํ ๑๔๙

วชิานนํ	 ๑๘๙

วชิานนฺต	ํ ๑๔๙

วชิานนฺต	ิ ๑๔๙

วชิานนฺตุ	 ๑๔๙

วชิานสฺส	ุ ๑๔๙

วชิานาต	ิ ๑๒๑,	๑๔๙

วชิานาตุ	 ๑๔๙

วชิานาถ	 ๑๔๙

วชิานาม	 ๑๔๙

วชิานาม	ิ ๑๔๙

วชิานามฺเส	 ๑๔๙

วชิานาวฺโห	 ๑๔๙

วชิานาส	ิ ๑๔๙

วชิานาห	ิ ๑๔๙

วชิานิตฺวา	 ๒๐๓

วชิานิยา	 ๑๕๐
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วชิาเน	 ๑๔๙

วชิาเนม	ุ ๑๕๐

วชิาเนยฺย	 ๑๕๐

วชิาเนยฺยาถ	 ๑๕๐

วชิาเนยฺยาม	 ๑๕๐

วชิาเนยฺยาม	ิ ๑๕๐

วชิาเนยฺยาส	ิ ๑๕๐

วชิาเนยฺยุ	ํ ๑๕๐

วชิคิสีต	ิ ๑๕๕

วชฺิชา	 ๒๑๘

วชฺิชมุนฺตุ	 ๓๒

วชฺิฌต	ิ ๑๒๐

วิชญฺญา	 ๑๕๐

วิญฺญาณํ	 ๘,	๑๘,	๑๘๙

วิญฺญาเปตฺวา	 ๑๑๐

วิญเญยฺยํ	 ๑๖๖

วตฺิต	ํ ๑๗๑

วทิโิต	 ๑๖๗

วทิ	ู ๔๓

วธิ	ิ ๓๗,	๑๙๐

วธิรุปณฺฑโิต	 ๒๓๖

วนิยธโร	 ๑๗๘,	๒๔๘

วนิยสาคโร	 ๒๓๘

วนิโย	 ๑๖๙,	๑๗๐,	๑๗๘

วนิา	 ๑๐๗

วนิิจฺฉโย	 ๑๗๙

วนิิจฺฉนิิตุ	ํ ๒๐๐

วนิิจฺเฉตุ	ํ ๒๐๐

วนฺิทต	ิ ๑๑๙,	๑๔๓

วนฺิทถ	 ๑๔๓

วนฺิทนฺต	ิ ๑๔๓

วนฺิทส	ิ ๑๔๓

วนฺิทาม	 ๑๔๓

วนฺิทาม	ิ ๑๔๓

วเินยฺย	 ๑๑๐

วปิชฺชต	ิ ๑๒๐

วปิลฺลาโส	 ๑๕,	๑๘

วภิชตฺิวา	 ๒๐๒

วภิชยิ	 ๒๐๒

วภิชฺช	 ๒๐๒

วภิตฺตโิย	 ๒๖,	๑๑๑

วภิตัต	ิ ๒๖,	๑๑๑

วมิต	ิ ๒๔๔

วมิโล	 ๒๖๘

วมิจฺุจ	 ๒๐๔

วมิจฺุจตฺิวา	 ๒๐๔

วมิตฺุตตฺโถ	 ๒๕๓

วยิ	 ๙๗

วริชฺฌตฺิวา	 ๒๐๓

วริชฺฌยิ	 ๒๐๓

วริาคตฺถา	 ๒๕๓

ววิฏปยตน	 ๔

ววิจฺิจ	 ๒๐๓

ววิจฺิจตฺิวา	 ๒๐๓

ววิตฺิโต	 ๑๙๖

วสิโฏ	 ๑๖

วสิาขา	 ๔๕

วสิขิา	 ๔๕

วสิุ	ํ ๑๐๘

วสฺิส	 ๓๑๘

วหิโค	 ๑๘๓

วหิรต	ิ ๑๑๘

วหิาโร	 ๑๘๒

วิญฺญาเปตุ	 ๔๑

วิญฺญาย	 ๒๐๓

วญฺิญคุรหโิต	 ๒๔๙

วญฺิญปุปฺสตฺโถ	 ๒๔๙

วญฺิญ	ู ๔๓

วณีา	 ๔๕

วตีราโค	 ๒๖๘

วมีสํต	ิ ๑๕๕

วรีปรุโิส	 ๒๓๔

วรียิ	ํ ๓๐๙

วสี,	วสีต	ิ ๗๓

วสีตโิม	 ๓๑๖

วสีตโิม,วสีตมิา,วสีตมิ	ํ ๗๘

วหี	ิ ๓๗

วฑฺุฒ	ิ ๔๗

วตฺุยสฺส	 ๖

วตฺุต	ิ ๔๖

วทฺุธ	ิ ๔๗

วฬฺูโห	 ๑๙๘

วญฺฌา	 ๔๕

เว	 ๑๐๑

เวณโิก	 ๒๙๖

เวตรณ	ี ๔๘

เวทค	ู ๔๓

เวทนา	 ๔๕,	๑๙๒

เวทนากฺขนฺโธ	 ๑๔

เวทนาตฺตกิ	ํ ๑๘
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เวทลฺล	ํ ๓๐๔

เวทติพฺโพ	 ๑๗๕

เวเทต	ิ ๑๒๒

เวนยโิก	 ๒๙๔

เวนรถการ	ํ ๒๘๖

เวปลฺุล	ํ ๓๐๗

เวยฺยาวจฺจ	ํ ๓๐๙

เวลา	 ๔๕

เวสฺสนฺตโร	 ๑๗๘

เวสาโข	 ๓๐๐

เวสารชฺช	ํ ๓๐๗

เวสฺสภ	ู ๔๓

เวฬุ	 ๓๙

โว	 ๕๘,	๑๐๑

โวหาโร	 ๑๘๒

(ศ)
ศ	 ๑,	๓๑๗

(ษ)
ษ	 ๑,	๓๑๗

(ส)
ส	มนิุ	 ๑๕

ส	สลีวา	 ๑๕

ส	 ๑,	๓๑๗

ส	ํ ๘๔

สกฏฺฐาน	 ๔

สกเิทว	 ๑๒

สก	ึ ๑๐๘

สกฺกา	 ๑๐๑

สกฺกจฺจ	 ๒๐๔

สกฺกุณาต	ิ ๑๒๐,	๑๔๘

สกฺกุณาถ	 ๑๔๘

สกฺกุณาม	 ๑๔๘

สกฺกุณาม	ิ ๑๔๘

สกฺกุณาส	ิ ๑๔๘

สกฺกุณนฺต	ิ ๑๔๘

สกฺโกต	ิ ๑๒๑,	๑๕๓

สกฺโกถ	 ๑๕๓

สกฺโกนฺต	ิ ๑๕๓

สกฺโกม	 ๑๕๓

สกฺโกม	ิ ๑๕๓

สกฺโกส	ิ ๑๕๓

สกฺขรา	 ๔๖

สกฺขสฺิสต	ิ ๑๔๘

สกฺขสฺิสถ	 ๑๔๘

สกฺขสฺิสนฺต	ิ ๑๔๘

สกฺขสฺิสส	ิ ๑๔๘

สกฺขสฺิสาม	 ๑๔๘

สกฺขสฺิสาม	ิ ๑๔๘

สกฺยปตฺุตโิก	 ๒๙๓

สกฺยปตฺุตโิย	 ๒๙๓

สข	ี ๔๘

สฆํ	 ๒๙

สฆํภตฺต	ํ ๒๕๒

สฆํโิก	 ๒๙๗

สฆํ	ี ๓๘

สโํฆ	 ๑๘๘

สงฺเกตสงฺขฺยา	 ๓๑๗

สงฺขาโร	 ๑๘๒

สงฺคโห	 ๑๙,	๑๗๙

สงฺฆาฏปิี	 ๑๓

สงฺขปณวฑณฺิฑมิ	ํ ๒๘๓

สงฺขปณฺฑโร	 ๒๗๖

สงฺขฺยาปรูโณ	 ๓๑๔

สงฺคณฺหาต	ิ ๑๒๑

สจฺจวาท,ี	สจฺจวาทนีิ	 ๑๘๗

สจฺฉ	ิ ๑๐๙

สจฺจ	ํ ๑๘๗

สจฺจวาท	ี ๒๔๘

สเจ	 ๙๙

สชฺช	ุ ๙๓,	๓๒๒

สญฺญา	 ๔๕

สญฺญาจิกาย	 ๒๐

สญฺญาติ	 ๙

สญฺโญค	 ๖

สญฺโญโค	 ๗,	๒๐

สญฺโญชนํ	 ๒๐

สฏฺฐิ	 ๗๔

สณกิ	ํ ๑๐๘

สณฺโฑ	 ๒๒๑

สต	ํ ๓๔,	๗๔

สตต	ํ ๙๔

สตโยชนํ	 ๒๔๖

สตสหสฺส,ํ	ลกฺข	ํ ๗๔

สต	ิ ๔๗

สติฏฺโฐ	 ๓๑๒

สตมินฺตุ	 ๓๑

สตมิา,	สตมิต,ี	สตมิ	ํ ๓๑๓
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สตโิย	 ๓๑๑

สตสิมฺปชญฺญํ	 ๒๘๔

สตฺต	 ๗๓

สตฺตโก,	สตฺตก	ํ ๓๒๐

สตฺตจตฺตาฬสี	 ๗๓

สตฺตฏฺฐมาสา	 ๒๗๙

สตฺตต	ิ ๗๔

สตฺตตฺตสึ	 ๗๓

สตฺตโม,-มา,-ม,ี-ม	ํ ๗๗,๓๑๕

สตฺตรส	 ๗๓

สตฺตรสโม,	สตฺตทสโม	 ๓๑๖

สตฺตรสโม,สตฺตรส,ีสตฺตรสม	ํ๗๘

สตฺตวสีต	ิ ๗๓

สตฺตาห	ํ ๒๔๖

สตฺตุ	 ๒๒๒

สตฺตมยิตฺเถ	 ๑๑

สตฺโต	 ๑๖๗,	๑๙๓

สตฺถา	 ๔๔,	๑๘๑

สตฺถุ	อทาส	ิ ๑๔

สตฺถ	ํ ๒๒๐

สตฺถหตฺโถ	 ๒๗๓

สตฺถ	ิ ๕๕

สตฺถุกปโฺป	 ๒๕๑

สตฺถุวณฺณโิต	 ๒๔๙

สตฺถุสทฺทปทมาลา	 ๔๐

สทฺทตฺถา	 ๒๘๒

สทฺธธี	 ๘

สทฺธ	ึ ๑๐๗

สทา	 ๘๑

สทสิวํ	 ๑๙

สทโิส,-สา,-ส,ีสทสิ	ํ ๑๘๔,๑๘๖

สทฺธมฺมคารโว	 ๒๗๓

สทฺธมฺมรสํ	ิ ๒๓๘

สทฺธา	 ๔๕,	๒๑๘,	๒๑๙

สทฺธาธนํ	 ๒๔๐

สทฺธาธโุร	 ๒๗๐

สทฺโธ,	สทฺธา,	สทฺธ	ํ ๓๑๓

สนธกิริโิยปกรณ์	 ๖

สนฺธิจฺฉารหิตฏฺฐาน	 ๑๓

สนฺตสทฺทปทมาลา	 ๓๔

สนฺต	ิ ๔๖,	๑๓๘

สนฺตุ	 ๑๓๘

สนฺโต	 ๑๙๘

สนฺทิฏฺฐิโก	 ๒๙๗

สนฺธ	ิ ๕,	๓๗,	๔๗

สนฺนยฺหต	ิ ๑๒๐,	๑๔๔

สนฺนยฺหถ	 ๑๔๔

สนฺนยฺหนฺต	ิ ๑๔๔

สนฺนยฺหส	ิ ๑๔๔

สนฺนยฺหาม	 ๑๔๔

สนฺนยฺหาม	ิ ๑๔๔

สปจฺจยา	 ๒๗๕

สปรวิาโร	 ๒๗๖

สปากจณฺฑาล	ํ ๒๘๖

สปฺปทฏฺโฐ	 ๒๕๐

สปปฺมณฺฑกู	ํ ๒๘๔

สปปีฺตกิา	 ๒๗๕

สปปฺรุโิส	 ๒๓๓

สพฺพญฺญ	ู ๔๔,	๑๘๘

สพฺพนามานิ	 ๕๘

สพฺพสทฺทปทมาลา	 ๖๐

สพฺพกาโย	 ๒๓๕

สพฺพตฺถ	 ๘๐

สพฺพตฺร	 ๘๐

สพฺพโต	 ๗๙

สพฺพถา	 ๓๒๒

สพฺพทา	 ๘๑

สพฺพธ	ิ ๘๐

สพฺพรตฺตโิสภโน	 ๒๔๘

สพฺพโส	 ๓๒๑

สพฺพญฺญสูทฺทปทมาลา	 ๔๓

สภา	 ๔๕,	๑๘๓

สม	ํ ๑๐๗

สมชฺชา	 ๒๑๘

สมณปทโุม	 ๒๓๘

สมณปณฺุฑรโีก	 ๒๓๘

สมณพฺราหฺมณา	 ๒๘๑

สมถวปิสฺสนํ	 ๒๘๒

สมโถ	 ๒๑๘

สมนฺตโต	 ๙๔

สมนฺตา	 ๙๔

สมาทยิต	ิ ๑๒๐,	๑๔๕

สมาทยิถ	 ๑๔๕

สมาทยินฺต	ิ ๑๔๕

สมาทยิส	ิ ๑๔๕

สมาทยิาม	 ๑๔๕

สมาทยิาม	ิ ๑๔๕

สมาธตฺถ	ํ ๒๕๓

สมาธานํ	 ๒๔๔

สมาธ	ิ ๓๗,	๑๙๐
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สมานวาโส	 ๒๗๒

สมาปชฺชตฺิวา	 ๒๐๓

สมาปตฺต	ิ ๑๙๒

สมาโส	 ๒๒๓

สมทฺุทโฆโส	 ๒๕๖

สมทฺุทมจฺโฉ	 ๒๕๙

สมทฺุโท	 ๒๒๐

สมลูุทฺธโต	 ๒๗๖

สมฺปนฺนสสฺโส	 ๒๗๐

สมฺพนฺธสงฺขฺยา	 ๓๑๗

สมฺมตาฬํ	 ๒๘๓

สมฺมต	ิ ๑๔๕

สมฺมถ	 ๑๔๕

สมฺมนฺต	ิ ๑๔๕

สมฺมส	ิ ๑๔๕

สมฺมาม	 ๑๔๕

สมฺมาม	ิ ๑๔๕

สมฺมยฺุห	 ๒๐๕

สมฺมยฺุหตฺิวา	 ๒๐๕

สเมจฺจ	 ๑๑๐

สมฺปตฺต	ิ ๑๙๒

สมฺปต	ิ ๙๒

สมฺปทา	 ๑๙๑

สมฺปทานํ	 ๑๖๙,	๑๙๐

สมฺภโูต	 ๒๐

สมฺมา	 ๑๐๒

สมฺมขุา	 ๙๕

สย	ํ ๑๐๒

สย	 ๑๓๖

สยกํต	ํ ๒๔๙

สยต	ํ ๑๓๖

สยต	ิ ๑๑๙,	๑๓๕

สยตุ	 ๑๓๕

สยถ	 ๑๓๕,	๑๓๖

สยนํ	 ๑๘๙

สยนฺต	ํ ๑๓๖

สยนฺต	ิ ๑๓๕

สยนฺตุ	 ๑๓๖

สยมฺภตู	ิ ๒๒

สยมฺภ	ู ๔๓,	๕๗,	๑๘๓

สยวฺโห	 ๑๓๖

สยส	ิ ๑๓๕

สยสฺส	ุ ๑๓๖

สยาม	 ๑๓๕,	๑๓๖

สยามเส	 ๑๓๖

สยาม	ิ ๑๓๕,	๑๓๖

สยาห	ิ ๑๓๖

สยตุิ	ํ ๑๙๙

สเย	 ๑๓๖

สร	 ๓๐,	๓๑๗

สรณคโต	 ๒๔๗

สรต	ิ ๑๑๘

สรนฺต	 ๓๓

สรพ	ู ๕๑

สรภ	ู ๕๑

สรสนฺธ	ิ ๕

สรา	 ๒

สลฺลกฺขณา	 ๒๐

สลฺลาโป	 ๒๐

สลฺเลโข	 ๒๐

สลฺย	ํ ๒๑๘

สลฺล	ํ ๒๑๘

สลฺลวทฺิโธ	 ๒๕๐

สวณํ	 ๑๘๘

สวํรตฺโถ	 ๒๕๓

สวํโร	 ๑๗๙

สฺวากฺขาโต	 ๑๗

สฺวาคต	ํ ๑๐

สวํชฺิชต	ิ ๑๒๐

สวํตุปยตน	 ๔

สสกฺก	ํ ๑๐๔

สสงฺขารกิ	ํ ๒๙๘

สสํารทกุข	ํ ๒๕๘

สส	ี ๓๘

สสฺส	ุ ๔๙

สห	 ๑๐๗

สหภ	ู ๔๓

สหํรต	ิ ๑๑๘

สหสากต	ํ ๒๖๒

สหสฺส	ํ ๗๔

สหสฺสรสํ	ิ ๓๑๘

สหายตา	 ๓๐๓

สเหตุ	 ๒๗๕

สเหตุโก	 ๒๗๕

สฬายตนํ	 ๘,	๑๒,	๒๔๖

สอุปาทาโน	 ๒๗๖

สงัโยคะ	 ๕

สา	 ๔๔,	๖๔

สาเฐยฺย	ํ ๓๐๙

สากจฺฉา	 ๒๑๙
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สากฏโิก	 ๒๙๔

สากุณกิมาควกิ	ํ ๒๘๕

สากุณโิก	 ๒๙๖

สาขา	 ๔๕

สาขาปลาส	ํ ๒๘๕

สาณ	ิ ๔๗

สาต	ิ ๓๗

สาทกฺิโข,	สทกฺิโข	 ๑๘๕

สาทโิส,-ทสิา,-ทสิ,ีสทสิ	ํ ๑๘๖

สาท	ี ๑๘๖

สาธน	 ๕๒

สาธนํ	 ๑๖๘

สาธ	ุ ๑๐๐,	๑๐๖

สาธตู	ิ ๑๓

สาปเตยฺย	ํ ๓๐๑

สาม	ํ ๑๐๒

สามคฺค	ี ๓๑๐

สามเณโร	 ๒๙๒,	๒๙๔

สามนฺตา	 ๙๔

สาม	ี ๓๘

สามญฺญํ	 ๑๕,	๓๐๗,	๓๐๘

สามญฺญา	 ๓๐๓

สาย	ํ ๙๓

สายนฺห	ํ ๒๖๒

สารถ	ิ ๓๗

สารโท,สารทา,สารท	ํ ๒๙๙

สารกฺิโข,	สรกฺิโข	 ๑๘๕

สารปิตฺุตตฺเถโร	 ๒๓๖

สารปิตฺุตโมคฺคลฺลานา	 ๒๘๐,	๒๘๑

สารโิส,	สรโิส	 ๑๘๕

สารรีกิา,	สารรีกิ	ํ ๒๙๕

สาลา	 ๔๕

สาล	ิ ๓๗

สาวกสโํฆ	 ๒๕๗

สาวโก,	สาวกิา	 ๑๘๐

สาวชฺชานวชฺช	ํ ๒๘๗

สาวชฺชานวชฺชา	 ๒๘๗

สาวโณ,	สาวณ	ี ๓๐๑

สาวตฺถ	ี ๒๓

สาเวตุ	 ๔๑

สาสทฺทปทมาลา	 ๓๖

สาสนจโุต	 ๒๕๔

สาห	ุ ๑๐๐

สกฺิขา	 ๔๕,	๑๙๑

สขิา	 ๔๕

สขิ	ี ๓๘

สคฺิค	ุ ๕๖

สิตฺตสมฺมฏฺฐํ	 ๒๓๗

สตฺิโต	 ๑๙๖

สถิลิะ	 ๔

สทฺิธ	ิ ๔๖

สนิิทฺธณฺุโห	 ๒๓๗

สนฺิธ	ุ ๓๙,	๓๑๘

สพฺิพต	ิ ๑๒๐

สพฺิพตุิ	ํ ๑๙๙

สพฺิพตฺิวา	 ๒๐๑

สยิา	 ๑๓๘

สยิุ	ํ ๑๓๘

สริ	 ๓๐

สริมินฺตุ	 ๓๑

สริวิฑฺโฒ	 ๒๓,	๒๔

สโิร	 ๓๐,	๒๒๐

สโิรรหุ	ํ ๒๖๐

สลิา	 ๔๖

สวิ	 ๓๑๘

สสิโิร	 ๒๙๙

สตีาลุ	 ๓๐๔

สตุีณฺห	ํ ๒๓๖

สมีา	 ๔๕,	๒๑๘

สลี	 ๕๒

สลีธนํ	 ๒๔๐

สีลปญฺญาณํ	 ๒๘๔

สลีมตฺตก	ํ ๓๐๔

สลีมย	ํ ๓๐๕

สลีพฺพต	ํ ๑๘

สลีวนฺตุ	 ๓๑๓

สลีวา	 ๓๑๓

สลีวกิโล	 ๒๕๑

สลีสมฺปนฺโน	 ๒๕๐

สสีโต	 ๘๐,	๑๐๓

สหี	 ๒๙

สหีปพฺุพทฺธกาโย	 ๒๗๔

สหีหนุ	 ๒๗๘

สสึปา	 ๔๕

ส	ุ ๘๘,	๑๐๑

สกุฏ	ํ ๑๖

สกุต	ํ ๒๔๕

สกุร	ํ ๑๙๓

สกุสาลกิ	ํ ๒๘๗

สกุสาลกิา	 ๒๘๗
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

สกุาหฏ	ํ ๒๔๙

สขุ	 ๕๒

สขุการ	ิ ๕๗

สขุการสีทฺทปทมาลา	 ๕๕

สขุทกฺุข	ํ ๒๘๗

สขุทกฺุขานิ	 ๒๘๗

สขุปปฺตฺโต	 ๒๔๘

สขุสหคต	ํ ๒๕๐

สขุ	ี ๓๘

สขุมุาโล	 ๓๑๒

สคุนฺธ	ํ ๒๖๘

สคุนฺโธ	 ๘๘,	๒๔๔

สจุมินฺตุ	 ๓๒

สฏฺุฐ	ุ ๑๐๖

สณุ	 ๑๔๖

สณุต	ํ ๑๔๖

สณุถ	 ๑๔๖

สณุนฺต	 ๑๔๖

สณุนฺต	ํ ๑๔๖

สณุนฺต	ิ ๑๔๖

สณุนฺตุ	 ๑๔๖

สณุวฺโห	 ๑๔๖

สณุส	ิ ๑๔๖

สณุสฺส	ุ ๑๔๖

สณุาต	ิ ๑๒๐,	๑๔๖

สณุาตุ	 ๑๔๖

สณุาถ	 ๑๔๖

สณุาม	 ๑๔๖

สณุามเส	 ๑๔๖

สณุาม	ิ ๑๔๖

สณุาส	ิ ๑๔๖

สณุาห	ิ ๑๔๖

สณุตุิ	ํ ๑๙๘

สณุตฺิวา	 ๒๐๑

สณุสฺิส	ํ ๑๔๗

สณุสฺิสต	ิ ๑๔๗

สณุสฺิสเต	 ๑๔๗

สณุสฺิสถ	 ๑๔๗

สณุสฺิสนฺต	ิ ๑๔๗

สณุสฺิสนฺเต	 ๑๔๗

สณุสฺิสวฺเห	 ๑๔๗

สณุสฺิสส	ิ ๑๔๗

สณุสฺิสเส	 ๑๔๗

สณุสฺิสาม	 ๑๔๗

สณุสฺิสาม	ิ ๑๔๗

สณุสฺิสามฺเห	 ๑๔๗

สเุณ	 ๑๔๗

สเุณถ	 ๑๔๗

สเุณโถ	 ๑๔๗

สเุณยฺย	 ๑๔๗

สเุณยฺย	ํ ๑๔๗

สเุณยฺยาถ	 ๑๔๗

สเุณยฺยาม	 ๑๔๗

สเุณยฺยาม	ิ ๑๔๗

สเุณยฺยามฺเห	 ๑๔๗

สเุณยฺยาวฺโห	 ๑๔๗

สเุณยฺยาส	ิ ๑๔๗

สเุณยฺยุ	ํ ๑๔๗

สเุณร	ํ ๑๔๗

สโุณต	ิ ๑๒๐,	๑๔๖

สโุณตุ	 ๑๔๖

สโุณถ	 ๑๔๖

สโุณม	 ๑๔๖

สโุณม	ิ ๑๔๖

สโุณส	ิ ๑๔๖

สโุณห	ิ ๑๔๖

สตุนู	 ๕๑

สตุวนฺตุ	 ๓๑

สตฺุต	ํ ๒๒๐

สตฺุตนฺตโิก	 ๒๙๔

สตฺุตโส	 ๓๒๑

สตฺุวา	 ๒๐๑

สตฺุวาน	 ๒๐๑

สทุ	ํ ๙๙

สทุสฺส	ํ ๑๙๓

สทฺุธ	ิ ๔๗

สทฺุโธทนิ	 ๒๙๓

สธุา	 ๔๕

สปิุโน,	สปิุนํ	 ๑๙๒

สพุทฺุธุ	ํ ๒๐๐

สโุพธ	ํ ๑๙๓

สภุกฺิข	ํ ๒๓๐

สมุโน	 ๒๙๒

สมุโุข	 ๒๖๘

สเุมธโส	 ๓๑๒

สรุ	 ๒๘

สรุา	 ๔๖

สรุาสรุครฬุมนุช..คนฺธพฺพา	๒๘๑

สลุภปิณฺโฑ	 ๒๗๑

สวุณฺณมโย	 ๓๐๕
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

สวุณฺณวณฺโณ	 ๒๗๗

สวุตฺถ	ิ ๑๑๐

สเุว	 ๙๓

สสุาน	 ๕๓

สสุโีล	 ๒๖๘

สสฺุสสูต	ิ ๑๕๕

สหุชุ	ูจ	 ๘

สกูรโิก	 ๒๙๖

สกูร	ี ๔๘

สตู	ิ ๔๗

สรูยิ	 ๓๑๘

สยฺูยต	ิ ๑๘

สญฺชาตปีตโิสมนสฺโส	 ๒๖๙

สฺวาตนํ	 ๓๒๒

สญฺญา	 ๔๕

เสฏฺฐีติ	 ๒๒

เสฏฺโฐ	 ๓๑๑

เสตหตฺถ	ี ๒๓๔

เสต,ิ	สยต	ิ ๑๑๙,	๑๓๕

เสตุ	 ๓๙,	๑๓๖

เสตุมนฺตุ	 ๓๒

เสถ	 ๑๓๖

เสนํ	 ๑๘๙

เสนา	 ๔๕

เสนฺตุ	 ๑๓๖

เสม	 ๑๓๖

เสม	ิ ๑๓๖

เสมฺหโิก	 ๒๙๖

เสยฺยถาปิ	นาม	 ๙๗

เสยฺยถาปิ	 ๙๗

เสยฺโย	 ๓๑๑

เสฺว	 ๙๓

เสฺวว	 ๑๐

เสห	ิ ๑๓๖

โสโก	 ๑๘๒

โสคนฺธกิ	ํ ๓๑๙

โสณ	 ๒๙

โสณฺฑา	 ๔๕

โสต	 ๕๒

โสตฺถ	ิ ๑๒

โสตเว	 ๑๙๘

โสตาปนฺโน	 ๒๔๘

โสตุ	 ๔๑

โสตุ	ํ ๑๙๘

โสเธตุ	ํ ๒๐๐

โสปาน	 ๕๓

โสมนสฺส	ํ ๒๙๒,	๓๐๗

โสวจสฺส	ํ ๓๐๗

โสวจสฺสตา	 ๓๐๙

โสวณฺณมโย	 ๓๐๕

โสสานิโก	 ๒๙๗

โสห	ํ ๙

โสหชฺช	ํ ๓๐๗

โสฬส	 ๗๓

โสฬสโม,	โสฬส	ี ๓๑๖

โสฬสโม,โสฬส,ีโสฬสม	ํ ๗๘

(ห)	

ห	 ๑,๓๑๗

หฏฺโฐ	 ๑๙๗

หโฏ	 ๑๙๖

หตฺถ	 ๓๑๘

หตฺถจฺฉนฺิโน	 ๒๗๐

หตฺถกิา	 ๓๐๔

หตฺถปิท	ํ ๒๕๗

หตฺถอิสฺส	ํ ๒๘๓

หตฺถ	ี ๓๘

หโต	 ๑๙๖

หทย	 ๕๓

หนต	ิ ๑๓๙

หนถ	 ๑๓๙

หนฺท	 ๑๐๑

หนนฺต	ิ ๑๓๙

หนส	ิ ๑๓๙

หนาม	 ๑๓๙

หนาม	ิ ๑๓๙

หนิตุ	ํ ๑๙๘

หนุควี	ํ ๒๘๒

หนฺต	ิ ๑๓๙

หนฺตุ	ํ ๑๙๘

หมฺโภ	 ๙๒

หรต	ิ ๑๑๘

หร	ิ ๓๗

หรตุิ	ํ ๑๙๙

หเร	 ๙๒

หล	ํ ๙๘

หสํราชา	 ๒๖๑

หสํ	ี ๔๘

หา	 ๑๐๙

หานิ	 ๑๙๒
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ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า ปทานุกรม	 หน้า

ห	ิ ๑๐๑

หงฺิค	ุ ๕๖

หตฺิวา	 ๒๐๓

หมิวนฺตุสทฺทปทมาลา	 ๓๑

หยฺิโย	 ๙๓

หริมินฺตุ	 ๓๑

หิรญฺญ	 ๕๒

หิรญฺญสุวณฺณํ	 ๒๘๖

หิรญฺญสุวณฺณานิ	 ๒๘๖

หโิรตฺตปปํฺ	 ๒๘๔

หนีปปฺณตี	ํ ๒๘๗

หนีปปฺณตีา	 ๒๘๗

หรุ	ํ ๙๖

หญฺเญ	 ๑๓๙

หญฺญติ	 ๑๓๙

หญฺญเต	 ๑๓๙

หญฺญถ	 ๑๓๙

หญฺญนฺติ	 ๑๓๙

หญฺญนฺเต	 ๑๓๙

หญฺญเร	 ๑๓๙

หญฺญวฺเห	 ๑๓๙

หญฺญสิ	 ๑๓๙

หญฺญเส	 ๑๓๙

หญฺญาม	 ๑๓๙

หญฺญามิ	 ๑๓๙

หญฺญามฺเห	 ๑๓๙

เหฏฺฐา	 ๙๕

เหฏฺฐานที	 ๒๖๑

เหฏฺฐาปาสาทํ	 ๒๓๒

เหฏฺฐามญฺจํ	 ๒๓๒

เหตุ	 ๓๙

เหตุปปฺจฺจโย	 ๒๓๕

เหตุมนฺตุ	 ๓๒

เหตุสทฺทปทมาลา	 ๔๐

เหมนฺโต	 ๒๙๙

โหต	ิ ๑๓๕

โหตุ	 ๑๓๕

โหตุ	ํ ๑๓๕

โหถ	 ๑๓๕

โหนฺต	ิ ๑๓๕

โหนฺตุ	 ๑๓๕

โหม	 ๑๓๕

โหม	ิ ๑๓๕

โหส	ิ ๑๓๕

โหห	ิ ๑๓๕

(ฬ)
ฬ	 ๑,	๓๑๗

-----------------



รายนามเจ้าภาพถวาย 
printer hp  รุ่น Laser Jet Pro M402dw

ราคา ๑๕,๔๐๐ บาท
เพื่อน�ามาพิมพ์ต้นฉบับส�าหรับตรวจทาน

๑. คุณแม่จงลักษณ์ ธรรมนิยมศักดิ์ ๕,๑๐๐ บาท

๒. คุณศิริพรรณ บุญเกิด ๕๐๐ บาท

๓. คุณวันชัย มนัสวีวงษ์ ๑,๐๐๐ บาท

๔. คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล ๑,๐๐๐ บาท

๕. คุณเพียงเพชร บูรณสมภพ ๑,๐๐๐ บาท

๖. ครอบครัวเตรีกุล ๑๐๐ บาท

๗. คุณลาวัลย์ เพ็ชรนิล ๑๐๐ บาท

๘. คุณบุญเลี้ยง ผ่องแผ้ว ๑๐๐ บาท

๙. คุณสดับพิณ กฤดานรากรณ์ ๑,๐๐๐ บาท

๑๐. ร้าน ป. กิจเจริญ ๕๐๐ บาท

๑๑. คุณไพโรจน์ ภาคผิวนวล ๕๐๐ บาท

๑๒. คุณอัจฉรา มงคลรัตน์ ๒,๐๐๐ บาท

๑๓. คุณเยาวลักษณ์ วรรธนะพิศิษฎ์ ๑,๐๐๐ บาท

๑๔. คุณมณี เศวตวิวัฒน์ ๕๐๐ บาทา

๑๕. ครอบครัว PAILLARD ๕๐๐ บาท

๑๖. ครอบครัว GULARI ๕๐๐ บาท

  รวมทั้งสิ้น       ๑๕,๔๐๐ บาท



ประวัติผู้รวบรวมและเรียบเรียง

ชื่อ-ฉายา	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ	(เข็มสันเทียะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔
สถานที่เกิด	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ต�าบลมะค่า		อ�าเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	
อุปสมบท											วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ต�าบลถนนโพธิ์			
	 	 อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค
	 	 ชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	ต�าบลเวียงเหนือ			
	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
	 	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
	 	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)
ประวัติการท�างาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่
ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดพิกุลทอง		ถนนเทอดพระเกียรติ		ต�าบลวัดชลอ		อ�าเภอบางกรวย		
	 	 จังหวัดนนทบุรี		๑๑๑๓๐
ผลงานทางวิชาการ	 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		วากยสัมพันธ์
	 ๑๒.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๓		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๑	
	 	 ๑๓.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒
	 	 ๑๔.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา
	 	 ๑๕.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ
	 	 ๑๖.	ท�าตัวรูปนามเบื้องต้น	(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)
	 	 ๑๗.	ท�าตัวรูปอาขยาตเบื้องต้น	(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)
	 	 ๑๘.	ภิกขุปาติโมกข์แปล	พร้อมมาติกาส�าหรับวินิจฉัยสิกขาบท
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