










นำ�เข้�สู่หนังสือรูปสิทธิทีปนี

	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	 เป็นการนำาเนื้อหาสาระจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิมาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยอย่าง

สังเขป	 โดยมีตัวอย่างการทำาตัวรูปประกอบอยู่ด้วย	 นอกจากนี้ยังนำากฎเกณฑ์ที่สำาคัญ	 ๆ	 จากคัมภีร์อื่นมา

ประกอบไว้	 เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ฉะนั้น	 เนื้อหาสาระของหนังสือรูปสิทธิทีปนี	 จึงแบ่งเป็นประเด็นต่าง	 ๆ	

กัน	อยู่ถึง	๑๒	ประการ	ดังนี้

	 ๑.	 บทนำาเฉพาะแต่ละกัณฑ์	ๆ	เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นโครงสร้างของแต่ละกัณฑ์ว่า	อะไรคือส่วนสำาคัญ	

สำาหรับการศึกษาทำาความเข้าใจ

	 ๒.	 สูตร	เรียงลำาดับตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

	 ๓.	 การแปลสูตร	ซึ่งมีอยู่	๒	แบบ	คือ	(๑)	แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์	และ	(๒)	แปลโดยอรรถ	ถอด

ใจความเป็นภาษาไทย

	 ๔.	 แสดงการตัดบทของสูตร

	 ๕.	 แสดงประเภทหรือลักษณะของสูตร

	 ๖.	 แสดงอรรถของ	 จศัพท์	 วาศัพท์	 หรือ	 ตุศัพท์	 และจำาพวกศัพท์ที่เกินมาในสูตร	 เช่น	 อนฺตศัพท์	 

การศัพท์	ภาวนิเทศ	และการใช้พหุวจนะ	เป็นต้น	ที่ใช้หรือมีส่วนสำาคัญในการทำาตัวรูป	พร้อมอุทาหรณ์

	 ๗.	แสดงการแบ่งสูตร	(โยควิภาคะ)	พร้อมอุทาหรณ์

	 ๘.	 การให้คำาจำากัดความของศัพท์ที่สำาคัญ	

	 ๙.	แสดงกฎเกณฑ์หรือปริภาสา	และหลักการที่สำาคัญในการทำาตัวรูป

	 ๑๐.	 แสดงวิธีทำาตัวรูปซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำาหรับผู้ศึกษาจะใช้เป็นแม่แบบในการทำาตัวรูปอุทาหรณ์ตัวอื่นๆ

	 ๑๑.	ลักษณะพิเศษของแต่ละกัณฑ์	 (๑)	สนธิกัณฑ์	มีการแสดงตัดบท/ต่อบท	 (๒)	นามกัณฑ์	มีการ

ทำาตัวรูปของนามบทในแต่ละวิภัตติ	 และการแจกปทมาลา	 (๓)	 การกกัณฑ์	 การลงวิภัตตินามในอรรถต่าง	 ๆ	 

(๔)	 สมาสกัณฑ์	 มีการวิเคราะห์คำาศัพท์	 [บท+บท]	 (๕)	 ตัทธิตกัณฑ์	 มีการวิเคราะห์คำาศัพท์	 [บท+ปัจจัย]	 

(๖)	 อาขยาตกัณฑ์	 มีการทำาตัวรูป	 และการแจกปทมาลากิริยาบท	 และ	 (๗)	 กิพพิธานกัณฑ์	 มีการวิเคราะห์	

บอกรูปและสาธนะของคำาศัพท์

	 ๑๒.	แบบฝึกหัดท้ายกัณฑ์ของแต่ละกัณฑ์ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ	 เพื่อเป็นการประเมินผลการศึกษา	

ของนักศึกษาแต่ละท่าน	ว่าสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน	หลังจากศึกษาจบกัณฑ์นั้น	ๆ	แล้ว	



รูปสิทธิทีปนี

โครงสร้างหนังสือรูปสิทธิทีปนี

 เนื้อหาสาระของหนังสือรูปสิทธิทีปนีนี้	 แบ่งออกเป็น	 ๗	 กัณฑ์	 โดยอิงอาศัยเนื้อหาสาระจากคัมภีร์ 

ปทรูปสิทธิ	มาเป็นต้นแบบในการเรียบเรียง	ว่าด้วยกัณฑ์ต่าง	ๆ	ดังนี้คือ	

 ๑.  สนธิกัณฑ์ ว่าด้วยการเรียกชื่อ	และการตัดบท	การต่อบท	
 ๒. นามกัณฑ์ ว่าด้วยการประกอบวิภัตตินาม	และการแจกปทมาลา	

 ๓. การกกัณฑ์ ว่าด้วยการลงวิภัตตินามในอรรถต่าง	ๆ	และความสัมพันธ์ของบทต่าง	ๆ	ในประโยค

 ๔. สมาสกัณฑ์ ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่	๒	บทขึ้นไป	เข้าเป็นบทเดียวกัน	โดยมีการตั้งวิเคราะห์ศัพท์

ก่อนจะแสดงรูปสำาเร็จ	เพื่อให้เห็นบทเดิม	กับบทที่สำาเร็จเป็นสมาสแล้ว

 ๕. ตัทธิตกัณฑ์ ว่าด้วยการสร้างคำาศัพท์ใหม่	 โดยมีการย่อศัพท์นามกับปัจจัยเข้าด้วยกัน	 รวมทั้ง 

มีการตั้งวิเคราะห์ศัพท์	เพื่อให้เห็นศัพท์เดิมและอรรถของปัจจัยก่อน	เช่นเดียวกับสมาส	

 ๖.  อาขยาตกัณฑ	์ว่าด้วยการสร้างคำาศัพท์กิริยา	โดยมีส่วนประกอบหรือเครื่องปรุง	๓	ประการ	คือ	

ธาตุ	ปัจจัย	และวิภัตติ	รูปสำาเร็จเป็นกิริยา	มีการแจกปทมาลา	และฝึกประกอบโยคะ	(ประธานในประโยค)	

 ๗. กิพพิธานกัณฑ์ ว่าด้วยการให้คำาจำากัดความของคำาศัพท์	โดยมีการตั้งวิเคราะห์	บอกรูป	และสาธนะ 

องค์ประกอบแต่ละกัณฑ์ของคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

 หนังสือรูปสิทธิทีปนีนี้อิงอาศัยคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งโครงสร้างของคัมภีร์ปทรูปสิทธิประกอบด้วยองค์

ประกอบที่สำาคัญ	๓	ประการ	คือ	สูตร	วุตติ	และอุทาหรณ์	ดังนี้

 ๑. สูตร	คือ	กฎเกณฑ์ข้อบังคับ	มีวิเคราะห์ว่า	“อตฺถำ	อภิสเวตีติ	สุตฺตำ”	ย่อมไหลออก	ซึ่งประโยชน์	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสูตร	สูตรในคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้นำามาจากคัมภีร์กัจจายนะ	แต่มีการเรียบเรียงใหม่ตามเนื้อหา	

และการสำาเร็จรูปของแต่ละศัพท์เป็นสำาคัญ	นับรวมสูตรที่แสดงไว้	๒	ครั้ง	คือในนามและในการก	มีทั้งหมด	๖๘๔	

สูตร	โดยเพิ่มเข้ามาอีก	๒	สูตร	คือ	(๑)	โอภาโว	กฺวจิ	โยสุ	วการสฺส	(๒)	ภทนฺตสฺส	ภทฺทนฺตภนฺเต	ซึ่งทั้งสองสูตรนี้	 

ไม่ปรากฏในคัมภีร์กัจจายนะ	และมีการตัดบางสูตรออก	โดยไม่นำามาแสดงในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	๗	สูตร	คือ	(๑)	

โส	วา,	(๒)	อิตฺถิปุมนปุำสกสงฺขฺยำ,	(๓)	สมาเส	จ	วิภาสา,	(๔)	กาเล	(นามกัณฑ์),	(๕)	อนฺเต	นิคฺคหีตำ,	(๖)	อรห- 

สกฺกาทีหิ	ตุำ	และ	(๗)	สจชานำ	กคา	ณานุพนฺเธ

 ๒. วุตติ คือ	คำาอธิบายสูตร	มีวิเคราะห์ว่า	“สุตฺตตฺถำ	วจตีติ	วุตฺติ”	ย่อมกล่าว	เนื้อความของสูตร	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวุตติ	(บอกความหมายของสูตร)	หรือวิเคราะห์ว่า	“อตฺโถ	วุจฺจติ	เอตายาติ	วุตฺติ”	เนื้อความ	

ย่อมถูกกล่าว	ด้วยคำาอธิบายสูตรนี้	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวุตติ	(เป็นเครื่องอธิบายเนื้อความของสูตร)	ซึ่งวุตตินี้	มี	

(ฏ)
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๓	ประเภท	ได้แก่	

  ๒.๑ สุตตวุตติ วุตติที่มีอยู่ในสูตร	
  ๒.๒ อนุวัตตนวุตติ	วุตติที่ตามมาจากสูตรอื่น	

  ๒.๓ ปักขิปนวุตต ิ	วุตติที่ใส่เข้ามาเพื่ออธิบายความหมายของสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

 ๓. อุทาหรณ	์คือ	ตัวอย่าง	เพื่อให้เห็นถึงวิธีการสร้างคำาศัพท์	หรือองค์ประกอบของคำาประเภทต่าง	ๆ 	 

ในคัมภีร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น	ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวนั้น	ก็นำามาจากพระบาลี	อรรถกถา	ฎีกา	นั่นเอง

ประเภทหรือลักษณะของสูตร มี ๖ ประการ 

 ๑. สญฺญาสุตฺต	สูตรสำาหรับตั้งชื่อ	เช่น	“อกฺขราปาทโย	เอกจตฺตาลีสำ”	ตั้งชื่อวัณณะ	๔๑	ตัว	มี	อ	เป็นต้น	 

ชื่อว่าอักษร

 ๒. ปริภาสาสุตฺต สูตรที่กล่าวกำาหนดกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	มี	๓	ประการ	คือ

   ๒.๑ สญฺญงฺคปริภาสา	 	 ปริภาสาเกี่ยวกับชื่อ	 เช่น	 “ปรสมญฺญา	 ปโยเค”	 เมื่อมีการ

ประกอบที่สมควร	ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตหรือไวยากรณ์ของอาจารย์เหล่าอื่น	ย่อมถูกนำามาใช้แม้ในคัมภีร์กัจจายนะ

นี้	หมายความว่า	จะยืมชื่อต่าง	ๆ	ที่คัมภีร์กัจจายนะไม่มี	นำามาใช้ในคัมภีร์กัจจายนะนี้ด้วย

   ๒.๒ วิธฺยงฺคปริภาสา	 ปริภาสาเกี่ยวกับวิธีการทำาตัวรูป	 เช่น	 “ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรำ	 สเรน	 

วิโยชเย”	นักศึกษาพึงแยกพยัญชนะตัวหน้าออกจากสระ	ให้ตั้งอยู่ข้างหน้า	ไม่ให้มีสระ	เป็นการบอกวิธีการทำาตัว

รูปว่า	ก่อนจะแปลง	หรือจะลบอักษร	เป็นต้น	ให้แยกออกมาจากกันเสียก่อน	แล้วจึงจะทำาขั้นตอนต่อไป

   ๒.๓ อนงฺคปริภาสา	 ปริภาสาทั่วไป	 เช่น	 “อตฺโถ	 อกฺขรสญฺญาโต”	 เนื้อความอันบุคคล

หมายรู้ได้ด้วยอักษร	เป็นการพูดคลุมเนื้อหาทั้งหมดว่า	เราจะทราบความหมายได้	ก็ต้องอาศัยอักษรเป็นตัวสื่อ

 ๓. วิธิสุตฺต		สูตรที่แสดงวิธีทำาตัวรูป	มี	๘	วิธี	คือ

   ๓.๑  โลปวิธิสุตฺต		สูตรที่แสดงวิธีการลบ	เช่น	“สรา	สเร	โลปํ”	เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า 

   ๓.๒ อาเทสวิธิสุตฺต		สูตรที่แสดงวิธีการแปลง	เช่น	“อพฺโภ	อภิ”	เพราะสระหลัง	แปลง	

อภิอุปสัค	เป็น	อพฺภ

   ๓.๓ อาคมวิธิสุตฺต	สูตรที่แสดงวิธีการลงอาคม	คือการลงอักษรใหม่	เช่น	“ยวมทนตรลา	

จาคมา”	เพราะสระหลัง	ลงอักษรอาคม	๘	ตัว	คือ	ยฺ,	วฺ,	มฺ,	ทฺ,	นฺ,	ตฺ,	รฺ	และ	ลฺ	ตามสมควรแก่อุทาหรณ์

ในพระบาลี

   ๓.๔ ทีฆวิธิสุตฺต		สูตรที่แสดงวิธีการทำาทีฆะ	คือการทำาสระเสียงสั้น	ให้เป็นสระเสียงยาว	 

เช่น	“ทีฆำ”	เมื่อลบสระหน้าแล้ว	ทีฆะสระหลัง	บ้าง

(ฐ)
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   ๓.๕ รสฺสวิธิสุตฺต	สูตรที่แสดงวิธีการทำารัสสะ	คือการทำาสระเสียงยาว	ให้เป็นสระเสียงสั้น	 

เช่น	“รสฺสำ”	เพราะพยัญชนะหลัง	รัสสะสระหน้า	บ้าง

   ๓.๖ นิเสธวิธิสุตฺต		สูตรที่แสดงวิธีการห้ามทำา	หรือให้เป็นปกติ	 เช่น	 “อติสฺส	จนฺตสฺส”	

ห้ามแปลง	ติ	อันเป็นที่สุดของ	อติอุปสัค	เป็น	จ	บ้าง

   ๓.๗ วิภตฺติวิธิสุตฺต	สูตรที่แสดงวิธีการลงวิภัตติ	เช่น	“ลิงฺคตฺเถ	ป€มา”	ลงปฐมาวิภัตติ	

ในอรรถแห่งลิงค์

   ๓.๘ ปจฺจยวิธิสุตฺต	สูตรที่แสดงวิธีการลงปัจจัย	เช่น	“กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ”	ลง	โต	ปัจจัย	 

ในอรรถปัญจมีวิภัตติ	บ้าง

 ๔. นิยมสุตฺต		สูตรที่ใช้กำาหนด	เช่น	“วคฺเค	โฆสาโฆสานำ	ตติยป€มา”	ในฐานะอันสมควร	พยัญชนะ

ตัวที่	๑	ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่	๒	และพยัญชนะตัวที่	๓	ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่	๔	ในวรรคทั้งห้า

 ๕. อติเทสสุตฺต		สูตรสำาหรับชี้แจงวิธีการให้สำาเร็จรูป	มี	๖	อย่าง	คือ

   ๕.๑ พฺยปเทสาติเทสสุตฺต	สูตรที่ชี้แจงชื่อ	เช่น	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามำวา	ตเวตุนาทีสุ	จ.	

สูตรนี้	ให้ตั้งตัทธิต	สมาส	และกิตก์	ยกเว้น	ตเว	และตุนปัจจัย	เป็นต้น	มีชื่อว่านาม

   ๕.๒ นิมิตฺตาติเทสสุตฺต 	สูตรที่ชี้แจงนิมิต	คือเหตุที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	เช่น	ตถา	
กตฺตริ	จ.	สูตรนี้บอกให้แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุ	กับ	ยปัจจัย	ในอรรถกัตตา	โดยทำานองที่แปลงในอรรถกรรม

   ๕.๓ ตํรูปาติเทสสุตฺต	สูตรที่ชี้แจงการเปลี่ยนรูปอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง	เช่น	อมฺห- 

ตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ	สฺมา	นาว.	สูตรนี้บอกให้ทำาการเปลี่ยนรูป	สฺมาวิภัตติที่อยู่หลังจาก	อมฺห,	

ตุมฺห,	นฺตุปัจจัย,	ราช,	พฺรหฺม,	อตฺต,	สข,	สตฺถุ	และปิตุศัพท์	เป็นต้น	เป็นเหมือน	นาวิภัตติ

   ๕.๔ ตํสภาวาติเทสสุตฺต		สูตรที่ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่ง	 

เช่น	อิตฺถิยำ	ภาสิตปุมิตฺถี	ปุมาว	เจ.	สูตรนี้	ให้ตั้งศัพท์วิเสสนะในอิตถีลิงค์ที่เคยเป็นปุงลิงค์	ให้เป็นเหมือนปุงลิงค์

   ๕.๕ สุตฺตาติเทสสุตฺต		สูตรที่ชี้แจงสูตรเกี่ยวกับวิธีต่าง	ๆ 	ที่กล่าวมาแล้ว	เช่น	อนุปทิฏฺ€านำ	 

วุตฺตโยคโต.	สูตรนี้แนะนำาให้ใช้สูตรที่ผ่านมาแล้วในการทำาตัวรูปของตัวอย่างที่ไม่ได้แสดงไว้

   ๕.๖ การิยาติเทสสุตฺต		สูตรที่ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีทำาตัวรูป	เช่น	เสเสสุ	นฺตุว.	สูตรนี้	บอก

วิธีทำาตัวรูปว่า	ในวิภัตติที่เหลือ	ก็ให้ตั้ง	นฺตปัจจัย	เป็นเหมือน	นฺตุปัจจัย	เมื่อตั้งเป็นเหมือน	นฺตุปัจจัยแล้ว	ก็ให้

ทำาตัวรูปเหมือนศัพท์ที่มี	นฺตุปัจจัยเป็นที่สุด

 ๖. อธิการสุตฺต	สูตรสำาหรับตามไปสู่สูตรอื่น	เช่น	“ชินวจนยุตฺตำ	หิ”	สูตร	วุตติ	และอุทาหรณ์	ต้องสมควร	 

ต่อพระพุทธพจน์เท่านั้น	สำาหรับอธิการนัยนี้	มี	๓	อย่าง	คือ

   ๖.๑ สีหคติกอธิการนย	นัยแห่งการตามไปเหมือนการไปของราชสีห์	หมายความว่า	ราชสีห์

(ฑ)
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นี้	ตามปกติ	สามารถที่จะไปข้างหน้าก็ได้	 เหลียวหลังก็ได้	ฉะนั้น	การตามไปนี้มุ่งหมายเอาการตามไปข้างหน้า 

ที่ข้ามสูตร	 เป็นจำานวนมาก	 และอุทาหรณ์ที่ปรากฏโดยมาก	 มุ่งเอาการตามไปที่เป็นการตามไปแบบย้อนกลับ	

โดยจะเป็นสูตรติดต่อกัน	หรือข้ามสูตรหลาย	ๆ	สูตรก็ได้	การที่จะรู้ว่าตามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับนี้	ให้ดูตาม

สูตรในคัมภีร์กัจจายนะ	เช่น	“อุศัพท์”	จากสูตร	“วโมทุทนฺตานำ”	(สูตรที่	๑๘)	ย้อนกลับมา	โดยข้ามถึงสามสูตร	

ตามมาสู่สูตร	“กฺวจาสวณฺณำ	ลุตฺเต”	(สูตรที่	๑๔),	“วาศัพท์”	จากสูตร	“นฺตสฺส	เส	วา”	(สูตรที่	๑๒๓)	ย้อน

กลับมาสู่สูตร	“นฺตุสฺส	นฺโต”	(สูตรที่	๑๒๒)	และ	“ลิงฺคศัพท์”	จากสูตร	“ลิงฺคญฺจ	นิปฺปจฺจเต”	(สูตรที่	๕๓)	

ข้ามไปสู่สูตร	“วา	ณปจฺเจ”	(สูตรที่	๓๔๔)	ข้ามไปไกลถึง	๒๙๐	สูตร	เป็นต้น

   ๖.๒ มณฺฑูกคติกอธิการนย	นัยแห่งการตามไปเหมือนการไปของกบ	หมายความว่า	กบ
นั้นมีปกติกระโดดไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งไม่เหมือนราชสีห์ที่สามารถเหลียวหลังได้	 และการตามไปนี้	 จะ

ข้ามเพียงสูตรเดียวหรือหลายสูตรก็ได้	แต่ต้องไปข้างหน้าเท่านั้น	 เช่น	“อสรูเป”	จากสูตร	“วา	ปโร	อสรูปา”	

(สูตรที่	๑๓)	ตามไปสู่สูตร	“อิวณฺโณ	ยำ	นวา”	(สูตรที่	๒๑)	การตามไปนี้	เป็นการตามไปที่มีการเปลี่ยนวิภัตติ	

จากเดิม	“อสรูปา”	เป็นปัญจมีวิภัตติ	แต่เมื่อตามไป	มีรูปเป็น	“อสรูเป”	เป็นสัตตมีวิภัตติ	และอีกตัวอย่างเช่น	

“วาศัพท์”	จากสูตร	“สพฺพสฺส	โส	ทามฺหิ	วา”	(สูตรที่	๒๖๐)	ข้ามไปแปดสูตร	ตามไปสู่สูตร	“ยวตำ	ตลนทการานำ	 

พฺยญฺชนานิ	จลญชการตฺตำ”	(สูตรที่	๒๖๙)	

   ๖.๓ นทีโสตคติกอธิการนย	นัยแห่งการตามไปเหมือนการไหลของกระแสน้ำา	เป็นไปตาม
ลำาดับ	โดยไปข้างหน้า	สูตรที่จะตามไปนี้	ต้องอยู่ติดกัน	หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“ยถานุปุพฺพิกคติกอธิการ-
นย”		นัยแห่งการตามไปตามลำาดับ	เช่น	“นฺตุสฺส”	จากสูตร	“นฺตุสฺสนฺโต	โยสุ	จ”	(สูตรที่	๙๒)	ตามไปสู่สูตร	

“สพฺพสฺส	วา	อำเสสุ”	(สูตรที่	๙๓)	เป็นต้น

ก�รทำ�ตัวรูป/วิธีที่ให้สำ�เร็จตัวรูป 
 การทำาตัวรูป	 เพื่อให้สำาเร็จรูปตามอุทาหรณ์ที่ตั้งไว้	 วิธีการที่ใช้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน	 บางรูปใช้วิธี

เดียว	บางรูปก็ทำาได้หลายวิธี	และในการทำาตัวรูปแต่ละตัวนั้น	ต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างกันไป	พอสรุปได้ดังนี้

	 ๑.	 ใช้สูตรโดยตรง	 เช่น	 เพราะสระหลัง	 แปลงนิคหิตเป็น	 มฺ	 และ	ทฺ	 ใช้สูตรว่า	 “มทา	สเร”	 เช่น	

“ตมหำ”	มาจาก	“ตำ	+	อหำ”,	“เอตทโวจ”	มาจาก	“เอตำ	+	อโวจ”	เป็นต้น

	 ๒.	 ใช้วิธีการแบ่งสูตร	เรียกว่า	“โยควิภาคะ”	เช่น	สูตรว่า	“มทา	สเร”	ด้วยสูตรโดยตรง	นิมิตเป็นเพราะ

สระหลัง	เมื่อแบ่งสูตรว่า	“มทา”	ตัดคำาว่า	“สเร”	ทิ้งไป	นิมิตก็ไม่จำากัดอยู่เฉพาะสระแล้ว	ฉะนั้น	เพราะพยัญชนะหลัง	 

ก็สามารถแปลงนิคหิต	เป็น	มฺ	ได้	เช่น	“พุทฺธมฺ	สรณมฺ	คจฺฉามิ”	มาจาก	“พุทฺธำ	สรณำ	คจฺฉามิ”

	 ๓.	 ใช้	จศัพท์,	วาศัพท์,	ตุศัพท์,	หรือ	อนฺตศัพท์	เป็นต้น	เช่น	จศัพท์ในสูตรว่า	“โท	ธสฺส	จ”	สามารถแปลง	

(ฒ)
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ธ	เป็น	ห	ได้	เช่น	“สาหุ	ทสฺสนำ”	มาจาก	“สาธุ	ทสฺสนำ”,	วาศัพท์ในสูตรว่า	“วคฺคนฺตำ	วา	วคฺเค”	สามารถแปลงนิคหิต 

เป็น	ลฺ	ได้	เช่น	“ปุลฺลิงฺคำ”	มาจาก	“ปุม	+	ลิงฺคำ”,	ตุศัพท์ในสูตรว่า	“พฺรหฺมโต	ตุ	สฺมึ	นิ”	สามารถแปลง	สฺมึวิภัตติ	เป็น	นิ	ได้	 

แม้หลังจากกมฺมศัพท์	จมฺมศัพท์	และมุทฺธศัพท์	เป็นต้น	เช่น	“กมฺมนิ”	มาจาก	“กมฺม	+	สฺมึ”,	“จมฺมนิ”	มาจาก	 

“จมฺม	+	สฺมึ”	และ	“มุทฺธนิ”	มาจาก	“มุทฺธ	+	สฺมึ”	เป็นต้น,	อนฺตศัพท์ในสูตรว่า	“ปุมนฺตสฺสา	สิมฺหิ”	เพราะ

สิวิภัตติ	สามารถแปลงที่สุดของ	มฆวศัพท์	และยุวศัพท์	เป็นต้น	พร้อมกับสิวิภัตติเป็น	อา	ได้	เช่น	“มฆวา”	

มาจาก	“มฆว	+	สิ”	เป็นต้น

	 ๔.	 ใช้วิธีที่แสดงนัยในสูตร	 เช่น	 ภาวนิเทศ,	 แสดงรูปพหุวจนะ	 เช่น	 “กาสตฺต”	 ภาวนิเทศในสูตรว่า	 

“กรสฺส	กาสตฺตมชฺชตนิมฺหิ”	ลง	สฺอาคม	เช่น	“อคมาสิ”	มาจาก	“อ	+	คมุ	+	สฺ	+	อี”,	ด้วยการแสดงเป็นพหุวจนะ 

ว่า	 “มหตำ”	 ในสูตรว่า	 “มหตำ	 มหา	 ตุลฺยาธิกรเณ	 ปเท”	 สามารถแปลง	 มหนฺตศัพท์	 เป็น	 มห	 ได้	 เช่น	

“มหพฺภยำ”	มาจาก	“มหนฺต	+	ภย”	เป็นต้น		

	 ๕.	 ใช้นิปาตนะ	วิธีการทำาตัวรูปโดยใช้รูปสำาเร็จที่มีปรากฏอยู่ในสูตร	เช่น	แปลง	อิม	เป็น	อิ	ด้วย	อินิปาตนะ	 

ในสูตรว่า	 “อิยตมกิเอสานมนฺตสฺสโร	 ทีฆำ	 กฺวจิ	 ทิสสฺส	 คุณำ	 โทรำ	 สกฺขี	 จ”	 เช่น	 “อีทิโส”	 ศัพท์เดิมมาจาก	 

“อิมสทฺทูปปท	+	ทิสธาตุ	+	กฺวิปัจจัย”	เป็นต้น

	 ๖.	 ในกรณีที่ไม่มีสูตรทำาจริง	ๆ	ก็จะใช้มหาสูตร	ซึ่งเป็นสูตรที่มีหน้าที่มาก	มีอยู่	๔	สูตร	คือ

	 	 ๖.๑		เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ.	(รูปสิทธิ.	ตัทธิต	สูตรที่	๓๗๐)	

	 	 ๖.๒.	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนา	สิชฺฌนฺติ.	(รูปสิทธิ.	ตัทธิต	สูตรที่	๔๒๓)

	 	 ๖.๓.	กฺวจิ	ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานำ	ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา	จ.	(รูปสิทธิ.	อาขยาต	สูตรที่	๔๘๘)

	 	 ๖.๔.	ปจฺจยา	ทนิฏฺ€า	นิปาตนา	สิชฺฌนฺติ.	(รูปสิทธิ.	กิพพิธาน	สูตรที่	๖๒๔)

	 ๗.	ใช้นิรุตตินัย	มี	๕	ประการ	คือ

	 	 ๗.๑		วณฺณาคม การลงอักษรใหม่	เช่น	“นกฺขตฺตราชาริว		ตารกานำ”	ศัพท์เดิมมาจาก	“นกฺขตฺต-

ราชา	+		อิว	ตารกานำ”	ลง	รฺอาคม	ด้วยสูตร	“ยวมทนตรลา	จาคมา”

	 	 ๗.๒	วณฺณวิปริยย	การสลับที่อักษร	(การกลับหน้ากลับหลังอักษร)	เช่น	“สตฺเต		หึสตีติ		สีโห”	
(หึส		หึสายำ	ในการเบียดเบียน	+	อ)	เมื่อควรจะเป็น	“หึโส”	เพราะมาจาก	หึสธาตุ	แต่ก็กลับหน้ากลับหลังเป็น	

สึห	แล้วลบนิคหิต	และทำาทีฆะ	

	 	 ๗.๓	วณฺณวิการ	การเปลี่ยนแปลงอักษร	เช่น	“นิยโก”	ศัพท์เดิมเป็น	“นิชโก”	แปลง	ช	เป็น	ย

	 	 ๗.๔	วณฺณนาส 	การลบอักษร	เช่น	เมขลา	มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	“เมหนสฺส		ขสฺส		มาลา		

เมขลา”	ศัพท์เดิมมาจาก	“เมหน	+	ข	+	มาลา”	โดยลบ	“หน”	และ	“มา”	สำาเร็จรูปเป็น	“เมขลา”

	 	 ๗.๕	ธาตุอตฺถาติสยโยค		การเพิ่มอรรถพิเศษของธาตุ	เช่น	“	มหิยำ		รวตีติ		มยูโร”	(ย่อม

(ณ)
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รื่นรมย์	บนแผ่นดิน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามยูร.	(นกยูง)	คำาว่า	“มยูโร”	มาจาก	“มหีสทฺทูปปท	+	รุ		สทฺเท	ใน

การทำาเสียง	+	อปัจจัย”	แต่	รุธาตุ	ยังสามารถกล่าวอรรถ	รมณ	(รื่นรมย์,	ยินดี)	ได้อีก	ซึ่งเป็นอรรถที่เพิ่มเข้า

มา	การที่	รุธาตุกล่าวอรรถพิเศษเพิ่มเติมได้นั้น	เรียกว่า	“อตฺถาติสย”

แนะนําการศึกษาหนังสือรูปสิทธิทีปนี

 หนังสือรูปสิทธิทีปนี	มี	๗	กัณฑ์	คือ	(๑)	สนธิกัณฑ์	(๒)	นามกัณฑ์	(๓)	การกกัณฑ์	(๔)	สมาสกัณฑ์	 

(๕)	ตัทธิตกัณฑ์	(๖)	อาขยาตกัณฑ์	และ	(๗)	กิพพิธานกัณฑ์	แต่เวลาศึกษาควรศึกษาตามความสัมพันธ์ของ

การนำาไปใช้	เพื่อให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ	ฉะนั้น	จึงควรแบ่งการศึกษาออกเป็น	๓	ช่วง	ดังนี้

	 	 ช่วงที่	๑	 สนธิกัณฑ์	/	นามกัณฑ์	/	อาขยาตกัณฑ์

	 	 ช่วงที่	๒	 กิพพิธานกัณฑ์	/	สมาสกัณฑ์	/	ตัทธิตกัณฑ์

	 	 ช่วงที่	๓		การกกัณฑ์

	 การศึกษาในช่วงต้น	(๑)	ศึกษาสนธิกัณฑ์	เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบเรื่องอักษร	ชื่อต่าง	ๆ	และการตัดบท	

การต่อบท	 (๒)	 ศึกษานามกัณฑ์	 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับบทนามและวิธีประกอบวิภัตตินาม	 และ	 (๓)	

ศึกษาอาขยาตกัณฑ์	เพื่อให้นักศึกษารู้จักการสร้างคำาศัพท์กิริยา	ซึ่งการศึกษาช่วงแรกนี้	เป็นการศึกษาเพื่อปูพื้น

ฐานให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคสั้น	 ๆ	 ที่มีประธานกับกิริยาคุมพากย์เป็นองค์ประกอบ

หลัก

	 การศึกษาในช่วงที่	๒	เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคำาศัพท์ชั้นที่หนึ่ง	เป็นเรื่องของกิตก์	และชั้นที่สอง/

ชั้นที่สาม	เป็นเรื่องของสมาสและตัทธิต	ซึ่งทั้งสามกัณฑ์นี้เป็นการศึกษาการตั้งวิเคราะห์	และบทวิเคราะห์เหล่านั้น	 

ก็คือการให้คำาจำากัดความของคำาศัพท์แต่ละศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบททั้งสาม	 สาเหตุที่ต้องศึกษาเรื่องกิตก์ก่อน	

เพราะการตั้งวิเคราะห์นั้น	ต้องอาศัยกิริยาอาขยาตมาตั้งรูปวิเคราะห์	และกิตก์เองก็เป็นการสร้างคำาศัพท์ที่มีธาตุ	

เป็นส่วนประกอบสำาคัญเหมือนอาขยาต	อีกประการหนึ่ง	ในประโยคขยายต้องอาศัยกิริยากิตก์เป็นตัวเชื่อม	เรียกว่า

กิริยาในระหว่าง	ส่วนสมาสและตัทธิตเอง	ก็ต้องอาศัยบทต่าง	ๆ	ซึ่งส่วนใหญ่สำาเร็จมาจากกิตก์	นำามาสร้างเป็นสมาส 

และตัทธิตด้วย	ฉะนั้น	การศึกษากิตก์ต่อจากอาขยาต	แล้วจึงศึกษาสมาสและตัทธิต	จึงช่วยให้ผู้ศึกษาสะดวกที่

จะทำาความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการสร้างคำาศัพท์ในกลุ่มนี้	

	 การศึกษาในช่วงที่	๓	ศึกษาเรื่องของวิภัตติในอรรถต่าง	ๆ	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของบทเหล่านั้น	 

ที่มีต่อโครงสร้างของประโยคด้วย	 เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับธาตุและปัจจัยที่มีอยู่ในอาขยาตและกิตก์แล้ว	 การศึกษา

องค์รวมทั้งประโยค	 ว่าแต่ละบททำาหน้าที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างไร	 ก็จะสามารถทำาให้เข้าใจประโยคได้ง่าย

ยิ่งขึ้น	และนี่คือสาเหตุที่นำาการกกัณฑ์มาศึกษาในช่วงสุดท้าย

(ต)



รูปสิทธิทีปนี

	 ในการศึกษาแต่ละช่วงนั้น	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค	 โดยเริ่มจากประโยค 

สั้น	ๆ	ที่มีเฉพาะประธานกับกิริยาก่อน	รวมทั้งฝึกแต่งและแปลไปด้วยในช่วงแรก	ต่อมาในช่วงที่	๒	จึงฝึกแต่ง 

และแปลประโยคขยายที่มีกิริยากิตก์เป็นตัวเชื่อม	 อันมีรายละเอียดของลำาดับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในประโยค 

มากขึ้น	 ส่วนช่วงสุดท้าย	 จะเน้นถึงเหตุผลในการใช้วิภัตตินามที่มีอรรถต่าง	 ๆ	 กัน	 และเมื่อนำามาประกอบ 

ในบทแต่ละบทแล้ว	 จะทำาให้บทเหล่านั้นมีหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในประโยคในรูปแบบ 

ที่ต่างกันไป	 การศึกษาที่แบ่งเป็น	 ๓	 ช่วงดังกล่าว	 เพื่อให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ไวยากรณ์ควบคู่ไปกับฝึกทักษะในการ 

นำาไวยากรณ์ไปใช้ในการอ่าน	 การเขียนและการแปลไปพร้อม	 ๆ	 กันเลย	 ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถ 

นำาความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อหาประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ภาษามคธของตัวนักศึกษาเอง	

	 เชื่อว่ามีผู้ศึกษาภาษามคธจำานวนไม่น้อย	 ต้องการนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นอุปกรณ์ใน

การศึกษาค้นคว้า	 ทำาความเข้าใจหลักธรรมคำาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระ

ไตรปิฎก	อรรถกถา	และฎีกาต่าง	ๆ	ฉะนั้น	จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือรูปสิทธิทีปนีนี้	จะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้น

หนึ่งที่จะช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นด้วยดี

(ถ)



กจฺจายนสุตฺตปาฐ
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

____________ 

๑ - สนฺธิกณฺฑ

๑.๑ - สนฺธิกปฺป ป€มกณฺฑ

๑  : ๑.* อตฺโถ  อกฺขร-ส�ฺ�าโต.
๒  : ๒. อกฺขรา'ปา'ทโย  เอกจตฺตาลีสํ.
๓ : ๓. ตตฺโถ'ทนฺตา  สรา  อฏฺ€.
๔ : ๔. ลหุ-มตฺตา  ตโย  รสฺสา.
๕ : ๕. อ�ฺเ�  ทีฆา.
๖ : ๘. เสสา  พฺย�ฺชนา.
๗ : ๙. วคฺคา  ป�ฺจ-ป�ฺจโส  มนฺตา.
๘ : ๑๐. อํอิติ  นิคฺคหีตํ.
๙ : ๑๑. ปร-สม�ฺ�า  ปโยเค.
๑๐ : ๑๒. ปุพฺพ'มโธ€ิต'มสฺสรํ  สเรน  วิโยชเย.
๑๑ : ๑๔. นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

อิติ  สนฺธิกปฺเป  ป€โม  กณฺโฑ.

๑.๒ - สนฺธิกปฺป ทุติยกณฺฑ

๑๒ : ๑๓. สรา  สเร  โลปํ.
๑๓ : ๑๕. วา  ปโร  อสรูปา.
๑๔ : ๑๖. กฺวจา'สวณฺณํ  ลุตฺเต.
๑๕ : ๑๗. ทีฆํ.
๑๖ : ๑๘. ปุพฺโพ  จ.
๑๗ : ๑๙. ย'เมทนฺตสฺสา'เทโส.
๑๘ : ๒๐. ว'โมทุทนฺตานํ.
๑๙ : ๒๒. สพฺโพ  จํ  ติ.

 *หมายเหตุ : เลขแถวหน้า เป็นลำ ดับในคัมภีร์กัจจายนะ ส่วนเลขแถวหลัง เป็นลำ ดับในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
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๒๐ : ๒๗. โท  ธสฺส  จ. 
๒๑ : ๒๑. อิวณฺโณ  ยํ  นวา.
๒๒ : ๒๘. เอวาทิสฺส  ริ  ปุพฺโพ  จ  รสฺโส.

อิติ  สนฺธิกปฺเป  ทุติโย  กณฺโฑ.

๑.๓ - สนฺธิกปฺป ตติยกณฺฑ

๒๓ : ๓๖. สรา  ปกติ  พฺย�ฺชเน.
๒๔ : ๓๕. สเร  กฺวจิ.
๒๕ : ๓๗. ทีฆํ.
๒๖ : ๓๘. รสฺสํ.
๒๗ : ๓๙. โลป�ฺจ  ตตฺรา'กาโร.
๒๘ : ๔๐. ปร  เทฺวภาโว  €าเน.
๒๙ : ๔๒. วคฺเค  โฆสาโฆสานํ  ตติย-ป€มา.

อิติ  สนฺธิกปฺเป  ตติโย  กณฺโฑ.

๑.๔ - สนฺธิกปฺป จตุตฺถกณฺฑ

๓๐ : ๕๘. อํ  พฺย�ฺชเน  นิคฺคหีตํ.
๓๑ : ๔๙. วคฺคนฺตํ  วา  วคฺเค.
๓๒ : ๕๐. เอเห  �ํ.
๓๓ : ๕๑. ส  เย  จ.
๓๔ : ๕๒. ม-ทา  สเร.
๓๕ : ๓๔. ย-ว-ม-ท-น-ต-ร-ลา  จา'คมา.
๓๖ : ๔๗. กฺวจิ  โอ  พฺย�ฺชเน.
๓๗ : ๕๗. นิคฺคหีต�ฺจ.
๓๘ : ๕๓. กฺวจิ  โลปํ.
๓๙ : ๕๔. พฺย�ฺชเน  จ.
๔๐ : ๕๕. ปโร  วา  สโร.
๔๑ : ๕๖. พฺย�ฺชโน  จ  วิส�ฺโ�โค.

อิติ  สนฺธิกปฺเป  จตุตฺโถ  กณฺโฑ.



นามกณฺฑ (3)

๑.๕ - สนฺธิกปฺป ป�ฺจมกณฺฑ

๔๒ : ๓๒. โค  สเร  ปุถสฺสา'คโม  กฺวจิ.
๔๓ : ๓๓. ปาสฺส  จ'นฺโต  รสฺโส.
๔๔ : ๒๔. อพฺโภ  อภิ.
๔๕ : ๒๕. อชฺโฌ  อธิ.
๔๖ : ๒๖. เต  น  วา  อิวณฺเณ.
๔๗ : ๒๓. อติสฺส  จ'นฺตสฺส.
๔๘ : ๔๓. กฺวจิ  ปฏิ  ปติสฺส.
๔๙ : ๔๔. ปุถสฺสุ  พฺย�ฺชเน.
๕๐ : ๔๕. โอ  อวสฺส.
๕๑ : ๕๙. อนุปทิฏฺ€านํ  วุตฺต-โยคโต.

อิติ  สนฺธิกปฺเป  ป�ฺจโม  กณฺโฑ.

สนฺธิสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________

๒ - นามกณฺฑ

๒.๑ - นามกปฺป ป€มกณฺฑ

๕๒ : ๖๐. ชิน-วจน-ยุตฺตํ  หิ.
๕๓ : ๖๑. ลิงฺค�ฺจ  นิปฺปจฺจเต.
๕๔ : ๖๒. ตโต  จ  วิภตฺติโย.
๕๕ : ๖๓. สิ-โย-อํ-โย-นา-หิ-ส-นํ-สฺมา-หิ-ส-นํ-สฺมึ-สุ.
๕๖ : ๖๔. ต'ทนุปโรเธน.
๕๗ : ๗๑. อาลปเน  สิ  คส�ฺโ�.
๕๘ : ๒๙. อิวณฺณุวณฺณา  ฌ-ลา.
๕๙ : ๑๘๒. เต  อิตฺถิขฺยา  โป.
๖๐ : ๑๗๗. อา  โฆ.
๖๑ : ๘๖. สาคโม  เส.
๖๒ : ๒๐๖. สํสาเสฺว'กวจเนสุ  จ.
๖๓ : ๒๑๗. เอติมาส'มิ.
๖๔ : ๒๑๖. ตสฺสา  วา.



กจฺจายนสุตฺตปา€(4)

๖๕ : ๒๑๕. ตโต  สสฺส  สฺสาย.
๖๖ : ๒๐๕. โฆ  รสฺสํ.
๖๗ : ๒๒๙. โน  จ  ทฺวาทิโต  นํมฺหิ.
๖๘ : ๑๘๔. อ'มา  ปโต  สฺมึ-สฺมานํ  วา.
๖๙ : ๑๘๖. อาทิโต  โอ  จ.
๗๐ : ๓๐. ฌ-ลาน'มิยุวา  สเร  วา.
๗๑ : ๕๐๕. ย-วการา  จ.
๗๒ : ๑๘๕. ปส�ฺ�สฺส  จ.
๗๓ : ๑๗๔. คาว  เส.
๗๔ : ๑๖๙. โยสุ  จ.
๗๕ : ๑๗๐. อวํมฺหิ  จ.
๗๖ : ๑๗๑. อาวสฺสุ  วา.
๗๗ : ๑๗๕. ตโต  น'มํ  ปติมฺหา'ลุตฺเต  จ  สมาเส.
๗๘ : ๓๑. โอ  สเร  จ.
๗๙ : ๔๖. ตพฺพิปรีตูปปเท  พฺย�ฺชเน  จ.
๘๐ : ๑๗๓. โคณ  นํมฺหิ  วา.
๘๑ : ๑๗๒. สุ-หิ-นาสุ  จ.
๘๒ : ๑๔๙. อํ-โม  นิคฺคหีตํ  ฌ-ล-เปหิ.
๘๓ : ๖๗. สรโลโป'มาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ  สรโลเป  ตุ  ปกติ.
๘๔ : ๑๔๔. อโฆ  รสฺส'เมกวจนโยสฺว'ปิ  จ.
๘๕ : ๑๕๐. น  สิสฺมิ'มนปํสกานิ.
๘๖ : ๒๒๗. อุภาทิโต  น'มินฺนํ.
๘๗ : ๒๓๑. อิณฺณ'มิณฺณนฺนํ  ตีหิ  สงฺขฺยาหิ.
๘๘ : ๑๔๗. โยสุ  กต-นิการ-โลเปสุ  ทีฆํ.
๘๙ : ๘๗. สุ-นํ-หิสุ  จ.
๙๐ : ๒๕๒. ป�ฺจาทีน'มตฺตํ.
๙๑ : ๑๙๔. ปติสฺสิ'นีมฺหิ.
๙๒ : ๑๐๐. นฺตุสฺส'นฺโต  โยสุ  จ.
๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส  วา  อํ-เสสุ.
๙๔ : ๑๐๕. สิมฺหิ  วา.
๙๕ : ๑๔๕. อคฺคิสฺสิ'นิ.
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๙๖ : ๑๔๘. โยสฺว'กตรสฺโส  โฌ.
๙๗ : ๑๕๖. เว-โวสุ  โล  จ.
๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน'มานตฺต'มีกาเร.
๙๙ : ๘๑. สฺมา-หิ-สฺมึนํ  มฺหา-ภิ-มฺหิ  วา.
๑๐๐ : ๒๑๔. น  ติเมหิ  กตากาเรหิ.
๑๐๑ : ๘๐. สุหิสฺว'กาโร  เอ.
๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ  นํมฺหิ  จ.
๑๐๓ : ๗๙. อโต  เนน.
๑๐๔ : ๖๖. โส.
๑๐๕ : ๐. โส  วา.
๑๐๖ : ๓๑๓. ทีโฆ'เรหิ.
๑๐๗ : ๖๙. สพฺพ-โย-นีน'มาเอ.
๑๐๘ : ๙๐. สฺมา-สฺมึนํ  วา.
๑๐๙ : ๓๐๔. อาย  จตุตฺเถ'กวจนสฺส  ตุ.
๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย  เนว  จ  สพฺพนาเมหิ.
๑๑๑ : ๑๗๙. ฆโต  นาทีนํ.
๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต  ยา.
๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต  คสฺเส  วา.
๑๑๔ : ๑๗๘. ฆเต  จ.
๑๑๕ : ๑๘๑. น  อมฺมาทิโต.
๑๑๖ : ๑๕๗. อ-กตรสฺสา  ลโต  ยฺวา'ลปนสฺส  เว-โว.
๑๑๗ : ๑๒๔. ฌ-ลโต  สสฺส  โน  วา.
๑๑๘ : ๑๔๖. ฆ-ปโต  จ  โยนํ  โลโป.
๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต  โวกาโร  จ.

อิติ  นามกปฺเป  ป€โม  กณฺโฑ.

๒.๒ - นามกปฺป ทุติยกณฺฑ

๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส  มมํ  สวิภตฺติสฺส  เส.
๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ  โยมฺหิ  ป€เม.
๑๒๒ : ๙๙. นฺตุสฺส  นฺโต.
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๑๒๓ : ๑๐๓. นฺตสฺส  เส  วา.
๑๒๔ : ๙๘. อา  สิมฺหิ.
๑๒๕ : ๑๙๘. อํ  นปํสเก.
๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺณา  จ  เค.
๑๒๗ : ๑๐๒. โต-ติ-ตา  ส-สฺมึ-นาสุ.
๑๒๘ : ๑๐๔. นํมฺหิ  ตํ  วา.
๑๒๙ : ๒๒๒. อิมสฺสิ'ท'มํสิสุ  นปํสเก.
๑๓๐ : ๒๒๕. อมุสฺสา'ทํ
๑๓๑ : ๐. อิตฺถิ-ปุม-นปํสก-สงฺขฺยํ.
๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ  ทฺวินฺนํ  เทฺว  จ.
๑๓๓ : ๒๓๐. ติ-จตุนฺนํ  ติสฺโส-จตสฺโส-ตโย-จตฺตาโร-ตีณิ-จตฺตาริ.
๑๓๔ : ๒๕๑. ป�ฺจาทีน'มกาโร.
๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส  ร�ฺโ�-ราชิโน  เส.
๑๓๖ : ๑๑๙. ร�ฺ�ํ  นํมฺหิ  วา.
๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺหิ  ร�ฺ�า  วา.
๑๓๘ : ๑๒๑. สฺมึมฺหิ  ร�ฺเ�-ราชินิ.
๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมฺห'มฺหากํ  ตยิ-มยิ.
๑๔๐ : ๒๓๒. ตฺว'มหํ  สิมฺหิ  จ.
๑๔๑ : ๒๔๑. ตว-มม  เส.
๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยฺหํ-มยฺห�ฺจ.
๑๔๓ : ๒๓๕. ตํ-ม'มํมฺหิ.
๑๔๔ : ๒๓๔. ตวํ-มม�ฺจ  นวา.
๑๔๕ : ๒๓๘. นามฺหิ  ตยา-มยา.
๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมฺหสฺส  ตุวํ-ตฺว'มํมฺหิ.
๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต  ทุติยา-จตุตฺถี-ฉฏฺ€ีสุ  โว-โน.
๑๔๘ : ๒๔๗. เต-เม'กวจเนสุ  จ.
๑๔๙ : ๒๔๘. น  อํมฺหิ.
๑๕๐ : ๒๔๙. วา  ตติเย  จ.
๑๕๑ : ๒๕๐. พหุวจเนสุ  โว-โน.
๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมนฺตสฺสา  สิมฺหิ.
๑๕๓ : ๑๓๘. อ'มาลปเน'กวจเน.
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๑๕๔ : ๐. สมาเส  จ  วิภาสา.
๑๕๕ : ๑๓๗. โยสฺ'วาโน.
๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน  สฺมึมฺหิ  วา.
๑๕๗ : ๑๔๐. หิวิภตฺติมฺหิ  จ.
๑๕๘ : ๑๔๓. สุสฺมิ'มา  วา.
๑๕๙ : ๑๓๙. อุ  นามฺหิ  จ.
๑๖๐ : ๑๙๗. อ  กมฺมนฺตสฺส  จ.

อิติ  นามกปฺเป  ทุติโย  กณฺโฑ.

๒.๓ - นามกปฺป ตติยกณฺฑ

๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมฺห'มฺเหหิ  น'มากํ.
๑๖๒ : ๒๓๗. วา  ยฺว'ปฺป€โม.
๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺสํ.
๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต  ป€โม.
๑๖๕ : ๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺ€า  วา.
๑๖๖ : ๒๐๙. น'า�ฺ�ํ  สพฺพนามิกํ.
๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ  จ.
๑๖๘ : ๒๐๓. สพฺพโต  นํ  สํ-สานํ.
๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส  ราชุ  สุ-นํ-หิสุ  จ.
๑๗๐ : ๒๒๐. สพฺพสฺสิ'มสฺเส  วา.
๑๗๑ : ๒๑๙. อนิมิ  นามฺหิ  จ.
๑๗๒ : ๒๑๘. อ-นปํสกสฺส'ายํ  สิมฺหิ.
๑๗๓ : ๒๒๓. อมุสฺส  โม  สํ.
๑๗๔ : ๒๑๑. เอต-เตสํ  โต.
๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส  วา  นตฺตํ  สพฺพตฺถ.
๑๗๖ : ๒๑๓. ส-สฺมา-สฺมึ-สํ-สาสฺว'ตฺตํ.
๑๗๗ : ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส  จ.
๑๗๘ : ๒๒๔. สพฺพโต  โก.
๑๗๙ : ๒๐๔. ฆ-ปโต  สฺมึ-สานํ  สํ-สา.
๑๘๐ : ๒๐๗. เน'ตาหิ  สฺมิ'มาย-ยา.
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๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิโต  สฺมึ-นาน'มิ-อา.
๑๘๒ : ๙๗. สสฺส  โจ.
๑๘๓ : ๔๘,๓๘๖. เอเตส'โม  โลเป.
๑๘๔ : ๙๖. ส  สเร  วา'คโม.
๑๘๕ : ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺส  โส  เภ  โพ  จ'นฺเต.
๑๘๖ : ๑๐๗. สิมฺหิ  คจฺฉนฺตาทีนํ  นฺตสทฺโท  อํ.
๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสุ  นฺตุ'ว.
๑๘๘ : ๑๑๕. พฺรหฺม'ตฺต-สข-ราชาทิโต  อ'มานํ.
๑๘๙ : ๑๑๓. สฺ'ยา  จ.
๑๙๐ : ๑๑๔. โยน'มาโน.
๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต  จา'โย-โน.
๑๙๒ : ๑๓๕. สฺมิ'เม.
๑๙๓ : ๑๒๒. พฺรหฺมโต  คสฺส  จ.
๑๙๔ : ๑๓๑. สขนฺตสฺสิ  โน-นา-นํ-เสสุ.
๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร  หิมฺหิ  วา.
๑๙๖ : ๑๓๓. สุ-น'มํสุ  วา.
๑๙๗ : ๑๒๕. พฺรหฺมโต  ตุ  สฺมึ  นิ.
๑๙๘ : ๑๒๓. อุตฺตํ  ส-นาสุ.
๑๙๙ : ๑๕๘. สตฺถุ-ปิตาทีน'มา  สิสฺมึ  สิโลโป  จ.
๒๐๐ : ๑๕๙. อ�ฺเ�สฺ'วารตฺตํ.
๒๐๑ : ๑๖๓. วา  นํมฺหิ.
๒๐๒ : ๑๖๔. สตฺถุน'ตฺต�ฺจ.
๒๐๓ : ๑๖๒. อุ  สสฺมึ  สโลโป  จ.
๒๐๔ : ๑๖๗. สกมนฺธาตาทีน�ฺจ.
๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต  โยน'โม  ตุ.
๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต  สฺมิ'มิ.
๒๐๗ : ๑๖๑. นา  อา.
๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร  รสฺส'มิกาเร.
๒๐๙ : ๑๖๘. ปิตาทีน'มสิมฺหิ.
๒๑๐ : ๒๓๙. ตยา-ตยีนํ  ตกาโร  ตฺวตฺตํ  วา.

อิติ  นามกปฺเป  ตติโย  กณฺโฑ.
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๒.๔ - นามกปฺป จตุตฺถกณฺฑ

๒๑๑ : ๑๒๖. อตฺต'นฺโต  หิสฺมิ'มนตฺตํ.
๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต  สฺมึ  นิ.
๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส  โน.
๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา  นา.
๒๑๕ : ๑๔๑. ฌ-ลโต  จ.
๒๑๖ : ๑๘๐. ฆ-ปโต  สฺมึ  ยํ  วา.
๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ  นิ  นปํสเกหิ.
๒๑๘ : ๑๙๖. อโต  นิจฺจํ.
๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
๒๒๐ : ๗๔. เสสโต  โลปํ  คสิปิ.
๒๒๑ : ๒๘๒. สพฺพาส'มาวุโส'ปสคฺค-นิปาตาทีหิ  จ.
๒๒๒ : ๓๔๒. ปุมสฺส  ลิงฺคาทีสุ  สมาเสสุ.
๒๒๓ : ๑๘๘. อํ  ย'มีโต  ปส�ฺ�โต.
๒๒๔ : ๑๕๓. นํ  ฌโต  กตรสฺสา.
๒๒๕ : ๑๕๑. โยนํ  โน.
๒๒๖ : ๑๕๔. สฺมึ  นิ.
๒๒๗ : ๒๗๐. กิสฺส  ก  เว  จ.
๒๒๘ : ๒๗๒. กุ  หึ-หํสุ  จ.
๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ  จ.
๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺร-โต-เถสุ  จ.
๒๓๑ : ๒๖๓. สพฺพสฺเส'ตสฺสา'กาโร  วา.
๒๓๒ : ๒๖๗. เตฺร  นิจฺจํ.
๒๓๓ : ๒๖๔. เอ  โต-เถสุ  จ.
๒๓๔ : ๒๖๕. อิมสฺสิ  ถํ-ทานิ-ห-โต-เธสุ  จ.
๒๓๕ : ๒๘๑. อ  ธุนามฺหิ  จ.
๒๓๖ : ๒๘๐. เอต  รหิมฺหิ.
๒๓๗ : ๑๗๖. อิตฺถิย'มโต  อาปจฺจโย.
๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทิโต  วา  อี.
๒๓๙ : ๑๙๐. ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.
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๒๔๐ : ๑๙๓. ปติ-ภิกฺขุ-ราชี'การ'นฺเตหิ  อินี.
๒๔๑ : ๑๙๑. นฺตุสฺส  ต'มีกาเร.
๒๔๒ : ๑๙๒. ภวโต  โภโต.
๒๔๓ : ๑๑๐. โภ  เค  ตุ.
๒๔๔ : ๗๒. อการ-ปิตาทฺ'ยนฺตาน'มา.
๒๔๕ : ๑๕๒. ฌ-ล-ปา  รสฺสํ.
๒๔๖ : ๗๓. อากาโร  วา.

อิติ  นามกปฺเป  จตุตฺโถ  กณฺโฑ.

๒.๕ - นามกปฺป ป�ฺจมกณฺฑ

๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย  วิภตฺติ-ส�ฺ�าโย.
๒๔๘ : ๒๖๐. กฺวจิ  โต  ป�ฺจมฺยตฺเถ.
๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺร-ถ  สตฺตมิยา  สพฺพนาเมหิ.
๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต  ธิ.
๒๕๑ : ๒๖๙. กิสฺมา  โว.
๒๕๒ : ๒๗๑. หึ-หํ-หิ�ฺจนํ.
๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา  จ.
๒๕๔ : ๒๗๔. อิมสฺมา  ห-ธา  จ.
๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต  หึ.
๒๕๖ : ๐. กาเล.
๒๕๗ : ๒๗๖. กึ-สพฺพ'�ฺเ�'ก-ย-กุหิ  ทา-ทาจนํ.
๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา  ทานิ  จ.
๒๕๙ : ๒๗๙. อิมสฺมา  รหิ-ธุนา-ทานิ  จ.
๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส  โส  ทามฺหิ  วา.
๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺโณ  เย  โลป�ฺจ.
๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส  โช  อิยิฏฺเ€สุ.
๒๖๓ : ๓๙๒. ปสตฺถสฺส  โส  จ.
๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺติกสฺส  เนโท.
๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส  สาโธ.
๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส  กณฺ.
๒๖๗ : ๓๙๖. ยุวาน�ฺจ.
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๒๖๘ : ๓๙๗. วนฺตุ-มนฺตุ-วีน�ฺจ  โลโป.
๒๖๙ : ๔๑. ยวตํ  ต-ล-น-ท-การานํ  พฺย�ฺชนานิ  จ-ล-�-ช-การตฺตํ.
๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺห-ตุมฺห-นฺตุ-ราช-พฺรหฺม'ตฺต-สข-สตฺถุ-ปิตาทีหิ  สฺมา  นา'ว.

อิติ  นามกปฺเป  ป�ฺจโม  กณฺโฑ.

นามสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________

๓ - การกกณฺฑ

๒๗๑ : ๘๘  (๓๐๘)* ยสฺมา'ทเปติ  ภย'มาทตฺเต  วา  ต'ทปาทานํ.
๒๗๒ : ๓๐๙.  ธาตุ-นามาน'มุปสคฺค-โยคาทีสฺวปิ  จ.
๒๗๓ : ๓๑๐.  รกฺขณตฺถาน'มิจฺฉิตํ.
๒๗๔ : ๓๑๑.  เยน  วา'ทสฺสนํ.
๒๗๕ : ๓๑๒.  ทูร'นฺติก'ทฺธ-กาล-นิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสาโยค-วิภตฺต'ารปฺปโยค-สุทฺธปฺ-
    ปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺ-ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺธน-คุณวจน-ปณฺห-กถน-
    โถกา'กตฺตูสุ  จ.
๒๗๖ : ๘๔  (๓๐๒) ยสฺส  ทาตุกาโม  โรจเต  ธารยเต  วา  ตํ  สมฺปทานํ.
๒๗๗ : ๓๐๓.  สิลาฆ-หนุ-€า-สป-ธาร-ปิห-กุธ-ทุหิ'สฺโส'สูย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนุปติ- 
    คิณ-ปุพฺพกตฺตา'โรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตุมตฺถา'ลมตฺถ-ม�ฺ�า'นาทร'ปฺปาณินิ   
    คตฺยตฺถกมฺมนิ  อาสีสตฺถ-สมฺมุติ-ภิยฺย-สตฺตมฺยตฺเถสุ  จ.
๒๗๘ : ๙๓  (๓๒๐) โย'ธาโร  ต'โมกาสํ.
๒๗๙ : ๘๒  (๒๙๒) เยน  วา  กยิรเต  ตํ  กรณํ.
๒๘๐ : ๗๕  (๒๘๕) ยํ  กโรติ  ตํ  กมฺมํ.
๒๘๑ : ๗๗  (๒๙๔) โย  กโรติ  ส  กตฺตา.
๒๘๒ : ๒๙๕.  โย  กาเรติ  ส  เหตุ.
๒๘๓ : ๙๑  (๓๑๖) ยสฺส  วา  ปริคฺคโห  ตํ  สามี.
๒๘๔ : ๖๕  (๒๘๓) ลิงฺคตฺเถ  ป€มา.
๒๘๕ : ๗๐.  อาลปเน  จ.
๒๘๖ : ๘๓  (๒๙๑) กรเณ  ตติยา.
๒๘๗ : ๒๙๖.  สหาทิโยเค  จ.

 *หมายเหตุ : สูตรที่มีเลขในวงเล็บ คัมภีร์ปทรูปสิทธิแสดงไว้ ๒ แห่ง คือ นามและการก
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๒๘๘ : ๗๘  (๒๙๓) กตฺตริ  จ.
๒๘๙ : ๒๙๗.  เหตฺวตฺเถ  จ.
๒๙๐ : ๒๙๘.  สตฺตมฺยตฺเถ  จ.
๒๙๑ : ๒๙๙.  เยน'งฺควิกาโร.
๒๙๒ : ๓๐๐.  วิเสสเน  จ.
๒๙๓ : ๘๕  (๓๐๑) สมฺปทาเน  จตุตฺถี.
๒๙๔ : ๓๐๕.  นโม-โยคาทีสฺวปิ  จ.
๒๙๕ : ๘๙  (๓๐๗) อปาทาเน  ป�ฺจมี.
๒๙๖ : ๓๑๔.  การณตฺเถ  จ. 
๒๙๗ : ๗๖  (๒๘๔) กมฺมตฺเถ  ทุติยา.
๒๙๘ : ๒๘๗.  กาลทฺธาน'มจฺจนฺต-สํโยเค.
๒๙๙ : ๒๘๘.  กมฺมปฺ-ปวจนีย-ยุตฺเต.
๓๐๐ : ๒๘๖.  คติ-พุทฺธิ-ภุช-ป€-หร-กร-สยาทีนํ  การิเต  วา.
๓๐๑ : ๙๒  (๓๑๕) สามิสฺมึ  ฉฏฺ€ี.
๓๐๒ : ๙๔  (๓๑๙) โอกาเส  สตฺตมี.
๓๐๓ : ๓๒๑.  สามิสฺสราธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสูต-กุสเลหิ  จ.
๓๐๔ : ๓๒๒.  นิทฺธารเณ  จ.
๓๐๕ : ๓๒๓.  อนาทเร  จ.
๓๐๖ : ๒๘๙.  กฺวจิ  ทุติยา  ฉฏฺ€ีน'มตฺเถ.
๓๐๗ : ๒๙๐.  ตติยา-สตฺตมีน�ฺจ.
๓๐๘ : ๓๑๗.  ฉฏฺ€ี  จ.
๓๐๙ : ๓๑๘.  ทุติยา-ป�ฺจมีน�ฺจ.
๓๑๐ : ๓๒๔.  กมฺม-กรณ-นิมิตฺตตฺเถสุ  สตฺตมี.
๓๑๑ : ๓๒๕.  สมฺปทาเน  จ.
๓๑๒ : ๓๒๖.  ป�ฺจมฺยตฺเถ  จ.
๓๑๓ : ๓๒๗.  กาล-ภาเวสุ  จ.
๓๑๔ : ๓๒๘.  อุปธฺ'ยาธิกิสฺสร-วจเน.
๓๑๕ : ๓๒๙.  มณฺฑิตุ'สฺสุกฺเกสุ  ตติยา  จ.

อิติ  นามกปฺเป  การกกปฺโป  ฉฏฺโ€  กณฺโฑ.

การกสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________



(13)สมาสกณฺฑ

๔ - สมาสกณฺฑ

๓๑๖ : ๓๓๑. นามานํ  สมาโส  ยุตฺตตฺโถ.
๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ  วิภตฺติโย  โลปา  จ.
๓๑๘ : ๓๓๓. ปกติ  จ'สฺส  สรนฺตสฺส.
๓๑๙ : ๓๓๐. อุปสคฺค-นิปาต-ปุพฺพโก  อพฺยยีภาโว.
๓๒๐ : ๓๓๕. โส  นปํสก-ลิงฺโค.
๓๒๑ : ๓๔๙. ทิคุสฺเส'กตฺตํ.
๓๒๒ : ๓๕๙. ตถา  ทฺวนฺเท  ปาณิ-ตูริย-โยคฺค-เสน'งฺค-ขุทฺทชนฺตุก-วิวิธวิรุทฺธ-วิสภาคตฺถาทีน�ฺจ.
๓๒๓ : ๓๖๐. วิภาสา  รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธ�ฺ�-ชนปทาทีน�ฺจ.
๓๒๔ : ๓๓๙. ทฺวิปเท  ตุลฺยาธิกรเณ  กมฺมธารโย.
๓๒๕ : ๓๔๘. สงฺขฺยา-ปุพฺโพ  ทิคุ.
๓๒๖ : ๓๔๑. อุเภ  ตปฺปุริสา.
๓๒๗ : ๓๕๑. อ'มาทโย  ปร-ปเทภิ.
๓๒๘ : ๓๕๒. อ�ฺ�-ปทตฺเถสุ  พหุพฺพีหิ.
๓๒๙ : ๓๕๗. นามานํ  สมุจฺจโย  ทฺวนฺโท.
๓๓๐ : ๓๔๐. มหตํ  มหา  ตุลฺยาธิกรเณ  ปเท.
๓๓๑ : ๓๕๓. อิตฺถิยํ  ภาสิต-ปุมิตฺถี  ปุมา'ว  เจ.
๓๓๒ : ๓๔๓. กมฺมธารย-ส�ฺเ�  จ.
๓๓๓ : ๓๔๔. อตฺตํ  นสฺส  ตปฺปุริเส.
๓๓๔ : ๓๔๕. สเร  อนฺ.
๓๓๕ : ๓๔๖. กทฺ  กุสฺส.
๓๓๖ : ๓๔๗. กา'ปฺปตฺเถสุ  จ.
๓๓๗ : ๓๕๐. กฺวจิ  สมาสนฺต-คตาน'มการนฺโต.
๓๓๘ : ๓๕๖. นทิมฺหา  จ.
๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย  ตุทํ-ชานิ  ปติมฺหิ.
๓๔๐ : ๓๕๕. ธนุมฺหา  จ.
๓๔๑ : ๓๓๖. อํ  วิภตฺตีน'มการนฺตา  อพฺยยีภาวา.
๓๔๒ : ๓๓๗. สโร  รสฺโส  นปํสเก.
๓๔๓ : ๓๓๘. อ�ฺ�สฺมา  โลโป  จ.

อิติ  นามกปฺเป  สมาสกปฺโป  สตฺตโม  กณฺโฑ.

สมาสสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.
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๕ - ตทฺธิตกณฺฑ

๓๔๔ : ๓๖๑. วา  ณ'ปจฺเจ.
๓๔๕ : ๓๖๖. ณายน-ณาน  วจฺฉาทิโต.
๓๔๖ : ๓๖๗. เณยฺโย  กตฺติกาทีหิ.
๓๔๗ : ๓๖๘. อโต  ณิ  วา.
๓๔๘ : ๓๗๑. ณโว'ปคฺวาทีหิ.
๓๔๙ : ๓๗๒. เณร  วิธวาทิโต.
๓๕๐ : ๓๗๓. เยน  วา  สํสฏฺ€ํ  ตรติ  จรติ  วหติ  ณิโก.
๓๕๑ : ๓๗๔. ต'มธีเต  เตนกตาทิ-สนฺนิธาน-นิโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ชีวิกตฺเถสุ  จ.
๓๕๒ : ๓๗๖. ณ  ราคา  ตสฺเส'ท'ม�ฺ�ตฺเถสุ  จ.
๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีน'มิมิยา  จ.
๓๕๔ : ๓๗๙. สมูหตฺเถ  กณฺ-ณา.
๓๕๕ : ๓๘๐. คาม-ชน-พนฺธุ-สหายาทีหิ  ตา.
๓๕๖ : ๓๘๑. ต'ทสฺส  €าน'มิโย  จ.
๓๕๗ : ๓๘๒. อุปมตฺถา'ยิตตฺตํ.
๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ  โล.
๓๕๙ : ๓๘๔. อาลุ  ตพฺพหุเล.
๓๖๐ : ๓๘๗. ณฺย-ตฺต-ตา  ภาเว  ตุ.
๓๖๑ : ๓๘๘. ณ  วิสมาทีหิ.
๓๖๒ : ๓๘๙. รมณียาทิโต  กณฺ.
๓๖๓ : ๓๙๐. วิเสเส  ตร-ตมิ'สิกิ'ยิฏฺ€า.
๓๖๔ : ๓๙๘. ตทสฺสตฺถีติ  วี  จ.
๓๖๕ : ๓๙๙. ตปาทิโต  สี.
๓๖๖ : ๔๐๐. ทณฺฑาทิโต  อิก-อี.
๓๖๗ : ๔๐๑. มธฺวาทิโต  โร.
๓๖๘ : ๔๐๒. คุณาทิโต  วนฺตุ.
๓๖๙ : ๔๐๓. สตฺยาทีหิ  มนฺตุ.
๓๗๐ : ๔๐๕. สทฺธาทิโต  ณ.
๓๗๑ : ๔๐๔. อายุสฺสุ'การา'ส  มนฺตุมฺหิ.
๓๗๒ : ๓๘๕. ตปฺปกติ-วจเน  มโย.
๓๗๓ : ๔๐๖. สงฺขฺยา-ปูรเณ  โม.
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๓๗๔ : ๔๐๘. ส  ฉสฺส  วา.
๓๗๕ : ๔๑๒. เอกาทิโต  ทสสฺสี.
๓๗๖ : ๒๕๗. ทเส  โส  นิจฺจ�ฺจ.
๓๗๗ : ๐. อนฺเต  นิคฺคหีต�ฺจ.
๓๗๘ : ๔๑๔. ติ  จ.
๓๗๙ : ๒๕๘. ล  ท-รานํ.
๓๘๐ : ๒๕๕. วีสติ-ทเสสุ  พา  ทฺวิสฺส  ตุ.
๓๘๑ : ๒๕๔. เอกาทิโต  ทส  ร  สงฺขฺยาเน.
๓๘๒ : ๒๕๙. อฏฺ€าทิโต  จ.
๓๘๓ : ๒๕๓. เทฺวกฏฺ€าน'มากาโร  วา.
๓๘๔ : ๔๐๗. จตุจฺ-เฉหิ  ถ-€า.
๓๘๕ : ๔๐๙. ทฺวิ-ตีหิ  ติโย.
๓๘๖ : ๔๑๐. ติเย  ทุ-ตาปิ  จ.
๓๘๗ : ๔๑๑. เตส'มฑฺฒู'ปปเทน  อฑฺฒุฑฺฒ-ทิวฑฺฒ-ทิยฑฺฒ'ฑฺฒติยา.
๓๘๘ : ๖๘. สรูปาน'เมกเสสฺว'สกึ.
๓๘๙ : ๔๑๓. คณเน  ทสสฺส  ทฺวิ-ติ-จตุ-ป�ฺจ-ฉ-สตฺต-อฏฺ€-นวกานํ  วี-ติ-จตฺตาร-ป�ฺ�า-ฉ- 
   สตฺตา'ส-นวา  โยสุ  โยน�ฺจีส'มาสํ-€ิ-ริ-ตีตุติ.
๓๙๐ : ๒๕๖. จตู'ปปทสฺส  โลโป  ตุ'ตฺตร-ปทาทิจสฺส  จุ-โจปิ  นวา.
๓๙๑ : ๔๒๓. ย'ทนุปปนฺนา  นิปาตนา  สิชฺฌนฺติ.
๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิโต  โก'เนกตฺเถ  จ.
๓๙๓ : ๔๑๕. ทส-ทสกํ  สตํ  ทสกานํ  สตํ  สหสฺส�ฺจ  โยมฺหิ.
๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว  ต'ทุตฺตริ  ทส-คุณิต�ฺจ.
๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ.
๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ  โณ  โลปํ.
๓๙๗ : ๔๒๐. วิภาเค  ธา  จ.
๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ  ปการ-วจเน  ตุ  ถา.
๓๙๙ : ๔๒๒. กิ'มิเมหิ  ถํ.
๔๐๐ : ๓๖๔. วุทฺธา'ทิสรสฺส  วา'สํโยคนฺตสฺส  สเณ  จ.
๔๐๑ : ๓๗๕. มา  ยูน'มาคโม  €าเน.
๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺต�ฺจ.
๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา'ทิมชฺฌุตฺตรานํ  ทีฆ-รสฺสา  ปจฺจเยสุ  จ.
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๔๐๔ : ๓๗๐. เตสุ  วุทฺธิ-โลปา'คม-วิการ-วิปรีตา'เทสา  จ.
๔๐๕ : ๓๖๕. อ-ยุวณฺณาน�ฺ'จา'โย  วุทฺธี.

อิติ  นามกปฺเป  ตทฺธิตกปฺโป  อฏฺ€โม  กณฺโฑ.

ตทฺธิตสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________

๖ - อาขฺยาตกณฺฑ

๖.๑ - อาขฺยาตกปฺป ป€มกณฺฑ

๔๐๖ : ๔๒๙. อถ  ปุพฺพานิ  วิภตฺตีนํ  ฉ  ปรสฺสปทานิ.
๔๐๗ : ๔๓๙. ปราณฺ'ยตฺตโนปทานิ.
๔๐๘ : ๔๓๑. เทฺว  เทฺว  ป€ม-มชฺฌิมุตฺตม-ปุริสา.
๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส'เมกาภิธาเน  ปโร  ปุริโส.
๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺหิ  ปยุชฺชมาเนปิ  ตุลฺยาธิกรเณ  ป€โม.
๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมฺเห  มชฺฌิโม.
๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห  อุตฺตโม.
๔๑๓ : ๔๒๗. กาเล.
๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมานา  ปจฺจุปฺปนฺเน.
๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยา'สิฏฺเ€'นุตฺตกาเล  ป�ฺจมี.
๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมติ-ปริกปฺปตฺเถสุ  สตฺตมี.
๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข  ปโรกฺขา'ตีเต.
๔๑๘ : ๔๕๖. หิยฺโย-ปภุติ  ปจฺจกฺเข  หิยฺยตฺตนี.
๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเป'ชฺชตนี.
๔๒๐ : ๔๗๑. มา-โยเค  สพฺพกาเล  จ.
๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต  ภวิสฺสนฺตี.
๔๒๒ : ๔๗๕. กฺริยาติปนฺเน'ตีเต  กาลาติปตฺติ.
๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมานา  ติ-อนฺติ-สิ-ถ-มิ-ม-เต-อนฺเต-เส-วฺเห-เอ-มฺเห.
๔๒๔ : ๔๕๐. ป�ฺจมี  ตุ-อนฺตุ-หิ-ถ-มิ-ม-ตํ-อนฺตํ-สฺสุ-วฺโห-เอ-อามเส.
๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี  เอยฺย-เอยฺยุํ-เอยฺยาสิ-เอยฺยาถ-เอยฺยามิ-เอยฺยาม-เอถ-เอรํ-เอโถ-เอยฺยาวฺโห- 
   เอยฺยํ-เอยฺยามฺเห.
๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา  อ-อุ-เอ-ตฺถ-อํ-มฺห-ตฺถ-เร-ตฺโถ-วฺโห-อึ-มฺเห.
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๔๒๗ : ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี  อา-อู-โอ-ตฺถ-อํ-มฺหา-ตฺถ-ตฺถุํ-เส-วฺหํ-อึ-มฺหเส.
๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตนี  อี-อุํ-โอ-ตฺถ-อึ-มฺหา-อา-อู-เส-วฺหํ-อํ-มฺเห.
๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิสฺสนฺตี  สฺสติ-สฺสนฺติ-สฺสสิ-สฺสถ-สฺสามิ-สฺสาม-สฺสเต-สฺสนฺเต-สฺสเส-สฺสวฺเห-  
   สฺสํ-สฺสามฺเห.
๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติปตฺติ  สฺสา-สฺสํสุ-สฺเส-สฺสถ-สฺสํ-สฺสามฺหา-สฺสถ-สฺสิสุ-สฺสเส-สฺสวฺเห-
   สฺสึ-สฺสามฺหเส.
๔๓๑ : ๔๕๘. หิยฺยตฺตนี-สตฺตมี-ป�ฺจมี-วตฺตมานา  สพฺพธาตุกํ.

อิติ  อาขฺยาตกปฺเป  ป€โม  กณฺโฑ.

๖.๒ - อาขฺยาตกปฺป ทุติยกณฺฑ

๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุ-ลิงฺเคหิ  ปรา  ปจฺจยา.
๔๓๓ : ๕๒๘. ติช-คุป-กิต-มาเนหิ  ข-ฉ-สา  วา.
๔๓๔ : ๕๓๔. ภุช-ฆส-หร-สุ-ปาทีหิ  ตุ'มิจฺฉตฺเถสุ.
๔๓๕ : ๕๓๖. อาย  นามโต  กตฺตูปมานา'ทาจาเร.
๔๓๖ : ๕๓๗. อียู'ปมานา  จ.
๔๓๗ : ๕๓๘. นามมฺหา'ตฺติจฺฉตฺเถ.
๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตูหิ  เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา  การิตานิ  เหตฺวตฺเถ.
๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรูเป  นามสฺมา  ณโย  จ.
๔๔๐ : ๔๔๕. ภาว-กมฺเมสุ  โย.
๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส  จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ  สธาตฺวนฺตสฺส.
๔๔๒ : ๔๔๘. อิวณฺณาคโม  วา.
๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพฺพรูป�ฺจ.
๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา  กตฺตริ  จ.
๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิโต  อ.
๔๔๖ : ๕๐๙. รุธาทิโต  นิคฺคหีต  ปุพฺพ�ฺจ.
๔๔๗ : ๕๑๐. ทิวาทิโต  โย.
๔๔๘ : ๕๑๒. สฺวาทิโต  ณุ-ณา-อุณา  จ.
๔๔๙ : ๕๑๓. กิยาทิโต  นา.
๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทิโต  ปฺป-ณฺหา.
๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทิโต  โอ-ยิรา.
๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทิโต  เณ-ณยา.
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๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ  ภาเว  จ  กมฺมนิ.
๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ  จ.
๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺจเยหิ  วิภตฺติโย.
๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ  ปรสฺสปทํ.
๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย  ธาตโว.

อิติ  อาขฺยาตกปฺเป  ทุติโย  กณฺโฑ.

๖.๓ - อาขฺยาตกปฺป ตติยกณฺฑ

๔๕๘ : ๔๖๑. กฺวจา'ทิวณฺณาน'เมกสฺสรานํ  เทฺวภาโว.
๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพฺโพ'พฺภาโส.
๔๖๐ : ๕๐๖. รสฺโส.
๔๖๑ : ๔๖๔. ทุติย-จตุตฺถานํ  ป€ม-ตติยา.
๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส  จวคฺโค.
๔๖๓ : ๕๓๒. มาน-กิตานํ  ว-ตตฺตํ  วา.
๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส  โช.
๔๖๕ : ๔๖๓. อนฺตสฺสิ'วณฺณ'ากาโร  วา.
๔๖๖ : ๔๘๙. นิคฺคหีต�ฺจ.
๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต  ปา-มานานํ  วา-มํ  เสสุ.
๔๖๘ : ๔๙๒. €า  ติฏฺโ€.
๔๖๙ : ๔๙๔. ปา  ปิโพ.
๔๗๐ : ๕๑๔. �าสฺส  ชา-ชํ-นา.
๔๗๑ : ๔๘๓. ทิสสฺส  ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา  วา.
๔๗๒ : ๕๓๑. พฺย�ฺชนนฺตสฺส  โจ  ฉปฺปจฺจเยสุ  จ.
๔๗๓ : ๕๒๙. โก  เข  จ.
๔๗๔ : ๕๓๕. หรสฺส  คี  เส.
๔๗๕ : ๔๖๕. พฺรู-ภูน'มาห-ภูวา  ปโรกฺขายํ.
๔๗๖ : ๔๔๒. คมิสฺส'นฺโต  จฺโฉ  วา  สพฺพาสุ.
๔๗๗ : ๔๗๙. วจสฺส'ชฺชตนิมฺหิ  มกาโร  โอ.
๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร  ทีฆํ  หิ-มิ-เมสุ.
๔๗๙ : ๔๕๒. หิ  โลปํ  วา.
๔๘๐ : ๔๙๐. โหติสฺสเร'โหเห  ภวิสฺสนฺติมฺหิ  สฺสสฺส  จ.
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๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส  สปฺปจฺจยสฺส  กาโห.
อิติ  อาขฺยาตกปฺเป  ตติโย  กณฺโฑ.

๖.๔ - อาขฺยาตกปฺป จตุตฺถกณฺฑ

๔๘๒ : ๕๐๘. ทา'ทนฺตสฺสํ  มิ-เมสุ.
๔๘๓ : ๕๒๗. อสํโยคนฺตสฺส  วุทฺธิ  การิเต.
๔๘๔ : ๕๔๒. ฆฏาทีนํ  วา.
๔๘๕ : ๔๓๔. อ�ฺเ�สุ  จ.
๔๘๖ : ๕๔๓. คุห-ทุสานํ  ทีฆํ.
๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีน'มุกาโร  วสฺส  เย.
๔๘๘ : ๔๘๑. ห-วิปริยโย  โล  วา.
๔๘๙ : ๕๑๙. คหสฺส  เฆ  ปฺเป.
๔๙๐ : ๕๑๘. หโลโป  ณฺหามฺหิ.
๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส  กาสตฺต'มชฺชตนิมฺหิ.
๔๙๒ : ๔๙๙. อสสฺมา  มิ-มานํ  มฺหิ-มฺหา'นฺตโลโป  จ.
๔๙๓ : ๔๙๘. ถสฺส  ตฺถตฺตํ.
๔๙๔ : ๔๙๕. ติสฺส  ตฺถิตฺตํ.
๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสฺส  ตฺถุตฺตํ.
๔๙๖ : ๔๙๗. สิมฺหิ  จ.
๔๙๗ : ๔๗๗. ลภสฺมา  อี-อึนํ  ตฺถ-ตฺถํ.
๔๙๘ : ๔๘๐. กุสสฺมา  ที  จฺฉิ.
๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตุสฺส  ทชฺชํ.
๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส  วชฺชํ.
๕๐๑ : ๔๔๓. คมิสฺส  ฆมฺมํ.
๕๐๒ : ๔๙๓. ยมฺหิ  ทา-ธา-มา-€า-หา-ปา-มห-มถาทีน'มี.
๕๐๓ : ๔๘๕. ยชสฺสา'ทิสฺสิ.
๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต  อํ  อึสุ.
๕๐๕ : ๔๘๒. ชร-มรานํ  ชีร-ชียฺย-มียฺยา  วา.
๕๐๖ : ๔๙๖. สพฺพตฺถา'สสฺสา'ทิโลโป  จ.
๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก  ภู.
๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส  �าโต  อิยา-�า.
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๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส  โลโป  ยการตฺตํ.
๕๑๐ : ๔๘๗. โลป�ฺ'เจตฺต'มกาโร.
๕๑๑ : ๕๒๑. อุตฺต'โมกาโร.
๕๑๒ : ๕๒๒. กรสฺสา'กาโร  จ.
๕๑๓ : ๔๓๕. โอ  อว  สเร.
๕๑๔ : ๔๙๑. เอ  อย.
๕๑๕ : ๕๔๑. เต  อาวายา  การิเต.
๕๑๖ : ๔๖๖. อิการาคโม  อสพฺพธาตุกมฺหิ.
๕๑๗ : ๔๘๘. กฺวจิ  ธาตุ-วิภตฺติปฺ-ปจฺจยานํ  ทีฆ-วิปรีตา'เทส-โลปา'คมา  จ.
๕๑๘ : ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ  ปรสฺสปทตฺตํ.
๕๑๙ : ๔๕๗. อการาคโม  หิยฺยตฺตนี-อชฺชตนี-กาลาติปตฺตีสุ.
๕๒๐ : ๕๐๒. พฺรูโต  อี  ติมฺหิ.
๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสฺส'นฺโต  โลโป'เนกสฺสรสฺส.
๕๒๒ : ๔๗๖. อิสุ-ยมูน'มนฺโต  จฺโฉ  วา.
๕๒๓ : ๕๒๖. การิตานํ  โณ  โลปํ.

อิติ  อาขฺยาตกปฺเป  จตุตฺโถ  กณฺโฑ.

อาขฺยาตสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________

๗ - กิพฺพิธานกณฺฑ

๗.๑ - กิพฺพิธานกปฺป ป€มกณฺฑ

๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา  กมฺมาทิมฺหิ  โณ.
๕๒๕ : ๕๖๕. ส�ฺ�าย'มนุ.
๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร  ททา  จ  อึ.
๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต  ณฺวุ-ตฺวา'วี  วา.
๕๒๘ : ๕๗๗. วิส-รุช-ปทาทิโต  ณ.
๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว  จ.
๕๓๐ : ๕๘๔. กฺวิ  จ.
๕๓๑ : ๕๘๙. ธราทีหิ  รมฺโม.
๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสีลาทีสุ  ณี-ตฺวา'วี  จ.
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๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รุจาทีหิ  ยุ.
๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิคมิมฺหา  รู.
๕๓๕ : ๕๙๓. ภิกฺขาทิโต  จ.
๕๓๖ : ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ  ณุโก.
๕๓๗ : ๕๖๖. นุ  นิคฺคหีตํ  ปทนฺเต.
๕๓๘ : ๕๙๕. สํหน'�ฺ�าย  วา  โร  โฆ.
๕๓๙ : ๕๕๘. รมฺหิ  ร'นฺโต  ราทิ  โน
๕๔๐ : ๕๔๕. ภาว-กมฺเมสุ  ตพฺพา'นียา.
๕๔๑ : ๕๕๒. ณฺโย  จ.
๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา  ริจฺจ.
๕๔๓ : ๕๕๕. ภูโต'พฺพ.
๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คมุ-ยุช-ครหา'การาทีหิ  ชฺช-มฺม-คฺค-ยฺเห'ยฺยา  คาโร  วา.
๕๔๕ : ๕๔๘. เต  กิจฺจา.
๕๔๖ : ๕๖๒. อ�ฺเ�  กิตฺ.
๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺทาทีหิ  ยุ.
๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺตุ-กรณ-ปเทเสสุ  จ.
๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทิโต  ณ.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  ป€โม  กณฺโฑ.

๗.๒ - กิพฺพิธานกปฺป ทุติยกณฺฑ

๕๕๐ : ๕๔๖. ณาทโย  เตกาลิกา.
๕๕๑ : ๕๙๘. ส�ฺ�ายํ  ทา-ธาโต  อิ.
๕๕๒ : ๖๐๙. ติ  กิจฺจา'สิฏฺเ€.
๕๕๓ : ๕๙๙. อิตฺถิย'ม-ติ-ยโว  วา.
๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต  ริริย.
๕๕๕ : ๖๑๒. อตีเต  ต-ตวนฺตุ-ตาวี.
๕๕๖ : ๖๒๒. ภาว-กมฺเมสุ  ต.
๕๕๗ : ๖๐๖. พุธ-คมาทิตฺเถ  กตฺตริ.
๕๕๘ : ๖๐๒. ชิโต  อิน  สพฺพตฺถ.
๕๕๙ : ๖๐๓. สุปโต  จ.
๕๖๐ : ๖๐๔. อีสํ-ทุ-สูหิ  ข.
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๕๖๑ : ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ  สมาน-กตฺตุเกสุ  ตเว-ตุํ  วา.
๕๖๒ : ๖๓๘. อรห-สกฺกาทีสุ  จ.
๕๖๓ : ๖๓๙. ปตฺตวจเน  อล'มตฺเถสุ  จ.
๕๖๔ : ๖๔๐. ปุพฺพกาเล'กกตฺตุกานํ  ตุน-ตฺวาน-ตฺวา  วา.
๕๖๕ : ๖๔๖. วตฺตมาเน  มาน'นฺตา.
๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทีหิ  รตฺถุ.
๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิโต  ริตุ.
๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทีหิ  ราตุ.
๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา  ตุโก.
๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ  อิก.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  ทุติโย  กณฺโฑ.

๗.๓ - กิพฺพิธานกปฺป ตติยกณฺฑ

๕๗๑ : ๖๒๔. ปจฺจยา'ทนิฏฺ€า  นิปาตนา  สิชฺฌนฺติ.
๕๗๒ : ๖๒๕. สาส-ทิสโต  ตสฺส  ริฏฺโ€  จ.
๕๗๓ : ๖๒๖. สาทิ  สนฺต-ปุจฺฉ-ภนฺช-หนฺสาทีหิ  ฏฺโ€.
๕๗๔ : ๖๑๓. วสโต  อุตฺถ.
๕๗๕ : ๖๑๔. วสฺส  วา  วุ.
๕๗๖ : ๖๐๗. ธ-ฒ-ภ-เหหิ  ธ-ฒา  จ.
๕๗๗ : ๖๒๘. ภนฺชโต  คฺโค  จ.
๕๗๘ : ๕๖๐. ภุชาทีน'มนฺโต  โน  ทฺวิ  จ.
๕๗๙ : ๖๒๙. วจ  วา  วุ.
๕๘๐ : ๖๓๐. คุปาทีน�ฺจ.
๕๘๑ : ๖๑๖. ตราทีหิ  อิณฺโณ.
๕๘๒ : ๖๓๑. ภิทาทิโต  อินฺน-อนฺน-อีณา  วา.
๕๘๓ : ๖๑๗. สุส-ปจ-สกโต  กฺข-กฺกา  จ.
๕๘๔ : ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ  นฺโต  จ.
๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาทีน'มา  ติมฺหิ  จ.
๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ขน-หน-รมาทีน'มนฺโต.
๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร  จ.
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๕๘๘ : ๖๒๐. €า-ปาน'มิ-อี  จ.
๕๘๙ : ๖๒๑. หนฺเตหิ  โห  หสฺส  โฬ  วา  อ-ทห-นหานํ.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  ตติโย  กณฺโฑ.

๗.๔ - กิพฺพิธานกปฺป จตุตฺถกณฺฑ

๕๙๐ : ๕๗๙. ณมฺหิ  รนฺชสฺส  โช  ภาว-กรเณสุ.
๕๙๑ : ๕๔๔. หนสฺส  ฆาโต.
๕๙๒ : ๕๐๓. วโธ  วา  สพฺพตฺถ.
๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺตาน'มาโย.
๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-ส'มุป-ปรีหิ  กโรติสฺส  ข-ขรา  วา  ตปจฺจเยสุ  จ.
๕๙๕ : ๖๓๗. ตเว-ตุนาทีสุ  กา.
๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ขน-หนาทีนํ  ตุํ-ตพฺพาทีสุ  น.
๕๙๗ : ๖๔๑. สพฺเพหิ  ตุนาทีนํ  โย.
๕๙๘ : ๖๔๓. จ-น'นฺเตหิ  รจฺจํ.
๕๙๙ : ๖๔๔. ทิสา  สฺวาน-สฺวา'นฺตโลโป  จ.
๖๐๐ : ๖๔๕. ม-ห-ท-เภหิ  มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา  จ.
๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธิต-สมาส-กิตกา  นามํ'วา'ตเวตุนาทีสุ  จ.
๖๐๒ : ๖. ทุมฺหิ  ครุ.
๖๐๓ : ๗. ทีโฆ  จ.
๖๐๔ : ๖๘๔. อกฺขเรหิ  การ.
๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคม'มิกาโร.
๖๐๖ : ๖๔๒. ท-ธ'นฺตโต  โย  กฺวจิ.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  จตุตฺโถ  กณฺโฑ.

๗.๕ - กิพฺพิธานกปฺป ป�ฺจมกณฺฑ

๖๐๗ : ๕๗๘. นิคฺคหีต  สํโยคาทิ  โน.
๖๐๘ : ๖๒๓. สพฺพตฺถ  เค  คี.
๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส  สีทตฺตํ.
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๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส  สรสฺสิ  ฏฺเ€.
๖๑๑ : ๖๐๘. ห-จตุตฺถาน'มนฺตานํ  โท  เธ.
๖๑๒ : ๖๑๕. โฑ  ฒกาเร.
๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส  ฆร  เณ  วา.
๖๑๔ : ๕๘๑. ทหสฺส  โท  ฬํ.
๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป  กฺวิมฺหิ.
๖๑๖ : ๕๘๗. วิทนฺเต  อู.
๖๑๗ : ๖๓๓. น-ม-ก-ราน'มนฺตานํ  นิยุตฺต-ตมฺหิ.
๖๑๘ : ๕๗๑. น  ก-คตฺตํ  จ-ชา  ณฺวุมฺหิ.
๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส  จ  ตตฺตํ  ตุสฺมึ.
๖๒๐ : ๕๔๙. ตุํ-ตุน-ตพฺเพสุ  วา.
๖๒๑ : ๕๕๓. การิตํ  วิย  ณานุพนฺโธ.
๖๒๒ : ๕๗๐. อน'กา  ยุ-ณฺวูนํ.
๖๒๓  : ๕๕๔. ก-คา  จ-ชานํ.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  ป�ฺจโม  กณฺโฑ.

กิพฺพิธานสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.
____________

๘ - อุณาทิกณฺฑ

๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ  กิตฺ.
๖๒๕ : ๖๐๕. ภาว-กมฺเมสุ  กิจฺจ-กฺต-ข'ตฺถา.
๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมนิ  ทุติยายํ  กฺโต.
๖๒๗ : ๖๕๒. ขฺยาทีหิ  มนฺ  ม  จ  โต  วา.
๖๒๘ : ๖๕๓. สมาทีหิ  ถ-มา.
๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺสุ'ปธสฺเส  วา.
๖๓๐ : ๖๕๔. มสุสฺส  สุสฺส  จฺฉร-จฺเฉรา.
๖๓๑ : ๖๕๕. อา-ปุพฺพ-จรสฺส  จ.
๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กล-สเลหิ  ล-ยา.
๖๓๓ : ๖๕๗. ยาณ-ลาณา.
๖๓๔ : ๖๕๘. มถิสฺส  ถสฺส  โล  จ.
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๖๓๕ : ๕๕๙. เปสา'ติสคฺค-ปตฺตกาเลสุ  กิจฺจา.
๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสกา'ธมิเณสุ  ณี  จ.
๖๓๗ : ๐. อรห-สกฺกาทีหิ  ตุํ.
๖๓๘ : ๖๖๐. วชาทีหิ  ปพฺพชฺชาทโย  นิปฺปจฺจนฺเต.
๖๓๙ : ๕๘๕. กฺวิโลโป  จ.
๖๔๐ : ๐. ส-จ-ชานํ  ก-คา  ณานุพนฺเธ.
๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาทีหิ  ยุ-ณฺวูน'มนา'นนา'กา'นนกา  สการิเตหิ  จ.
๖๔๒ : ๕๘๘. อิ-ย-ต-ม-กิ-เอสาน'มนฺตสฺสโร  ทีฆํ  กฺวจิ  ทิสสฺส  คุณํ  โท  รํ  สกฺขี  จ.
๖๔๓ : ๖๓๕. ภฺยาทีหิ  มติ-พุธิ-ปูชาทีหิ  จ  กฺโต.
๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทีหิ  ถุ-ตฺติม-ณิมา  นิพฺพตฺเต.
๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส  นมฺหา'นิ.
๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิโต  สกิสฺส  กฺขตฺตุํ.
๖๔๗ : ๖๖๓. สุนสฺสุ'นสฺโส'ณ-วานุวานูนุนขุณานา.
๖๔๘ : ๖๖๔. ตรุณสฺส  สุสุ  จ.
๖๔๙ : ๖๖๕. ยุวสฺสุ'วสฺสุ'วุวานุนูนา.
๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล  วตฺตมานา'ตีเต  ณฺวาทโย.
๖๕๑ : ๖๔๗. ภวิสฺสติ  คมาทีหิ  ณี-ฆิณฺ.
๖๕๒ : ๖๔๘. กฺริยายํ  ณฺวุ-ตโว.
๖๕๓ : ๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ  จตุตฺถี.
๖๕๔ : ๖๔๙. กมฺมนิ  โณ.
๖๕๕ : ๖๕๐. เสเส  สฺสํ-นฺตุ-มานา'นา.
๖๕๖ : ๖๖๖. ฉทาทีหิ  ต-ตฺรณฺ.
๖๕๗ : ๖๖๗. วทาทีหิ  ณิตฺโต  คเณ.
๖๕๘ : ๖๖๘. มิทาทีหิ  ตฺติ-ติโย.
๖๕๙ : ๖๖๙. อุสุ-รนฺช-ทํสานํ  ทํสสฺส  ทฑฺโฒ  ฒ-€า  จ.
๖๖๐ : ๖๗๐. สูวุสาน'มูวุสาน'มโต  โถ  จ.
๖๖๑ : ๖๗๑. รนฺชุทาทีหิ  ธ-ทิทฺท-กิ'รา  กฺวจิ  ช-ทโลโป  จ.
๖๖๒ : ๖๗๒. ปฏิโต  หิสฺส  เหรณฺ-หีรณฺ.
๖๖๓ : ๖๗๓. กฑฺยาทีหิ  โก.
๖๖๔ : ๖๗๔. ขาทา'ม-คมานํ  ขนฺธ'นฺธ-คนฺธา.
๖๖๕ : ๖๗๕. ปฏาทีหฺ'ยลํ.
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๖๖๖ : ๖๗๖. ปุถสฺส  ปุถุ-ปถา'โม  วา.
๖๖๗ : ๖๗๗. สสฺวาทีหิ  ตุ-ทโว.
๖๖๘ : ๖๗๘. จฺยาทีหิ  อีวโร.
๖๖๙ : ๖๗๙. มุนาทีหิ  จิ.
๖๗๐ : ๖๘๐. วิทาทีหฺ'ยูโร.
๖๗๑ : ๖๘๑. หนาทีหิ  ณุ-นุ-ตโว.
๖๗๒ : ๖๘๒. กุฏาทีหิ  โ€.
๖๗๓ : ๖๘๓. มนุ-ปูร-สุณาทีหิ  อุสฺส-นุสิ'สา.

อิติ  กิพฺพิธานกปฺเป  อุณาทิกปฺโป  ฉฏฺโ€  กณฺโฑ.

อุณาทิสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

กจฺจายนสุตฺตํ  นิฏฺ€ิตํ.

____________

สุตฺตสงฺคหคาถา
 สนฺธิมฺหิ  เอกป�ฺ�าสํ นามมฺหิ  ทฺวิสตํ  ภเว
 อฏฺ€ารสาธิก�ฺเจว การเก  ป�ฺจตาลีสํ
 สมาเส  อฏฺ€วีส�ฺจ ทฺวาสฏฺ€ิ  ตทฺธิเต  มตํ
 อฏฺ€ารสสตาขฺยาเต กิเต  สุตฺตสตํ  ภเว
 อุณาทิมฺหิ  จ  ป�ฺ�าสํ สุตฺตเภทํ  ปกาสิตํ.
                                                            (การิกา)

____________
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คำานำา
 ภ�ษ�บ�ลี	 เป็นสัมพุทธภ�ษ�	 ภ�ษ�ของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ทุกพระองค์ที่ทรงใช้ในก�รสื่อส�ร 

ธรรมะให้เวไนยสัตว์ได้รู้	 เข้�ใจ	จนถึงแทงตลอดบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสด�บันบ้�ง	สกท�ค�มีบ้�ง	

อน�ค�มีบ้�ง	 สูงสุดคือสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่น้อย	 ต�มประวัติที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก	 และยังเป็น

ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รบันทึกพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้�ที่เรียกว่�	“พระไตรปิฎก”	อีกด้วย

 ดังนั้น	ก�รศึกษ�พระปริยัติศ�สน�ที่จะให้เข้�ใจถึงคำ�สอนขององค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�	ซึ่งถูก

บันทึกไว้ด้วยภ�ษ�บ�ลีที่เรียกว่�“พระไตรปิฎก”ได้นั้น	จำ�เป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดี	ครบถ้วน	และเพียงพอ	เพื่อให้

เหม�ะสมกับคำ�สอนที่ทั้งกว้�งทั้งลุ่มลึกดั่งห้วงมห�สมุทร	อุปกรณ์ที่ว่�	ก็คือคัมภีร์ไวย�กรณ์	ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์

ท�งภ�ษ�ที่สำ�คัญ	 อันจะเป็นกุญแจไขพระไตรปิฎก	 ไวย�กรณ์บ�ลีก็มีหล�ยคัมภีร์ด้วยกัน	 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 

ก็เป็นไวย�กรณ์บ�ลีอีกเล่มหนึ่ง	ซึ่งอยู่ในส�ยของคัมภีร์กัจจ�ยนะ	เป็นก�รนำ�คัมภีร์กัจจ�ยนะม�เรียบเรียงใหม่	

เพื่อให้ศึกษ�ได้ง่�ยขึ้น	 ทั้งไม่ย่อและไม่พิสด�รเกินไป	 เหม�ะสำ�หรับนำ�ม�ศึกษ�เพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รศึกษ�

พระไตรปิฎกได้เป็นอย่�งดี

 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	 เป็นหนังสือสรุปเนื้อห�ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิซึ่งเป็นไวย�กรณ์ที่เรียบเรียงเป็น

ภ�ษ�บ�ลี	 ม�เป็นภ�ษ�ไทยอย่�งกระชับ	 เพื่ออนุเคร�ะห์ผู้ศึกษ�ที่เริ่มจะศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีได้มีอุปกรณ์สำ�หรับ

ศึกษ�ไวย�กรณ์บ�ลีได้เข้�ใจในกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ที่บุรพ�จ�รย์ได้กำ�หนดขึ้นไว้ต�มแนวพระไตรปิฎก	ซึ่งเป็นพระ

ดำ�รัสของพระชินเจ้�ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้สนใจศึกษ�ภ�ษ�บ�ลี	

และนำ�กฎเกณฑ์ท�งภ�ษ�ไปใช้ในก�รศึกษ�พระไตรปิฎก	 ซึ่งบรรจุพระธรรมคำ�สอนไว้	 เพื่อนำ�หลักธรรมคำ�

สอนดังกล่�ว	ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์	คว�มสุข	และคว�มเจริญทั้งแก่ตน	สังคม	ประเทศช�ติ	และ

พระศ�สน�สืบต่อไป	

	 	 	 	 	 					พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

วัดพิกุลทอง	

ต.วัดชลอ		อ.บ�งกรวย

จ.	นนทบุรี		๑๑๑๓๐

(ก)



อนุโมทนากถา

	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	ได้จัดพิมพ์ม�แล้วเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยได้แยกเป็น	๗	เล่ม	๗	กัณฑ์	

จัดทำ�เป็นชุด	 ได้หมดม�น�นพอสมควรแล้ว	 กอปรกับยังมีผู้สนใจม�สอบถ�มอยู่เนื่องๆ	 จึงปร�รภจัดพิมพ์ขึ้น

เป็นครั้งที่	 ๒	 โดยมีก�รแก้ไขข้อบกพร่องต่�งๆ	 และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และได้

รวมเล่มจ�ก	๗	เหลือเพียง	๒	เล่ม	เพื่อประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดพิมพ์	โดยมีคุณโยมเสริมสุข	ปัทมสถ�น	

เป็นผู้ปร�รภว่�อย�กได้หนังสือไปใช้ประกอบก�รเรียนคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	ซึ่งคุณโยมกำ�ลังเรียนอยู่	และประสงค์

ที่จะนำ�ไปถว�ยพระภิกษุส�มเณรที่ศึกษ�	 และมอบให้เป็นธรรมท�นสำ�หรับอุบ�สกอุบ�สิก�ผู้สนใจศึกษ�ภ�ษ�

บ�ลีใหญ่	เพื่อถว�ยเป็น	“อ�จริยบูช�”	แด่พระอ�จ�รย์ภัททันตธัมม�นันทมห�เถระ	อดีตเจ้�อ�ว�สวัดท่�มะโอ 

และเจ้�สำ�นักเรียนบ�ลีใหญ่	เป็นผู้ทำ�บุญบริจ�คเองด้วยและได้บอกบุญกับญ�ติพืี่น้องรวมทั้งเพื่อนกัลย�ณมิตร

ทั้งหล�ย	ได้บริจ�คทรัพย์เพื่อนำ�ม�เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดพิมพ์ในครั้งนี้

 ด้วยเหตุผลข้�งต้นนี้	 จึงใคร่จะขออนุโมทน�บุญแก่คุณโยมเสริมสุข	ปัทมสถ�น	และครอบครัว	และ

ญ�ติมิตรทั้งหล�ย	รวมถึงส�ธุชนทั่วไปที่ร่วมสร้�งหนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้ไว้ในบวรพระพุทธศ�สน�	เพื่อแจก

เป็นธรรมท�น	ซึ่งเป็นท�นที่มีอ�นิสงส์ม�กที่สุดในบรรด�ท�นทั้งหล�ย

 นอกจ�กนี้	ยังมีอีกหล�ยท่�นที่จะต้องเอ่ยน�ม	คือ	พระมห�พิริยะ	ภูริ��โณ		พระวัชรพล	(ปีเตอร์)	

ปิยสีโล	พระมห�สังคีต	สงฺคีตวโร	ผู้ช่วยดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์	และทุกๆ	ท่�นที่ช่วยในก�รตรวจท�นต้นฉบับ	

 และที่สำ�คัญ	 คือ	 พระอ�จ�รย์ภัททันตธัมม�นันทมห�เถระ	 อดีตพระอ�จ�รย์ใหญ่วัดท่�มะโอ	 พระ 

อ�จ�รย์ภัททันตนันทเถระ	พระอ�จ�รย์มห�ประวัติ	ถ�วรจิตฺโต	โยมอ�จ�รย์บุญถนอม	นพโสภณ	คุณโยมพ่อ

ฟัก	คุณโยมแม่ปุ่น	เข็มสันเทียะ	คุณนวลมณี	ก�ญจนพิบูลย์	คุณเพ็ญศรี	บุญญรัตน์	คุณวิไล	สีสรรพ์	คุณ

ไตรรงค์	ม�ล�ภิรมย์	ญ�ติโยมช�ววัดพิกุลทอง	ญ�ติโยมช�ววัดจ�กแดง	นักศึกษ�คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	และผู้ที่

มีส่วนช่วยในก�รทำ�หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้ให้สำ�เร็จทุกท่�น	ขออำ�น�จบุญกุศลที่ได้ทำ�ร่วมกันในครั้งนี้	จงเป็น

พลวปัจจัยส่งผลให้ทุกๆ	ท่�น	ประสบแต่คว�มสุข	คว�มเจริญ	ปร�ศจ�กภยันตร�ย	และได้บรรลุมรรค-ผล-

นิพพ�นด้วยเถิด

	 	 	 	 											พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

(ข)



คำาปรารภ

	 เนื่องในวันที่	 ๕	 กรกฎ�คม	 เป็นวันมรณก�ลของพระอ�จ�รย์ภัททันตธัมม�นันทมห�เถระ	 อดีตเจ้�

อ�ว�สวัดท่�มะโอและเจ้�สำ�นักเรียนบ�ลีใหญ่วัดท่�มะโอ	 ต.	 เวียงเหนือ	 อ.	 เมือง	 จ.ลำ�ป�ง	 ซึ่งปีนี้	 พ.ศ.	

๒๕๖๐	เป็นปีที่	๕	แล้ว	เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณที่ท่�นพระอ�จ�รย์ใหญ่มีต่อวัด	พระภิกษุส�มเณร	อุบ�สก

อุบ�สิก�	 และพระศ�สน�แล้ว	 กระผม/อ�ตม�ภ�พก็มีคว�มประสงค์จะตอบแทนพระคุณของท่�นด้วยก�ร

สืบทอดธุระที่ท่�นพระอ�จ�รย์ได้ทำ�ไว้	 ด้วยก�รพิมพ์หนังสือรูปสิทธิทีปนี	 ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมเนื้อห�จ�ก

คัมภีร์ปทรูปสิทธิม�เป็นภ�ษ�ไทยโดยย่อ	 เพื่อให้ผู้ศึกษ�ได้มีหนังสืออ่�นประกอบก�รศึกษ�คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	

ซึ่งอธิบ�ยเป็นภ�ษ�บ�ลีล้วนๆ	ได้สะดวกในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	ถว�ยเป็น	“อ�จริยบูช�”

	 พระอ�จ�รย์ใหญ่ท่�นได้ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจของท่�นในก�รทำ�คันถธุระในพระศ�สน�	 โดยได้เริ่ม

ฟ้ืนฟูบ�ลีใหญ่ขึ้นในประเทศไทยให้กุลบุตรกุลธิด�ของไทยได้ศึกษ�และได้รับประโยชน์จ�กก�รศึกษ�เป็นจำ�นวน

ม�ก	 นอกจ�กง�นก�รสอน	 ก�รบริห�รดูแลวัดแล้ว	 ท่�นยังได้จัดทำ�ตำ�ร�เรียนต่�งๆ	 โดยก�รปริวรรตจ�ก

อักษรพม่�บ้�ง	โดยก�รเรียบเรียงเอง	ซึ่งมีผู้สอบถ�ม	หรือเรื่องร�วต่�งๆ	ที่เกิดขึ้น	ท่�นก็ได้ไปศึกษ�ค้นคว้�

ห�หลักฐ�นต่�งๆ	ม�อ้�งอิงจ�กพระไตรปิฎก	อรรถกถ�	และฎีก�เป็นต้น	เพื่ออธิบ�ยให้กับผู้สงสัยและนำ�ม�

จัดพิมพ์เพื่อให้ผู้สนใจท่�นอื่นๆ	ได้รับประโยชน์ร่วมด้วย

	 ฉะนั้น	กระผม/อ�ตม�ภ�พ	ก็เป็นหนึ่งในศิษย์จำ�นวนนั้น	ที่ได้มีโอก�สไปศึกษ�อยู่ที่วัดท่�มะโอ	 เมื่อ

ปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	ถึง	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	รวมระยะเวล�	๔	ปีเศษด้วยกัน	ได้อ�ศัยใบบุญในก�รอยู่อ�ศัย	ด้�น

ปัจจัย	๔	และก�รศึกษ�เล่�เรียน	ก�รอบรมสั่งสอนจ�กพระอ�จ�รย์ใหญ่	และช่วงที่อยู่ที่วัดท่�มะโอ	ก็ได้ช่วย

เหลือง�นของท่�นบ้�ง	เป็นตอบแทนคุณของพระอ�จ�รย์เท่�ที่จะทำ�ได้

	 ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�	 กระผม/อ�ตม�ภ�พได้มีโอก�สทำ�ก�รศึกษ�บ�ลีใหญ่	 ควบคู่กับก�รเรียน

ก�นสอนบ�ลีสน�มหลวง	 ช่วงเวล�ดังกล่�วก็ได้จัดทำ�ตำ�ร�ประกอบก�รเรียนก�รสอนหล�ยวิช�ด้วยกัน	 ไม่ว่�

จะเป็นไวย�กรณ์บ�ลีเบื้องต้น	 เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษ�บ�ลีม�ก่อนเลย	 ได้มีพื้นฐ�นสำ�หรับที่จะไปเรียนบ�ลี

ใหญ่	และทักษะก�รใช้ภ�ษ�บ�ลี	๑	ถึง	๖	และอีกเล่มหนึ่งคือ	ได้ทำ�ก�รย่อเนื้อห�คัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นภ�ษ�

ไทย	เพื่อใช้ประกอบก�รเรียนคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	โดยตั้งชื่อหนังสือว่�	“รูปสิทธิทีปนี”	แปลว่�	หนังสือแสดงขั้น

ตอนและวิธีทำ�ตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 โดยมีก�รแสดงสูตรก่อน	มีคำ�แปลสูตร	บอกก�รตัดบท	บอกหน้�ที่

ของสูตร	บอกอรรถของศัพท์ต่�งๆ	ที่มีประโยชน์ต่อก�รทำ�ตัวรูปในสูตร	แล้วจึงแสดงขั้นตอนก�รทำ�ตัวรูป

(ค)



	 เมื่อหวนระลึกนึกถึงคุณูปก�รที่ท่�นพระอ�จ�รย์ใหญ่ได้ทำ�ไว้ในพระศ�สน�และประเทศไทยแล้ว	

กระผมก็มีคว�มประสงค์ท่ีจะตอบแทนและประก�ศกิตติคุณของพระอ�จ�รย์ใหญ่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทร�บ	

จึงปร�รภพิมพ์หนังสือดังกล่�ว	ถว�ยเป็น	“อ�จริยบูช�”	ว่�นี้คือผลง�นของพระอ�จ�รย์ใหญ่อีกส่วนหนึ่ง	ถึง

จะเป็นส่วนเล็กๆ	 แต่ก็ถือว่�เป็นส่วนเติมเต็ม	 เป็นผลผลิตที่เกิดจ�กวัดท่�มะโอเช่นกัน	 ฉะนั้น	 ในก�รจัดพิมพ์

ครั้งนี้	 จึงได้นำ�รูปพระอ�จ�รย์ใหญ่	 พร้อมกับประวัติและผลง�นของพระอ�จ�รย์ใหญ่ม�ลงไว้ในหนังสือเล่ม

นี้ด้วย	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่�	 ท่�นจ�กพวกเร�ไปแล้ว	 แต่ผลง�นของท่�นยังคงปร�กฏอยู่	 โดยได้นำ�ภ�พส่วน

หนึ่ง	ประวัติวัดท่�มะโอและประวัติของพระอ�จ�รย์ใหญ่ม�จ�กหนังสือ	“น�วุติก�นุสรณ์”	ซึ่งพิมพ์เมื่อปี	พ.ศ.	

๒๕๕๓	พิมพ์ลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

	 ด้วยผลบุญที่กระผม/อ�ตม�ภ�พได้ทำ�ไว้	 ไม่ว่�จะเป็นก�รสอนหนังสือ	 ก�รเขียนหนังสือ	 และบุญ

กุศลอื่นๆ	ขอน้อมถว�ยเป็น	“อ�จริยบูช�”	แด่พระอ�จ�รย์ภัททันตธัมม�นันทมห�เถระ	อัครมห�บัณฑิต	อดีต

เจ้�อ�ว�สวัดท่�มะโอ	และเจ้�สำ�นักเรียนบ�ลีใหญ่	ขอให้ท่�นได้ประสบสันติสุขด้วยเทอญ

	 	 	 	 	 พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

	 					๑๒	สิงห�คม	๒๕๖๐

     

 

(ฆ)
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ประวัติวัดท่ามะโอ

 วัดท่ามะโอ ตำาบลเวียงเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ อุบาสกชาวพม่าชื่อ  

“อู สั่งโอง” เป็นผู้สร้าง มีประวัติย่อต่อไปนี้

	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์		พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		พระปิยมหาราช		รัชกาล 

ที่	๕	แห่งราชวงศ์จักรี	มีอุบาสกชาวพม่าชื่อ	อู	สังโองได้เข้ามาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าไม้ในจังหวัดลำาปาง

	 อุบาสก	อู	สั่งโองเป็นผู้นับถือและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมั่นคง	สมบูรณ์ด้วยศรัทธาปรารถนาความเจริญ

รุ่งเรืองแห่งพระศาสนา	ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินในบริเวณท่ามะโอริมแม่น้ำาวัง	สร้างวัดขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๗	(ตรง

กับ	 จ.ศ.	 ๑๒๕๖)	 เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้ว	 ก็ได้สร้างถาวรวัตถุภายในวัดคือ	 กุฏิ	 หอฉัน	 ศาลาการเปรียญ	 วัจกุฎี		

บ่อน้ำา	 โรงพระอุโบสถและกำาแพงก่ออิฐ	 ได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในวัดด้วยปัจจัย	 ๔	 เป็นประจำาเสมอมา		

เมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้ว	บรรดาบุตรหลานของท่านก็ได้อุปถัมภ์วัดและพระภิกษุสามเณรสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้

	 ชื่อของวัดนี้	 เรียกตามคำาบาฬีว่า	 “มาตุลุงฺคติตฺถาราม”	 เรียกตามภาษาไทยว่า	 “วัดท่ามะโอ”	 เพราะ

อาศัยท่ามะโอหรือท่าส้มโอ	 คำาว่า	 “วัด”	 ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “อาราม”	 คำาว่า	 “ท่า”	 ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “ติตฺถ”		 

คำาว่า	 “มะโอ”	ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “มาตุลุงฺค”	คำาทั้ง	๓	คือ	อารามะ,	ติตถะ,	มาตุลุงคะ,	 เมื่อสับเปลี่ยนคำา

หน้าไปไว้หลัง		สับเปลี่ยนคำาหลังมาไว้คำาหน้า		ก็สำาเร็จรูปเป็น		“มาตุลุงคติตถาราม”		แปลว่า		“วัดท่ามะโอ”		

สำาหรับพื้นที่วัด		ภายในกำาแพง		มีเนื้อที่กว้าง	๔๐	วา		ยาว	๔๐	วา,		ภายนอกกำาแพงทิศเหนือ		มีเนื้อที่กว้าง	

๑๘ วา ยาว ๓๑ วา

ลำาดับเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ

 รูปที่ ๑  พระอาจารย์	อู	นันทิยะ	มรณภาพปีใดไม่ปรากฏ

	 รูปที่	๒		พระอาจารย์	อู	ติกขะ	มรณภาพปีใดไม่ปรากฏ

	 รูปที่	๓		พระอาจารย์	อู	เนมินทะ	อัครมหาบัณฑิต	มรณภาพเมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๐๙

	 รูปที่		๔	พระอาจารย์	อู	ธัมมานันทะ	ธัมมาจริยะ	อัครมหาบัณฑิต

	 พระอาจารย์	อู	ธัมมานันทะ	เจ้าอาวาสรูปที่	๔	นั้น	พระธรรมคุณาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดโพธาราม	จังหวัด

นครสวรรค์	 ได้ขอต่อสภาพระพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่ามาเป็นครูสอนพระไตรปิฎกประจำาวัดโพธาราม	 สภา

พุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าได้จัดส่งมาตามความประสงค์ของพระธรรมคุณาภรณ์	 พระอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ 

พร้อมด้วย	อู	โสภณะ	ได้เดินทางจากประเทศพม่า	เมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	และถึงวัดโพธาราม

ในวันเดียวกัน



	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 พระอาจารย์	 อู	 เนมินทะ	 เจ้าอาวาสรูปที่	 ๓	 ได้ขอท่านอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ		 

ต่อสภาพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าเพื่อมาอยู่วัดท่ามะโอ	 สภาพุทธศาสนาได้อนุมัติและได้แจ้งให้ทางวัดโพธาราม

ทราบ	 พระอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ	 ได้เดินทางจากวัดโพธาราม	 จังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อวันที่	 ๖	 กรกฎาคม		

พ.ศ.	๒๕๐๙	และถึงวัดท่ามะโอในวันเดียวกัน	เมื่อพระอาจารย์	อู	เนมินทะ	มรณภาพแล้ว	ท่านได้ดำารงตำาแหน่ง 

เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	และได้ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาฬีขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๐

ชีวประวัติ : พระอาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ

 ท่านเกิดที่หมู่บ้านตาสี	อำาเภอเยสะโจ	จังหวัดปขุกกู	ในวันเสาร์	แรม	๑๔	ค่ำา	เดือน	๑	พ.ศ.	๒๔๖๓		

(ตรงกับวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๖๓)	เป็นบุตรของนายโผติด	นางงวยยิ	ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดในหมู่บ้านของท่านเอง	

ท่านมีพี่น้องอยู่	๔	คน	และเป็นลูกอันดับสามในบรรดาพี่น้องชายทั้ง	๔	คนนั้น

	 ในวันที่	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๐	เมื่อท่านอายุได้	๗	ขวบ	บิดามารดาของท่านนำาไปฝากพระญาณเถระ		

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโตงทัด	 หมู่บ้านตาสินั่นเอง	 ได้เล่าเรียนหนังสือต่าง	 ๆ	 เริ่มต้นแต่ชั้นอนุบาลประถมเป็นต้นมา		

จนถึงบทสวดมนต์ต่าง	ๆ	คือ	พระปริตรทั้ง	๑๑	สูตร	คัมภีร์นมักการะ	คัมภีร์โลกนีติ	ชัยมังคลคาถา	ชินบัญชรทั้ง

ภาคบาฬีและภาคแปลด้วย	 รวมทั้งโหราศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ตัวเลขเป็นภาษาบาฬี	 อันเป็นวิธีการเรียนสมัยดั้งเดิม

ของพม่า

	 เมื่อท่านอายุได้	 ๑๔	 ปี	 ได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระวิจารินทะเป็นอุปัชฌาจารย์ได้รับฉายาบาฬีว่า		

“ธัมมานันทะ”	สามเณรธัมมานันทะได้ท่องจำานาสนะ	ทัณฑกรรม	 เสขิยวัตรและขันธกวัตร	๑๔	อย่างได้ตั้งแต่ยัง

เป็นเด็กวัดอยู่	 หลังจากบวชเป็นสามเณรแล้ว	 พระอุปัชฌาจารย์จึงได้ให้ท่องจำากัจจายนสูตร	 รวมทั้งคำาแปลตาม

คัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ	และสอนคัมภีร์กัจจายนสังเขปให้ด้วย

	 หลังจากนั้น	ท่านได้ย้ายไปวัดปัตตปิณฑิการาม	ซึ่งอยู่ในตัวอำาเภอเยสะโจ	ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ต่าง	ๆ		

คือ	พาลาวตาร	กัจจายนะ	สัททนีติ	(สุตตมาลา)	อภิธัมมัตถสังคหะ	เทฺวมาติกา	ขุททสิกขา	กังขาวิตรณี	และพระ

วินัยปิฎก	ในสำานักของพระอุตตรมหาเถระ	เจ้าอาวาสวัดปัตตปิณฑิการาม

	 เมื่อท่านอายุครบ	 ๒๐	 ปี	 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่	 ๑๓	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 โดยมีท่าน

อาจารย์สุชาตะ	ซึ่งเป็นศิษย์ท่านอาจารย์อุตตระ	เป็นพระอุปัชฌาย์	ณ	พัทธสีมาวัดยองเปนตา	จังหวัดมองลำาไยจุน		

มีโยมอุปัฏฐากถวายอัฏฐบริขาร	คือ	นายพละ	นางเสงมยะ	อยู่ที่	บ้านเลขที่	๒๐	ถนนซี	จังหวัดมองลำาไยจุน

	 หลังจากอุปสมบทแล้ว	 ท่านอาจารย์อุตตระ	 เจ้าอาวาสวัดปัตตปิณฑิการามได้ส่งท่านไปเรียนพระปริยัติ

ธรรมต่อในสำานักของท่านอาจารย์โกสัลลาภิวงศ์	 วัดมหาวิสุทธาราม	 จังหวัดมันดเล	 ท่านศึกษาคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

และคัมภีร์ปทวิจาร	ในขณะนั้น	เกิดสงครามโลกครั้งที่	๒	จังหวัดมันดเลเป็นจุดเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์	เพราะ

(จ)



เป็นเมืองหลวงอันดับสองรองจากกรุงย่างกุ้ง	 ดังนั้น	 ท่านจึงย้ายจากจังหวัดมันดเลไปสู่จังหวัดมะไลย	 ได้ศึกษา

คัมภีร์อภิธาน	ฉันท์	อลังการะ	เภทจินตา	และกัจจายนสาระ	ในสำานักของท่านอาจารย์จันทโชติ	เจ้าอาวาสวัดสิริ

โสมาราม	หมู่บ้านกันจี	จังหวัดมะไลยนั้น	และยังได้ศึกษาคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ	วิธีการทำารูปตามนัยของคัมภีร์

กัจจายนะ	นามปทมาลา	อาขยาตปทมาลา	คัมภีร์พระอภิธรรมต่าง	ๆ	คือ	คัมภีร์ปรมัตถสรูปเภทนี	มาติกา	และ

ธาตุกถา	รวม	๕	ปี	ด้วยกัน	จนกระทั่งสงครามโลกสงบ

	 ในสมัยนั้น	จังหวัดปขุกกูและอำาเภอเยสะใจ	ไม่นิยมสอบสนามหลวงเป็นทางการเพียงแต่ศึกษาเล่าเรียนให้

แตกฉานเท่านั้น	ดังนั้น	ท่านจึงไม่สนใจเข้าสอบตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรเรื่อยมาจนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	หลังจาก

สงครามโลกสิ้นสุดลง	ท่านจึงได้เริ่มสอบสนามหลวงได้ชั้น	“ปถมะแหง่”	ในขณะที่ท่านพำานักอยู่	ณ	วัดสิริโสมาราม		

หลังจากนั้น	จึงย้ายไปวัดมหาวิสุทธาราม	จังหวัดมันดเล	อันเป็นที่พำานักเดิม	และสอบได้ชั้น	“ปถมะลัด”	ที่นั้นพระ

อาจารย์ที่สอนคัมภีร์ต่าง	ๆ	ให้	คือ	ท่านอาจารย์โกสัลลาภิวงศ์,	พระชาเนยยพุทธิ,	พระสุวัณณโชติภิวงศ์	และ

พระอานันทปัณฑิตาภิวงศ์

	 หลังจากนั้น	ท่านย้ายไปอยู่วัดเวยันโภงตา	สอบชั้น	“ปถมะจี”	ได้เป็นอันดับสามของประเทศและสอบชั้น		

“ธัมมาจริยะ”	ได้ในปีต่อมา	ณ	สำานักเรียนวัดเวยันโภงตานั้น

	 สมัยนั้น	 ท่านอาจารย์กัลยาณะเจ้าอาวาสวัดเวยันโภงตามีชื่อเสียงมากในการสอนคัมภีร์ชั้นธัมมาจริยะใน

เมืองมันดเล	 ท่านจึงได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นธัมมาจริยะกับท่านอาจารย์กัลยาณะ	 และในขณะที่ท่านกำาลังจะสอบชั้น		

“ปถมะจี”	 ท่านยังไปศึกษาคัมภีร์ปัฏฐานเป็นพิเศษด้วยที่วัดปัฏฐานาราม	 ภูเขาสะไกย	 จังหวัดสะไกย	 โดยมีท่าน 

อาจารย์อินทกะ	(อัครมหาบัณฑิต)	เป็นผู้สอน

	 ท่านสอบคัมภีร์ชั้นธัมมาจริยะได้	 ๓	 คัมภีร์	 คือ	 ปาราชิกบาฬี	 และอรรถกถา	 สีลักขันธวรรคบาฬีและ

อรรถกถา	 ธัมมสังคณีบาฬีและอัฏฐสาลินีอรรถกถา	 ได้รับตราตั้งว่า	 “สาสนธชธัมมาจริยะ”	 นอกจากนั้นท่านยัง

สอบคัมภีร์พิเศษในชั้นธัมมาจริยะได้อีกคือ	 คัมภีร์มหาวัคคาทิอรรถกถา	 สังยุตตนิกายอรรถกถา	 และวิภังคาทิ-

อรรถกถา	จึงได้รับตราตั้งอีกว่า	“สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ”	ท่านได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในวัดต่าง	ๆ	เช่น		

วัดสิริโสมาราม	จังหวัดมะไลย	วัดปัตตปิณฑิการาม	อำาเภอเยสะโจ	และวัดเวยันโภงตา	จังหวัดมันดเล

	 ในเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ทางกรมการศาสนาของประเทศสหภาพพม่าได้นิมนต์ท่านเป็นพระธรรม

ทูต	 เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาเถรวาทในต่างประเทศ	 ท่านจึงได้ย้ายไปอยู่ที่กะบาเอ	 ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์เพื่อการ

เผยแผ่	 (ธัมมทูตวิทยาลัย)	 ศึกษาภาษาอังกฤษ	 และภาษาญี่ปุ่น	 เพื่อจะไปเผยแผ่พระศาสนา	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น		

เวลานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์	 (เช้า	 €ิตปญฺโญ	 ป.ธ.	 ๙)	 เจ้าอาวาสวัดโพธาราม	 จังหวัดนครสวรรค์	 

มีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่า	 ขอพระอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญในพระปริยัติธรรมเพื่อมาสอนพระปริยัติ 

ธรรมที่วัดโพธาราม	 ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่ารับรองกับท่านว่า	 เมื่อท่านสอนพระปริยัติธรรมใน

(ฉ)



ประเทศไทยได้หนึ่งพรรษาแล้ว	 จะส่งท่านต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น	 ดังนั้น	 ท่านจึงได้เดินทางมายังวัดโพธาราม		

จังหวัดนครสวรรค์ตามที่กรมการศาสนานิมนต์	 โดยได้เดินทางมาในวันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 ในเวลา

นั้นท่านมีภาระสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุและสามเณรจำานวน	 ๒๐๐	 รูป	 ในวัดโพธารามเมื่อครบกำาหนดแล้ว

ท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์	 ได้นิมนต์ให้อยู่สอนพระปริยัติธรรมต่อท่านจึงได้พำานักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็น

เวลาถึง	๖	ปี

	 ในขณะพำานักอยู่ที่นครสวรรค์นั้น	 ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าได้นิมนต์ท่านเพื่อร่วมจัดทำาคัมภีร์

พจนานุกรมพระไตรปิฎก	ฉบับบาฬี	-	พม่า	 เล่มที่	๑	และตรวจสอบคัมภีร์ต่าง	ๆ	ในสมัยปัจฉิมฎีกาสังคายนา		 

ที่กะบาเอ	ณ	กรุงย่างกุ้ง		ท่านจึงได้เดินทางกลับประเทศของท่านเป็นการชั่วคราว		เพื่อร่วมจัดทำาคัมภีร์พจนานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับบาฬี	-	พม่า	เล่มที่	๑	และตรวจสอบคัมภีร์ต่าง	ๆ	มีสุโพธาลังการฎีกาเป็นต้น	รวม	๑	ปี	หลัง

จากที่การสังคายนาพระบาฬี	อรรถกถาและฎีกา	รวมทั้งคัมภีร์ต่าง	ๆ 	ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	ท่านจึงเดินทางกลับมายัง

วัดโพธารามตามเดิม

	 ในขณะนั้น	 ท่านอาจารย์เนมินทะ	 (อัครมหาบัณฑิต)	 เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	 ชราภาพมากแล้ว	 จึงได้มี

หนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่า	 มีความประสงค์จะนิมนต์ท่านอาจารย์ธัมมานันทะให้มาเผยแผ่พระ

ศาสนาที่วัดท่ามะโอ	 จังหวัดลำาปาง	 ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าก็ได้มีหนังสือมาถึงท่าน	 ดังนั้น	 ท่านจึง

ย้ายจากจังหวัดนครสวรรค์มาอยู่วัดท่ามะโอ	จังหวัดลำาปาง	ในวันขึ้น	๘	ค่ำา	เดือน	๘	พ.ศ.	๒๕๐๘	(ตรงกับวัน

ที่	 ๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘)	 หลังจากที่ท่านมาอยุ่ที่นี่ได้	 ๕	 เดือน	 ท่านอาจารย์เนมินทะเจ้าอาวาสวัดท่ามะ

โอก็ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา	ท่านอาจารย์ธัมมานันทะจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอสืบต่อมา	ท่านได้

เริ่มกิจการเผยแผ่พระศาสนาทางด้านพระปริยัติธรรมด้วยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวันพฤหัสบดี	แรม	๒		

ค่ำา	 เดือน	๖	พ.ศ.	๒๕๑๐	 (ตรงกับวันที่	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐)	ท่านสามารถก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมให้มีชื่อเสียงขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้	 เพราะศิษยานุศิษย์ของท่านสามารถสอบได้ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาฬีทุก	ๆ	

ปีเป็นจำานวนมาก

	 เนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎกจำาเป็นต้องอาศัยคัมภีร์พื้นฐาน	 ๔	 คัมภีร์	 คือ	 คัมภีร์ไวยากรณ์	 คัมภีร์

อภิธานัปปทีปิกา	 คัมภีร์วุตโตทัย	 และคัมภีร์สุโพธาลังการ	 ท่านจึงได้ริเริ่มให้มีการศึกษาคัมภีร์พื้นฐานของพระ

ไตรปิฎกทั้ง	 ๔	 คัมภีร์นั้น	 ด้วยการสอนอธิบายและให้นักศึกษาท่องจำาคัมภีร์เหล่านั้นพร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแผ่	 ถึง

แม้ว่าท่านจะชราภาพมากแล้ว	 ก็ไม่คำานึงถึงตัวท่านเอง	 ท่านได้อุตสาหะสั่งสอนศิษย์ให้พยายามศึกษาเล่าเรียนจน

ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ		ซึ่งศิษยานุศิษย์เหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ภาษาบาฬีเป็นอย่างดี

(ช)



	 คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการศึกษาและใช้เป็นคัมภีร์ค้นคว้านั้น	 ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้จัดพิมพ์ไว้

รวม	๒๐	คัมภีร์ด้วยกัน	คือ

	 ๑.	 กัจจายนะ	 ๒.	 ปทรูปสิทธิ

	 ๓.	 โมคคัลลานพยากรณะ	 ๔.		สัททนีติสุตตมาลา

	 ๕.	 นยาสะ	 ๖.		อภิธาน

	 ๗.	 สุโพธาลังการะ	 ๘.		ฉันท์

	 ๙.	 สุโพธาลังการปุราณฎีกา	 ๑๐.	สุโพธาลังการอภินวฎีกา

	 ๑๑.	ขุททสิกขา,	มูลสิกขา	 ๑๒.	ธาตวัตถสังคหะ

 ๑๓. เภทจินตา ๑๔. กัจจายนสาระ

	 ๑๕.	ณวาทิโมคคัลลานะ	 ๑๖.	พาลาวตาร

	 ๑๗.	สังขยาปกาสกะ	 ๑๘.	สังขยาปกาสกฎีกา

	 ๑๙.	ปโยคสิทธิ	 ๒๐.	วุตโตทยฉันโทปกรณ์แปล

 ส่วนคัมภีร์ที่ท่านรจนาด้วยตนเองมี	๔	คัมภีร์	คือ	

	 ๑.		สำานวนภาษาในพระพุทธศาสนา

	 ๒.		อุปสัมปทกัมมวาจาวินิจฉัย

	 ๓.		สังขิตตปาติโมกขุทเทสวินิจฉัย

	 ๔.		นานาวินิจฉัย

 ใน พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 รัฐบาลสหภาพพม่าได้เห็นเกียรติคุณความดีในด้านการเผยแผ่พระศาสนาของท่าน

อาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ	 จึงได้น้อมถวายตำาแหน่ง	 “อัครมหาบัณฑิต”	 อันทรงเกียรติ	 ต่อมาใน	 พ.ศ.๒๕๓๙		

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์	 และใน	

พ.ศ.	๒๕๔๐	ท่านอาจารย์ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา		เพื่อเป็นการบูชาเกียรติคุณ

ความดีของท่านซึ่งจะเป็นทิฏฐานุคติอันดีงามแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไป

  นรชาติวางวาย	 มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ฯ

(ฌ)



ภาษาบาฬีเพื่อพุทธพจน์

  ปริยัติเรียนเพื่อค้น	 หนทาง

	 ต้องแม่นชัดจัดวาง	 ไป �เพี้ยน

	 ปฏิบัตทิีส่ายกลาง	 อริย-		มัคคา

	 สติปัฏฐานรานเสี้ยน ตื่นรู้บรรเทา

	 	 เพียรเพ่งเผาเพื่อล้าง	 อกุศล

	 บาปชั่วอย่ามั่วปน	 จิตแท้

	 กุศลให้ก่อใจดล	 ทุกชั่ว		ขณะเทียว

	 ปฏิเวธลดปลดแก้	 ปล่อยสิ้นธุลี

	 	 บาฬีควรคูค่้ำ�	 ปริยัติ

	 จะซ่านซึ้งถึงอรรถ	 ถีถ่้วน

	 พุทธพจน์ท่านทรงตรัส	 สอนสั่ง

	 คำาแห่งบาฬีล้วน	 แหล่งรู้เรียนธรรม

	 	 	 	 									ปุญฺญวำโส
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ก. ความหมายของสนธิ

 สนธ ิ คือ การเชื่อมคำ   การต่อคำ  (Combination) มีวิเคราะห์ว่า “สนฺธิยนฺติ  เอตฺถ  ปทานิ  อกฺขรานิ   

จาติ  สนฺธิ,  สํหิตปทํ” บทและอักษรย่อมถูกเชื่อมในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ที่นี้ ชื่อว่าสนธิ ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม (ที่เป็นที่

เชื่อมของบทและอักษร) หรือวิเคราะห์ว่า “สนฺธียตีติ  สนฺธ ิ” ย่อมถูกต่อด้วยดี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสนธิ. “สนฺทธาตีติ  

สนฺธ ิ”. ย่อมต่อด้วยดี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสนธิ. “สนฺธานํ  สนฺธ ิ”. การเชื่อมต่อ ชื่อว่าสนธิ. (สํ+ธา+อิ) (แปลงนิคหิต

เป็นวัคคันตะ นฺ และลบสระอาที่ธาธาตุ)

ข. ประเภทของสนธิ

 สนธิ มี ๔ ประเภท คือ

  (๑) สรสนธิวิธาน คือวิธีของสระสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างสระกับสระหรือเชื่อมในเพราะสระ  

มีวิเคราะห์ว่า “สรานํ สนฺธิ สรสนฺธิ” บทที่ถูกเชื่อมระหว่างสระกับสระ ชื่อว่าสรสนธิ เช่น “โลกคฺคปุคฺคโล” ศัพท์เดิมเป็น 

“โลก + อคฺคปุคฺคโล” เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ในตัวอย่างนี้ บทหน้าและบทหลัง จะเป็นสระทั้งคู่ หรือวิเคราะห์ว่า 

“สเรสุ สนฺธิ สรสนฺธิ” บทที่ถูกเชื่อม ในเพราะสระทั้งหลาย ชื่อว่าสรสนธิ เช่น “ปจฺจโย” ศัพท์เดิมเป็น “ปติ + อโย” 

เพราะสระหลัง แปลง ติ เป็น จ และซ้อน จฺ ในตัวอย่างนี้ เป็นการทำ สนธิ โดยสระทำ หน้าที่เป็นนิมิต ส่วนบทหน้า  

จะเป็นพยัญชนะล้วน ๆ หรือเป็นทั้งพยัญชนะและสระสองอย่างประกอบกันก็ได้   

  (๒) ปกติสนธิวิธาน คือวิธีของปกติสนธิ เพราะพยัญชนะหรือสระหลัง สระทั้งหลายมีรูปคงเดิม เช่น 

ภาสติ วา กโรติ วา ในตัวอย่างนี้ เพราะพยัญชนะหลัง คือ ว ที่ วา ไม่ต้องทีฆะสระหน้า คือ อิ ให้เป็น อี, กตมา  

จานนฺท อนิจฺจสญฺญา ในตัวอย่างนี้ ไม่ต้องทำ สนธิในบทที่มีอาลปนะเป็นที่สุด ระหว่าง จานนฺท กับ อนิจฺจสญฺญา  

ทั้งที่บทหน้าและบทหลัง ล้วนเป็นสระทั้งคู่ แต่ก็ไม่ต้องทำ สนธิ ให้มีรูปเป็นปกติคงเดิม เพราะบทหน้า คือ จานนฺท  

เป็นอาลปนะ, “เวทนากฺขนฺโธ” ศัพท์เดิมเป็น “เวทนา + ขนฺโธ” หลังจากสระ ซ้อน กฺ ในฐานะอันสมควร เมื่อซ้อน

แล้ว เพราะพยัญชนะหลัง ไม่ต้องรัสสะสระที่ เวทนา เป็น เวทน เพราะไม่มีใช้ในพระบาลี

  (๓) พยัญชนสนธิวิธาน คือวิธีของพยัญชนะสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับสระ หรือในเพราะ 

พยัญชนะ  มีวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชนานํ สนฺธิ พฺยญฺชนสนฺธิ”  บทที่ถูกเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับสระ ชื่อว่าพยัญชนสนธิ 

เช่น “สมฺมทกฺขาโต” ศัพท์เดิมเป็น “สมฺมา + อกฺขาโต” เพราะสระหลัง ลง ทฺอาคม เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา 
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เป็น อ ในที่ลงอาคม หรือวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชเนสุ สนฺธิ พฺยญฺชนสนฺธ ิ”. บทที่ถูกเชื่อมในเพราะพยัญชนะทั้งหลาย ชื่อว่า 

พยัญชนสนธิ เช่น “ปคฺคโห” ศัพท์เดิมเป็น “ป + คโห” หลังจากสระหน้า ซ้อน คฺ ในฐานะอันสมควร  เป็นต้น

  (๔) นิคหิตสนธิวิธาน คือวิธีของนิคหิตสนธิ เป็นการใช้นิคหิตในการเชื่อมบท มีวิเคราะห์ว่า  

“นิคฺคหีตานํ  สนฺธิ  นิคฺคหีตสนฺธ ิ” บทที่ถูกเชื่อมระหว่างพยัญชนะหรือสระกับนิคหิต เช่น ปจฺจตฺตญฺเญว ศัพท์เดิม

เป็น “ปจฺจตฺตํ + เอว” เพราะสระหลัง แปลงนิคหิตเป็น ญฺ และซ้อน ญฺ, “สงฺคโห” ศัพท์เดิมเป็น “สํ + คโห” เพราะ

พยัญชนะวรรค แปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค คือ งฺ เป็นต้น

ค. วิธีในการทำ สนธิ (สนธิกิริโยปกรณ์) 

 ในการทำ สนธินั้น จะต้องมีบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป ถึงจะทำ การเชื่อมต่อกันได้ ส่วนวิธีการที่จะทำ การเชื่อม

ต่อระหว่างบทหนึ่งกับอีกบทหนึ่งได้นั้น จะต้องมีอุปกรณ์สำ หรับเป็นเครื่องมือในการทำ  ซึ่งเรียกว่า “สนธิกิริโยปกรณ์”  

มาจาก “สนธิ + กิริยา + อุปกรณ์” แปลว่า “อุปกรณ์เครื่องมือในการทำ สนธิ” อุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำ 

สนธินั้น มี ๘ ประการ คือ

 ๑. โลปวิธ ิ  วิธีการลบ

  ๑.๑  ปุพฺพสฺสรโลป  ลบสระหน้า   

   เช่น โลกคฺคปุคฺคโล  โลก + อคฺคปุคฺคโล (สรา สเร โลปํ)

  ๑.๒  ปรสฺสรโลป  ลบสระหลัง 

   เช่น   ยสฺสทานิ ยสฺส + อิทานิ (วา ปโร อสรูปา)

    กตนฺติ กตํ + อิติ (ปโร วา สโร-นิคหิตสนธิ)

  ๑.๓  พฺยญฺชนโลป  ลบพยัญชนะ 

   เช่น   เอวํส เอวํ + อสฺส (พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค)

    วุตฺยสฺส วุตฺติ + อสฺส       (จ-ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค)

  ๑.๔  นิคฺคหีตโลป  ลบนิคหิต 

   เช่น   ตาสาหํ ตาสํ + อหํ (กฺวจิ โลปํ)

    พุทฺธาน  สาสนํ พุทฺธานํ + สาสนํ (พฺยญฺชเน จ)
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 ๒. อาเทสวิธิ  วิธีการแปลง หรืออาเทศ

  ๒.๑  สราเทส  แปลงสระ 

   เช่น  มฺยายํ เม + อยํ (ยเมทนฺตสฺสาเทโส)

    กฺวตฺโถ โก + อตฺโถ (วโมทุทนฺตานํ)

    พฺยญฺชนํ วิ + อญฺชนํ (อิวณฺโณ ยํ นวา)

    ติยนฺตํ ติ + อนฺตํ (ฌลานมิยุวา สเร วา)

    ควาชินํ โค + อชินํ (โอ สเร จ)

    ปุถุชฺชโน ปุถ + ชโน (ปุถสฺสุ พฺยญฺชเน)

    โอกาโส อว + กาโส (โอ อวสฺส)

    มโนมยํ มน + มยํ (เอเตสโม โลเป)

  ๒.๒ พฺยญฺชนาเทส แปลงพยัญชนะ 

   เช่น โนนีตํ นว + นีตํ   (โอ โยควิภาค ใน โอ อวสฺส)

    ชจฺจนฺโธ ชาติ + อนฺโธ (ยวตํ  ตลนทการานํฯ)

    นิพฺพานํ นิ + วานํ (โพ  วสฺส)

    ปลิโพโธ ปริ + โพโธ (โล  รสฺส)

    ทุกฺกฏํ ทุ + กตํ (โฏ  ตสฺส)

    นิยโก นิยโต (โก  ตสฺส)

    นิยํปุตฺตํ นิชํปุตฺตํ (โย  ชสฺส)

    กุลูปโก กุลูปโค (โก  คสฺส)

    ปณิธานํ ปนิธานํ (โณ  นสฺส)

  ๒.๓  สพฺพาเทส  แปลงทั้งตัว 

   เช่น อจฺจนฺตํ อติ + อนฺตํ (สพฺโพ จํ ติ)

    อพฺภกฺขานํ อภิ + อกฺขานํ (อพฺโภ อภิ)

    อชฺฌคมา อธิ + อคมา (อชฺโฌ อธิ)

    ปฏคฺคิ ปติ + อคฺคิ (กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส)

  ๒.๔ นิคฺคหีตาเทส  แปลงนิคหิต 

   เช่น ตณฺหงฺกโร ตณฺหํ + กโร (วคฺคนฺตํ วา วคฺเค)
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    ปจฺจตฺตญฺเญว ปจฺจตฺตํ + เอว (เอเห ญํ)

    สญฺโญโค สํ + โยโค (ส เย จ)

    ตมหํ ตํ + อหํ (มทา สเร)

    เอตทโวจ เอตํ + อโวจ (มทา สเร)

    เอวํ  วุตฺเต เอวํ + วุตฺเต (อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหีตํ)  

 ๓. อาคมวิธ ิ วิธีการลงอักษรใหม่ 

  ๓.๑   สราคม ลงสระอาคม 

   เช่น เอส  ธมฺโม เอโส + ธมฺโม (โลปญฺจ ตตฺรากาโร)

    ปโรสตํ ปร + สตํ (กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน)

  ๓.๒  พฺยญฺชนาคม ลงพยัญชนะอาคม 

   เช่น ยถยิทํ ยถา + อิทํ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    ติวงฺคุลํ ติ + องฺคุลํ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    ลหุเมสฺสติ ลหุ + เอสฺสติ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    อุทโย อุ + อโย (ยวมทนตรลา จาคมา)

    อิโต  นายติ อิโต + อายติ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    ตสฺมา  ติห ตสฺมา + อิห (ยวมทนตรลา จาคมา)

    นิรนฺตรํ นิ + อนฺตรํ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    สฬายตนํ ฉ + อายตนํ (ยวมทนตรลา จาคมา)

    อติปฺปโค  โข  ตาว อติปฺป + โข ตาว (จศัพท์ใน ยวมทนตรลา จาฯ)

    สุหุชู  จ สุ + อุชู  จ (จศัพท์ใน ยวมทนตรลา จาฯ)

    ปุถเคว ปุถ + เอว (โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิ)

    ปเคว ปา + เอว (ปาสฺส จนฺโต รสฺโส)

  ๓.๓  นิคฺคหีตาคม  ลงนิคหิตอาคม  

   เช่น  จกฺขุํ  อุทปาทิ จกฺขุ + อุทปาทิ (นิคฺคหีตญฺจ)
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 ๔. วิการวิธิ วิธีการวิการ หรือเปลี่ยนอักษร (วิปรีต, วิปริยย)

  ๔.๑  สรวิการ  เปลี่ยนแปลงสระ 

   เช่น  พนฺธุสฺเสว พนฺธุสฺส + อิว (กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต)

    โนเปติ น + อุเปติ (กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต)

    อุคฺคเต อว + คเต (ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยญฺชเน จ)

  ๔.๒ พฺยญฺชนวิการ สลับที่พยัญชนะ 

   เช่น ปยิรุทาหาสิ ปริยุทาหาสิ (จศัพท์ใน โท ธสฺส จ)

 ๕. ปกติวิธ ิ  วิธีปกติ (ไม่เปลี่ยนแปลง คงเดิม)

  ๕.๑  เพราะสระหลัง ปกติสระหน้า 

   เช่น กตมา  จานนฺท  อนิจฺจสญฺญา (สเร กฺวจิ)

  ๕.๒  เพราะพยัญชนะหลัง ปกติสระหน้า 

   เช่น ภาสติ วา กโรติ วา  (สรา ปกติ พฺยญฺชเน)

 ๖. ทีฆวิธ ิ  วิธีทีฆสระ (ทำ สระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว)

  ๖.๑  ปุพฺพสฺสรทีฆ  ทีฆสระหน้า 

   เช่น  กึสูธ กึสุ + อิธ (ปุพฺโพ จ)

  ๖.๒ ปรสฺสรทีฆ  ทีฆสระหลัง  

   เช่น สทฺธีธ สทฺธา + อิธ (ทีฆํ -สรสนฺธิ)

    ตฺยาสฺส เต + อสฺส (ทีฆํ -พฺยญฺชนสนฺธิ)

 ๗. รสฺสวิธ ิ  วิธีรัสสสระ (ทำ สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น)

  ๗.๑  ปุพฺพสฺสรรสฺส รัสสสระหน้า   

   เช่น  ยถริว ยถา + เอว        (เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส)

    โภวาทิ  นาม โภวาที + นาม (รสฺสํ -พฺยญฺชนสนฺธิ)

 ๘. สญฺโญควิธิ  วิธีการซ้อนพยัญชนะ หรือเทฺวภาวะ

  ๘.๑   สทิสเทฺวภาว  ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน

   เช่น อิธปฺปมาโท  อิธ + ปมาโท (ปร เทฺวภาโว €าเน)
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  ๘.๒  อสทิสเทฺวภาว ซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน

   เช่น ปคฺฆรติ ป + ฆรติ                 (วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา)

คาถาสรุป วิธีทำ สนธิ ๘ วิธี

 โลปาเทโส  จ  อาคโม    วิกาโร  ปกตีปิ  จ,

   ทีโฆ  รสฺโส  สญฺโญโคติ สนฺธิเภทา  ปกาสิตา.

ประเภทของสนธิ  ท่านกล่าวว่ามี ๘ ประการ คือ โลป การ

ลบ,  อาเทส การแปลงอักษร, อาคม การลงอักษรใหม่, วิการ 

การเปลี่ยนแปลง การกลับหน้ากลับหลัง (วิปรีตะ หรือวิปริยยะ),  

ปกติ การคงอักษรไว้ตามเดิม, ทีฆ การทำ สระเสียงสั้นให้เป็น 

สระเสียงยาว, รสฺส การทำ สระเสียงยาวให้เป็นสระเสียงสั้น, 

สญฺโญค การซ้อนพยัญชนะ หรือการเทฺวภาวะ

ฆ. บทที่จะนำ มาทำ สนธิ

 ในการทำ สนธิ บทที่จะนำ มาทำ การเชื่อมต่อระหว่างกัน คือระหว่างบทหนึ่งกับอีกบทหนี่งนั้น บทที่กล่าวถึง 

ในสนธิกัณฑ์นี้ มี ๒ ประการ คือ

 (๑) วิภตฺยนฺตปท คือบทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด เช่น ยสฺเสเต = ยสฺส + เอเต บทหน้าคือ “ยสฺส” มีวิภัตติ

ประกอบอยู่ คือ สวิภัตติ ส่วนบทหลัง คือ “เอเต” ก็มีวิภัตติประกอบอยู่ คือ โยวิภัตติ เพราะฉะนั้น ในตัวอย่างนี้ จะ

ปรากฏว่า บทที่ทำ สนธิกัน มีวิภัตติประกอบอยู่ด้วยกันทั้งคู่

 (๒) อวิภตฺยนฺตปท คือบทที่ไม่มีวิภัตติเป็นที่สุด เช่น สุคโตวาโท = สุคต + โอวาโท บทหน้า คือ “สุคต” 

ไม่มีวิภัตติประกอบอยู่ ส่วนบทหลัง คือ “โอวาโท” มี สิปฐมาวิภัตติประกอบอยู่ ในตัวอย่างนี้ เป็นการทำ สนธิในบท

สมาส ฉะนั้น บทหน้าจึงไม่มีวิภัตติประกอบอยู่ เพราะวิภัตติของบทหน้าถูกลบทิ้งหลังจากเข้าสมาสแล้ว (ลุตตสมาส) 

เมื่อเข้าสมาสแล้ว จึงทำ การต่อสนธิ 

 สรุปว่า การจะทำ สนธินั้น บทจะมีวิภัตติประกอบอยู่ หรือไม่มีวิภัตติประกอบอยู่ ก็ถือเป็นบทเหมือนกัน และ

สามารถทำ สนธิได้ และสนธินี้ จะปรากฏอยู่ในบทต่างๆ เช่น บทนาม, บทสมาส, บทตัทธิต, บทอาขยาต และบทกิตก์ 



7บทนำ�สนธิกัณฑ์ ]

ง.  หน้าที่ของสนธิ ๒

 (๑) ปทจฺเฉท  หน้าที่ในการตัดบท เช่น “โลกคฺคปุคฺคโล” ตัดบทเป็น “โลก + อคฺคปุคฺคโล”

 (๒) สนฺธิกิจฺจ หน้าที่ในการต่อบท เช่น “โลก + อคฺคปุคฺคโล” ต่อบทเป็น “โลกคฺคปุคฺคโล”

จ. จุดประสงค์ในการศึกษาสนธิ

 ในการศึกษาสนธินี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการตัดบท (ปทจฺเฉท) การต่อบท (สนฺธิกิจฺจ) และ

รู้วิธีในการทำ ตัวรูปว่ามีขั้นตอนดำ เนินการเป็นมาอย่างไร ใช้วิธีอะไรบ้างในการทำ ให้สำ เร็จตัวรูปตัวหนึ่งๆ และใช้

สูตรอย่างไร จุดประสงค์ในการศึกษาสนธิ มีดังนี้

 (๑)  เพื่อให้ตัดบทได้

 (๒)  เพื่อให้ต่อบทได้ 

 (๓) เพื่อให้ทำ ตัวรูปได้

ฉ. ประโยชน์ของสนธิ

 ในการศึกษาเรื่องของสนธิ ถือว่ามีคุณูปการอย่างมากต่อการศึกษาภาษาบาลี เพราะจะช่วยทำ ให้เห็นศัพท์ 

ต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าศัพท์เดิมคืออะไร และมีวิธีเปลี่ยนแปลงเป็นมาอย่างไร อันจะนำ ไปสู่การแปลความหมาย  

ที่ง่ายขึ้น ประโยชน์ของการศึกษาสนธิ มีดังนี้

 (๑)  ทำ ให้บทสั้น กระชับ

 (๒) ช่วยทำ ให้การอ่านออกเสียงได้สะดวก สละสลวย ไพเราะยิ่งขึ้น

 (๓)  มีประโยชน์ในการแต่งฉันท์
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พฺวาทิฆนฺตํ  นมามหํ

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์

คันถารัมภะ

 (ก)   วิสุทฺธสทฺธมฺมสหสฺสทีธิตึ

  สุพุทฺธสมฺโพธิยุคนฺธโรทิตํ

  ติพุทฺธเขตฺเตกทิวากรํ  ชินํ

  สธมฺมสํฆํ  สิรสาภิวนฺทิย.

 (ข)   กจฺจายนญฺจาจริยํ  นมิตฺวา

  นิสฺสาย  กจฺจายนวณฺณนาทึ

  พาลปฺปโพธตฺถมุชํ  กริสฺสํ

  พฺยตฺตํ  สุกณฺฑํ  ปทรูปสิทฺธ.ึ

(ก)   อหํ อ.ข้าพเจ้า  อภิวนฺทิย ถวายอภิวาทแล้ว  สิรสา ด้วยเศียร

เกล้า  ชินํ ซึ่งพระชินเจ้า  วิสุทฺธสทฺธมฺมสหสฺสทีธิตึ ผู้ทรงมีพระรัศมี

หลายพันกล่าวคือพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์โดยพิเศษ  สุพุทฺธสมฺโพธิ- 

ยุคนฺธโรทิต ํ ผู้เสด็จขึ้นสู่ภูเขายุคันธรกล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณอัน

พระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยดี   ติพุทฺธเขตฺเตกทิวากรํ  ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์

ดวงเดียวในพุทธเขตทั้ง ๓   สธมฺมสํฆํ ผู้เป็นไปกับด้วยพระธรรมและ

พระอริยสงฆ์  จ ด้วย

(ข)   นมิตฺวา นอบน้อมแล้ว  อาจริยํ ซึ่งพระอาจารย์  กจฺจายนํ ผู ้

มีนามว่ากัจจายนะ  จ ด้วย  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  กจฺจายนวณฺณนาทึ   

ปกรณํ ซึ่งคัมภีร์มีคัมภีร์กัจจายนะและคัมภีร์นยาสะอันเป็นพรรณนา 

ของคัมภีร์กัจจายนะเป็นต้น  กริสฺสํ จักรจนา  ปทรูปสิทฺธึ ซึ่งคัมภีร์ 

ชื่อว่าปทรูปสิทธิ  อุชํ อันตรง  พฺยตฺตํ อันปรากฏชัด  สุกณฺฑํ อันมี 

ปริจเฉทดี  พาลปฺปโพธตฺถํ เพื่อการรู้ง่ายแห่งบุคคลผู้มีปัญญาน้อย
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 ข้าพเจ้า (พระพุทธัปปิยเถระ) ขออภิวาทพระชินเจ้า ผู้ทรงมีรัศมีเป็น

อันมาก กล่าวคือพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ ผู้เสด็จขึ้นเหนือยอดภูเขายุคันธร 

กล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณที่ทรงตรัสรู้ด้วยดี ผู้เป็นประดุจพระอาทิตย์ดวง

เดียวในพุทธเขตทั้ง ๓ พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ และขอกราบ

ไหว้พระอาจารย์กัจจายนมหาเถระ อาศัยคัมภีร์กัจจายนะและคัมภีร์อธิบาย  

กัจจายนะมีนยาสะเป็นต้น จะแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ อันตรง ปรากฏชัด และมี

ปริจเฉทดี เพื่อประโยชน์แก่การรู้ง่ายของบุคคลผู้มีปัญญาน้อย

 คำ ว่า “คนฺถารมฺภ” มาจาก “คนฺถ + อารมฺภ” คนฺถ แปลว่า คัมภีร์,  อารมฺภ แปลว่า การเริ่มต้น รวมกัน

แปลว่า “การเริ่มต้นคัมภีร์”  ในการแต่งหนังสือต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณนั้น พระโบราณาจารย์ทั้ง

หลาย ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าต้องมีการเริ่มต้นของหนังสือก่อน ซึ่งคันถารัมภะนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

 ๑.  อาสีสปุพพกคันถารัมภะ   การเริ่มต้นคัมภีร์ด้วยคำ ปรารถนาเป็นเบื้องแรก  เช่น

 มุนินฺทวทนมฺโภช- คพฺภสมฺภวสุนฺทรี,

 สรณํ  ปาณินํ  วาณี มยฺหํ  ปีณยตํ  มนํ.    (สุโพธาลงฺการ ๑/๑) 

ขอพระสัทธรรมอันงดงามเพราะความบังเกิดในห้องแห่งบงกช 

คือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี  อันเป็นที่พึ่งของปาณชาติทั้ง

หลาย  โปรดยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มเทอญ

 ๒. ปณามปุพพกคันถารัมภะ  การเริ่มต้นคัมภีร์ด้วยการนอบน้อมเป็นเบื้องแรก  เช่น

 ตสฺส  ปาเท  นมสฺสิตฺวา สมฺพุทฺธสฺส  สิรีมโต.    (อฏฺ€สาลินี)

ข้าพเจ้าน้อมกราบแล้วซึ่งพระยุคลบาทของพระสัมพุทธเจ้า    

ผู้ทรงมีสิริพระองค์นั้น

ซึ่งปณามนั้น ยังแบ่งออกเป็นอีก ๓ อย่าง คือ

  ๒.๑  กายปณาม  การนอบน้อมด้วยกาย เช่น การกราบไหว้

  ๒.๒  วจีปณาม  การนอบน้อมด้วยวาจา ได้แก่ การกล่าวคำ แสดงความนอบน้อม แบ่งออกเป็น ๒ 

อย่าง คือ

   ๒.๒.๑  เกวลวจีปณาม        การนอบน้อมด้วยวาจาอย่างเดียว ไม่มีคำ สรรเสริญ  

    เช่น  พุทฺธํ  วนฺทามิ.  ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า
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   ๒.๒.๒  โถมนาวจีปณาม    การนอบน้อมด้วยวาจาอันประกอบด้วยคำ สรรเสริญ  

                                        เช่น  ปณามคาถาของคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้

  ๒.๓ มโนปณาม  การนอบน้อมด้วยใจ  ได้แก่ การน้อมใจระลึกถึงด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

 ๓.  วัตถุปุพพกคันถารัมภะ   การเริ่มต้นคัมภีร์ด้วยหัวข้อเรื่องเป็นเบื้องแรก  เช่น

 สีเล ปติฏฺ€าย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ  ปญฺญญฺจ  ภาวยํ,

 อาตาปี  นิปโก  ภิกฺขุ โส  อิมํ  วิชฏเย  ชฏํ.          (วิสุทฺธิมคฺค)

ภิกษุผู้เป็นนรชน มีปัญญา มีความเพียร รู้จักรักษาตน ตั้งอยู่ 

ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญาอยู่นั้น พึงถางชัฏ (ตัณหา) นี้

ได้แล

คาถาสรุป คันถารัมภะ ๓

 อาสีนมกฺกาโร  วตฺถุ- นิทฺเทโส  วาปิ  ตมฺมุขํ.          (กาพฺยทส)

การแสดงความปรารถนาก็ดี การนอบน้อมก็ดี หัวข้อเรื่องก็ดี         

ทั้ง ๓ ประการนั้น เป็นการเริ่มต้นคัมภีร์

สรุปประเด็นในคันถารัมภะของคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ พระอาจารย์พุทธัปปิยเถระ ได้เริ่มต้นคัมภีร์ของท่านด้วยปณามคาถาเช่นเดียวกันกับ

การแต่งหนังสือของท่านอื่นๆ แต่เป็นประเภทโถมนาวจีปณาม คือการนอบน้อมด้วยวาจาอันประกอบด้วยคำ สรรเสริญ  

ถึงจะเป็นงานเขียน ก็ถือว่าเป็นทางวจีทวาร เนื่องจากการเขียนใช้แทนการเปล่งด้วยวาจา และในปณามนั้น ยังมีคำ  

ยกย่องชมเชยพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆ โดยการเปรียบเทียบ เป็นสำ นวนในการแต่งหนังสือ ซึ่งถือว่าผู้เขียนมี

ความสามารถในอลังการศาสตร์ จึงกลั่นกรองมาเป็นกลอนภาษามคธที่ไพเราะยิ่ง ซึ่งพอสรุปประเด็นได้ดังนี้          

         อุปไมย (สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ)         =  อุปมา (สิ่งที่นำ มาเปรียบเทียบ)

 (๑) พระพุทธเจ้า (ชิน) เปรียบเหมือน พระอาทิตย์ (ทิวากร)

 (๒) พระปริยัติธรรม (สทฺธมฺม) เปรียบเหมือน รัศมีของพระอาทิตย์ (ทีธิติ)

 (๓) พระสัพพัญญุตญาณ (สมฺโพธิ) เปรียบเหมือน ภูเขายุคันธร (ยุคนฺธร)

 (๔) พุทธเขต ๓ (ติพุทฺธเขตฺต) เปรียบเหมือน ทวีป ๓ (ทีป)
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 การเปรียบเทียบในลักษณะดังกล่าว ตามคัมภีร์สุโพธาลังการะ (อลังการศาสตร์) ถือว่าเป็นการแสดงการ

เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันของบทอุปมา (สิ่งที่นำ มาเปรียบเทียบ) กับบทอุปไมย (สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ)  

จัดเป็นอลังการะประเภทหนึ่ง เรียกว่า “รูปกอลังการะ” ซึ่งผู้รจนาสามารถหาสิ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ระหว่างบท

อุปมากับบทอุปไมย มาเปรียบเทียบกันได้     

 พระพุทธัปปิยเถระ ท่านได้แสดงปณาม คือการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ด้วยคำ ว่า “วิสุทฺธสทฺธมฺมสหสฺส- 

ทีธิตึ...สิรสาภิวนฺทิย” นอกจากนี้ ท่านยังแสดงความนอบน้อมต่อเจ้าของคัมภีร์เดิมที่ท่านนำ มาเรียบเรียงใหม่ คือพระ

อาจารย์กัจจายนมหาเถระอีกด้วย แสดงไว้ด้วยคำ ว่า “กจฺจายนญฺจาจริยํ นมิตฺวา”  เป็นการบูชาและยกย่องครูของ

ท่าน 

 จุดมุ่งหมายในการแสดงความนอบน้อมนี้ เพื่อต้องการให้ตนเอง ซึ่งเป็นผู้รจนาคัมภีร์ ปราศจากอุปสรรค 

และภยันตรายต่างๆ แล้วสามารถรจนาคัมภีร์นั้นได้สำ เร็จสมดังมโนรถ เรียกว่าเป็นการไหว้ครูก่อนนั่นเอง

 นอกจากนี้ พระพุทธัปปิยเถระ ท่านยังได้แสดงปฏิญญา คือการให้คำ มั่นสัญญาว่าจะแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ 

ด้วยคำ ว่า “นิสฺสาย...ปทรูปสิทฺธึ”  

 สรุปว่า ในคันถารัมภะ คือการเริ่มต้นคัมภีร์ของพระอาจารย์พุทธัปปิยเถระนั้น มีส่วนประกอบที่สำ คัญ ๒ 

ประการ คือ (๑) ปณาม แสดงการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยและต่อพระกัจจายนเถระ ผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะ ที่ท่าน

จะนำ มาเป็นหลักในการเรียบเรียงใหม่ และ (๒) ปฏิญญา รับรองการจะแต่งหนังสือ โดยให้ชื่อว่า “ปทรูปสิทฺธิ”  

ส่วนวัตถุประสงค์นั้น มุ่งหมายให้ผู้มีปัญญาน้อยสามารถที่จะศึกษาไวยากรณ์บาลีได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง

ความหมายของปทรูปสิทธิ

 คำ ว่า “ปทรูปสิทฺธิ” มาจาก “ปท + รูป + สิทฺธิ”  แปลว่า “คัมภีร์เป็นเครื่องให้สำ เร็จรูปแห่งบททั้งหลาย”  

มีวิเคราะห์ว่า “ปชฺชติ  ญายเต  อตฺโถ  เอเตนาติ  ปท”ํ เนื้อความย่อมถูกรู้ด้วยคำ นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปท. “สาธียนฺติ   

เอตายาติ  สิทฺธ ิ” รูปทั้งหลาย ย่อมถูกให้สำ เร็จ ด้วยคัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น คัมภีร์นี้ ชื่อว่าสิทฺธิ (คัมภีร์เป็นเครื่อง 

ให้สำ เร็จ). “รูปานํ  สิทฺธิ  รูปสิทฺธ ิ” คัมภีร์เป็นเครื่องให้สำ เร็จแห่งรูปทั้งหลาย ชื่อว่ารูปสิทฺธิ. (คัมภีร์เป็นเครื่อง 

ให้สำ เร็จรูป). “ปทานํ  รูปสิทฺธิ  ปทรูปสิทฺธิ” คัมภีร์เป็นเครื่องให้สำ เร็จรูป ของบททั้งหลาย ชื่อว่าปทรูปสิทฺธิ. (คัมภีร์ 

เป็นเครื่องให้สำ เร็จรูปของบท) คำ นี้เป็นชื่อเฉพาะของคัมภีร์นี้ 
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 คำ ว่า “ปท” ในคัมภีร์นี้ หมายถึง “บท” ซึ่งบทที่กล่าวถึงในคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้มี ๔ บท คือ

 ๑.  นามบท  ได้แก่ บทนาม (สุทธนาม, คุณนาม, สัพพนาม, สมาสนาม, ตัทธิตนาม และกิตกนาม) 

เช่น  อสฺโส. (ม้า) 

 ๒.  อุปสัคบท  ได้แก่ ศัพท์จำ พวกหนึ่งที่ใช้ประกอบข้างหน้าศัพท์นามหรือกิริยาเป็นส่วนมาก มี ๒๐ 

ตัว คือ ป ปรา นิ นี เป็นต้น เช่น ปจฺจตฺตํ = ปติ + อตฺตํ (เฉพาะตน), อภิธาวติ = อภิ + ธาวติ (ย่อมวิ่งเร็วยิ่ง)

 ๓. นิบาตบท  ได้แก่ ศัพท์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้วางระหว่างบททั้งหลาย จะเป็นข้างหน้า 

ท่ามกลาง หรือที่สุด อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  ขลุ. (ได้ยินว่า)

 ๔.  อาขยาตบท  ได้แก่ บทกิริยาอาขยาต  เช่น  ธาวติ. (ย่อมวิ่ง)

คาถาสรุป บท ๔ 

 ปทํ  จตุพฺพิธํ  วุตฺตํ นามาขฺยาโตปสคฺคญฺจ,

 นิปาตญฺจาติ  วิญฺญูหิ อสฺโส  ขลฺวาภิธาวติ.

ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า บท มี ๔ บท คือ นามบท, อาขยาตบท, อุปสัคบท 

และนิบาตบท มีอุทาหรณ์ว่า “อสฺโส ขลุ อภิธาวติ.” [อสฺโส = นาม

บท, ขลุ = นิบาตบท, อภิ = อุปสัคบท, ธาวติ = อาขยาตบท]

สิ่งที่ผู้แต่งหนังสือควรบอกแก่ผู้อ่านในเบื้องแรก มี ๕ ข้อ คือ

 ๑. สญฺญา ชื่อของหนังสือ เพราะชื่อหนังสือจะทำ ให้คนอ่านได้รู้ว่า เรื่องที่จะอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

ส่วนใหญ่ในการแต่งหนังสือของโบราณาจารย์ จะใช้ชื่อหนังสือที่ตรงกับความหมายของเนื้อหา ในคัมภีร์นี้ใช้ชื่อว่า  

“ปทรูปสิทฺธิ” 

 ๒. นิมิตฺต เหตุในการแต่งหนังสือ จะเป็นเหตุภายในหรือภายนอกก็ตาม เป็นการบอกว่า หนังสือที่กำ ลัง

อ่านอยู่นี้ มีต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไร  ในคัมภีร์นี้ท่านแสดงด้วยคำ ว่า “พาล” (คนที่มีปัญญาน้อย) ในคำ ว่า  

“พาลปฺปโพธตฺถํ” การสงเคราะห์นักศึกษาที่มีปัญญาน้อยเป็นเหตุภายนอก เรียกว่า “พหิทธนิมิต” ความกรุณาที่จะ

ช่วยให้ผู้มีปัญญาน้อย  สามารถที่เรียนรู้ได้ เป็นเหตุภายใน เรียกว่า “อัชฌัตตนิมิต” (แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ)

 ๓. กตฺตา บุคคลที่แต่งหนังสือ ใครเป็นผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งหนังสือก็สำ คัญ เพราะถ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่ง หนังสือ

เล่มนั้นๆ ก็จะได้รับการยอมรับได้ง่ายกว่า ในคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ ใช้คำ ว่า “กริสฺสํ” ซึ่งได้แก่ พระพุทธัปปิยเถระ
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 ๔. ปริมาณ  คือขนาดของหนังสือ มี ๓ ระดับ คือ โดยย่อ ปานกลาง หรือพิสดาร คัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ ใช้

คำ ว่า “สุกณฺฑํ” แปลว่า มีปริจเฉทดี ก็แสดงว่าคัมภีร์นี้ไม่ย่อ และไม่พิสดารเกินไป เป็นขนาดปานกลาง การบอกขนาด

ของหนังสือนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้เลือกอ่านหนังสือที่มีขนาดเท่ากับที่ตัวเองชอบ

 ๕. ปโยชน หมายถึงประโยชน์ของหนังสือ ธรรมดาคนเราเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ในสิ่งใดแล้ว จึงจะ

เกิดความพอใจที่จะทำ ในสิ่งนั้น ในขณะที่ทำ ก็มีความรู้สึกเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย ฉะนั้น จึงควรแสดงประโยชน์ให้

เห็นก่อน ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิแสดงด้วยคำ ว่า “ปโพธ” (เพื่อให้รู้ได้ง่าย)

คาถาสรุป สิ่งที่ควรบอกในเบื้องแรก ๕ ข้อ

 สญฺญา  นิมิตฺตํ  กตฺตา  จ ปริมาณํ  ปโยชนํ,

 สพฺพาคมสฺส  ปุพฺเพว วตฺตพฺพํ  วตฺตุมิจฺฉตา.

พระรจนาจารย์ผู้ประสงค์จะแต่งหนังสือ พึงบอก (๑) สัญญา ชื่อของ

หนังสือ (๒) นิมิต เหตุในการแต่ง (๓) กัตตา บุคคลที่แต่ง ชื่อผู้แต่ง 

(๔) ปริมาณ ขนาดของหนังสือ และ (๕) ปโยชนะ ประโยชน์ของ

หนังสือ ก่อนเนื้อหาของหนังสือทั้งหมด

หลักในการเรียบเรียงคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

 หลักในการเรียบเรียงคัมภีร์ปทรูปสิทธิของพระอาจารย์พุทธัปปิยเถระนี้ ท่านได้อาศัยคัมภีร์กัจจายนะ เป็น

หลัก และคัมภีร์นยาสะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่อธิบายกัจจายนะเป็นต้น แล้วนำ มาเรียบเรียงใหม่ จัดให้เป็นหมวดหมู่ เช่น เรื่อง

ที่เกี่ยวกับสนธิ ก็จะนำ มาอยู่ในสนธิกัณฑ์ทั้งหมด และจัดลำ ดับตามการสำ เร็จตัวรูป ทำ ให้ผู้สนใจศึกษาได้ง่ายขึ้น ซึ่ง

แตกต่างกับคัมภีร์กัจจายนะตรงที่คัมภีร์กัจจายนะจะเรียงตามการตามไปของบทต่างๆ ไปสู่สูตรต่อไป ฉะนั้น ลำ ดับ

อาจจะข้ามไปข้ามมา ซึ่งไม่อยู่ตามกัณฑ์ที่จัดไว้  ท่านได้วางหลักในการเรียบเรียงคัมภีร์ปทรูปสิทธิไว้ ดังนี้

 ๑. อุชุํ แปลว่า ตรง คำ ว่า“ตรง” ในที่นี้หมายถึง ตรงต่อการสำ เร็จรูป ทำ ตัวรูปง่าย ไม่เสียเวลาค้นหาสูตร 

เป็นการเรียบเรียงโดยยึดหลักการสำ เร็จรูปได้ง่ายและรวดเร็วตามอุทาหรณ์ที่ยกมาเป็นสำ คัญ

 ๒. พฺยตฺตํ แปลว่า ปรากฏชัด หมายความว่าในการเรียบเรียงคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ ก่อนที่จะมีสูตรทำ ตัวรูป 

ท่านจะตั้งรูปไว้ก่อน หลังจากนั้นก็จะแสดงสูตรที่จะนำ มาใช้ในการทำ ตัวรูป โดยอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 

และระเบียบต่างๆ พร้อมทั้งแสดงวิธีทำ  แล้วจึงแสดงรูปสำ เร็จ ซึ่งทำ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน นับได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่มี

ขั้นตอนการทำ ตัวรูปที่ปรากฏชัดเจน
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 ๓. สุกณฺฑํ แปลว่า มีปริจเฉทดี, มีกัณฑ์ดี หมายความว่า ท่านแสดงโดยการจัดเรื่องราวและวิธีที่มีลักษณะ 

เหมือน ๆ กัน ไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น สนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ เป็นต้น แม้บรรดากัณฑ์ใหญ่ๆ อย่างสนธิกัณฑ์  

ก็ยังแบ่งออกเป็น สัญญาวิธาน สนธิวิธาน เป็นต้น ฉะนั้น คัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ จึงได้ชื่อว่ามีปริจเฉทดี ด้วยเหตุดังกล่าว





๑. สนธิกัณฑ์

๑. อตฺโถ  อกฺขร-สญฺญาโต.

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  อกฺขรสญฺญาโต เป็นสภาพอันบุคคลสามารถรู้ได้ด้วยอักษร  โหติ ย่อมเป็น.

 (บุคคลสามารถรู้เนื้อความได้ด้วยอักษร)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อภิเธยฺยปฺปโยชนวากฺย ประโยคที่แสดงประโยชน์อันเป็นอรรถาธิบายของคัมภีร์  

บางท่านกล่าวว่าเป็นปริภาสาสูตร.

อตฺถ (เนื้อความ) มี ๓ ประการ คือ

  (๑) โลกิยตฺถ  ได้แก่ โลกิยจิต ๘๑  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘

  (๒)  โลกุตฺตรตฺถ  ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖

  (๓) โวหารตฺถ หรือ ปญฺญตฺติอตฺถ  ได้แก่ มนุษย์ เทวดา พรหม ชาย หญิง เป็นต้น

สาเหตุความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม

 “เทฺวเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สทฺธมฺมสฺส  สมฺโมสาย  อนฺตรธานาย  สํวตฺตนฺติ.  กตเม  เทฺว ?   

ทุนฺนิกฺขิตฺตญฺจ  ปทพฺยญฺชนํ  อตฺโถ  จ  ทุนฺนีโต.  ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ปทพฺยญฺชนสฺส  อตฺโถปิ  ทุนฺนโย   

โหติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  เทฺว  ธมฺมา  สทฺธมฺมสฺส  สมฺโมสาย  อนฺตรธานาย  สํวตฺตนฺต.

 “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือน เลือนหายแห่งพระสัทธรรม         

ธรรม ๒ ประการนั้นเป็นไฉน? คือ บทพยัญชนะ ที่ตั้งไว้ไม่ดี และอรรถที่นำ มาไม่ดี, ภิกษุทั้งหลาย แม้เนื้อความ 

จากบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดี ก็ย่อมถูกนำ มาไม่ดี, ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่น

เฟือนเลือนหายแห่งพระสัทธรรม

สาเหตุความดำ รงมั่นแห่งพระสัทธรรม

 เทฺวเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สทฺธมฺมสฺส  €ิติยา  อสมฺโมสาย  อนนฺตรธานาย  สํวตฺตนฺติ.  กตเม  เทฺว ?   

สุนิกฺขิตฺตญฺจ  ปทพฺยญฺชนํ  อตฺโถ  จ  สุนีโต.  สุนิกฺขิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ปทพฺยญฺชนสฺส  อตฺโถปิ  สุนโย  โหติ.    

อิเม  โข  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สทฺธมฺมสฺส  €ิติยา  อสมฺโมสาย  อนนฺตรธานาย  สํวตฺตนฺติ”.
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 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเหล่านี้  ย่อมเป็นไปเพื่อความดำ รงมั่น ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เลือนหาย แห่งพระ

สัทธรรม ธรรม ๒ ประการนั้นเป็นไฉน? คือ บทพยัญชนะที่ตั้งไว้ดี และอรรถที่นำ มาดี, ภิกษุทั้งหลาย แม้เนื้อความ

จากบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ดี ก็ย่อมถูกนำ มาดี, ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความดำ รงมั่น 

ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรม” (องฺ.ทุก. ๒๐/๒๐-๒๑/๕๘ มจร.)

    

  พยัญชนะพุทธิ (ความรู้เกี่ยวกับอักษร) มี ๑๐ ประการ แบ่งเป็น ๒ จำ พวก คือ

 (๑) กมฺมวาจาวิโกป ถ้าสวดออกเสียงผิด ทำ ให้กรรมวาจาเสียมี ๔ อย่าง คือ

  ๑.๑ สิถิล ออกเสียงสิถิละเป็นธนิตะ เช่น  นาโค   ออกเสียงเป็น  นาโฆ.

  ๑.๒ ธนิต  ออกเสียงธนิตะเป็นสิถิละ   เช่น  ภนฺเต   ออกเสียงเป็น  พนฺเต.

  ๑.๓ นิคฺคหีต ออกเสียงนิคหิตเป็นวิมุต   เช่น  ปตฺตกลฺลํ   ออกเสียงเป็น  ปตฺตกลฺลา.

  ๑.๔ วิมุตฺต  ออกเสียงวิมุตเป็นนิคหิต    เช่น  สุณาตุ เม   ออกเสียงเป็น  สุณํตุ เม.

 (๒)  กมฺมวาจาทุรุตฺต ถ้าสวดออกเสียงผิด ทำ ให้กรรมวาจาไม่เรียบร้อย แต่ไม่ถึงกับทำ ให้กรรมวาจาเสีย 

มี ๖ อย่าง คือ

  ๒.๑ ทีฆ ออกเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้น   เช่น  นาวา    ออกเสียงเป็น   นวา.

  ๒.๒ รสฺส  ออกเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาว  เช่น  นวา    ออกเสียงเป็น   นาวา.

  ๒.๓ ครุ  ออกเสียงหนักให้เป็นเสียงเบา  เช่น  อคฺคิ    ออกเสียงเป็น   อคิ.

  ๒.๔ ลหุ  ออกเสียงเบาให้เป็นเสียงหนัก  เช่น  อ    ออกเสียงเป็น   อา.

  ๒.๕ สมฺพนฺธ  ต้องอ่านออกเสียงติดกัน แต่อ่านให้แยกกัน เช่น ตุณฺหสฺส  ออกเสียงเป็น  ตุณฺหสฺ  ส.

  ๒.๖ ววตฺถิต  ต้องอ่านออกเสียงแยกกัน แต่อ่านให้ติดกัน เช่น ตุณฺหี  อสฺส ออกเสียงเป็น ตุณฺหีอสฺส.

คาถาสรุป พยัญชนะพุทธิ ๑๐

 สิถิลํ  ธนิตญฺจ  ทีฆรสฺสํ ครุกํ  ลหุกญฺเจว  นิคฺคหีตํ,

 สมฺพนฺธววตฺถิตํ  วิมุตฺตํ ทสธา  พฺยญฺชนพุทฺธิยา  ปเภโท.  (วิ. อฏฺ.)

ประเภทแห่งพยัญชนะพุทธิ มี ๑๐ ประการ คือ (๑) สิถิละ,  

(๒) ธนิตะ, (๓) ทีฆะ, (๔) รัสสะ, (๕) ครุ, (๖) ลหุ, (๗) นิคหิต, 

(๘) สัมพันธะ, (๙) ววัตถิตะ และ (๑๐) วิมุตตะ
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 สาเหตุที่สูตรว่า “อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต” นี้ ท่านไม่กล่าวเป็น “อตฺโถ ปทสญฺญาโต” เพราะว่า บทต่างๆ 

ก็เป็นที่รวมของอักษรนั่นเอง ดังมีคำ ที่โบราณาจารย์กล่าวไว้ว่า

 เอเกกวณฺโณ  อกฺขโร อกฺขรสมูโห  ปทํ,

 ปทสมูโห  วากฺยํ วากฺยสมูโห  คนฺโถ.

วัณณะตัวหนึ่งๆ ชื่อว่าอักษร,  หมู่แห่งอักษร ชื่อว่าบท,  หมู่แห่งบท  

ชื่อว่าวากยะ (ประโยค), หมู่แห่งวากยะ (ประโยค) ชื่อว่าคัมภีร์

๑.๑ สัญญ�วิธ�น

๒. อกฺขรา’ปา’ทโย  เอกจตฺตาลีสํ.

 อาทโย วณฺณา อ.วัณณะ ท.มี อ เป็นต้น  เอกจตฺตาลีสํ อันมี ๔๑ ตัว  อกฺขรา อปิ มีชื่อว่าอกฺขร (อักษร)  โหนฺต ิ  

ย่อมเป็น.

 (วัณณะ ๔๑ ตัว มี อ เป็นต้น มีชื่อว่าอักษร)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ อกฺขรา, อปิ, อาทโย, เอกจตฺตาลีสํ.  เป็น สัญญาสูตร. 

สังวัณณนาสูตร

 การสังวัณณนาสูตร คือ การอธิบายขยายความของแต่ละสูตร มี ๖ ประการ ได้แก่

 (๑) สมฺพนฺธสํวณฺณนา การแสดงความสัมพันธ์ของบทที่มีอยู่ในสูตร หรือการแสดงความเกี่ยวเนื่องกัน 

ระหว่างเหตุกับผล เช่นสูตรว่า “อพฺโภ  อภิ” สัมพันธ์ว่า “อภีติ  ปทํ   โหตีติ  ปเท  สุทฺธกตฺตา,  อพฺโภติ  ปทํ  

วิกติกตฺตา,  โหตีติ  ปทํ  อาขฺยาตปทํ  กตฺตุวาจกํ” (อภิ สุทธกัตตา ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก อพฺโภ  

วิกติกัตตา ใน โหติ)

 (๒) ปทสํวณฺณนา  การอธิบายบท มี ๒ อย่าง คือ

  ๒.๑   ปทจฺเฉทสํวณฺณนา  การอธิบายที่แสดงการตัดบทให้เห็นว่าสูตรมีกี่บท ตัดบทว่าอย่างไร เช่น

สูตรว่า “โส”. ท่านอธิบายไว้ว่า “สิ  โอ  อิติ  ทฺวิปทมิทํ”. สูตรนี้มี ๒ บท คือ สิ กับ โอ

  ๒.๒  ปทจินฺตาสํวณฺณนา การอธิบายอันเป็นเหตุให้รู้บทว่าบทนี้ท่านแสดงอะไร เช่นในสูตรว่า  

“อกฺขราปาทโย   เอกจตฺตาลีสํ” นี้ ท่านแสดงไว้ว่า “อกฺขราติ  สญฺญานิทฺเทโส,   อาทโยติ  สญฺญีนิทฺเทโส,  อปีติ  

เหฏฺ€าเปกฺขานิทฺเทโส”. บทว่า “อกฺขรา” แสดงสัญญา, บทว่า “อาทโย” แสดงสัญญี และบทว่า “อปิ” แสดงการมองหา 
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เนื้อความที่ผ่านมาแล้ว

 (๓) ปทตฺถสํวณฺณนา   การอธิบายความหมายของบทที่มาในสูตร เช่นสูตรว่า “กาเล”. ท่านแสดงไว้ว่า 

“กาโล”ติ  กฺริยา. คำ ว่า “กาโล” ได้แก่ กิริยา

 (๔) ปทวิคฺคหสํวณฺณนา การอธิบายโดยแสดงรูปวิเคราะห์ของบทที่มีในสูตร เช่นวิเคราะห์บทว่า “อกฺขรา” 

ในสูตรว่า “อกฺขราปาทโย  เอกจตฺตาลีสํ” นี้ วิเคราะห์ว่า  “นกฺขรนฺตีติ  อกฺขรา” ชื่ออักษร เพราะไม่เสียหายไป

 (๕) โจทนาสํวณฺณนา  การอธิบายโดยการตั้งคำ ถาม เพื่อที่จะตอบเอง เช่น “ตํ  ยถา” ถามว่า “อักษร

เหล่านั้น เป็นไฉน?”

 (๖) ปริหารสํวณฺณนา  การอธิบายโดยการตอบคำ ถามของตัวเองที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ เช่น “อ  อา....ส  ห 

ฬ  อํ  อิติ  อกฺขรา”  ตอบว่า “อ อา...ส  ห  ฬ  อํ ชื่อว่าอักษร”

คาถาสรุป สังวัณณนาสูตร ๖

 สมฺพนฺโธ  จ  ปทญฺเจว ปทตฺโถ  ปทวิคฺคโห,

 โจทนา  ปริหาโร  จ ฉพฺพิธา  สุตฺตวณฺณนา.    (นฺยาส.)

การสังวัณณนาสูตรมี ๖ ประการ คือ สัมพันธสังวัณณนา   

ปทสังวัณณนา ปทัตถสังวัณณนา ปทวิคคหสังวัณณนา โจทนา 

สังวัณณนา และปริหารสังวัณณนา

อักษรภาษาบาลี ๔๑ ตัว

 คำ ว่า “อกฺขร” แปลว่า วัณณะที่ไม่เสียหายไป, อักษร ดังมีวิเคราะห์ว่า “นกฺขรนฺตีติ  อกฺขรา”. ชื่อว่าอักษร 

เพราะไม่เสียหายไป. (น+ขรธาตุ+อปัจจัย) หมายความว่า อักษรในภาษาบาลีทั้ง ๔๑ ตัว เราจะใช้อย่างไร ก็ไม่เสีย

หายไป เพราะเป็นบัญญัติ ดังมีพุทธพจน์ที่ว่า “รูปํ  ชีรติ  มจฺจานํ    นามโคตฺตํ  น  ชีรติ” รูปขันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

ย่อมฉิบหายไป ส่วนบัญญัติ คือชื่อและโคตร ย่อมไม่ฉิบหายไป หรือคำ ว่า ไม่หมดสิ้นไป หมายถึง เราจะใช้อักษร

มากมายเท่าไร อักษรก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิม คือใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นไป.

 อักษรนั้น มี ๔๑ ตัว คือ  อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ,  ก  ข  ค  ฆ  ง,  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ,  ฏ  €  ฑ  

ฒ  ณ,  ต  ถ  ท  ธ  น,  ป  ผ  พ  ภ  ม,   ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  อํ.
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ฐาน ๖

 คำ ว่า “€าน” แปลว่า สถานที่อันเป็นที่เกิดของอักษร (เสียง) มีวิเคราะห์ว่า “ติฏฺ€ติ เอตฺถาติ €านํ.” อักษร

ย่อมเกิดขึ้นในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า€าน (€าธาตุ+ยุปัจจัย)  มี ๖ ฐาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

  ๑. เอกช€าน อักษรที่เกิดฐานเดียว มีดังนี้

 (๑) กณฺ€€าน (คอ) ได้แก่ อวัณณะ กวรรค และ หอักษร = อวณฺณ กวคฺค หการา  กณฺ€ชา.

 (๒) ตาลุ€าน (เพดาน) ได้แก่ อิวัณณะ จวรรค และ ยอักษร = อิวณฺณ จวคฺค ยการา  ตาลุชา.

 (๓) มุทฺธ€าน (ปุ่มเหงือก) ได้แก่ ฏวรรค รอักษร และ ฬอักษร= ฏวคฺค รการ ฬการา  มุทฺธชา.

 (๔) ทนฺต€าน  (ฟัน) ได้แก่ ตวรรค ลอักษร และ สอักษร = ตวคฺค ลการ สการา  ทนฺตชา.

 (๕) โอฏฺ€€าน (ริมฝีปาก) ได้แก่ อุวัณณะ และ ปวรรค = อุวณฺณ ปวคฺคา  โอฏฺ€ชา.

 (๖) นาสิกา€าน (จมูก) ได้แก่ นิคหิต  = นิคฺคหีตํ  นาสิกฏฺ€านชํ.

         ๒. ทฺวิช€าน อักษรที่เกิดสองฐาน มีดังนี้

  เอ อักษร เกิดที่คอ และเพดาน เรียกว่า กณฺ€ตาลุช = เอกาโร  กณฺ€ตาลุโช.

  โอ อักษร เกิดที่คอ และริมฝีปาก เรียกว่า กณฺโ€ฏฺ€ช = โอกาโร  กณฺโ€ฏฺ€โช.

  ว อักษร เกิดที่ฟัน และริมฝีปาก เรียกว่า ทนฺโตฏฺ€ช = วกาโร  ทนฺโตฏฺ€โช.

  ง ญ ณ น ม อักษร เกิดที่ฐานของตน และที่จมูก = งญณนมา สกฏฺ€านชา นาสิกฏฺ€านชา จ.

กรณ์ ๔

 คำ ว่า “กรณ์” แปลว่า เครื่องกระทำ เสียง มีวิเคราะห์ว่า “กรียนฺติ  อุจฺจารียนฺเต  เอเตนาติ  กรณ ํ”. อักษร 

ทั้งหลาย ย่อมถูกออกเสียง ด้วยท่ามกลางลิ้นเป็นต้นนี้ เพราะเหตุนั้น ท่ามกลางลิ้นเป็นต้นนี้ ชื่อว่ากรณ์ (กรธาตุ+ยุ

ปัจจัย). กรณ์นั้น มี ๔ อย่าง คือ

 (๑) ชิวฺหามชฺฌ (ท่ามกลางลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดตาลุฐาน = ชิวฺหามชฺฌํ ตาลุชานํ.

 (๒) ชิวฺโหปคฺค (ใกล้ปลายลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดมุทธฐาน = ชิวฺโหปคฺคํ มุทฺธชานํ.

 (๓)  ชิวฺหคฺค (ปลายลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดทันตฐาน = ชิวฺหคฺคํ ทนฺตชานํ.

 (๔) สกฏฺ€าน (ฐานของตน) ได้แก่ อักษรที่เหลือ = เสสา สกฏฺ€านกรณา.
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ปยตนะ ๔

 คำ ว่า “ปยตน” แปลว่า ความพยายามในการเปล่งเสียง มี ๔ อย่าง คือ

 (๑) สํวุตปยตน ความพยายามในการปิดฐานและกรณ์ ได้แก่ ออักษร= สํวุตํ อการสฺส.

 (๒) วิวฏปยตน  ความพยายามในการเปิดฐานและกรณ์ ได้แก่ สระ ๗ ตัว คือ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  

สอักษร และหอักษร = เสสสรานํ สการหการานญฺจ.

 (๓) ผุฏฺ€ปยตน ความพยายามในการทำ ให้ฐานและกรณ์กระทบกันหนักๆ ได้แก่ พยัญชนะวรรค ๒๕ ตัว 

  = ผุฏฺ€ํ วคฺคานํ.

 (๔) อีสํผุฏฺ€ปยตน ความพยายามในการทำ ให้ฐานและกรณ์กระทบกันเล็กน้อย ได้แก่ ย ร ล และ วอักษร

      = อีสํผุฏฺ€ํ ยรลวานํ.

อุปมาของฐาน กรณ์ และปยตนะ

ฐาน เปรียบเหมือนระฆัง

กรณ์ เปรียบเหมือนลูกตุ้ม หรือไม้สำ หรับตีระฆัง

ปยตนะ เปรียบเหมือนความพยายามของบุคคลในการทำ ให้ระฆังเกิดเสียงดัง

คำ เรียกชื่อของสระและพยัญชนะ

 (๑) นิสฺสย  ได้แก่สระทั้ง ๘ ตัว เพราะสระเป็นที่อาศัยของพยัญชนะในการออกเสียง

 (๒) นิสฺสิต ได้แก่พยัญชนะ ๓๓ ตัว เพราะเป็นผู้อาศัยสระในการออกเสียง 

หลักการเรียงลำ ดับอักษรในภาษาบาลี

 หลักการเรียงลำ ดับอักษรในภาษาบาลี นอกจากจะเรียงลำ ดับตามนิสสยะ และนิสสิตะแล้ว ยังมีวิธีการเรียง

อักษรอีกมาก เช่น เรื่องของวรรค เรียงพยัญชนะวรรคไว้ก่อนอวรรค เรียงอักษรเอกชฐานไว้ก่อนทวิชฐาน เรียงตาม

ลำ ดับของฐานทั้ง ๖  และเรียงตามลหุ (เสียงเบา) ครุ (เสียงหนัก) เป็นต้น
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๓. ตตฺโถ’ทนฺตา  สรา  อฏฺ€.

 ตตฺถ  (อกฺขเรสุ)  อฏฺ€  (อกฺขรา) อ. -ในอักษร ๔๑ ตัว ท.เหล่านั้นหนา -อักษร ท. ๘ ตัว  โอทนฺตา อัน

มีโออักษรเป็นที่สุด  สรา มีชื่อว่าสระ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (บรรดาอักษร ๔๑ ตัวเหล่านั้น อักษร ๘ ตัวมี โอ เป็นที่สุด มีชื่อว่าสระ)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ตตฺถ, โอทนฺตา, สรา, อฏฺ€.  เป็น สัญญาสูตร.  

 คำ ว่า “สร” แปลว่า เป็นไปเอง คือออกเสียงได้ด้วยตัวเอง หรือยังพยัญชนะให้เป็นไป คือช่วยให้พยัญชนะ 

ออกเสียงได้เต็มเสียง มีรูปวิเคราะห์ว่า “สรนฺติ  คจฺฉนฺตีต ิ  สรา”. แปลว่า ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสระ. 

หมายความว่า สระทุกตัวสามารถที่จะออกเสียงเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยพยัญชนะช่วยออกเสียง หรือวิเคราะห์ว่า 

“พฺยญฺชเน  สาเรนฺตีติปิ  สรา”. แปลว่า ยังพยัญชนะทั้งหลาย ย่อมให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสระ. (สรธาตุ

+อปัจจัย) หมายความว่า เป็นที่พึ่งพิงของพยัญชนะ ในด้านการออกเสียง เพราะลำ พังตัวพยัญชนะเอง มีเสียงเพียง  

ครึ่งมาตราเท่านั้น ไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เต็มที่ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยสระช่วยในการออกเสียง สระนั้นมี ๘ ตัว คือ   

อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ.

๔. ลหุ-มตฺตา  ตโย  รสฺสา.

 สรา อ.สระ ท.  ตโย สามตัว  ลหุมตฺตา อันมีประมาณการออกเสียงเร็ว  รสฺสา มีชื่อว่ารัสสะ  โหนฺติ  

ย่อมเป็น.

 (สระ ๓ ตัวที่มีมาตราการออกเสียงเร็ว มีชื่อว่ารัสสะ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น สัญญาสูตร.  รัสสสระ ๓ ตัว คือ  อ   อิ  อุ.

๕. อญฺเญ  ทีฆา.

 อญฺเญ (ปญฺจสรา) อ.สระ ๕ ตัว ท. อันอื่นจากรัสสสระ ๓ ตัว  ทีฆา มีชื่อว่าทีฆะ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (สระ ๕ ตัวที่อื่นจากรัสสสระ มีชื่อว่าทีฆะ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.  ทีฆสระ ๕ ตัว คือ  อา  อี  อู  เอ  โอ.

๖.  ทุมฺหิ  ครุ.

 ทุมฺหิ ในเพราะหมู่แห่งอักษร ๒ ตัว  ปุพฺโพ  (รสฺสกฺขโร) อ.รัสสะอักษรตัวหน้า  (โสตุชเนน) อันนักศึกษา 

ทฏฺ€พฺโพ พึงทราบ  ครุ ว่าเป็นครุ.
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 (เพราะหมู่อักษรสองตัว รัสสะอักษรตัวหน้า พึงทราบว่าเป็นครุ)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น สัญญาสูตร ตั้งชื่อครุที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยคว่า “สังโยคาทิครุ”. พยัญชนสังโยค 

หมายความว่า พยัญชนะที่อยู่ติดกันสองตัว โดยไม่มีสระมาคั่นกลาง ชื่อว่าสังโยค เช่น “ทตฺวา” ระหว่าง ตฺ กับ วฺ 

(วา) เป็นสังโยคกัน ส่วนสังโยคาทิครุ หมายเอาสระ อ ที่ ทฺ ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นลหุ เพราะพยัญชนะผสมกับรัสส-

สระ จะมีเสียงเพียงหนึ่งมาตราครึ่ง ยังถือว่าเป็นลหุ แต่เพราะอยู่หน้าสังโยค จึงได้ชื่อว่าเป็นครุ จัดเป็นสังโยคาทิครุ. 

ทำ ตัวรูป ทฺวินฺนํ  สมูโห  ทุ                   ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ + สมูห

 หลัง ทฺวิ ลงนํฉัฏฐีวิภัตติ    ทฺวิ + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํ ลง นฺอาคม        ทฺวิ-นฺ-นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

 หลังสมูห ลงสิปฐมาวิภัตติ    สมูห + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แปลง สิ เป็น โอ          สมูห + สิ  โอ = โส.

 แยก หฺ ออกจากสระ อ    สมูหฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ  สมูหฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบสระ โอ สมูโห = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 สมูโห อ.หมู่  ทฺวินฺนํ แห่งสอง ท.  อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

 ลง ณ ปัจจัยในอรรถสมูหะ ทฺวินฺนํ, สมูโห + ณ = สมูหตฺเถ กณฺณา.

 ลบวิภัตติทั้งหลาย   ทฺวิ + นํ, สมูห + สิ, + ณ   = เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ.

 ตั้ง ณ เพียงดังการิตปัจจัย ทฺวิ  สมูห + ณ = การิตํ วิย ณานุพนฺโธ.

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อ ทฺวิ  สมูห + ณฺ  อ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบ ณฺอนุพันธ์ ทฺวิ  สมูห + ณฺ  อ = การิตานํ โณ โลปํ.

 ลบ สมูหศัพท์  ทฺวิ  สมูห + อ = วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

 เป็นปกติ    ทฺวิ + อ = ปกติ  จสฺส  สรนฺตสฺส.

 แปลง ทฺวิ เป็น ทุ ทฺวิ  ทุ  + อ    = ตุศัพท์ใน วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระ อ ทุ + อ = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ทุ เป็น นาม ทุ              = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวฯ

 หลัง ทุ ลง สิปฐมาวิภัตติ ทุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ทุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทุ. (สอง)
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เช่น      = โสมนสฺสสหคตสนฺตีรณํ  สนฺตีรณตทาลมฺพนวเสน  ทุกิจฺจํ.  (อภิ.สงฺ.ปริจเฉท ๓ หน้า ๑๖)

    โสมนัสสันตีรณจิต มีหน้าที่ ๒ ได้แก่ สันตีรณกิจ และตทาลัมพนกิจ

 =  ตํ  ปน  ทุวิธํ  อนฺวตฺถรุฬฺหีวเสน. (รูปสิทธิ. หน้า ๕๕)

    ก็ นามนั้น มี ๒ อย่าง คือ อนวัตถนาม และรุฬหีนาม

 =  ทิคุ  ทุธา.   ทิคุสมาส มี ๒ ประเภท  (รูปสิทธิ. หน้า ๒๖๒)

๗. ทีโฆ  จ.

 ทีโฆ อ.ทีฆสระ  ครุ มีชื่อว่าครุ  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย.

 (ทีฆสระ มีชื่อว่าครุ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “ครุ” มาไว้ในสูตรนี้.

ครุ มี ๔ ประเภท

 (๑) สํโยคาทิครุ  ได้แก่ ครุที่อยู่หน้าสังโยค  เช่น  ทตฺวา, หิตฺวา, ภุตฺวา.

 (๒) ทีฆครุ  ได้แก่ ครุที่มีเสียงยาว เช่น  นาวา, นที, วธู, เทฺว, ตโย.

 (๓) นิคฺคหีตปรครุ  ได้แก่ ครุที่มีนิคหิตอยู่หลัง  เช่น  อหํ  เกวฏฺฏคามสฺมึ          อหุํ  เกวฏฺฏทารโก.

 (๔) ปาทนฺตครุ  ได้แก่ ครุที่อยู่ท้ายบาทคาถา เช่น  ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ. (อินฺทวชิราคาถา)

 ครุ ๓ ประเภทแรก คือ สังโยคาทิครุ ทีฆครุ และนิคหีตปรครุ เป็นครุที่มีใช้ทั่วไป เป็นนิจจครุ ส่วนปาทันตครุ  

มีใช้เฉพาะในฉันทลักษณ์ เกี่ยวกับคาถาหรือร้อยกรองในภาษาบาลีเท่านั้น เป็นอนิจจครุ

๘. เสสา  พฺยญฺฺชนา.

 เสสา  (อกฺขรา) อ.อักษร ๓๓ ตัว ท.อันเหลือจากสระ ๘ ตัว  พฺยญฺชนา มีชื่อว่าพยัญชนะ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (อักษร ๓๓ ตัวที่เหลือจากสระ มีชื่อว่าพยัญชนะ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

 คำ ว่า “พฺยญฺชน” แปลว่า แสดงเนื้อความให้ปรากฏชัด มีรูปวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชียติ  เอเตหิ  อตฺโถติ  

พฺยญฺชนา”. ชื่อว่าพยัญชนะ เพราะแสดงเนื้อความให้ปรากฏ  พยัญชนะนั้น มี ๓๓ ตัว คือ  ก  ข  ค  ฆ  ง,  จ  ฉ  

ช  ฌ  ญ,  ฏ  €  ฑ  ฒ  ณ,  ต  ถ  ท  ธ  น,  ป  ผ  พ  ภ  ม,  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  อํ.
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พยัญชนะ มี ๒ ประเภท คือ

 (๑)  ปุพฺพาสยพฺยญฺชน  หมายถึงพยัญชนะที่อาศัยสระข้างหน้าออกเสียง มีหนึ่งตัว คือ อํ (นิคหิต)

 (๒) ปราสยพฺยญฺชน  หมายถึงพยัญชนะที่อาศัยสระข้างหลังออกเสียง มี ๓๒ ตัว คือ ก  ข  ค  ฆ  ง,  จ  

ฉ  ช  ฌ  ญ,  ฏ  €  ฑ  ฒ  ณ,  ต  ถ  ท  ธ  น,  ป  ผ  พ  ภ ม,  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ.

๙. วคฺคา  ปญฺจ-ปญฺจโส  มนฺตา.

 พฺยญฺชนา อ.พยัญชนะ ท.  มนฺตา อันมี ม เป็นที่สุด  วคฺคา มีชื่อว่าวรรค  ปญฺจปญฺจโส โดยการจำ แนก

เป็นพวกละ ๕ ตัวๆ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (พยัญชนะมี ม เป็นที่สุด มีชื่อว่าวรรค โดยแบ่งเป็นพวกละ ๕ ตัว)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

พยัญชนะ จัดแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ

 (๑)  พยัญชนะวรรค มี ๒๕ ตัว แบ่งเป็น ๕ วรรค ดังนี้

  ๑) ก  ข  ค  ฆ  ง เรียกว่า กวรรค 

  ๒) จ  ฉ  ช  ฌ  ญ เรียกว่า จวรรค

  ๓) ฏ  €  ฑ ฒ  ณ เรียกว่า ฏวรรค 

  ๔) ต  ถ  ท  ธ  น เรียกว่า ตวรรค

  ๕) ป  ผ  พ  ภ  ม เรียกว่า ปวรรค

 (๒)  พยัญชนะอวรรค มี ๘ ตัว คือ ย, ร, ล, ว, ส, ห, ฬ, อํ.

 คำ ว่า “วรรค” แปลว่า พวก หรือกลุ่มของอักษรที่เกิดในฐานเดียวกัน มีกัณฐฐาน เป็นต้น หรืออักษรที่ถูก

สวด เป็นกลุ่ม ๆ มีวิเคราะห์ว่า “วคฺคียนฺติ  คุมฺพํ  คุมฺพํ  อุจฺจารียนฺตีติ  วคฺคา” ย่อมถูกสวด เป็นกลุ่ม ๆ เพราะเหตุนั้น  

จึงชื่อว่าวรรค   

 ส่วนคำ ว่า “อวรรค” แปลว่า ไม่เป็นพวก ไม่เป็นกลุ่ม ได้แก่ อักษรไม่เกิดในฐานเดียวกัน ไม่จัดเข้าเป็นกลุ่ม

เดียวกัน  
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หลักการตั้งชื่อ (นาม) มี ๓ ประการ

 (๑) อาทิลทฺธนาม ชื่อที่ได้จากตัวแรก เช่น กอักษรเป็นพยัญชนะตัวแรกในวรรคแรก จึงเรียกว่า “กวรรค”

 (๒)  อนฺตลทฺธนาม ชื่อที่ได้จากบทสุดท้าย เช่น เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ เรียกว่า “ตจปัญจก-

กัมมัฏฐาน” 

 (๓)  สพฺพลทฺธนาม ชื่อที่ได้จากบททั้งหมด เช่น สุขเวทนา ทุกฺขเวทนา อทุกฺขมสุขเวทนา เรียกว่า 

“เวทนาตติกะ”

๑๐. อํอิติ  นิคฺคหีตํ.

 อํอิต ิ พินฺท ุ อ.พินทุ (จุด) คือ อํ  นิคฺคหีตํ มีชื่อว่านิคหิต  โหติ ย่อมเป็น.

 (พินทุ คือ อํ มีชื่อว่านิคหิต)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร. 

 คำ ว่า “นิคหิต” แปลว่า อาศัยรัสสสระออกเสียง หรือกดกรณ์ออกเสียง มีวิเคราะห์ว่า “รสฺสสรํ นิสฺสาย  

คยฺหตีติ  นิคฺคหีต ํ”. ชื่อว่านิคหิต เพราะอาศัยรัสสสระแล้วถูกออกเสียง หรือวิเคราะห์ว่า “กรณํ  นิคฺคเหตฺวา  คยฺหตีติ  

นิคฺคหีตํ”. ชื่อว่านิคหิต เพราะกดกรณ์แล้วถูกออกเสียง. (นิบทหน้า+คหธาตุ+ตปัจจัย) นิคหิตนี้ ถูกเรียกว่า “พินฺทุ” 

บ้าง, “สรานุคต” บ้าง, “อนุสฺวาร” บ้าง 

๑๑. ปร-สมญฺญา  ปโยเค.

 ปโยเค ครั้นเมื่อการประกอบอันสมควร  สต ิ มีอยู่  ปรสมญฺญา อ.ชื่อในคัมภีร์อื่น ท. ยุชฺชนฺเต ย่อมถูก

ประกอบ.

 (เมื่อมีการประกอบที่สมควร ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตเหล่าอื่น ย่อมถูกใช้ แม้ในคัมภีร์กัจจายนะนี้)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สญฺญงฺคปริภาสาสูตร  สูตรสำ หรับให้รู้จักชื่อที่นำ มาจากที่อื่น.
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ลักษณะของสูตร มี ๖ ประการ

 ๑.  สญฺญาสุตฺต  สูตรสำ หรับตั้งชื่อ เช่น “อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ”. สูตรนี้ ตั้งชื่อวัณณะ ๔๑ ตัว 

ว่าอักษร

 ๒.  ปริภาสาสุตฺต สูตรที่กล่าวกำ หนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น “ปรสมญฺญา ปโยเค” สูตรนี้ มีคำ สั่งว่าชื่อต่าง ๆ 

ที่ไม่มีในภาษาบาลี จะนำ มาจากคัมภีร์สันสกฤต เพื่อใช้ในไวยากรณ์บาลี เช่น โฆสะ อโฆสะ โลปะ และลิงค์ เป็นต้น

 ๓.  วิธิสุตฺต  สูตรที่แสดงวิธีทำ ตัวรูปทั้ง ๘ วิธี เช่น “สรา สเร โลปํ” สูตรนี้เป็น โลปวิธิสูตร

 ๔.  นิยมสุตฺต สูตรที่ใช้กำ หนด เช่น “วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา” สูตรนี้ กำ หนดให้ซ้อนพยัญชนะ  

ตัวที่ไม่เหมือนกัน คือตัวที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ ๒ และตัวที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ ๔ ในวรรค

 ๕.  อติเทสสุตฺต  สูตรสำ หรับชี้แจงนัยแห่งการสำ เร็จรูป เช่น “อนุปทิฏฺ€านํ วุตฺตโยคโต” สูตรนี้ ชี้แจงวิธี

ทำ ตัวรูป โดยบอกว่า ถ้าไม่มีสูตรทำ  ให้ใช้สูตรที่แสดงไว้แล้ว เป็น สุตตาติเทสสูตร

 ๖.  อธิการสุตฺต สูตรสำ หรับตามไปสู่สูตรอื่น เช่น “ชินวจนยุตฺตํ หิ” สูตรนี้ ตามไปสู่สูตรอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ใน

คัมภีร์กัจจายนะนี้ ทั้งสูตร วุตติ และอุทาหรณ์ ต้องเป็นของสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้น

คาถาสรุป ลักษณะของสูตร ๖

  สญฺญา  จ  ปริภาสา  จ วิธี  จ  นิยโมปิ  จ,

  อติเทโสธิกาโรติ ฉพฺพิธํ  สุตฺตลกฺขณํ.

ลักษณะของสูตรมี ๖ ประการ คือ (๑) สัญญาสูตร, (๒) ปริภาสาสูตร, 

(๓) วิธิสูตร, (๔) นิยมสูตร, (๕) อติเทสสูตร และ(๖) อธิการสูตร.

ปริภาสาสุตฺต : สูตรที่กล่าวกฎเกณฑ์มี ๓ ประเภท

 (๑) สญฺญงฺคปริภาสา  ปริภาสาเกี่ยวกับชื่อ เช่น ปรสมญฺญา ปโยเค สูตรนี้ มีคำ สั่งว่าชื่อต่าง ๆ ที่ไม่มีใน

ภาษาบาลี จะนำ มาจากคัมภีร์สันสกฤต เพื่อใช้ในไวยากรณ์บาลี เช่น โฆสะ อโฆสะ โลปะ และลิงค์ เป็นต้น

 (๒) วิธฺยงฺคปริภาสา  ปริภาสาเกี่ยวกับวิธีทำ  เช่น ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย สูตรนี้ สั่งให้แยก 

พยัญชนะ ออกจากสระ และให้ตั้งอยู่ข้างล่าง เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำ ตัวรูป

 (๓) อนงฺคปริภาสา   ปริภาสาทั่วไป เช่น อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต. สูตรนี้ บอกให้ทราบว่า เราจะทราบเนื้อ

ความได้ ก็ต้องอาศัยอักษร ซึ่งไม่เกี่ยวกับการตั้งชื่อและวิธีทำ ตัวรูป เป็นคำ กล่าวทั่ว ๆ ไป
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ปรสมัญญา

 คำ ว่า “ปรสมัญญา” แปลว่า ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นหรือชื่อของไวยากรณ์สันสกฤตอื่น มีวิเคราะห์ว่า 

“ปรสฺมึ  สมญฺญา  ปรสมญฺญา” ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่น ชื่อว่าปรสมัญญา หรือวิเคราะห์ว่า “ปเรสํ  สมญฺญา   

ปรสมญฺญา” ชื่อ ของอาจารย์ไวยากรณ์ทั้งหลายเหล่าอื่น ชื่อว่าปรสมัญญา ฉะนั้น ถ้าชื่อในคัมภีร์กัจจายนะไวยากรณ์นี้ 

ไม่มีใช้ ก็จะนำ ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตหรือของอาจารย์ไวยากรณ์อื่น ๆ  มาใช้ ปรสมัญญาที่ยืมมาใช้ ได้แก่ โฆสะ อโฆสะ  

สิถิละ ธนิตะ โลปะ สวัณณะหรือสรูปะ สังโยคะ ลิงคะ ปทะ นที และอุปธา เป็นต้น

 โฆสะ  ได้แก่อักษรที่มีเสียงก้อง มี ๒๑ ตัว คือ  ค  ฆ  ง,  ช  ฌ  ญ,  ฑ  ฒ  ณ,  ท  ธ  น,  พ  ภ  ม,  

ย  ร  ล  ว  ห  ฬ. มีบาลีว่า “วคฺคานํ  ตติยจตุตฺถปญฺจมา  ย-ร-ล-ว-ห-ฬา  จาติ  เอกวีสติ  โฆสา”. (สำ หรับ

จำ  : สาม สี่ ห้า ย-ร-ล-ว-ห-ฬ =โฆสะ)

 อโฆสะ  ได้แก่อักษรที่มีเสียงไม่ก้อง มี ๑๑ ตัว คือ   ก  ข,  จ  ฉ,  ฏ  € ,  ต  ถ,  ป  ผ,  ส. มีบาลีว่า “วคฺคานํ   

ป€มทุติยา  สกาโร  จ  อโฆสา”. (สำ หรับจำ  : หนึ่ง สอง ส = อโฆสะ)

 สิถิละ  ได้แก่อักษรที่มีเสียงอ่อนนุ่ม เสียงเบา มี ๑๐ ตัว คือ  ก  ค,  จ  ช,  ฏ  ฑ,  ต  ท, ป  พ. มีบาลี

ว่า “สิถิลํ  นาม  ปญฺจสุ  วคฺเคสุ  ป€มตติยํ” อักษรตัวที่หนึ่งและสามในวรรคทั้งห้า ชื่อว่าสิถิละ (สำ หรับจำ  : หนึ่ง 

สาม = สิถิละ)

 ธนิตะ  ได้แก่อักษรที่มีเสียงแข็ง เสียงดัง มี ๑๐ ตัว คือ  ข  ฆ,  ฉ  ฌ,  €  ฒ,  ถ  ธ,  ผ  ภ.  มีบาลี

ว่า “ธนิตํ  นาม  เตเสฺวว  ทุติยจตุตฺถํ” อักษรตัวที่สองและสี่ในวรรคทั้งห้าเหล่านั้น ชื่อว่าธนิตะ (สำ หรับจำ  : สอง สี่ 

= ธนิตะ)

 โลปะ ได้แก่การหายไปของอักษร มีบาลีว่า “วินาโส  โลโป” การพินาศไป ชื่อว่าการลบ

 สวัณณะ หรือ สรูปะ  ได้แก่สระที่เกิดในฐานเดียวกัน มี ๓ คู่ คือ  อ  อา เรียกว่าอวัณณะ,  อิ  อี เรียกว่า 

อิวัณณะ, อุ  อู เรียกว่าอุวัณณะ. มีบาลีว่า “รสฺสสฺสรา  สกทีเฆหิ  อญฺญมญฺญํ  สวณฺณา  นาม,  เต  สรูปาติปิ   

วุจฺจนฺติ” รัสสสระกับด้วยทีฆสระของตน ชื่อว่าเป็นสวัณณะของกันและกัน สวัณณะเหล่านั้นถูกเรียกว่า สรูปะ บ้าง

 สังโยคะ  ได้แก่พยัญชนะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปอยู่ติดกันโดยไม่มีสระมาคั่น มีบาลีว่า “สรานนฺตริตานิ   

พฺยญฺชนานิ  สํโยโค” พยัญชนะทั้งหลายที่ไม่มีสระคั่นในระหว่าง เรียกว่าสังโยค.

 ลิงคะ  ได้แก่ศัพท์ที่มีอรรถ อันเว้นธาตุ ปัจจัย และวิภัตติ มีบาลีว่า “ธาตุปฺปจฺจยวิภตฺติวชฺชิตมตฺถวํ  ลิงฺคํ” 

ศัพท์อันมีอรรถอันเว้นซึ่งธาตุ ปัจจัย และวิภัตติ ชื่อว่าลิงค์

 ปทะ  ได้แก่ศัพท์อันมีวิภัตติเป็นที่สุด มีบาลีว่า “วิภตฺยนฺตํ  ปทํ” ศัพท์อันมีวิภัตติเป็นที่สุด ชื่อว่าบท
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 นที  ได้แก่ชื่อของอีอักษรและอูอักษรที่กล่าวอิตถีลิงค์ มีบาลีว่า “นทีติ  เจตฺถ  อิตฺถิวาจกานํ  อีการูการานํ   

ปรสมญฺญา” ก็คำ ว่า นที ในสูตรว่า “นทิมฺหา  จ” นี้ เป็นชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นของอีอักษรและอูอักษรที่กล่าวอิตถี

ลิงค์

 อุปธา  ได้แก่ชื่อของอักษรตัวหน้าที่อยู่หลังจากอักษรตัวสุดท้าย มีบาลีว่า “อุปธาติ  อนฺตกฺขรโต  ปุพฺพกฺขรสฺส  

ปรสมญฺญา” คำ ว่า “อุปธา” เป็นชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นของอักษรตัวหน้าที่อยู่หลังจากอักษรตัวสุดท้าย มีวิเคราะห์ว่า 

“อนฺตกฺขรโต  สมีเป  ปุพฺเพ  ติฏฺ€ตีติ  อุปโธ,  ปุพฺพกฺขโร”  ชื่อว่าอุปธา เพราะตั้งอยู่ข้างหน้า ใกล้แต่อักษรตัวสุดท้าย  

(สุตตนิเทส. หน้า ๒๘)

จบ สัญญาวิธาน
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๑.๒ สนธิวิธ�น

๑.๒.๑ วิธีของสระสนธิ

 สระสนธิวิธาน คือวิธีของสระสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างสระกับสระหรือเชื่อมในเพราะสระ มีสระเป็นนิมิต  

มีวิเคราะห์ว่า “สรานํ  สนฺธิ  สรสนฺธ ิ” บทที่ถูกเชื่อมระหว่างสระกับสระ ชื่อว่าสระสนธิ  หรือ “สเรสุ  สนฺธิ  สรสนฺธ ิ” 

บทที่ถูกเชื่อมในเพราะสระ ชื่อว่าสระสนธิ  

 วิธีหรือเครื่องมือในการทำ สระสนธินี้ มี ๖ วิธี คือ (๑) โลปวิธ ิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธิ วิธีการแปลง  

(๓) อาคมวิธ ิวิธีการลงอักษรตัวใหม่ (๔) วิการวิธิ วิธีการเปลี่ยนอักษร  (๕) ทีฆวิธ ิวิธีการทำ สระเสียงสั้น ให้เป็น

สระเสียงยาว และ (๖) รสฺสวิธ ิวิธีการทำ สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น ดังนี้

 ๑.  โลปวิธิ  วิธีการลบ

  ๑.๑  ปุพฺพโลป  เพราะสระหลัง ลบสระหน้า  เช่น  ภิกฺขุโนวาโท  มาจาก  “ภิกฺขุนี + โอวาโท” 

  ๑.๒  ปรโลป  หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง  เช่น  สญฺญาติ มาจาก “สญฺญา + อิติ” 

 ๒.  อาเทสวิธ ิ วิธีการแปลงอักษร

  ๒.๑  เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ย  เช่น  มฺยายํ  มาจาก “เม + อยํ” 

  ๒.๒  เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น ว  เช่น  อนฺวทฺธมาสํ มาจาก “อนุ + อทฺธมาสํ”

  ๒.๓ เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น ว  เช่น  อถ ขฺวสฺส มาจาก “อถ โข + อสฺส” 

  ๒.๔  เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ย  เช่น  พฺยากโต มาจาก “วิ + อากโต”  

  ๒.๕  เพราะสระหลัง แปลง ติ เป็น จ  เช่น อจฺจนฺตํ มาจาก “อติ + อนฺตํ”

  ๒.๖  เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภ  เช่น  อพฺภกฺขานํ มาจาก “อภิ + อกฺขานํ”

  ๒.๗ เพราะสระหลัง แปลง อธิ เป็น อชฺฌ  เช่น  อชฺฌคมา มาจาก “อธิ + อคมา”

  ๒.๘ เพราะสระหลัง แปลง ท เป็น ธ  เช่น  เอกมิทาหํ มาจาก “เอกํ + อิธ + อหํ”

  ๒.๙ เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะสระหน้า  เช่น  ยถริว มาจาก “ยถา + เอว” 

  ๒.๑๐ เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ฌ เป็น อิย  เช่น ติยทฺธํ มาจาก “ติ + อทฺธํ”

  ๒.๑๑ เพราะสระหลัง แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อุว  เช่น ภิกฺขุวาสเน มาจาก “ภิกฺขุ + อาสเน”

  ๒.๑๒ เพราะสระหลัง แปลง โอ ของ โคศัพท์ เป็น อว  เช่น ควาชินํ มาจาก “โค + อชินํ”
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 ๓.  อาคมวิธิ  วิธีการลงอักษรตัวใหม่

  ๓.๑ เพราะสระหลัง ลง คฺอาคม  เช่น  ปุถเคว มาจาก “ปุถ + เอว”, ปเคว มาจาก “ปา + เอว”

  ๓.๒  เพราะสระหลัง ลง ยฺอาคม  เช่น  ยถยิทํ มาจาก “ยถา + อิทํ”

  ๓.๓ เพราะสระหลัง ลง วฺอาคม  เช่น  ติวงฺคุลํ มาจาก “ติ + องฺคุลํ”

  ๓.๔ เพราะสระหลัง ลง มฺอาคม  เช่น  อิธมาหุ มาจาก “อิธ + อาหุ”

  ๓.๕ เพราะสระหลัง ลง ทฺอาคม  เช่น  อุทปาทิ มาจาก “อุ + อปาทิ”

  ๓.๖ เพราะสระหลัง ลง นฺอาคม  เช่น  อิโต  นายติ มาจาก “อิโต + อายติ”

  ๓.๗ เพราะสระหลัง ลง ตฺอาคม  เช่น  อชฺชตคฺเค มาจาก “อชฺช + อคฺเค”

  ๓.๘ เพราะสระหลัง ลง รฺอาคม  เช่น  นิรนฺตรํ มาจาก “นิ + อนฺตรํ”

  ๓.๙ เพราะสระหลัง ลง ลฺอาคม  เช่น  ฉฬภิญฺญา มาจาก “ฉ + อภิญฺญา”  

 ๔.  วิการวิธิ  วิธีการเปลี่ยนแปลงสระ วิการ อิ, อี เป็น เอ และ อุ เป็น โอ

  ๔.๑  เมื่อลบอสรูปสระหลังแล้ว วิการสระหน้า  เช่น  โสตฺถิ มาจาก “สุ + อตฺถิ”  

  ๔.๒  เมื่อลบอสรูปสระหน้าแล้ว วิการสระหลัง  เช่น  อุเปกฺขติ มาจาก “อุป + อิกฺขติ”  

 ๕.  ทีฆวิธ ิ วิธีการทำ สระเสียงสั้นให้เป็นสระเสียงยาว

  ๕.๑  เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง  เช่น  พุทฺธานุสฺสติ มาจาก “พุทฺธ + อนุสฺสติ”

  ๕.๒  เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า  เช่น โลกสฺสาติ มาจาก “โลกสฺส + อิติ” 

 ๖.  รสฺสวิธ ิ วิธีการทำ สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น

   - หลังจากทีฆะสระ แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะสระหน้า  เช่น  ยถริว มาจาก “ยถา + เอว”

   - เพราะสระหลัง ลง คฺอาคม และรัสสะ ปานิบาต  เช่น ปเคว มาจาก “ปา + เอว” 



33วิธีของสระสนธิกัณฑ์ ]

๑๒. ปุพฺพ’มโธ€ิต’มสฺสรํ  สเรน  วิโยชเย.

 โสตุชโน อ.นักศึกษา  ปุพฺพํ  (พฺยญฺชนํ) ยังพยัญชนะตัวหน้า  วิโยชเย พึงให้แยกออก  สเรน จากสระ   

กตฺวา กระทำ   อโธ€ิตํ ให้ตั้งอยู่ข้างล่าง  อสฺสร ํให้ปราศจากสระ.

 (นักศึกษาพึงแยกพยัญชนะตัวหน้าออกจากสระ ให้ตั้งอยู่ข้างหน้า และไม่ให้มีสระ)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ ปุพฺพํ, อโธ€ิตํ, อสฺสรํ, สเรน, วิโยชเย. เป็น วิธยังคปริภาสาสูตร.

บท ๒

 (๑) วิภตฺยนฺตปท  บทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด เช่น “ปุริโส” บทนี้ มาจาก “ปุริส + สิปฐมาวิภัตติ”

 (๒) อวิภตฺยนฺตปท  บทที่ไม่มีวิภัตติเป็นที่สุด เช่น ปุริส เป็นต้น บทว่า “ปุริส” นี้ ยังไม่ได้ลงวิภัตติ

 สำ หรับการตัดบทของสูตร ว่าสูตรนี้มีกี่บท หมายเอาบทที่มีวิภัตติเป็นที่สุดเท่านั้น แต่สำ หรับการตัดบท  

ในสนธิกัณฑ์ หมายเอาทั้งบทที่มีวิภัตติเป็นที่สุดและบทที่ไม่มีวิภัตติเป็นที่สุด.

๑๓.  สรา  สเร  โลป™.  

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปปฺโปนฺต ิย่อมถึง  โลป™ ซึ่งการลบ.

 (เพราะสระหลัง ลบสระหน้า)

 สูตรนี้มี  ๓ บท.  เป็น บุพพโลปวิธิสูตร. สูตรนี้ สาเหตุที่ใช้เป็นพหูพจน์ว่า “สรา” ไม่ใช้เป็นเอกพจน์ว่า 

“สโร” ทั้งที่มีการลบสระหน้าเพียงตัวเดียวนั้น มีประโยชน์ในการให้เกิดการลบสระหน้าได้หลายตัว โดยลบทีละตัว มี

คาถาแสดงไว้ว่า

 สรา  ยนฺติ  สเร  โลป™ เอโก  เทฺว  จตุโร  ตโย,  

 “นสิ  ยนฺติ  อุเปยฺยาสิ คสฺเส  วา”ติ  นิทสฺสนํ.

เพราะสระหลัง สระทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่งการลบ หนึ่งตัวบ้าง สองตัว

บ้าง สามตัวบ้าง หรือสี่ตัวบ้าง ตัวอย่างเช่น นสิ, ยนฺติ, อุเปยฺยาสิ และ 

คสฺเส เป็นต้น

 (๑)   เพราะสระหลัง ลบสระหน้าหนึ่งตัว  เช่น  นสิ  = น + อสิ.

 (๒)  เพราะสระหลัง ลบสระหน้าสองตัว ลบทีละตัว เช่น  ยนฺติ  = ยา + อ + อนฺติ.

 (๓)  เพราะสระหลัง ลบสระหน้าสามตัว ลบทีละตัว เช่น  อุเปยฺยาสิ  = อุป + อิ + อ + เอยฺยาสิ.

 (๔)  เพราะสระหลัง ลบสระหน้าสี่ตัว ลบทีละตัว  เช่น  คสฺเส  = คสฺสฺ + อ + อา + อิ + อี + เอ.
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วิธิสูตร มี ๘ ประการ 

 ๑. โลปวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการลบอักษร เช่นสูตรว่า “สรา  สเร  โลปํ” แปลว่า “เพราะสระหลัง  

ลบสระหน้า”

 ๒. อาเทสวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการแปลงอักษร เช่นสูตรว่า “อพฺโภ  อภิ” แปลว่า “เพราะสระหลัง  

แปลง อภิอุปสัค เป็น อพฺภ”

 ๓. อาคมวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการลงอักษรอาคม เช่นสูตรว่า “ยวมทนตรลา  จาคมา” แปลว่า “เพราะ

สระหลัง ลง ย, ว, ม, ท, น, ต, ร และ ล อาคม ตามสมควรแก่อุทาหรณ์ในพระบาลี”

 ๔. ทีฆวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการทำ สระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว เช่นสูตรว่า “ทีฆํ” แปลว่า “เมื่อลบ 

สระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลังบ้าง”

 ๕. รัสสวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการทำ สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น เช่นสูตรว่า “รสฺสํ” แปลว่า “เพราะ

พยัญชนะหลัง รัสสะสระหน้าบ้าง”

 ๖. นิเสธวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการห้าม ปฏิเสธการทำ วิธีใด ๆ ก็ตาม เช่นสูตรว่า “อติสฺส  จนฺตสฺส”  

แปลว่า “เพราะอิวัณณะ ไม่ต้องแปลง ติ ของ อติอุปสัคเป็น จ ตามที่กล่าวไว้ในสูตรว่า “สพฺโพ  จํ  ติ”

 ๗. วิภัตติวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการลงวิภัตติ เช่นสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ  ป€มา” แปลว่า “ลงปฐมาวิภัตติ  

ในอรรถของลิงค์ (นาม)”

 ๘. ปัจจยวิธิสุตตะ สูตรที่แสดงวิธีการลงปัจจัย เช่นสูตรว่า “กฺวจิ  โต  ปญฺจมฺยตฺเถ” แปลว่า “ลงโตปัจจัย 

ในอรรถแห่งปัญจมีวิภัตติบ้าง”

คาถาสรุป วิธิสูตร ๘ ประการ

 โลปาเทโส  จ  อาคโม ทีโฆ  รสฺโส  นิเสธโก

 วิภตฺติ  ปจฺจโย  จาติ  วิธิสุตฺตานิ  อฏฺ€ธา.

วิธิสูตร มี ๘ ประการ คือ (๑) โลปวิธิ (๒) อาเทสวิธิ  (๓) อาคมวิธิ  

(๔) ทีฆวิธิ  (๕) รัสสวิธิ  (๖) นิเสธวิธิ (๗) วิภัตติวิธิ และ (๘) ปัจจยวิธิ
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๑๔. นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

 โสตุชโน อ.นักศึกษา  นเย พึงนำ ไป  ปุพฺพํ  (พฺยญฺชนํ) ซึ่งพยัญชนะตัวหน้า  ปรํ  (อกฺขรํ) สู่อักษรตัวหลัง   

ยุตฺเต  €าเน ในฐานะอันสมควร.

 (นักศึกษาพึงนำ พยัญชนะตัวหน้า ไปประกอบกับสระหลังในฐานะอันสมควร)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น วิธยังคปริภาสาสูตร.

 เอตฺถ  ยุตฺตคฺคหณํ  นิคฺคหีตนิเสธนตฺถํ.  เตน  “อกฺโกจฺฉิ  มํ  อวธิ มนฺ”ติอาทีสุ  ปรนยสนฺเทโห  น  โหติ. 

 “ยุตฺตศัพท์” ในสูตรนี้ มีประโยชน์ในการห้ามการนำ นิคหิตไปประกอบกับสระหลัง ฉะนั้น ในตัวอย่างว่า  

“อกฺโกจฺฉิ  มํ  อวธิ  มํ” เป็นต้น นิคหิตที่ มํ กับสระ อ หลัง จึงไม่ต้องนำ ไปประกอบกัน เพราะไม่อยู่ในฐานะ 

อันสมควร (นิคหิตเป็นพยัญชนะที่ต้องอาศัยสระหน้าเท่านั้นในการออกเสียง เรียกว่า ปุพฺพาสยพฺยญฺชน)

ทำ ตัวรูป โลกคฺคปุคฺคโล                ศัพท์เดิมคือ          = โลก + อคฺคปุคฺคโล    

         แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ    โลกฺ  อ + อคฺคปุคฺคโล = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

        เพราะสระหลัง ลบสระหน้า   โลกฺ  อ + อคฺคปุคฺคโล = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อ  โลกคฺคปุคฺคโล        = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โลกคฺคปุคฺคโล. (บุคคลผู้เลิศกว่าชาวโลก)  

ทำ ตัวรูป ปญฺญินฺทฺริยํ  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺญา + อินฺทฺริยํ

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา ปญฺญฺ  อา + อินฺทฺริยํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปญฺญฺ  อา + อินฺทฺริยํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบสระ อ ิ ปญฺญินฺทฺริยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปญฺญินฺทฺริยํ. (อินทรีย์คือปัญญา)

ทำ ตัวรูป ตีณิมานิ  ศัพท์เดิมคือ = ตีณิ + อิมานิ

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อิ ตีณฺ  อิ + อิมานิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ตีณฺ  อิ + อิมานิ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ณฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ตีณิมานิ     = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตีณิมานิ. (สาม เหล่านี้)
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ทำ ตัวรูป มาตุปฏฺ€านํ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ + อุปฏฺ€านํ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + อุปฏฺ€านํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า มาตฺ  อุ + อุปฏฺ€านํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ มาตุปฏฺ€านํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุปฏฺ€านํ. (การบำ รุงมารดา)

ทำ ตัวรูป สพฺเพว  ศัพท์เดิมคือ = สพฺเพ + เอว

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ เอ สพฺพฺ  เอ + เอว = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สพฺพฺ  เอ + เอว = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพว. (ทั้งปวงนั่นเทียว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “โลกคฺคปุคฺคโล” มีดังต่อไปนี้

 โน  เหตํ =  โน  หิ + เอตํ  (สิ่งนั่น ไม่ใช่แน่)

 ภิกฺขุโนวาโท =  ภิกฺขุนี + โอวาโท  (โอวาทของพระภิกษุณี)

 สเมตายสฺมา = สเมตุ + อายสฺมา  (ท่านผู้มีอายุ จงยกไว้)

 อภิภายตนํ = อภิภู + อายตนํ  (อายตนะที่เป็นใหญ่)

 ธนํ  มตฺถิ = ธนํ  เม + อตฺถิ  (ทรัพย์ของข้าพเจ้ามีอยู่)

 ตยสฺสุ  ธมฺมา = ตโย  อสฺสุ + ธมฺมา  (ธรรมทั้งสามประการ พึงมี)

 อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ = อสนฺโต +  เอตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ  (อสัตบุรุษทั้งหลาย ไม่ปรากฏในที่นี้)

 ปญฺจินฺทฺริยานิ = ปญฺจ + อินฺทฺริยานิ  (อินทรีย์ ๕)

 สทฺธินฺทฺริยํ = สทฺธา + อินฺทฺริยํ  (อินทรีย์คือศรัทธา)

 สตฺตุตฺตโม = สตฺต + อุตฺตโม  (สัตว์ผู้ประเสริฐสุด)

 เอกูนวีสติ = เอก + อูนวีสติ  (สิบเก้า, ยี่สิบหย่อนหนึ่ง)

 ยสฺเสเต = ยสฺส + เอเต  (ของสิ่งใด, เหล่านั่น)

 สุคโตวาโท = สุคต + โอวาโท  (โอวาทของพระสุคต)

 ทิฏฺ€าสโว = ทิฏฺ€ิ + อาสโว  (อาสวะคือความเห็นผิด)
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 ทิฏฺโ€โฆ = ทิฏฺ€ิ + โอโฆ  (ห้วงน้ำ คือความเห็นผิด)

 จกฺขายตนํ = จกฺขุ + อายตนํ  (อายตนะคือจักษุ)

 ตํ  กุเตตฺถ  ลพฺภา = ตํ  กุโต + เอตฺถ  ลพฺภา  (ข้อนั้น จะได้แต่ที่ไหนในที่นี้)

 ตตฺริเม = ตตฺร + อิเม  (ใน...นั้น, เหล่านี้)

 ยสฺสินฺทฺริยานิ = ยสฺส + อินฺทฺริยานิ  (อินทรีย์ทั้งหลาย ของภิกษุใด)

 มหิทฺธิโก = มหา + อิทฺธิโก  (ผู้มีฤทธิ์มาก)

 สพฺพีติโย = สพฺพา + อีติโย  (อันตรายทั้งหลายทั้งปวง, สิ่งร้ายทั้งปวง)

 เตนุปสงฺกมิ = เตน + อุปสงฺกมิ  (เข้าไปหาแล้ว ถึงที่อยู่)

 โลกุตฺตโร = โลก + อุตฺตโร  (ธรรมที่เหนือโลก, โลกุตตรธรรม)

 จตฺตาริมานิ = จตฺตาริ + อิมานิ  (สี่เหล่านี้)

 ทิฏฺ€ุปาทานํ = ทิฏฺ€ิ + อุปาทานํ  (การยึดถือความเห็นผิด)

 ปญฺจหุปาลิ = ปญฺจหิ + อุปาลิ  (ห้า, พระอุบาลี)

 มุทินฺทฺริยํ = มุทุ + อินฺทฺริยํ  (อินทรีย์อ่อน)

 โย  มิสฺสโร = โย  เม + อิสฺสโร  (ผู้เป็นใหญ่ของข้าพเจ้าใด)

 อจิรํ  วตยํ  กาโย = อจิรํ  วต + อยํ  กาโย  (กายนี้ ไม่นานหนอ)

 กิมฺปิมาย = กิมฺปิ + อิมาย  (แม้อะไร, ด้วย...นี้)

 ตีณิมานิ = ตีณิ + อิมานิ  (สามเหล่านี้)

 ปญฺจสุปาทานกฺขนฺเธสุ = ปญฺจสุ + อุปาทานกฺขนฺเธสุ  (ในอุปาทานขันธ์ทั้งหลาย ๕)

 ตสฺสตฺโถ = ตสฺส + อตฺโถ  (เนื้อความ ของเรื่องนั้น)

 ปญฺจงฺคิโก = ปญฺจ + องฺคิโก  (ประกอบด้วยองค์ ๕)

 มุนินฺโท = มุนิ + อินฺโท  (จอมแห่งมุนี, พระพุทธเจ้า)

 สตินฺทฺริยํ = สติ + อินฺทฺริยํ  (อินทรีย์คือสติ)

 ลหุฏฺ€านํ = ลหุ + อุฏฺ€านํ  (การลุกขึ้นเร็ว)

 คจฺฉามหํ = คจฺฉามิ + อหํ  (ข้าพเจ้า จะไป)

 ตตฺริทํ = ตตฺร + อิทํ  (ในข้อนั้น ดังนี้)

 นตฺถญฺญํ = นตฺถิ + อญฺญํ  (สิ่งอื่น ไม่มี)

 ปุตฺตา  มตฺถิ = ปุตฺตา  เม + อตฺถิ  (บุตรทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีอยู่, ข้าพเจ้ามีบุตร)
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 สาคตํ = สุ + อาคตํ  (มาดีแล้ว, ยินดีต้อนรับ)

 สาธาวุโส = สาธุ + อาวุโส  (ดีแล้ว ท่านผู้มีอายุ)

๑๕.  วา  ปโร  อสรูปา.

 สโร อ.สระ  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  สรมฺหา จากสระ  อสรูปา อันมีรูปไม่เหมือนกัน  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  

โลป™ ซึ่งการลบ  วา บ้าง.

 (หลังจากสระหน้าที่เป็นอสวัณณะกัน ให้ลบสระหลัง บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น ปรโลปวิธิสูตร.  อสวัณณะ คือสระที่เกิดต่างฐานกัน เช่น อ อา เกิดต่างฐานจาก อิ อี 

เป็นต้น.

 วาศัพท์ : มีอรรถ ววตฺถิตวิภาสา กล่าวกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี แสดงวิธี ๓ วิธี คือ

 (๑) นิจฺจวิธ ิ  วิธีที่แน่นอน หลังจากอสรูปสระ ให้ลบสระหลังแน่นอน รูปสำ เร็จจะมีเพียงรูปเดียว เช่น   

จกฺขุนฺทฺริยํ

 (๒) อนิจฺจวิธิ  วิธีที่ไม่แน่นอน หมายความว่ารูปสำ เร็จจะมีได้ตั้งแต่สองรูปขึ้นไป เช่น ยสฺสทานิ, ยสฺส  

อิทานิ

 (๓) อสนฺตวิธ ิ วิธีที่ไม่มีในสูตร ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ เช่น ปญฺญินฺทฺริยํ, สทฺธินฺทฺริยํ, สตฺตุตฺตโม.

ทำ ตัวรูป ยสฺสทานิ  ศัพท์เดิมคือ = ยสฺส + อิทานิ

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อิ หลัง ยสฺส + อิ  ทานิ = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยสฺสทานิ. (แห่งการไปใด ในบัดนี้)

ทำ ตัวรูป ฉายาว  ศัพท์เดิมคือ = ฉายา + อิว

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อิ หลัง ฉายา + อิ  ว = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ฉายาว. (เพียงดังเงา, เหมือนดังเงา)  

ทำ ตัวรูป อิติป ิ  ศัพท์เดิมคือ = อิติ + อปิ

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อ หลัง อิติ + อ  ปิ = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิติป.ิ (แม้เพราะเหตุนั้น)
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ทำ ตัวรูป จกฺขุนฺทฺริยํ  ศัพท์เดิมคือ = จกฺขุ + อินฺทฺริยํ

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อิ หลัง จกฺขุ + อิ  นฺทฺริยํ = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  จกฺขุนฺทฺริยํ. (อินทรีย์คือจักษุ)

ทำ ตัวรูป วนฺเทห ํ  ศัพท์เดิมคือ = วนฺเท + อหํ

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อ หลัง วนฺเท + อ  หํ = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  วนฺเทห.ํ (ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้)

ทำ ตัวรูป โสหํ  ศัพท์เดิมคือ = โส + อหํ

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อ หลัง โส + อ  หํ = วา ปโร อสรูปา.

  สำ เร็จรูปเป็น  โสหํ. (ข้าพเจ้านั้น)

ทำ ตัวรูป จตฺตาโรเม  ศัพท์เดิมคือ = จตฺตาโร + อิเม

 หลังจากสระหน้า ลบสระ อิ หลัง จตฺตาโร + อิ  เม = วา ปโร อสรูปา. 

  สำ เร็จรูปเป็น  จตฺตาโรเม. (จตฺตาโรเม มหาทีปา. มหาทวีปทั้งสี่เหล่านี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ยสฺสทานิ” มีดังต่อไปนี้

 สญฺญาต ิ = สญฺญา + อิติ  (ว่าเป็นสัญญา)

 กถาว  กา = กถา + เอว  กา  (คำ กล่าวนั่นแหละ ชื่อว่าอะไร)

 อสฺสมณีสิ = อสฺสมณี + อสิ  (ท่าน ไม่ใช่เป็นพระสมณี)

 อกตญฺญูสิ = อกตญฺญู + อสิ  (ท่านเป็นคนอกตัญญู)

 อากาเสว = อากาเส + อิว  (ในอากาศ, เพียงดัง)

 เตปิ = เต + อปิ  (แม้เหล่านั้น)

 วสโลติ = วสโล + อิติ  (ว่าเป็นคนถ่อย)

 โมคฺคลฺลาโนสิ  พีชโก = โมคฺคลฺลาโน + อาสิ  พีชโก  (ท่านโมคคัลลานะ เป็นเชื้อแถว)

 ปาโตว = ปาโต + เอว  (แต่เช้าตรู่)

 เตนาคตา = เต + อนาคตา  (พ่อค้าเหล่านั้น ไม่ได้มาแล้ว)

 โหตูติ = โหตุ + อิติ  (จงเป็น ดังนี้)
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อธิการนย : นัยแห่งการตามไป มี ๓ ประการ

 (๑) สีหคติกอธิการนย นัยแห่งการตามไปเหมือนการไปของราชสีห์ หมายความว่า ราชสีห์นี้สามารถ  

ที่จะไปข้างหน้าก็ได้ เหลียวหลังก็ได้  ฉะนั้น การตามไปนี้ มุ่งหมายเอาการตามไปข้างหน้าที่ข้ามสูตรเป็นจำ นวนมาก 

และอุทาหรณ์ที่ปรากฏโดยมาก มุ่งเอาการตามไปที่เป็นการตามไปแบบย้อนกลับ โดยจะเป็นสูตรติดต่อกัน หรือข้าม

สูตรหลายๆ สูตรก็ได้  การที่จะรู้ว่าตามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับนี้ ให้ดูตามสูตรในกัจจายนะ เช่น “อุศัพท์” จากสูตร  

“วโมทุทนฺตานํ” (สูตรที่ ๑๘) ย้อนกลับมา โดยข้ามถึงสามสูตร ตามมาสู่สูตร “กฺวจาสวณฺณํ  ลุตฺเต” (สูตรที่ ๑๔) 

และ “วาศัพท์” จากสูตร “นฺตสฺส  เส  วา” (สูตรที่ ๑๒๓) ย้อนกลับมาสู่สูตร “นฺตุสฺส  นฺโต” (สูตรที่ ๑๒๒) และ  

“ลิงฺคศัพท์” จากสูตร “ลิงฺคญฺจ  นิปจฺจเต” (สูตรที่ ๕๓) ข้ามไปสู่สูตร “วา  ณปจฺเจ” (สูตรที่ ๓๔๔) ข้ามไปไกลถึง 

๒๙๐ สูตร เป็นต้น

 (๒) มณฺฑูกคติกอธิการนย นัยแห่งการตามไปเหมือนการไปของกบ หมายความว่า กบนั้นมีปกติกระโดด 

ไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เหมือนราชสีห์ที่สามารถเหลียวหลังได้ และการตามไปนี้ จะข้ามเพียงสูตรเดียว 

หรือหลายสูตรก็ได้ แต่ต้องไปข้างหน้าเท่านั้น เช่น “อสรูเป” จากสูตร “วา  ปโร  อสรูปา” (สูตรที่ ๑๓) ตามไป 

สู่สูตร “อิวณฺโณ  ยํ  นวา” (สูตรที่ ๒๑) การตามไปนี้ เป็นการตามไปที่มีการเปลี่ยนวิภัตติ จากเดิม “อสรูปา”  

เป็นปัญจมีวิภัตติ แต่เมื่อตามไปมีรูปเป็น “อสรูเป” เป็นสัตตมีวิภัตติ และอีกตัวอย่างเช่น “วาศัพท์” จากสูตร “สพฺพสฺส  

โส  ทามฺหิ  วา” (สูตรที่ ๒๖๐) ข้ามไปแปดสูตร ตามไปสู่สูตร “ยวตํ  ตลนทการานํ  พฺยญฺชนานิ  จลญชการตฺตํ” 

(สูตรที่ ๒๖๙) 

 (๓) นทีโสตคติกอธิการนย  นัยแห่งการตามไปเหมือนการไหลของกระแสน้ำ  เป็นไปตามลำ ดับ โดยไป

ข้างหน้า สูตรที่จะตามไปนี้ต้องอยู่ติดกัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ยถานุปุพฺพิกคติกอธิการนย”  นัยแห่งการตามไป

ตามลำ ดับ เช่น “นฺตุสฺส” จากสูตร “นฺตุสฺสนฺโต  โยสุ  จ” (สูตรที่ ๙๒) ตามไปสู่สูตร “สพฺพสฺส  วา  อํเสสุ” (สูตรที่ 

๙๓) เป็นต้น

๑๖.  กฺวจา’สวณฺณํ  ลุตฺเต. 

 ปุพฺพสฺสเร ครั้นเมื่อสระหน้า  อสรูเป อันเป็นอสรูปกัน  ลุตฺเต ถูกลบแล้ว,  สโร อ.สระ  ปโร อันเป็นเบื้อง

หลัง  อิวณฺณุการภูโต อันเป็นอิวัณณะและอุอักษร  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  อสวณฺณ ํ ซึ่งความเป็นอสวัณณะคือ เอ โอ   

กฺวจ ิบ้าง.

 (เมื่อลบอสรูปสระหน้าแล้ว วิการ อิ, อี เป็น เอ และ อุ เป็น โอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ กฺวจิ, อสวณฺณํ, ลุตฺเต. เป็น วิการวิธิสูตร (อาเทสวิธิสูตร).



41วิธีของสระสนธิกัณฑ์ ]

ทำ ตัวรูป พนฺธุสฺเสว  ศัพท์เดิมคือ = พนฺธุสฺส + อิว

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ พนฺธุสฺสฺ  อ + อิว = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า พนฺธุสฺสฺ  อ + อิว = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ  พนฺธุสฺสฺ + อิ  เอ  ว = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ พนฺธุสฺเสว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พนฺธุสฺเสว. (เหมือนสมาคม ของพวกญาติ)

ทำ ตัวรูป อุเปกฺขต ิ  ศัพท์เดิมคือ = อุป + อิกฺขติ

 แยกพยัญชนะ ปฺ ออกจากสระ อ อุปฺ  อ + อิกฺขติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อุปฺ  อ + อิกฺขติ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ   อุปฺ + อิ  เอ  กฺขติ = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

 นำ พยัญชนะ ปฺ ไปประกอบกับสระ เอ อุเปกฺขติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุเปกฺขต.ิ (ย่อมเพ่งดู, ย่อมพิจารณา)

ทำ ตัวรูป ชิเนริตํ  ศัพท์เดิมคือ = ชิน + อีริตํ

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ ชินฺ  อ + อีริตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ชินฺ  อ + อีริตํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อี เป็น เอ  ชินฺ + อี  เอ  ริตํ = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ ชิเนริตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ชิเนริตํ. (พระดำ รัส อันพระชินเจ้า ทรงตรัสไว้แล้ว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “พนฺธุสฺเสว” มีดังต่อไปนี้

 อุเปโต  = อุป + อิโต  (เข้าไปใกล้แล้ว)

 อเวจฺจ  = อว + อิจฺจ  (พิจารณาแล้ว, หยั่งรู้แล้ว)
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ทำ ตัวรูป จนฺโททโย  ศัพท์เดิมคือ = จนฺท + อุทโย

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ จนฺทฺ  อ + อุทโย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า จนฺทฺ  อ + อุทโย = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อุ เป็น โอ   จนฺทฺ + อุ  โอ  ทโย = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ โอ จนฺโททโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จนฺโททโย. (การโผล่ขึ้นแห่งพระจันทร์)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “จนฺโททโย” มีดังต่อไปนี้

 โนเปติ  = น + อุเปติ  (ย่อมไม่ถึง, ย่อมไม่เข้าไปใกล้)

 ยโถทเก  = ยถา + อุทเก (เหมือนบัวที่เกิดในน้ำ )

๑๗.  ทีฆํ.

 ปุพฺพสฺสเร ครั้นเมื่อสระหน้า  ลุตฺเต ถูกลบแล้ว  สโร อ.สระ  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  

ทีฆ ํซึ่งความเป็นทีฆะ  กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์.

 (เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง บ้าง)

 สูตรนี้มีบทเดียว. เป็น ทีฆวิธิสูตร. การทีฆะ คือการทำ สระเสียงสั้น ให้มีเสียงยาว มี ๓ คู่ ได้แก่ ทีฆะ อ เป็น 

อา, อิ เป็น อี และ อุ เป็น อู เพราะสระแต่ละคู่นั้นเกิดในฐานเดียวกัน.

ทำ ตัวรูป ตตฺรายํ  ศัพท์เดิมคือ = ตตฺร + อยํ

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ ตตฺรฺ  อ + อยํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ตตฺรฺ  อ + อยํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง ตตฺรฺ + อ  อา  ยํ = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ อา ตตฺรายํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตตฺรายํ. (ในเรื่องนั้น ดังต่อไปนี้) 

ทำ ตัวรูป พุทฺธานุสฺสติ  ศัพท์เดิมคือ = พุทฺธ + อนุสฺสติ

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ  พุทฺธฺ  อ + อนุสฺสติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า พุทฺธฺ  อ + อนุสฺสติ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง พุทฺธฺ + อ อา  นุสฺสติ = ทีฆํ.
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 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา พุทฺธานุสฺสติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พุทฺธานุสฺสติ. (การระลึกถึงพระพุทธคุณ)

ทำ ตัวรูป สาตฺถิกา  ศัพท์เดิมคือ = ส + อตฺถิกา

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ  สฺ  อ + อตฺถิกา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สฺ  อ + อตฺถิกา = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง สฺ + อ  อา  ตฺถิกา = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา สาตฺถิกา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สาตฺถิกา. (เป็นไปกับด้วยประโยชน์, มีประโยชน์)

ทำ ตัวรูป สญฺญา  วาสฺส ศัพท์เดิมคือ = สญฺญา  วา + อสฺส

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อา  สญฺญา  วฺ  อา + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สญฺญา  วฺ  อา + อสฺส  = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง สญฺญา  วฺ + อ อา สฺส = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา สญฺญา  วาสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สญฺญา  วาสฺส. (ชื่อ, หรือ, ของ...นั้น)

ทำ ตัวรูป ตทาหํ  ศัพท์เดิมคือ = ตทา + อหํ

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อา  ตทฺ  อา + อหํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ตทฺ  อา + อหํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง ตทฺ + อ  อา  หํ = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อา ตทาหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตทาหํ. (ในกาลนั้น, อ.ข้าพเจ้า)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตตฺรายํ” มีดังต่อไปนี้

 ยานีธ  ภูตานิ = ยานิ + อิธ  ภูตานิ  (ภูตทั้งหลายเหล่าใด ในที่นี้)

 คจฺฉามีติ = คจฺฉามิ + อิติ  (ข้าพเจ้า จะไป ดังนี้)

 อตีโต = อติ + อิโต  (ล่วงไปแล้ว, อดีต)

 กิกีว = กิกี + อิว  (เพียงดัง นกต้อยตีวิด)
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 พหูปการํ = พหุ + อุปการํ  (มีอุปการะมาก)

 มธูทกํ = มธุ + อุทกํ  (น้ำ หวาน)

 สูปธาริตํ = สุ + อุปธาริตํ  (ใคร่ครวญดีแล้ว)

 โยปายํ = โยปิ + อยํ  (แม้ใด, นี้)

 อิทานาหํ = อิทานิ + อหํ  (ในกาลนี้ ข้าพเจ้า)

 สจายํ = สเจ + อยํ  (ถ้าว่า, นี้)

 อปฺปสฺสุตายํ = อปฺปสฺสุโต + อยํ  (บุคคลผู้ไม่มีสุตะนี้)

 อิตรีตเรน = อิตร + อิตเรน  (โดยนอกจากนี้)

 สทฺธีธ  วิตฺตํ = สทฺธา + อิธ  วิตฺตํ  (ศรัทธา เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ ในโลกนี้)

 กมฺมูปนิสฺสโย = กมฺม + อุปนิสฺสโย  (อุปนิสัยแห่งกรรม)

 ตถูปมํ = ตถา + อุปมํ  (มีข้อเปรียบเทียบเช่นนั้น)

 รตฺตูปรโต = รตฺติ + อุปรโต  (ซึ่งงดเว้นจากการกินในเวลากลางคืน)

 วูปสโม = วิ + อุปสโม  (ความเข้าไปสงบ, ความสงบยิ่ง)

๑๘.  ปุพฺโพ  จ. 

 ปรสฺสเร ครั้นเมื่อสระหลัง  ลุตฺเต ถูกลบแล้ว,  สโร อ.สระ  ปุพฺโพ อันอยู่ข้างหน้า  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง   

ทีฆ ํซึ่งความเป็นทีฆะ กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์  จ ด้วย.

 (เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น ปุพพทีฆวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงลุตฺตศัพท์และทีฆศัพท์ในสูตรก่อน  

มาไว้ในสูตรนี้ ไม่ให้ตามไปสู่สูตรต่อไปอีก.

จศัพท์ : มีอรรถ ๕ อย่าง

 ๑. อนุกฑฺฒนตฺถ  มีอรรถการดึง หมายความว่าดึงศัพท์ต่าง ๆ ที่ตามมาสู่สูตรของตัวเอง ไม่ให้ตามไปสู่

สูตรอื่นอีก เช่น “ปุพฺโพ  จ”. จศัพท์ในสูตรนี้ ดึง ลุตฺตศัพท์และทีฆศัพท์มามัดไว้ ไม่ให้ตามไปสู่สูตรต่อไป

 ๒. สมฺปิณฺฑนตฺถ มีอรรถการรวบรวม หมายความว่ารวบรวมวิธีตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปในสูตรของตัวเอง 

เช่น “เอวาทิสฺส  ริ  ปุพฺโพ  จ  รสฺโส”. จศัพท์ในสูตรนี้ รวบรวม ๒ วิธี คือ อาเทสวิธิ และรสฺสวิธิ

 ๓. สมุจฺจยตฺถ  มีอรรถรวบรวม มี ๒ อย่าง คือ
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  ๓.๑  วุตฺตสมุจฺจย  รวบรวมอรรถที่ถูกกล่าวแล้ว เช่น “อาทิโต  โอ  จ” (สูตรที่ ๑๘๖ รูป.) เนื้อหา 

เท่าที่มีในสูตรนี้ แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น โอ แต่ด้วย จศัพท์ในสูตรนี้รวบรวมเอาการแปลง สฺมึวิภัตติ เป็น อํ ที่ถูกกล่าว

แล้วในสูตร “อมา  ปโต  สฺมึสฺมานํ  วา” (สูตรที่ ๑๘๔ รูป.) ด้วย ฉะนั้น สูตรนี้จึงแปลง สฺมึวิภัตติ เป็น อํ และ โอ. 

  ๓.๒  อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวไว้ เช่น “อตฺตโนปทานิ  ภาเว  จ  กมฺมนิ” ด้วย

สูตรนี้ ลงอัตโนบทในอรรถภาวะและกรรม แต่ด้วย จศัพท์ รวบรวมเอาอรรถกัมมกัตตาด้วย ซึ่งอรรถนี้ยังมิได้แสดง

ไว้ในสูตรเลย 

 ๔. อวธารณตฺถ  มีอรรถการตัดสิน หรือห้าม มี ๒ อย่าง คือ

  ๔.๑  สนฺนิฏฺ€านาวธารณ  การตัดสินที่เป็นการชี้ชัดลงไป เช่น “อิมสฺสิ  ถํทานิหโตเธสุ  จ” จศัพท์ใน

สูตรนี้ ตัดสินว่า เพราะ ถํ, ทานิ, ห, โต และ ธปัจจัย ต้องแปลง อิม เป็น อิ แน่นอน จะแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่

แปลง ไม่ได้.

  ๔.๒  นิวตฺตาปนาวธารณ การตัดสินที่เป็นการห้าม เช่น “ตพฺพิปรีตูปปเท  พฺยญฺชเน  จ” สูตรนี้กล่าว

ว่า เพราะพยัญชนะหลัง ให้แปลง อว เป็น อุ แต่ด้วย จศัพท ์บอกว่า ในบางอุทาหรณ์ ก็ไม่ต้องแปลง อว เป็น อุ คือ

ห้ามวิธีในสูตรของตัวเอง

 ๕. วาจาสิลิฏฺ€ตฺถ มีอรรถทำ ให้ถ้อยคำ สละสลวย เช่น “สฺยา  จ” จศัพท์ในสูตรนี้ ใส่เข้ามาเพียงเพื่อให้คำ  

สละสลวยขึ้น. 

ทำ ตัวรูป โลกสฺสาต ิ  ศัพท์เดิมคือ = โลกสฺส + อิติ

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ  โลกสฺสฺ  อ + อิติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง โลกสฺสฺ  อ + อิ  ติ = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า โลกสฺสฺ  อ  อา + ติ = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา โลกสฺสาติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โลกสฺสาต.ิ (แก่ชาวโลก ดังนี้)

ทำ ตัวรูป เทวาต ิ  ศัพท์เดิมคือ = เทว + อิติ

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ  เทวฺ  อ + อิติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง เทวฺ  อ + อิ  ติ = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า เทวฺ  อ  อา + ติ = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา เทวาติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เทวาต.ิ (ข้าแต่สมมุติเทพ ดังนี้)
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ทำ ตัวรูป วีติปตนฺต ิ  ศัพท์เดิมคือ = วิ + อติปตนฺติ

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อิ  วฺ  อิ + อติปตนฺติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง วฺ  อิ + อ  ติปตนฺติ = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า วฺ  อิ  อี + ติปตนฺติ = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ี วีติปตนฺติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  วีติปตนฺต.ิ (ย่อมตกล่วงไป)

ทำ ตัวรูป สงฺฆาฏีป ิ  ศัพท์เดิมคือ = สงฺฆาฏิ + อปิ

 แยกพยัญชนะ ฏฺ ออกจากสระ อิ  สงฺฆาฏฺ  อิ + อปิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง สงฺฆาฏฺ  อิ + อ  ปิ = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า สงฺฆาฏฺ  อิ  อี + ปิ = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ ฏฺ ไปประกอบกับสระ อ ี สงฺฆาฏีปิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สงฺฆาฏีป.ิ (แม้ผ้าสังฆาฏิ)

ทำ ตัวรูป สาธูติ  ศัพท์เดิมคือ = สาธุ + อิติ

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อุ  สาธฺ  อุ + อิติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง สาธฺ  อุ + อิ  ติ = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า สาธฺ  อุ  อู + ติ = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อู สาธูติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สาธูติ. (ว่า ดีละ ดังนี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “โลกสฺสาติ” มีดังต่อไปนี้

 วีตินาเมนฺต ิ = วิ + อตินาเมนฺติ  (ยัง... ย่อมให้น้อมไปล่วงวิเศษ, ให้เวลาผ่านไป)

 ชีวิตเหตูปิ = ชีวิตเหตุ + อปิ  (แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต)

 วิชฺชูว = วิชฺชุ + อิว  (เพียงดังสายฟ้า)

 กึสูธ  วิตฺตํ = กึ สุ + อิธ  วิตฺตํ  (อะไรสิ? เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ ในโลกนี้)
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๑๙.  ย’เมทนฺตสฺสา’เทโส.  

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง   ยํ  อาเทโส อ.การแปลงเป็น ยฺ   เอทนฺตสฺส แห่งเออันเป็นที่สุด 

ของบท  โหต ิย่อมมี  กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์.

 (เพราะสระหลัง แปลง เอ อันเป็นที่สุดของบท เป็น ยฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ยํ, เออนฺตสฺส, อาเทโส.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. การที่จะแปลง เอ เป็น ยฺ ได้นั้น ต้องเป็น 

เอ ของ เม, เต และ เยศัพท์เท่านั้น.  ด้วยอาทิศัพท์ หมายเอา เอ ของ เก และ เจศัพท์ เช่น กฺยสฺส, จฺยสฺส.

 ข้อสังเกต : การที่จะแปลง เอ เป็น ยฺ ได้นั้น นิมิตต้องเป็นเพราะสระ อ ตัวเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อแปลง เอ 

เป็น ยฺ แล้ว จะต้องทีฆะ อ เป็น อา ด้วยเสมอ.

ทำ ตัวรูป มฺยายํ  ศัพท์เดิมคือ = เม + อยํ

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ เอ  มฺ  เอ + อยํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ มฺ  เอ  ยฺ + อยํ = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา มฺยฺ + อ  อา  ยํ = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา มฺยายํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มฺยายํ. (อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม. อ.ธรรมนี้ อันเรา บรรลุแล้วแล)

ทำ ตัวรูป ตฺยาหํ  ศัพท์เดิมคือ = เต + อหํ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ เอ  ตฺ  เอ + อหํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ ตฺ  เอ  ยฺ + อหํ = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ตฺยฺ + อ  อา หํ = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ตฺยาหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺยาหํ. (ปุตฺโต ตฺยาหํ. อ.ข้าพเจ้า เป็นบุตร ของท่าน ย่อมเป็น)

ทำ ตัวรูป ตฺยาสฺส  ศัพท์เดิมคือ = เต + อสฺส

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ เอ  ตฺ  เอ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ ตฺ  เอ  ยฺ + อสฺส = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ตฺยฺ + อ  อา  สฺส = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ตฺยาสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺยาสฺส. (ตฺยาสฺส ปหีนา. อ.ธรรม ท.เหล่านั้น อันภิกษุนั้น ละได้แล้ว)
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ทำ ตัวรูป ปพฺพตฺยาหํ  ศัพท์เดิมคือ = ปพฺพเต + อหํ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ เอ  ปพฺพตฺ  เอ + อหํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ ปพฺพตฺ  เอ  ยฺ + อหํ = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ปพฺพตฺยฺ + อ  อา  หํ = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ปพฺพตฺยาหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปพฺพตฺยาหํ. (ปพฺพตฺยาหํ คนฺธมาทเน. เราอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาทน์)

ทำ ตัวรูป ยฺยาสฺส  ศัพท์เดิมคือ = เย + อสฺส

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ เอ  ยฺ  เอ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ ยฺ  เอ  ยฺ + อสฺส = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ยฺยฺ + อ  อา  สฺส = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ยฺยาสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยฺยาสฺส. (เหล่าใด, ของ...นั้น)

๒๐.  ว’โมทุทนฺตานํ.   

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  ว ํ อ.การแปลงเป็น วฺ  โออุทนฺตานํ แห่งโออักษรและอุอักษร  

อันเป็นที่สุดของบท ท.  โหติ ย่อมมี  กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์.

 (เพราะสระหลัง แปลง อุ และโอ อันเป็นที่สุดของบท เป็น วฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ วํ, โออุอนฺตานํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  การที่จะแปลง โอ เป็น วฺ ได้นั้น ต้องเป็น โอ 

ของ ก, ข, ย และ ตศัพท์เท่านั้น.  ด้วย อาทิศัพท์ หมายเอา โอ ของ ส ศัพท์ด้วย เช่น สฺวสฺส (โส + อสฺส) เป็นต้น

ทำ ตัวรูป ยาวตกฺวสฺส  กาโย ศัพท์เดิมคือ = ยาวตโก + อสฺส  กาโย

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ โอ  ยาวตกฺ  โอ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น วฺ ยาวตกฺ  โอ วฺ + อสฺส = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ยาวตกฺวสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยาวตกฺวสฺส  กาโย. (อ.กาย ของมหาบุรุษนั้น ประมาณเพียงใด)

ทำ ตัวรูป กฺวตฺโถ  ศัพท์เดิมคือ = โก + อตฺโถ

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ โอ  กฺ  โอ + อตฺโถ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น วฺ กฺ  โอ  วฺ + อตฺโถ = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ กฺวตฺโถ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กฺวตฺโถ. (ประโยชน์อะไร)

ทำ ตัวรูป อถ ขฺวสฺส  ศัพท์เดิมคือ = อถ  โข + อสฺส  

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ โอ  อถ ขฺ  โอ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น วฺ อถ ขฺ  โอ  วฺ + อสฺส = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ อถ ขฺวสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อถ ขฺวสฺส. (ครั้งนั้นแล, ของ...นั้น)

ทำ ตัวรูป เสฺวว  ศัพท์เดิมคือ = โส + เอว

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ โอ  สฺ  โอ + เอว = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น วฺ สฺ  โอ  วฺ + เอว = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ เอ เสฺวว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เสฺวว. (เขานั่นเทียว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ยาวตกฺวสฺส  กาโย” มีดังต่อไปนี้

 ตาวตกฺวสฺส  พฺยาโม = ตาวตโก + อสฺส  พฺยาโม  (กายของเขา ยาวมีประมาณเพียงนั้น)

 อหํ  ขฺวชฺช = อหํ  โข + อชฺช  (ในวันนี้ ข้าพเจ้าแล)

 ยฺวายํ = โย + อยํ  (นี้ใด)

 สฺวสฺส = โส + อสฺส  (เขา, ของ...นั้น)

 ยตฺวาธิกรณํ = ยโต + อธิกรณํ  (มีสิ่งใดเป็นเหตุ)

ทำ ตัวรูป อนฺวทฺธมาสํ  ศัพท์เดิมคือ = อนุ + อทฺธมาสํ

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อุ  อนฺ  อุ +  อทฺธมาสํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น วฺ อนฺ  อุ วฺ + อทฺธมาสํ = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ อนฺวทฺธมาสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อนฺวทฺธมาสํ. (ครึ่งเดือน, กึ่งเดือน)
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ทำ ตัวรูป ปาตฺวากาสิ  ศัพท์เดิมคือ = ปาตุ + อกาสิ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ  ปาตฺ  อุ + อกาสิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น วฺ ปาตฺ  อุ  วฺ + อกาสิ = วโมทุทนฺตานํ.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ปาตฺวฺ + อ  อา กาสิ = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา ปาตฺวากาสิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปาตฺวากาสิ. (สิตํ ปาตฺวากาสิ. ได้ทรงทำ แล้ว ซึ่งการแย้ม ให้ปรากฏ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อนฺวทฺธมาสํ” มีดังต่อไปนี้

 อเนฺวติ = อนุ + เอติ  (ย่อมไปตาม)

 สฺวาคตํ = สุ + อาคตํ  (มาดีแล้ว, ยินดีต้อนรับ)

 สฺวากาโร = สุ + อากาโร  (ผู้มีอากัปกิริยางาม)

 ทฺวากาโร = ทุ + อากาโร  (ผู้มีอากัปกิริยาไม่งาม)

 จกฺขฺวาปาถํ = จกฺขุ + อาปาถํ  (คลองแห่งจักษุ)

 พหฺวาพาโธ = พหุ + อาพาโธ  (มีอาพาธมาก, ป่วยหนัก)

 น  เตฺวว = น  ตุ + เอว  (ไม่ใช่นั่นเทียว)

๒๑.  อิวณฺโณ  ยํ  นวา. 

 อสรูเป ในเพราะอสรูปสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อิวณฺโณ อ.อิวัณณะ  ปปฺโปต ิย่อมถึง  ยํ ซึ่งความเป็น 

ยฺ  นวา บ้าง.

 (เพราะอสรูปสระหลัง แปลง อิ, อี เป็น ยฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส ศัพท์เดิมคือ = ปฏิสนฺถารวุตฺติ + อสฺส

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ  ปฏิสนฺถารวุตฺตฺ อิ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอสรูปสระ แปลง อิ เป็น ยฺ ปฏิสนฺถารวุตฺตฺ อิ ยฺ+อสฺส = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ปฏิสนฺถารวุ  ตฺ ตฺยฺ + อสฺส = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค. 

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อ ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส. (ข้อปฏิบัติปฏิสันถาร ของบุคคลนั้น)
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ทำ ตัวรูป วิตฺยานุภุยฺยเต ศัพท์เดิมคือ = วิตฺติ + อนุภุยฺยเต

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ  วิตฺตฺ  อิ + อนุภุยฺยเต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอสรูปสระ แปลง อิ เป็น ยฺ วิตฺตฺ  อิ ยฺ + อนุภุยฺยเต = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา วิตฺตฺยฺ + อ อา  นุภุยฺยเต = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า วิ  ตฺ  ตฺย ฺ+ อานุภุยฺยเต = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา วิตฺยานุภุยฺยเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  วิตฺยานุภุยฺยเต. (อ.ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ อันข้าพเจ้า ย่อมเสวย)

ทำ ตัวรูป พฺยญฺชนํ  ศัพท์เดิมคือ = วิ + อญฺชนํ

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อิ  วฺ  อิ + อญฺชนํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอสรูปสระ แปลง อิ เป็น ยฺ วฺ  อิ  ยฺ + อญฺชนํ = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง วฺ เป็น พฺ วฺ  พฺ  ยฺ + อญฺชนํ = จศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส  จ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อ พฺยญฺชนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺยญฺชนํ. (พยัญชนะ, แกง, กับข้าว, ปรากฏ)

ทำ ตัวรูป พฺยากโต  ศัพท์เดิมคือ = วิ + อากโต

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อิ  วฺ   อิ + อากโต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอสรูปสระ แปลง อิ เป็น ยฺ วฺ   อิ  ยฺ + อากโต = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง วฺ เป็น พฺ วฺ  พฺ   ยฺ + อากโต = จศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส   จ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา พฺยากโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺยากโต. (ถูกพยากรณ์แล้ว)

ทำ ตัวรูป นทฺยาสนฺโน  ศัพท์เดิมคือ = นที + อาสนฺโน

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี  นทฺ  อี + อาสนฺโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอสรูปสระ แปลง อี เป็น ยฺ นทฺ  อี ยฺ + อาสนฺโน = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา นทฺยาสนฺโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นทฺยาสนฺโน. (ใกล้แม่น้ำ )
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๒๒.  สพฺโพ  จํ  ติ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  ต ิอ.ติศัพท์  สพฺโพ ทั้งตัว  ปปฺโปต ิย่อมถึง  จ ํซึ่งความเป็น จ  

กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์.

 (เพราะสระหลัง แปลง ติ ศัพท์ทั้งตัว เป็น จ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ติ ศัพท์ที่จะแปลงเป็น จ ได้นั้น หมายเอา ติ ของ อติ, ปติ, และอิติ

ศัพท์เท่านั้น.

ทำ ตัวรูป อจฺจนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = อติ + อนฺตํ

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ อติ เป็น จ อ  ติ  จ + อนฺตํ = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) อ  จฺ-จ + อนฺตํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ อจฺจฺ  อ + อนฺตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อจฺจฺ  อ + อนฺตํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ อจฺจนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อจฺจนฺต.ํ (อย่างยิ่ง, ล่วงส่วน, ที่สุด, ตลอดไป)

ทำ ตัวรูป อจฺโจทาตา  ศัพท์เดิมคือ = อติ + โอทาตา

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ อติ เป็น จ อ  ติ  จ + โอทาตา = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) อ  จฺ-จ + โอทาตา = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ อจฺจฺ  อ + โอทาตา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อจฺจฺ  อ + โอทาตา = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ โอ อจฺโจทาตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อจฺโจทาตา. (ขาวจัด, ขาวมาก)

ทำ ตัวรูป ปจฺจโย  ศัพท์เดิมคือ = ปติ + อโย

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ ปติ เป็น จ ป  ติ  จ + อโย = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) ป  จฺ-จ + อโย = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปจฺจฺ  อ + อโย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปจฺจฺ  อ + อโย = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ ปจฺจโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  ปจฺจโย. (เหตุ, ปัจจัย)

ทำ ตัวรูป ปจฺจาหรติ  ศัพท์เดิมคือ = ปติ + อาหรติ

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ ปติ เป็น จ ป  ติ  จ + อาหรติ = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) ป  จฺ-จ + อาหรติ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปจฺจฺ  อ + อาหรติ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปจฺจฺ  อ + อาหรติ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อา ปจฺจาหรติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปจฺจาหรติ. (ย่อมนำ มาคืน, ย่อมนำ กลับมา)

ทำ ตัวรูป ปจฺโจปการํ  ศัพท์เดิมคือ = ปติ + อุปการํ

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ ปติ เป็น จ ป  ติ  จ + อุปการํ = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) ป  จฺ-จ + อุปการํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปจฺจฺ  อ + อุปการํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปจฺจฺ  อ + อุปการํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อุ เป็น โอ ปจฺจฺ + อุ  โอ  ปการํ = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ โอ ปจฺโจปการํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปจฺโจปการํ. (อุปการะตอบแทน)

ทำ ตัวรูป อิจฺเจต ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิติ + เอตํ

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ อิติ เป็น จ อิ  ติ  จ + เอตํ = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) อิ  จฺ-จ + เอตํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ อิจฺจฺ  อ + เอตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อิจฺจฺ  อ + เอตํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิจฺเจตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิจเฺจต.ํ (ข้อนั้น เป็นเช่นนี้)
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ทำ ตัวรูป อิจฺจาทิ  ศัพท์เดิมคือ = อิติ + อาทิ

 เพราะสระหลัง แปลง ติ ของ อิติ เป็น จ อิ  ติ  จ + อาทิ = สพฺโพ จํ ติ.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ (ซ้อนข้างหน้า) อิ  จฺ-จ + อาทิ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ อิจฺจฺ  อ + อาทิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อิจฺจฺ  อ + อาทิ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อา อิจฺจาทิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิจฺจาทิ. (ดังนี้เป็นต้น, เป็นต้นว่า...)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อจฺจนฺตํ” มีดังต่อไปนี้

 ปจฺเจต ิ = ปติ + เอติ  (ย่อมกลับ)

 อิจฺจสฺส = อิติ + อสฺส  (แก่เธอ เช่นนี้)

 อิจฺจตฺร = อิติ + อตฺร  (ในที่นี้ อย่างนี้)

 ปจฺจกฺขํ = ปติ + อกฺขํ  (ประจักษ์, ต่อหน้า)

 ปจฺจตฺตํ = ปติ + อตฺตํ  (เฉพาะตน)

๒๓. อติสฺส  จ’นฺตสฺส.

 อิวณฺเณ ในเพราะอิวัณณะ  ปเร อันเบื้องหลัง  วุตฺตรูป™ อ.รูปแห่งการแปลง ติ เป็น จ อันถูกกล่าวแล้วด้วย 

สูตรว่า “สพฺโพ  จํ  ติ”  อนฺตสฺส แห่ง ติ อันเป็นที่สุด  อติสฺส ของอติอุปสัค  น  โหติ ย่อมไม่มี  จ ด้วย.

 (เพราะอิวัณณะ ไม่ต้องแปลง ติ ของ อติอุปสัคเป็น จ ตามที่กล่าวไว้ในสูตร “สพฺโพ จํ ติ”)

 สูตรนี้ มี ๓ บท คือ อติสฺส, จ, อนฺตสฺส.  เป็น นิเสธวิธิสูตร ห้ามการแปลง ติ ของ อติอุปสัค เป็น จ เฉพาะ

ที่มีอิวัณณะอยู่หลัง หรือเป็นนิมิตเท่านั้น สระอื่น ๆ ไม่ห้าม. จศัพท ์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเนื้อความที่ไม่ได้

กล่าวไว้ในสูตร ฉะนั้น ในที่มีอิวัณณะอยู่เบื้องหลัง ห้ามแปลง ติ ของ อิติ และ ปติศัพท์ เป็น จ ด้วยเช่นกัน

 บทว่า “อนฺตสฺส” ในสูตรนี้ ต้องแปลว่า ติ ที่เป็นที่สุดของ อติอุปสัค มิใช่หมายเอาสระ อิ ที่เป็นที่สุดของศัพท์ 

เพราะสูตรทำ หน้าที่ห้ามการแปลง ติ เป็น จ ของสูตร “สพฺโพ  จํ  ติ” เพราะถ้าไม่ถือเอาอย่างนี้ ความประสงค์ของ

สูตรนี้ ก็จะผิดไป ฉะนั้น การจะแปลเอาเนื้อความของศัพท์ทั้งหลาย ควรคำ นึงถึง ฐานะ อฐานะ เป็นต้น
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สิ่งที่ควรคำ นึงถึงในการแปลความหมายของศัพท์ มี ๖ ประการ

 (๑) อตฺถ  ควรคำ นึงถึงความหมายของศัพท์ในประโยคที่จะเป็นไปได้ เช่น สีโห  คายติ. นายสิงห์ ย่อมขับ

ร้อง,  สีโห  นงฺคุฏฺ€ํ  จาเลติ. สิงห์โต ย่อมกระดิกหาง 

 (๒)  ปกรณ   ฐานะในการทำ กิจนั้น ๆ เช่น สงฺคาเม  €ตฺวา  สินฺธวํ  อาเนหิ. ท่านอยู่ในสงคราม จงนำ  

ม้าสินธพมา,   โรคิสาลายํ  สินฺธวํ  อาเนหิ.  ท่านจงนำ เกลือสินเธาว์มาในโรงพยาบาล

 (๓) ลิงฺค  เพศของศัพท์ เช่น อิสฺสา  อุปฺปชฺชติ. ความริษยา ย่อมเกิดขึ้น,  อิสฺโส  ปุริสํ  อนุพนฺธิ. หมีไล่ตาม

บุรุษ

 (๔) โอจิตฺย  ความสมควร/เหมาะสม เช่น ยมอชฺชุน พระราชาพระนามว่า ยมอัชชุนะ,  อชฺชุน ไม้กุ่ม

 (๕) กาล  เวลาในการทำ กิริยา เช่น ปาโต  ปีตา. ด่ืมในเวลาเช้า,  สายํ  ปีตา. (ใบไม้) เหลืองในเวลาเย็น.

 (๖) เทส  สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เช่น อุทเก  โรหิตา  ยนฺติ. ปลาตะเพียนทั้งหลาย ย่อมไปในน้ำ , ถเล  โรหิตา  

ยนฺติ. เนื้อละมั่งทั้งหลาย ย่อมไปบนบก

คาถาสรุป สิ่งที่ควรคำ นึงถึงในการแปล

 อตฺถา   ปกรณา   ลิงฺคา โอจิตฺยา   กาลเทสโต, 

 สทฺทตฺถา   วิภชียนฺติ น  สทฺทาเยว   เกวลํ.

เนื้อความของศัพท์ทั้งหลาย ย่อมถูกจำ แนก โดยอรรถ ฐานะ ลิงค์ 

ความสมควร กาลเวลา และสถานที่ มิใช่ถูกจำ แนกโดยศัพท์เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องแปลง ติ ของ อติ, อิติ และ ปติศัพท์ เป็น จ  แต่ให้ลบสระหน้า ด้วยสูตร “สรา  สเร  โลปํ” 

และทีฆะสระหลัง ด้วยสูตร “ทีฆํ” เช่น

 อตีสิคโณ  = อติ + อิสิคโณ  (หมู่ฤาษี)  

 อตีโต  = อติ + อิโต  (อดีต)

 อตีริตํ  = อติ + อีริตํ  (พูดพล่าม)

 อิตีติ  = อิติ + อิติ  (คำ ว่า อิติ)

 อิตีทํ  = อิติ + อิทํ  (กิจที่ว่านี้)

 ปตีโต  = ปติ + อิโต  (สิ่งที่ปรากฏ)
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๒๔.  อพฺโภ  อภิ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อภิ อ.อภิอุปสัค  อพฺโภ แปลงเป็น อพฺภ   โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะสระหลัง แปลง อภิอุปสัค เป็น อพฺภ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

อาเทศ (การแปลง) มี ๓ อย่าง

 (๑)  สราเทส  แปลงสระเป็นพยัญชนะ เช่น แปลง อิ เป็น ยฺ (อิวณฺโณ  ยํ  นวา) ตัวอย่างว่า พฺยากโต ศัพท์

เดิมมาจาก “วิ + อากโต” เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ

 (๒)  พยัญชนาเทส  แปลงพยัญชนะเป็นพยัญชนะ เช่น แปลง ธ เป็น ท (โท  ธสฺส  จ) ตัวอย่างว่า  

เอกมิทาหํ ศัพท์เดิมมาจาก “เอกํ + อิธ + อหํ” เพราะสระหลัง แปลงนิคหิตเป็น ม, แปลง ธ เป็น ท และทีฆะ อ  

เป็น อา 

 (๓)  สัพพาเทส  แปลงทั้งศัพท์เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น แปลง อภิ เป็น อพฺภ (อพฺโภ  อภิ) ตัวอย่างว่า  

อพฺภุคฺคจฺฉติ ศัพท์เดิมมาจาก “อภิ + อุคฺคจฺฉติ” เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภ, หรือเช่น แปลง ติศัพท์ทั้งตัวเป็น 

จ (สพฺโพ  จํ  ติ) ตัวอย่างว่า ปจฺจกฺขํ ศัพท์เดิมจาก “ปติ + อกฺขํ” เพราะสระหลัง แปลง ติศัพท์ทั้งตัวเป็น จ, ซ้อน จฺ

ทำ ตัวรูป อพฺภกฺขานํ  ศัพท์เดิมคือ = อภิ + อกฺขานํ

 เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภ อภิ  อพฺภ + อกฺขานํ = อพฺโภ อภิ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อพฺภฺ  อ + อกฺขานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อพฺภฺ  อ + อกฺขานํ  = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ อพฺภกฺขานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อพฺภกฺขานํ. (การกล่าวตู่, การกล่าวคัดค้าน)

ทำ ตัวรูป อพฺภุคฺคโต  ศัพท์เดิมคือ = อภิ + อุคฺคโต

 เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภ อภิ  อพฺภ + อุคฺคโต = อพฺโภ อภิ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อพฺภฺ  อ + อุคฺคโต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อพฺภฺ  อ + อุคฺคโต  = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อพฺภุคฺคโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อพฺภุคฺคโต. (ฟุ้งกระจายไปแล้ว, เลื่องลือไปแล้ว, ขึ้นไปแล้ว)
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ทำ ตัวรูป อพฺโภกาโส  ศัพท์เดิมคือ = อภิ + โอกาโส

 เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภ อภิ อพฺภ + โอกาโส = อพฺโภ อภิ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อพฺภฺ  อ + โอกาโส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อพฺภฺ  อ + โอกาโส  = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ อพฺโภกาโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อพฺโภกาโส. (ที่ว่าง, กลางแจ้ง)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อพฺภกฺขานํ” มีดังต่อไปนี้

 อพฺภีริตํ  = อภิ + อีริตํ  (กล่าวยิ่งแล้ว, พูดพล่าม)

 อพฺภุทีริตํ  = อภิ + อุทีริตํ  (กล่าวยิ่งแล้ว, พูดพล่าม)

๒๕.  อชฺโฌ  อธิ.

       สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อธิ อ.อธิอุปสัค  อชฺโฌ แปลงเป็น อชฺฌ  โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะสระหลัง แปลง อธิอุปสัค เป็น อชฺฌ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อชฺฌคมา  ศัพท์เดิมคือ = อธิ + อคมา

 เพราะสระหลัง แปลง อธิ เป็น อชฺฌ อธิ  อชฺฌ + อคมา = อชฺโฌ อธิ.

 แยกพยัญชนะ ฌฺ ออกจากสระ อ อชฺฌฺ  อ + อคมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อชฺฌฺ  อ + อคมา = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ฌฺ ไปประกอบกับสระ อ อชฺฌคมา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อชฺฌคมา. (ได้ถึงทับแล้ว, บรรลุแล้ว)

ทำ ตัวรูป อชฺฌุปคโต  ศัพท์เดิมคือ = อธิ + อุปคโต

 เพราะสระหลัง แปลง อธิ เป็น อชฺฌ อธิ  อชฺฌ + อุปคโต = อชฺโฌ อธิ.

 แยกพยัญชนะ ฌฺ ออกจากสระ อ อชฺฌฺ  อ + อุปคโต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อชฺฌฺ  อ + อุปคโต = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ฌฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อชฺฌุปคโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อชฺฌุปคโต. (ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว, ตกลงแล้ว, เข้าไปหาแล้ว)
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ทำ ตัวรูป อชฺโฌคาเหตฺวา ศัพท์เดิมคือ = อธิ + โอคาเหตฺวา

 เพราะสระหลัง แปลง อธิ เป็น อชฺฌ อธิ อชฺฌ + โอคาเหตฺวา = อชฺโฌ อธิ.

 แยกพยัญชนะ ฌฺ ออกจากสระ อ อชฺฌฺ  อ + โอคาเหตฺวา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า อชฺฌฺ  อ + โอคาเหตฺวา = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ฌฺ ไปประกอบกับสระ โอ อชฺโฌคาเหตฺวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อชฺโฌคาเหตฺวา. (ยัง...ให้จมลงแล้ว, ให้หยั่งลงแล้ว) 

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อชฺฌคมา” มีดังต่อไปนี้

 อชฺฌิณมุตฺโต  = อธิ + อิณมุตฺโต  (ผู้พ้นจากหนี้แล้ว, หลุดหนี้)

 อชฺฌิฏฺโ€  = อธิ + อิฏฺโ€  (อาราธนาแล้ว, เชื้อเชิญแล้ว)

 อชฺฌาหรติ  = อธิ + อาหรติ  (ย่อมนำ มา)

๒๖. เต  น  วา  อิวณฺเณ.

 อิวณฺเณ ในเพราะอิวัณณะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  เต  (อพฺภอชฺฌาเทสา) อ.การแปลง อภิ เป็น อพฺภ และ

การแปลง อธิ เป็น อชฺฌ ท. เหล่านั้น  น  โหนฺติ ย่อมไม่มี  วา บ้าง. 

 (เพราะอิวัณณะ ไม่ต้องแปลง อภิ เป็น อพฺภ และ อธิ เป็น อชฺฌ บ้าง)

 สูตรนี้ มี ๔ บท คือ เต, น, วา, อิวณฺเณ.  เป็น นิเสธวิธิสูตร คือห้ามวิธีการแปลงของสองสูตรก่อน ทั้งสูตร 

“อพฺโภ  อภิ” และ “อชฺโฌ  อธิ” ท่านแสดงไว้เพื่อให้ทราบว่า การแปลง อภิ เป็น อพฺภ และ อธิ เป็น อชฺฌ นั้น มีได้ 

แต่ไม่แน่นอน บางอุทาหรณ์ก็สามารถที่จะแปลงได้ บางอุทาหรณ์ไม่ต้องแปลง เพราะไม่มีใช้ในพระบาลีนั่นเอง

๒๗.  โท  ธสฺส  จ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โท อ.การแปลงเป็น ท  ธสฺส แห่ง ธ  โหต ิย่อมมี  กฺวจ ิในบาง 

อุทาหรณ์  จ ด้วย.

 (เพราะสระหลัง แปลง ธ เป็น ท บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  รวบรวมเนื้อความที่ไม่ได้กล่าวไว้ 

ในสูตร คือให้แปลง ธ ของ สาธุศัพท์ เป็น ห ได้บ้าง อุทาหรณ์ว่า สาหุ ทสฺสนํ. นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะแปลง ว 

เป็น พ, ร เป็น ล, ต เป็น ฏ, ต เป็น ก, ย เป็น ช,  ค เป็น ก และ น เป็น ณ เป็นต้นได้

 สำ หรับสูตรนี้ การที่จะแปลง ธอักษรเป็น ท ได้นั้น ต้องเป็น ธ ของ อิธศัพท์เท่านั้น
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ทำ ตัวรูป เอกมิทาหํ  ศัพท์เดิมคือ = เอกมิธ + อหํ

 เพราะสระหลัง แปลง ธ เป็น ท เอกมิ  ธ  ท + อหํ = โท ธสฺส จ.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ เอกมิ ทฺ  อ + อหํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า เอกมิ ทฺ  อ + อหํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆสระหลัง เอกมิ ทฺ + อ  อา  หํ = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อา เอกมิทาหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอกมิทาหํ. (สมัยหนึ่ง เรา ... ในที่นี้)

ทำ ตัวรูป สาหุ  ทสฺสนํ  ศัพท์เดิมคือ = สาธุ + ทสฺสนํ

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อุ สา  ธฺ  อุ + ทสฺสนํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง ธฺ เป็น หฺ สา  ธฺ หฺ  อุ + ทสฺสนํ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ สาหุ  ทสฺสนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สาหุ  ทสฺสนํ. (การเห็น ยังประโยชน์ให้สำ เร็จ)

๒๘.  เอวาทิสฺส  ริ  ปุพฺโพ  จ  รสฺโส.

 ริ อ.การแปลงเป็น ริ  เอวาทิสฺส แห่ง เอ อันเป็นเบื้องต้นของ เอวศัพท์  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  สรมฺหา     

จากสระ  โหติ ย่อมมี  จ ด้วย,  ปุพฺโพ  (สโร) อ.สระหน้า  รสฺโส เป็นรัสสะ  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย  นวา บ้าง.

 (หลังจากสระ แปลง เอ ของ เอวศัพท์ เป็น ริ และรัสสะสระหน้า บ้าง)

 สูตรนี้มี ๕ บท.  เป็น อาเทสวิธิ และรัสสวิธิสูตร.  จศัพท์  :  มีอรรถ สมฺปิณฺฑน  รวบรวมวิธี ๒ อย่าง

ในสูตรของตัวเอง คือ รวบรวมวิธีการแปลงและวิธีการรัสสะ. วิธีของสูตรนี้ มุ่งเอาที่อยู่หลังจาก ยถา และ ตถาศัพท์

เท่านั้น.

ทำ ตัวรูป ยถริว  ศัพท์เดิมคือ = ยถา + เอว

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อา ยถฺ  อา + เอว = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะ อา เป็น อ ยถฺ  อา อ + เอ ริ ว = เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ยถริว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยถริว. (ฉันใดนั่นเทียว)
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ทำ ตัวรูป ตถริว  ศัพท์เดิมคือ = ตถา + เอว

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อา ตถฺ  อา + เอว = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะ อา เป็น อ ตถฺ  อา อ + เอ ริ ว = เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ตถริว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตถริว. (ฉันนั้นนั่นเทียว)

๒๙. อิวณฺณุวณฺณา  ฌ-ลา.

 อิวณฺณุวณฺณา อ.อิวัณณะและอุวัณณะ ท.  ฌลา มีชื่อว่า ฌ และ ล  โหนฺติ ย่อมเป็น  (ยถากฺกมํ) ตาม

ลำ ดับ.

 (ตั้งอิวัณณะ มีชื่อว่า ฌ และอุวัณณะ มีชื่อว่า ล)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๓๐.  ฌลาน’มิยุวา  สเร  วา.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อิยุวา อ.การแปลงเป็น อิย และ อุว ท.  ฌลานํ แห่ง ฌ และ ล ท.   

โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสระหลัง แปลงอิวัณณะที่ชื่อ ฌ เป็น อิย และอุวัณณะที่ชื่อ ล เป็น อุว บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ฌลานํ, อิยุวา, สเร, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ติยนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = ติ + อนฺตํ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + อนฺตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  ตฺ  อิ  ฌ + อนฺตํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ฌ เป็น อิย ตฺ  อิ  อิย + อนฺตํ = ฌลานมิยุวา สเร วา.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อ  ตฺ  อิยฺ  อ + อนฺตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ตฺ  อิยฺ  อ + อนฺตํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ ติยนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติยนฺตํ. (ที่สุดสามอย่าง)
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ทำ ตัวรูป สตฺตมิยตฺเถ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺตมี + อตฺเถ

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อี สตฺตมฺ  อี + อตฺเถ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ฌ  สตฺตมฺ  อี  ฌ + อตฺเถ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะสระหลัง แปลง อี ที่ชื่อ ฌ เป็น อิย สตฺตมฺ  อี อิย +อตฺเถ = ฌลานมิยุวา สเร วา.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อ  สตฺตมฺ  อิยฺ  อ + อตฺเถ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สตฺตมฺ  อิยฺ  อ + อตฺเถ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ สตฺตมิยตฺเถ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺตมิยตฺเถ. (ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ)   

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ติยนฺตํ” มีดังต่อไปนี้

 ติยทฺธํ  = ติ + อทฺธํ   (ครึ่งของสาม)

 อคฺคิยาคาเร = อคฺคิ + อคาเร  (ในเรือนไฟ)

 ปญฺจมิยนฺตํ = ปญฺจมี + อนฺตํ  (ที่สุดแห่งปัญจมีวิภัตติ)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุวาสเน  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ + อาสเน

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + อาสเน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + อาสเน = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อุว ภิกฺขฺ  อุ อุว + อาสเน = ฌลานมิยุวา สเร วา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ  ภิกฺขฺ  อุวฺ  อ + อาสเน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ภิกฺขฺ  อุวฺ  อ + อาสเน = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ ภิกฺขุวาสเน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุวาสเน. (ภิกษุ, บนอาสนะ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ภิกฺขุวาสเน” มีดังต่อไปนี้                                          

 ทุวงฺคิก ํ  = ทุ + องฺคิกํ  (มีองค์ประกอบสองอย่าง)

 ปุถุวาสเน = ปุถุ + อาสเน  (บนอาสนะอันหนา)

 สยมฺภุวาสเน = สยมฺภู + อาสเน  (บนอาสนะของพระพุทธเจ้า)
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๓๑.  โอ  สเร  จ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อโว อ.การแปลงเป็น อว  โอ แห่งโอ  โค ของโคศัพท์  สมาเส  

ในสมาส  โหต ิย่อมมี  จ ด้วย.

 (เพราะสระหลัง แปลง โอ ของโคศัพท์ในสมาส เป็น อว)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเนื้อความที่ไม่ได้กล่าวไว้   

ในสูตร คือ ให้แปลง อู เป็น อุว และแปลง อุ เป็น อว ได้ เช่น ภุวิ, ปสโว.

ทำ ตัวรูป ควาชินํ  ศัพท์เดิมคือ = โค + อชินํ

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + อชินํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลงโอ ของโค เป็น อว คฺ  โอ  อว + อชินํ = โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ  คฺ  อวฺ  อ + อชินํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า คฺ  อวฺ  อ + อชินํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง คฺ  อวฺ + อ  อา  ชินํ = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ควาชินํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ควาชินํ. (วัวและเสือดาว, หนังของวัว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ควาชินํ” คือ

 คเวฬก ํ  = โค + เอฬกํ  (วัวและแกะ)

ทำ ตัวรูป ภุว ิ  ศัพท์เดิมคือ = ภู

 หลัง ภู ลง สฺมึสัตตมีวิภัตติ ภู + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แปลง สฺมึ เป็น อิ ภู + สฺมึ  อิ = ตโตศัพท์ใน ตโต สฺมิมิ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อู  ภฺ  อู + อิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อู ของภู เป็น อุว ภฺ  อู  อุว + อิ = จศัพท์ใน โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อุวฺ  อ + อิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ภฺ  อุวฺ  อ + อิ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ ภุวิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภุว.ิ (บนแผ่นดิน, ในความมี-ความเป็น)
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ทำ ตัวรูป ปสโว  ศัพท์เดิมคือ = ปสุ

 หลัง ปสุ ลง โยปฐมาวิภัตติ ปสุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แปลง โย เป็น โอ ปสุ + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อุ  ปสฺ  อุ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ ของปสุ เป็น อว ปสฺ  อุ  อว + โอ = จศัพท์ใน โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ปสฺ  อวฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปสฺ  อวฺ  อ + โอ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ ปสโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปสโว. (อ.สัตว์ ท.)

๓๒.  โค  สเร  ปุถสฺส’าคโม  กฺวจิ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โค  อาคโม อ.คฺ อาคม  โหติ ย่อมลง  อนฺเต ในที่สุด  ปุถสฺส 

แห่งปุถนิบาต  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะสระหลัง ลง คฺอาคม ที่สุดปุถนิบาต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ โค, สเร, ปุถสฺส, อาคโม, กฺวจิ.  เป็น อาคมวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุถเคว  ศัพท์เดิมคือ = ปุถ + เอว

 เพราะสระหลัง ลง คฺอาคมที่สุดปุถนิบาต ปุถ  คฺ + เอว = โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุถเคว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุถเคว. (แผ่นดินนี้ หนาจริง)

๓๓.  ปาสฺส  จ’นฺโต  รสฺโส.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โค อาคโม อ.คฺอาคม  โหติ ย่อมลง  อนฺเต ในที่สุด  ปาสฺส แห่ง

ปานิบาต  จ ด้วย,  อนฺโต  สโร อ.สระที่สุดของปานิบาต  รสฺโส เป็นรัสสะ  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะสระหลัง ลง คฺ อาคมในที่สุด ปานิบาต และรัสสะสระที่สุดของปานิบาต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ปาสฺส, จ, อนฺโต, รสฺโส.  เป็น อาคมวิธิและรัสสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ สมฺปิณฺฑน          

รวบรวมวิธี ๒ อย่างในสูตรนี้ คือ วิธีการลงอาคมและวิธีการรัสสะ
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ทำ ตัวรูป ปเคว  ศัพท์เดิมคือ = ปา + เอว

 เพราะสระหลัง ลง คฺอาคมและรัสสะ ปฺ  อา  อ  คฺ + เอว = ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปเคว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปเคว. (จะป่วยกล่าวไปไย, จะกล่าวไปไยถึง, ไม่ต้องพูดถึง, ก่อนทีเดียว) 

๓๔.  ย-ว-ม-ท-น-ต-ร-ลา  จ’าคมา.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง   ยวมทนตรลา อ. ยฺ วฺ มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ และ ลฺ ท.  อาคมา เป็นอาคม  

 โหนฺติ ย่อมลง  วา ตามสมควรแก่อุทาหรณ์ในพระบาลี  จ ด้วย.

 (เพราะสระหลัง ลง ยฺ วฺ มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ และ ลฺอาคม ตามสมควรแก่อุทาหรณ์ในพระบาลี)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ยวมทนตรลา, จ, อาคมา. เป็น อาคมวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวม

การลง คฺอาคม เช่น อติปฺปโค  โข  ตาว. และอาจารย์บางท่านกล่าวว่า สามารถที่จะลงพยัญชนะอาคม ที่เหลือจาก

สูตรนี้อีก ๒๔ ตัว เว้นนิคหิตตัวเดียว เพราะมีสูตรลงโดยตรงอยู่แล้ว มีคาถาแสดงไว้ว่า

  ย-ว-ม-ทาทิสุตฺเตน อฏฺ€  พฺยญฺชนมาคมา

  จสทฺเทน  ปน  เสสา จตุวีสติ  พฺยญฺชนา.     (กจฺจายนวณฺณนา หน้า ๕๓)

พยัญชนะอาคม ๘ ตัว คือ ย, ว, ม, ท, น, ต, ร และ ล ย่อมถูกถือเอา 

ด้วยสูตรว่า “ยวมทนตรลา  จาคมา” ส่วนพยัญชนะ ๒๔ ตัวที่เหลือ 

ย่อมถูกถือเอาด้วย จศัพท์

ทำ ตัวรูป ยถยิทํ  ศัพท์เดิมคือ = ยถา + อิทํ

 เพราะสระหลัง ลง ยฺอาคม ยถา + ยฺ-อิทํ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อา  ยถฺ  อา + ยฺ-อิทํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ ยถฺ  อา  อ + ยฺ-อิทํ = รสฺสํ. (สูตรที่ ๓๘)

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  ยถยิทํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยถยิทํ. (ยถยิทํ จิตฺตํ. จิตนี้ ฉันใด)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ยถยิทํ” โดยลง ยฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 ยถาเยว  = ยถา + เอว  (ฉันใดนั่นเทียว)

 มายิทํ  = มา + อิทํ  (สิ่งนี้ อย่ามีแล้ว)
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 มาเยวํ  = มา + เอวํ (อย่าเป็นอย่างนี้)

 ตํยิทํ  = ตํ + อิทํ  (สิ่งนี้นั้น)

 ตํเยว  = ตํ + เอว  (นั้นนั่นเทียว)

 นยิทํ  = น + อิทํ  (ไม่ใช่สิ่งนี้)

 นยิมสฺส  = น + อิมสฺส  (ไม่ใช่, ของสิ่งนี้)

 นยิมานิ  = น + อิมานิ  (ไม่ใช่เหล่านี้)

 นวยิเม  ธมฺมา = นว + อิเม  ธมฺมา  (ธรรมทั้งหลาย เก้าเหล่านี้)

 พุทฺธานํเยว  = พุทฺธานํ + เอว  (ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเทียว)

 สนฺติเยว  = สนฺติ + เอว  (มีอยู่นั่นเทียว)

 โพธิยาเยว  = โพธิยา + เอว  (เพื่อการตรัสรู้นั่นเทียว)

 สติเยว  = สติ + เอว  (ความระลึกได้นั่นเทียว)

 ปถวีเยว  = ปถวี + เอว  (แผ่นดินนั่นเทียว)

 ธาตุเยว  = ธาตุ + เอว  (ธาตุนั่นเทียว)

 เตสุเยว  = เตสุ + เอว  (ใน...เหล่านั้นนั่นเทียว)

 โสเยว  = โส + เอว  (เขานั่นเทียว)

 ปาฏิเยกฺกํ  = ปาฏิ + เอกฺกํ  (โดยแยกกัน, โดยโดดเดี่ยว, โดยส่วนบุคคล)

 วิยญฺชนา  = วิ + อญฺชนา  (ความปรากฏชัด, เครื่องแสดง)

 วิยากาสิ  = วิ + อา + อกาสิ  (พยากรณ์แล้ว)

 พฺยากาสิ  = วิ + อา + อกาสิ  (พยากรณ์แล้ว)

 ปริยนฺตํ  = ปริ + อนฺตํ  (ที่สุดรอบ)

 ปริยาทานํ  = ปริ + อาทานํ  (ถือเอารอบ)

 ปริยุฏฺ€านํ  = ปริ + อุฏฺ€านํ  (การลุกขึ้น, การพยายาม, การครอบงำ )

 ปริเยสติ  = ปริ + เอสติ  (ย่อมแสวงหา, ย่อมสอบสวน)

 ปริโยสานํ  = ปริ + โอสานํ  (ที่สุดรอบ, สิ้นสุด, การจบ, การอวสาน)

 นิยาโยโค  = นิ + อาโยโค  (การไม่ประกอบ, ความไม่พยายาม)
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ทำ ตัวรูป ภูวาทโย  ศัพท์เดิมคือ = ภู + อาทโย

 เพราะสระหลัง ลง วฺอาคม ภู + วฺ-อาทโย = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา ภูวาทโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภูวาทโย. (ธาตุทั้งหลาย มีภูธาตุ เป็นต้น)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ภูวาทโย” โดยลง วฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 ติวงฺคุลํ  = ติ + องฺคุลํ  (๓ นิ้ว)

 ติวงฺคิกํ  = ติ + องฺคิกํ  (ประกอบด้วยสามส่วน, มีองค์ ๓)

 มิคี  ภนฺตา  วุทิกฺขติ = มิคี  ภนฺตา  + อุทิกฺขติ  (แม่เนื้อ หมุนตัวแล้ว ย่อมตรวจดู)

 ปวุจฺจติ  = ป + อุจฺจติ  (ย่อมถูกกล่าว)

 ปาคุญฺญวุชุตา = ปาคุญฺญ + อุชุตา  (ความเป็นผู้ชำ นาญและซื่อตรง)

ทำ ตัวรูป อากาเส  มภิปูชย ิ ศัพท์เดิมคือ = อากาเส + อภิปูชยิ

 เพราะสระหลัง ลง มฺอาคม อากาเส + มฺ-อภิปูชยิ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ อากาเส  มภิปูชยิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อากาเส มภิปูชยิ. (บูชายิ่งแล้ว ในอากาศ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อากาเส  มภิปูชยิ” มีดังต่อไปนี้

 ลหุเมสฺสต ิ = ลหุ + เอสฺสติ  (จักถึงเร็ว)

 ครุเมสฺสติ = ครุ + เอสฺสติ  (จักถึงช้า)

 อิธ  มาหุ  = อิธ + อาหุ  (กล่าวแล้ว ในที่นี้)

 เกน  เต  อิธ  มิชฺฌติ = เกน  เต  อิธ + อิชฺฌติ  (เพราะเหตุใด สิ่งนั้น ย่อมสำ เร็จ แก่ท่าน ในที่นี้)

 ภทฺโร  กสามิว = ภทฺโร  กสา + อิว  (เพียงดัง หวายอันดี)

 เอกเมกสฺส = เอก + เอกสฺส  (หนึ่ง ๆ)

 เยน  มิเธกจฺเจ = เยน + อิธ + เอกจฺเจ  (ใด, นี้, บางพวก)

 ภายติเมว = ภายติ + เอว  (ย่อมกลัวนั่นเทียว)
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ทำ ตัวรูป อุทโย  ศัพท์เดิมคือ = อุ + อโย

 เพราะสระหลัง ลง ทฺอาคม อุ + ทฺ-อโย = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ อุทโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุทโย. (การโผล่ขึ้น, รายได้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อุทโย” โดยลง ทฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 อุทคฺโค  = อุ + อคฺโค  (มีใจสูง, ดีใจ, เบิกบานใจ)

 อุทปาทิ  = อุ + อปาทิ  (ได้เกิดขึ้นแล้ว)

 อุทาหฏํ  = อุ + อาหฏํ  (อุทานแล้ว, เปล่งแล้ว, นำ มาอ้างแล้ว)

 อุทิโต  = อุ + อิโต  (ขึ้นไปแล้ว, โผล่ขึ้นแล้ว, กล่าวแล้ว, แสดงแล้ว, ประกาศแล้ว)

 อุทีริตํ  = อุ + อีริตํ  (กล่าวแล้ว, ประกาศแล้ว, เปล่งแล้ว)

 อุเทติ  = อุ + เอติ  (ย่อมขึ้นไป, ย่อมเกิดขึ้น)

 สกิเทว  = สกิ + เอว  (ครั้งเดียวนั่นเทียว)

 สกทาคามี  = สกิ + อาคามี  (พระสกทาคามี) (แปลง อิ เป็น อ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมฯ)

 เกนจิเทว  = เกนจิ + เอว  (ด้วยสิ่งใด ๆ นั่นเทียว)

 กิญฺจิเทว  = กิญฺจิ + เอว  (ซึ่งอะไร ๆ นั่นเทียว)

 กิสฺมิญฺจิเทว  = กิสฺมิญฺจิ + เอว  (ในใด ๆ นั่นเทียว)

 โกจิเทว  = โกจิ + เอว  (อะไร ๆ นั่นเทียว)

 สมฺมทตฺโถ  = สมฺมา + อตฺโถ  (ความประสงค์โดยชอบ) (รัสสะ อา เป็น อ = รสฺสํ)

 สมฺมทกฺขาโต  = สมฺมา + อกฺขาโต  (กล่าวดีแล้ว)  (รัสสะ)

 สมฺมทญฺญา  วิมุตฺตานํ = สมฺมา + อญฺญา  วิมุตฺตานํ  (ความรู้ชอบ ของผู้หลุดพ้นทั้งหลาย) (รัสสะ)

 สมฺมเทว  = สมฺมา + เอว  (โดยชอบนั่นเทียว) (รัสสะ)

 ยาวทตฺถํ  = ยาว + อตฺถํ  (เพียงใดแต่ความต้องการ, ตามความต้องการ)

 ยาวเทว  = ยาว + เอว  (เพียงใดนั่นเทียว)

 ตาวเทว  = ตาว + เอว  (เพียงนั้นนั่นเทียว)

 ปุนเทว  = ปุน + เอว  (อีกนั่นเทียว)

 ยทตฺถํ  = ย + อตฺถํ  (ความต้องการใด)
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 ตทตฺถํ  = ต + อตฺถํ  (ความต้องการนั้น)

 ยทนฺตรา  = ย + อนฺตรา  (ในระหว่าง...ใด)

 ตทนฺตรา  = ต + อนฺตรา  (ในระหว่าง...นั้น)

 ตทงฺควิมุตฺติ  = ต + องฺควิมุตฺติ  (ตทังควิมุตติ, ความหลุดพ้นชั่วขณะ)

 เอตทตฺถํ  = เอต + อตฺถํ  (ประโยชน์นั่น)

 อตฺตทตฺถํ  = อตฺต + อตฺถํ  (ประโยชน์ของตน)

 สทตฺถปสุโต  สิยา = ส + อตฺถปสุโต สิยา  (พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนเอง)

 อญฺญทตฺถํ    = อญฺญ + อตฺถํ  (ประโยชน์อื่น)

 มนสาทญฺญา  วิมุตฺตานํ = มนสา + อญฺญา  วิมุตฺตานํ  (ความรู้ ด้วยใจ ของผู้หลุดพ้นทั้งหลาย)

 พหุเทว  รตฺตึ  = พหุ + เอว  รตฺตึ  (หลายราตรีนั่นเทียว)

 อหุเทว  ภยํ  = อหุ + เอว  ภยํ  (ภัย ได้มีแล้วนั่นเทียว)

ทำ ตัวรูป อิโต นายติ  ศัพท์เดิมคือ = อิโต + อายติ

 เพราะสระหลัง ลง นฺอาคม อิโต + นฺ-อายติ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา อิโต  นายติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิโต นายติ. (ย่อมมา จากทิศนี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อิโต  นายติ” โดยลง นฺอาคม คือ

 จิรํ  นายติ = จิรํ + อายติ  (ย่อมมา สิ้นกาลนาน) 

ทำ ตัวรูป ตสฺมาติห  ศัพท์เดิมคือ = ตสฺมา + อิห

 เพราะสระหลัง ลง ตฺอาคม ตสฺมา + ตฺ-อิห = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ตสฺมาติห = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตสฺมาติห. (เพราะเหตุนั้น, ในที่นี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตสฺมาติห” โดยลง ตฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 ยสฺมาติห  = ยสฺมา + อิห  (เพราะเหตุใด, ใน...นี้)

 อชฺชตคฺเค  = อชฺช + อคฺเค  (ตั้งแต่วันนี้ไป)
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ทำ ตัวรูป นิรนฺตรํ  ศัพท์เดิมคือ = นิ + อนฺตรํ

 เพราะสระหลัง ลง รฺอาคม นิ + รฺ-อนฺตรํ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ อ นิรนฺตรํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นิรนฺตรํ. (ตลอดไป)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “นิรนฺตรํ” โดยลง รฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 นิราลโย  = นิ + อาลโย  (ไม่มีอาลัย, ไม่มีความห่วงใย, ไม่มีที่อยู่อาศัย)

 นิรินฺธโน  = นิ + อินฺธโน  (ไม่มีเชื้อไฟ, หมดเชื้อเพลิง)

 นิรีหกํ  = นิ + อีหกํ  (ไม่เคลื่อน, ไม่หวั่นไหว, นิ่ง, อยู่เฉย ๆ)

 นิรุตฺตโร  = นิ + อุตฺตโร  (ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า, ผู้สูงสุด, ผู้ประเสริฐสุด)

 นิโรชํ  = นิ + โอชํ  (แห้ง, ไม่มียาง, ไม่มีรส)

 ทุรติกฺกโม  = ทุ + อติกฺกโม  (ข้ามพ้นได้ยาก, ผ่านไปได้ยาก, ก้าวล่วงได้โดยยาก)

 ทุราคตํ  = ทุ + อาคตํ  (มาได้ยาก)

 ทุรุตฺตํ  = ทุ + อุตฺตํ  (กล่าวไม่ดี, คำ พูดที่เปล่งไว้ไม่ดี)

 ปาตุรโหสิ  = ปาตุ + อโหสิ  (ได้มีปรากฏแล้ว)

 ปาตุรเหสุํ  = ปาตุ + อเหสุํ  (ได้มีปรากฏแล้ว)

 ปุนราคจฺเฉยฺย = ปุน + อาคจฺเฉยฺย  (พึงมาอีก)

 ปุนรุตฺตํ  = ปุน + อุตฺตํ  (กล่าวซ้ำ )

 ปุนเรติ  = ปุน + เอติ  (ย่อมมา อีก)

 ธิรตฺถุ  = ธิ + อตฺถุ  (ความน่าติเตียน ขอจงมี)

 ปาตราโส  = ปาต + อาโส  (อาหารเช้า)

 จตุรงฺคิกํ  = จตุ + องฺคิกํ  (ประกอบด้วยองค์สี่)

 จตุรารกฺขา  = จตุ + อารกฺขา  (การอารักขาทั้งสี่)

 จตุริทฺธิปาทปฏิลาโภ = จตุ + อิทฺธิปาทปฏิลาโภ  (การได้อิทธิบาทสี่)

 จตุโรฆนิตฺถรณตฺถํ = จตุ + โอฆนิตฺถรตฺถํ  (เพื่อท่วมทับห้วงน้ำ ทั้งสี่)

 ภตฺตุรตฺเถ  = ภตฺตุ + อตฺเถ  (ประโยชน์ของผู้เลี้ยง)

 วุตฺติเรสา  = วุตฺติ + เอสา  (ความประพฤตินั่น)
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 ปถวีธาตุเรเวสา = ปถวีธาตุ + เอว + เอสา  (ธาตุดินนั่นนั่นเทียว)

 นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ = นกฺขตฺตราชา + อิว  ตารกานํ  (เหมือนพระจันทร์ท่ีเป็นใหญ่กว่าดาวท้ังหลาย)

 วิชฺชุริวพฺภกูเฏ = วิชฺชุ + อิว + อพฺภกูเฏ  (เหมือนสายฟ้า บนยอดเมฆ)

 อารคฺเคริว  สาสโป = อารคฺเค + อิว  สาสโป  (เหมือนเมล็ดผักกาด ที่ปลายเหล็กแหลม)

 สาสโปริว  อารคฺเค = สาสโป + อิว  อารคฺเค  (เหมือนเมล็ดผักกาด ที่ปลายเหล็กแหลม)

 อุสโภริว    = อุสโภ + อิว  (เหมือนโคอุสภะ)

 สพฺภิเรว  สมาเสถ = สพฺภิ + เอว  สมาเสถ  (พึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น)

ทำ ตัวรูป ฉฬภิญฺญา  ศัพท์เดิมคือ = ฉ + อภิญฺญา

 เพราะสระหลัง ลง ลฺอาคม ฉ + ลฺ-อภิญฺญา = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ ฬฺ ไปประกอบกับสระ อ ฉฬภิญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ฉฬภิญฺญา. (อภิญญา ๖)

ทำ ตัวรูป สฬายตนํ  ศัพท์เดิมคือ = ฉ + อายตนํ

 เพราะสระหลัง ลง ลฺอาคม ฉ + ลฺ-อายตนํ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 แปลง ฉ เป็น ส ฉ  ส + ลฺ-อายตนํ = ส ฉสฺส วา.

 นำ พยัญชนะ ฬฺ ไปประกอบกับสระ อา สฬายตนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สฬายตนํ. (อายตนะ ๖)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ฉฬภิญฺญา” โดยลง ลฺอาคม มีดังต่อไปนี้

 ฉฬงฺค ํ  = ฉ + องฺคํ  (ส่วน ๖ ส่วน)

 ฉฬาสีติ  = ฉ + อสีติ  (แปดสิบหก)

 ฉฬํสา  = ฉ + อํสา  (ส่วน ๖ ส่วน)

จบ วิธีของสระสนธิ
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๑.๒.๒ วิธีของปกติสนธิ

๓๕. สเร  กฺวจิ.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปกต ิมีรูปเป็นปกติ  โหนฺติ ย่อมเป็น  กฺวจ ิ 

ในบางอุทาหรณ์.

 (เพราะสระหลัง สระทั้งหลายมีรูปเป็นปกติ ในบางอุทาหรณ์)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปกติวิธิสูตร.

ปกติรูป มีได้ใน ๓ ฐานะ

 (๑)  ฉนฺทเภทฏฺ€าน ในคาถา เมื่อมีการลบหรือการแปลง เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะทำ ให้ 

ฉันทลักษณ์เสียไป ในที่เช่นนี้ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่นในคาถาว่า  

  “ปีติภกฺขา  ภวิสฺสามิ      เทวา  อาภสฺสรา  ยถา” 

 ระหว่างคำ ว่า “เทวา  อาภสฺสรา” ถ้าแยก-ลบ-รวมแล้ว จะมีรูปเป็น “เทวาภสฺสรา  ยถา” เหลือเพียง ๗ 

พยางค์ ทำ ให้อนุฏ€ุภาฉันท์ซึ่งกำ หนดให้มีบาทละ ๘ พยางค์เสียไป ฉะนั้น จึงต้องคงไว้ตามเดิม

 (๒)  อสุขุจฺจารณฏฺ€าน  ในจุณณิยะก็ดี ในคาถาก็ดี เม่ือมีการลบหรือการแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 

ทำ ให้ออกเสียงยาก สวดลำ บาก ไม่สละสลวย ในที่เช่นนี้ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่น ในคำ ว่า “คาถา  อชฺฌภาสิ”  

ถ้าแยก-ลบ-รวม เป็น “คาถชฺฌภาสิ” แล้วจะทำ ให้อ่านออกเสียงยาก สวดไม่สะดวก ฉะนั้น จึงต้องคงไว้ตามเดิม

 (๓)  สนฺธิจฺฉารหิตฏฺ€าน  ในที่ไม่ต้องการทำ สนธิ ก็ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่น ในที่ต้องการแสดงการตัดบท 

เป็นต้นว่า “สญฺญา  อิติ, ฉายา  อิว” และในที่ต้องการแสดงรูปวิเคราะห์ เป็นต้นว่า “ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน” 

 

ปกติฐานะ ๓ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 (๑) อาลปนนฺเตสุ = ในที่สุดแห่งอาลปนะ ที่ไม่มีอิติศัพท์อยู่ท้ายและไม่ต้องรักษาฉันท์ ไม่ต้องทำ สนธิ 

ตัวอย่างเช่น

 กตมา  จานนฺท  อนิจฺจสญฺญา = ดูก่อนอานนท์ ก็ อนิจจสัญญา เป็นไฉน?

 กตมา  จานนฺท  อาทีนวสญฺญา = ดูก่อนอานนท์ ก็ ความสำ คัญว่าเป็นโทษ เป็นไฉน?

 สาริปุตฺต  อิเธกจฺโจ = ดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคน ในโลกนี้

 เอหิ  สิวิก  อุฏฺเ€หิ = ดูก่อนสิวิกะ ท่านจงมา จงลุกขึ้นเถิด
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 อุปาสกา  อิเธกจฺโจ = ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย บุคคลบางคน ในโลกนี้

 โภติ   อยฺเย  = ข้าแต่แม่เจ้า ผู้เจริญ

 ภิกฺขุ  อโรคํ  ตว  สีลํ = ดูก่อนภิกษุ ศีล ของเธอ เป็นสภาพไม่มีโรค

 สิญฺจ  ภิกฺขุ  อิมํ  นาวํ = ดูก่อนภิกษุ เธอ จงวิด ซึ่งเรือนี้

 ภิกฺขเว  เอวํ  วทามิ = ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรา ย่อมกล่าว อย่างนี้

 ปญฺจิเม  คหปตโย  อานิสํสา = ดูก่อนคหบดีทั้งหลาย อานิสงส์ทั้งหลาย ๕ เหล่านี้

 (๒) อสมาเส ปทนฺตทีเฆสุ = ทีฆะสระที่เป็นที่สุดบท ที่ไม่ใช่สมาส ไม่ต้องทำ สนธิ  ตัวอย่างเช่น

 อายสฺมา  อานนฺโท = ท่านพระอานนท์ผู้มีอายุ

 คาถา  อชฺฌภาสิ = ได้กล่าวแล้ว ซึ่งคาถาทั้งหลาย

 เทวา  อาภสฺสรา  ยถา = เหมือนอาภัสสรพรหม

 เตวิชฺชา  อิทฺธิปฺปตฺตา  จ = บรรลุวิชชา ๓ และอิทธิวิธิ

 ภควา  อุฏฺ€ายาสนา = พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จลุกขึ้น จากอาสนะ

 ภควา  เอตทโวจ = พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสแล้ว ซึ่งพระดำ รัสนี้

 อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺ€าสิ= ครั้นอภิวาทแล้ว ได้ยืน ณ ที่สมควร

 คนฺตฺวา  โอโลเกนฺโต = ครั้นไปแล้ว ตรวจดูอยู่

 ภูตวาที  อตฺถวาที = ผู้มีปกติกล่าวคำ จริง ผู้มีปกติกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์

 ยํ  อิตฺถี  อรหํ  อสฺส = หญิง พึงเป็นพระอรหันต์ใด

 สามาวตี  อาห = นางสามาวดี กล่าวแล้ว

 ปาปการี  อุภยตฺถ  ตปฺปติ = ผู้มีปกติทำ ซึ่งความชั่ว ย่อมเดือดร้อน ในโลกทั้งสอง

 นที  โอตฺถรติ = แม่น้ำ  ย่อมท่วมทับ

 เย  เต  ภิกฺขู  อปฺปิจฺฉา = ภิกษุเหล่านั้นใด เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย (มักน้อย)

 ภิกฺขู  อามนฺเตสิ = ตรัสเรียกแล้ว ซึ่งภิกษุทั้งหลาย

 ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ = ภิกษุทั้งหลาย กล่าวยกโทษขึ้นแสดงแล้ว

 ภิกฺขู  เอวมาหํสุ = ภิกษุทั้งหลาย กล่าวแล้ว อย่างนี้

 อิมสฺมึ  คาเม  อารกฺขกา = ผู้อารักขา ในหมู่บ้านนี้

 สพฺเพ  อิเม  = เหล่านี้ ทั้งหมด

 กตเม  เอกาทส = สิบเอ็ด เหล่าไหน?
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 คมฺภีเร  โอทกนฺติเก = ในที่สุดแห่งน้ำ ที่ลึก

 อปฺปมาโท  อมตํปทํ = ความไม่ประมาท เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน

 สํโฆ  อาคจฺฉตุ = พระสงฆ์ จงมา

 โก  อิมํ  ปถวึ  วิเจสฺสติ = ใคร จักพิจารณา ซึ่งแผ่นดินนี้

 อาโลโก  อุทปาทิ = แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้ว

 เอโก  เอกาย = สองต่อสอง (ชายกับหญิง)

 จตฺตาโร  โอฆา = โอฆะทั้งสี่ 

 - นิปาเตสุปิ = แม้ในบทนิบาต ก็ไม่ต้องทำ สนธิ ตัวอย่างเช่น

 อเร  อหมฺปิ  = เฮ้ย แม้เรา

 สเจ  อิมสฺส  กายสฺส = ถ้าว่า, ของกายนี้

 โน  อภิกฺกโม = ไม่ก้าวไปข้างหน้า, การไม่ดำ เนินไป, การไม่ล่วงไป, การไม่เพิ่มขึ้น

 อโห  อจฺฉริโย = โอ น่าอัศจรรย์

 อโถ  อนฺโต  จ = ครั้งนั้น ในภายในด้วย

 อถ  โข  อายสฺมา = ครั้งนั้นแล ท่านผู้มีอายุ

 อโถ  โอฏฺ€วจิตฺตกา = ลำ ดับนั้น นกทั้งหลาย

 ตโต  อามนฺตยี  สตฺถา = ลำ ดับนั้น พระศาสดา ตรัสเรียกมาแล้ว

 (๓) นามปทนฺตอิการุกาเรส ุ= ในอิอักษรและอุอักษรที่เป็นที่สุดของนามบท ที่มีอตีตกิริยาอยู่หลังไม่ต้องทำ          

สนธิ  ตัวอย่างเช่น

 คาถาหิ  อชฺฌภาสิ = ได้ตรัสแล้ว ด้วยคาถาทั้งหลาย

 ปุปฺผานิ  อาหรึสุ = นำ มาแล้ว ซึ่งดอกไม้ทั้งหลาย

 สตฺถุ  อทาสิ  = ได้ถวายแล้ว แด่พระศาสดา

๓๖.  สรา  ปกติ  พฺยญฺชเน.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปกต ิมีรูปเป็นปกติ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (เพราะพยัญชนะหลัง สระทั้งหลายมีรูปเป็นปกติ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปกติวิธิสูตร.
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เพราะพยัญชนะหลัง  โดยมากไม่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีทีฆะ, รัสสะ หรือลบ  ตัวอย่างเช่น

 อจฺจโย  = อจฺจโย  (อติ + อโย) (โทษ, ความล่วงเกิน)  (เพราะ ย ไม่ต้องทีฆะ อ เป็น อา) 

 ปจฺจโย  = ปจฺจโย  (ปติ + อโย)  (เหตุ, ปัจจัย)  (เพราะ ย ไม่ต้องทีฆะ อ เป็น อา)

 ภาสติ  วา  กโรติ  วา= ภาสติ  วา  กโรติ  วา  (ย่อมกล่าว หรือย่อมกระทำ ) (เพราะ ว ไม่ต้องทีฆะ 

อิ เป็น อี)

 เวทนากฺขนฺโธ = เวทนากฺขนฺโธ  (เวทนา + ขนฺโธ)  (เวทนาขันธ์) (เพราะ กฺ ไม่ต้องรัสสะ อา เป็น อ)

 ภาคฺยวา  = ภาคฺยวา  (ผู้มีโชค, ผู้มีการจำ แนก)  (เพราะ คฺ ไม่ต้อง รัสสะ อา เป็น อ)

 ภทฺโร  กสามิว = ภทฺโร  กสามิว  (ภทฺโร  กสา + อิว)  (เพียงดังหวาย ที่ดี) (เพราะ ม ไม่ต้องรัสสะ)

 ทียติ  = ทียติ  (ทา + ย + เต)  (ย่อมถูกให้)  (เพราะ ย ไม่ต้องรัสสะ อี เป็น อิ)

 ตุณฺหีภูโต  = ตุณฺหีภูโต  (เป็นผู้นิ่ง)  (เพราะ ภ ไม่ต้องรัสสะ อี เป็น อิ)

 โส  ธมฺมํ  เทเสติ = โส  ธมฺมํ  เทเสติ  (เขา ย่อมแสดง ซึ่งธรรม)  (เพราะ ธ ไม่ต้องลบสระ โอ ที่ โส)

จบ วิธีของปกติสนธิ
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๑.๒.๓ วิธีของพยัญชนะสนธิ

 พยัญชนะสนธิวิธาน  คือวิธีของพยัญชนะสนธิ  เป็นการเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับสระ  หรือการเชื่อมในเพราะ

พยัญชนะ มีพยัญชนะเป็นนิมิต  มีวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชนานํ  สนฺธิ  พฺยญฺชนสนฺธ ิ”  บทที่ถูกเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับ

สระ ชื่อว่าพยัญชนะสนธิ หรือ “พฺยญฺชเนสุ  สนฺธิ  พฺยญฺชนสนฺธ ิ” บทที่ถูกเชื่อมในเพราะพยัญชนะ ชื่อว่าพยัญชนะสนธิ 

 วิธีหรือเครื่องมือในการทำ พยัญชนะสนธิ มี ๖ วิธี คือ (๑) โลปวิธิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธ ิ วิธีการแปลง 

(๓) อาคมวิธ ิวิธีการลงอักษรตัวใหม่ (๔) ทีฆวิธ ิวิธีการทำ สระเสียงส้ัน ให้เป็นสระเสียงยาว (๕) รสฺสวิธ ิวิธีการทำ 

สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น และ (๖) สญฺโญควิธิ วิธีการซ้อนพยัญชนะ ดังนี้ 

 ๑. โลปวิธิ  วิธีการลบสระ

  - เพราะพยัญชนะ ลบสระหน้า  เช่น  เอส  ธมฺโม มาจาก “เอโส + ธมฺโม”

 ๒. อาเทสวิธิ  วิธีการแปลงอักษร

  ๒.๑ แปลง ตฺย เป็น จ  เช่น ชจฺจนฺโธ มาจาก “ชาติ + อนฺโธ”

  ๒.๒ แปลง ลฺย เป็น ล  เช่น วิปลฺลาโส มาจาก “วิปริ + อาโส”

  ๒.๓ แปลง นฺย เป็น ญ  เช่น อญฺญาโย มาจาก “อนิ + อาโย”

  ๒.๔ แปลง ทฺย เป็น ช  เช่น ยชฺเชวํ มาจาก “ยทิ + เอวํ”

  ๒.๕ แปลง สฺย เป็น ส  เช่น โปริสํ มาจาก “ปุริส + ณฺย”

  ๒.๖ แปลง กวรรค กับ ย เป็น กวรรค  เช่น เนปกฺกํ มาจาก “นิปก + ณฺย” เป็นต้น

  ๒.๗ แปลง จวรรค กับ ย เป็น จวรรค  เช่น วาณิชฺชํ มาจาก “วาณิช + ณฺย” เป็นต้น

  ๒.๘ แปลง ฏวรรค กับ ย เป็น ฏวรรค  เช่น ยังไม่พบตัวอย่าง

  ๒.๙ แปลง ปวรรค กับ ย เป็น ปวรรค  เช่น อปฺเปกจฺเจ มาจาก “อปิ + เอกจฺเจ” เป็นต้น

  ๒.๑๐  แปลง ถฺย เป็น ฉ  เช่น ตจฺฉํ มาจาก “ตถ + ณฺย”

  ๒.๑๑  แปลง ธฺย เป็น ฌ  เช่น โพชฺฌงฺคา มาจาก “โพธิ + องฺคา”

  ๒.๑๒  แปลง ณฺย เป็น ญ  เช่น สามญฺญํ มาจาก “สมณ + ณฺย”

  ๒.๑๓  แปลง ว เป็น พ  เช่น กุพฺพนฺโต มาจาก “กุ + วนฺโต”

  ๒.๑๔  แปลง ร เป็น ล  เช่น ปลฺลงฺกํ มาจาก “ปริ + องฺกํ”

  ๒.๑๕  แปลง ต เป็น ฏ  เช่น ทุกฺกฏํ มาจาก “ทุกฺกตํ”
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  ๒.๑๖  แปลง ต เป็น ก  เช่น นิยโก มาจาก “นิยโต”

  ๒.๑๗  แปลง ช เป็น ย  เช่น  นิยํปุตฺตํ มาจาก “นิชํปุตฺตํ”

  ๒.๑๘  แปลง ค เป็น ก  เช่น กุลูปโก มาจาก “กุลูปโค”

  ๒.๑๙  แปลง น เป็น ณ  เช่น  ปณิธานํ มาจาก “ปนิธานํ”

  ๒.๒๐  เพราะพยัญชนะ แปลง ปติ เป็น ปฏิ  เช่น ปฏคฺคิ มาจาก “ปติ + อคฺคิ”

  ๒.๒๑  เพราะพยัญชนะ แปลง อ ที่สุดของ ปุถนิบาต เป็น อุ  เช่น ปุถุชฺชโน มาจาก “ปุถ + ชโน”

  ๒.๒๒  เพราะพยัญชนะ แปลง อว เป็น โอ  เช่น โอกาโส มาจาก “อว + กาโส”

  ๒.๒๓  เพราะพยัญชนะ แปลง อว เป็น อุ  เช่น อุคฺคเต  สูริเย มาจาก “อว + คเต สูริเย”

  ๒.๒๔  แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต  เช่น มโนเสฏฺ€า มาจาก “มน + เสฏฺ€” (สมาส),   

มโนมยา มาจาก “มน + มยา” (ตัทธิต)

 ๓. อาคมวิธ ิ  วิธีการลงอักษรใหม่

  - เพราะพยัญชนะ ลง โออาคม  เช่น ปโรสตํ มาจาก “ปร + สตํ”

 ๔. ทีฆวิธ ิ  วิธีการทำ สระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว  

  - เพราะพยัญชนะ ทีฆะสระหน้า เช่น  ตฺยาสฺส มาจาก “เต + อสฺส”

 ๕. รัสสวิธ ิ  วิธีการทำ สระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น  

  - เพราะพยัญชนะ รัสสะสระหน้า เช่น  ยิฏฺ€ํว  หุตํว  โลเก มาจาก “ยิฏฺ€ํ  วา  หุตํ  วา  โลเก”

 ๖. สัญโญควิธิ  วิธีการซ้อนพยัญชนะ

  ๖.๑   ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน เรียกว่า สทิสเทฺวภาวะ  เช่น อิธปฺปมาโท มาจาก “อิธ + ปมาโท”

  ๖.๒  ซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า อสทิสเทฺวภาวะ  เช่น ปคฺฆรติ มาจาก “ป + ฆรติ”
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๓๗.  ทีฆํ.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร  อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปปฺโปนฺต ิย่อมถึง  ทีฆ ํซึ่งความเป็น

ทีฆะ  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะสระหน้า บ้าง)

 สูตรนี้มีบทเดียว.  เป็น ทีฆวิธิสูตร.

การทำ ทีฆะ มี ๒ ฐานะ

 (๑) สุตฺตสุขุจฺจารณฏฺ€าน  ในสถานที่ที่ต้องการเพื่อการสวดสะดวกในจุณณิยะพระบาลี  เช่น  ตฺยาสฺส   

(เต + อสฺส)

 (๒) ฉนฺทานุรกฺขณฏฺ€าน  ในสถานที่ที่ต้องการเพื่อรักษาฉันท์ (คาถา/กลอนบาลี)  เช่น กามโต  ชายตี  

ภยํ. ในตัวอย่างนี้ เป็นบาทคาถา โดยที่บทกิริยาว่า “ชายตี” มาจาก “ชน + ย + ติ” เป็น ติวัตตมานาวิภัตติ  

แต่ทำ ทีฆะ อิ เป็น อี เพื่อต้องการรักษาฉันท์ คาถานี้ เป็นปัฐยาวัตตคาถา โดยบาทที่ ๒ กับบาทที่ ๔ จะต้องมีลักษณะ

ของฉันท์ คือ หลังจากสี่พยางค์แรก กำ หนดให้เป็น ชคณะ (๑ ๒ ๑) จึงต้องทำ การทีฆะเพื่อรักษาฉันท์ว่า “กามโต  

ชายตี  ภยํ”. 

ทำ ตัวรูป ตฺยาสฺส  ศัพท์เดิมคือ = เต + อสฺส

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ เอ ตฺ  เอ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ ตฺ  เอ  ยฺ + อสฺส = ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา ตฺ  ยฺ + อ  อา สฺส = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ตฺยาสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺยาสฺส. (ตฺยาสฺส ปหีนา. ธรรมเหล่านั้น อันเธอ ละได้แล้ว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตฺยาสฺส” มีดังต่อไปนี้

 สฺวาสฺส  (โหติ)  = โส + อสฺส  (ลาภสักการะนั้น เป็นอันตราย แก่เธอ)

 มธุ  วา  มญฺญตี  พาโล = มธุ  ว  มญฺญติ + พาโล  (คนพาล ย่อมสำ คัญความชั่ว ว่าเหมือนน้ำ ผึ้ง)

 คาเม  มุนี  จเร = คาเม  มุนิ + จเร  (พระมุนี พึงเที่ยวไป ในหมู่บ้าน)

 ขนฺตี  ปรมํ  ตโป  ติติกฺขา = ขนฺติ + ปรมํ  ตโป  ติติกฺขา  (ความอดทน คือ อดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง)

 น  มงฺกู  ภวิสฺสามิ = น  มงฺกุ + ภวิสฺสามิ  (ข้าพเจ้า จักไม่เป็นผู้เก้อเขิน)
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 สฺวากฺขาโต  = สุ + อกฺขาโต  (กล่าวไว้ดีแล้ว)

 ยฺวาหํ  = โย + อหํ  (ข้าพเจ้าใด)

 กามโต  ชายตี  โสโก = กามโต  ชายติ + โสโก  (ความโศก ย่อมเกิด เพราะกาม)

 กามโต  ชายตี  ภยํ = กามโต  ชายติ + ภยํ  (ภัย ย่อมเกิด เพราะกาม)

 สกฺโก  อุชู  จ  สุหุชู  จ =  สกฺโก  อุชุ + จ  สุหุชุ + จ  (เป็นผู้สามารถ ตรง และตรงด้วยดี)

 อนูปฆาโต  = น + อุปฆาโต  (ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน)

 ทูรกฺขํ  = ทุ + รกฺขํ  (รักษาได้ยาก)

 ทูรมํ  = ทุ + รมํ  (ยินดีได้ยาก)

 สูรกฺขํ  = สุ + รกฺขํ  (รักษาได้ง่าย)

 ทูหรตา  = ทุ + หรตา  (ความเป็นสิ่งที่นำ ไปได้ยาก)

๓๘.  รสฺสํ.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปปฺโปนฺต ิย่อมถึง  รสฺส ํซึ่งความเป็น 

รัสสะ  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะสระหน้า บ้าง)

 สูตรนี้มีบทเดียว.  เป็น รัสสวิธิสูตร.

การทำ รัสสะ มี ๓ ฐานะ

 (๑) ฉนฺทานุรกฺขณฏฺ€าน  ในที่ต้องการเพื่อรักษาฉันท์  เช่น  ยิฏฺ€ํว  หุตํว  โลเก  มาจาก “ยิฏฺ€ํ  วา  หุตํ 

วา  โลเก” ในตัวอย่างนี้ มีการรัสสะ อา เป็น อ เพื่อรักษาฉันท์ เพราะบาทคาถานี้ เป็นลักษณะของอินทวชิราคาถา  

มาจากบาทคาถาว่า “ยํ  กิญฺจิ   ยิฏฺ€ํว   หุตํว   โลเก” มี ๑๑ พยางค์ โดยมีลักษณะดังนี้คือ ตคณะ ตคณะ ชคณะ 

ครุ ครุ (๒๒๑ ๒๒๑ ๑๒๑ ๒๒)

 (๒) อาคมฏฺ€าน  ในที่ลงอาคม เช่น  สมฺมทกฺขาโต  มาจาก “สมฺมา + อกฺขาโต”  ในตัวอย่างนี้ มีการลง  

ทฺอาคม.

 (๓) สํโยคฏฺ€าน  ในที่มีพยัญชนะสังโยค  เช่น  ปรกฺกโม  มาจาก “ปรา + กโม” ในตัวอย่างนี้ ระหว่าง 

กฺ กับ ก เป็นสังโยคกัน ฉะนั้น ข้างหน้าสังโยคมีการรัสสะ อา เป็น อ.
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ทำ ตัวรูป ยทิ ว สาวเก  ศัพท์เดิมคือ = ยทิ วา สาวเก

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อา ยทิ + วฺ  อา  สาวเก = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ ยทิ + วฺ  อา อ สาวเก = รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ยทิ ว สาวเก = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยทิ ว สาวเก. (ก็ ถ้าว่า ในพระสาวก)

ทำ ตัวรูป วสิมฺห ิ  ศัพท์เดิมคือ = วสี + อมฺหิ

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อี วสฺ  อี + อมฺหิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากสระหน้า ลบสระหลัง วสฺ  อี +  อ  มฺหิ  = วา ปโร อสรูปา.

 เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อี เป็น อิ วสฺ  อี  อิ + มฺหิ = รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ วสิมฺหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  วสิมฺหิ. (อ.ข้าพเจ้า เป็นผู้เชี่ยวชาญ ย่อมเป็น)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ยทิ ว สาวเก” มีดังต่อไปนี้

 ยิฏฺ€ํว  หุตํว  โลเก = ยิฏฺ€ํ  วา + หุตํ  วา + โลเก  (ถูกบวงสรวงแล้ว หรือถูกบูชาแล้ว ในโลก)

 ปุคฺคล  ธมฺมทสา  เต   = ปุคฺคลา + ธมฺมทสา  เต  (บุคคลเหล่านั้น เป็นผู้เห็นธรรมแล้ว)

 โภวาทิ  นาม  โส  โหติ = โภวาที + นาม  โส  โหติ  (บุคคลนั้น ชื่อว่าเป็นพราหมณ์)

 ยถาภาวิ  คุเณน  โส = ยถาภาวี + คุเณน  โส  (เธอ ชื่อยถาภาวี โดยคุณ)

 ยถยิทํ  = ยถา + อิทํ  (นี้ ฉันใด)

 สมฺมทกฺขาโต  = สมฺมา + อกฺขาโต  (กล่าวไว้ดีแล้ว) (ลง ทฺอาคม, รัสสะ อา เป็น อ)

 ปรกฺกโม  = ปรา + กโม  (ความบากบั่น)

 อสฺสาโท  = อา + สาโท  (ความยินดี, รสนิยม)

 ตณฺหกฺขโย  = ตณฺหา + ขโย  (ความสิ้นตัณหา)

 ฌานสฺส  ลาภิมฺหิ = ฌานสฺส  ลาภี + อมฺหิ  (ข้าพเจ้า เป็นผู้ได้ฌาน)

 ถุลฺลจฺจโย  = ถูล + อจฺจโย  (อาบัติถุลลัจจัย, อาบัติที่ล่วงเกินอย่างหยาบ)



80 รูปสิทธิทีปนี [ ๑.สนธิ

๓๙.  โลปญฺจ  ตตฺรา’กาโร.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สรา อ.สระ ท.  ปปฺโปนฺต ิย่อมถึง  โลป™ ซึ่งการ

ลบ  จ ด้วย,  อกาโร อ.อ อักษร  โหต ิย่อมลง  ตตฺร  (ลุตฺตฏฺ€าเน) ในที่อันถูกลบแล้วนั้น  จ ด้วย  กฺวจ ิในบาง

อุทาหรณ์.

 (เพราะพยัญชนะหลัง ลบสระหน้าและลง อ อาคมแทนที่สระ โอ ที่ถูกลบ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ โลปํ, จ, ตตฺร, อกาโร.  เป็น บุพพโลปวิธิสูตรและอาคมวิธิสูตร.   จศัพท์ : มี ๒ อรรถ  

คือ (๑) สมฺปิณฺฑน รวบรวมวิธี ๒ อย่างในสูตรนี้ คือโลปวิธิและอาคมวิธิ (๒) อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมวิธีที่ไม่ได้กล่าว

ไว้ในสูตร คือเพราะสระหลัง ให้ลบสระ โอ ของ เอตศัพท์และ ลง อ อาคมแทนที่ถูกลบ เช่น เอส  อตฺโถ.  

 ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยควิภาค) ว่า “ตตฺรากาโร” เมื่อลบสระหลังแล้ว ให้ลง อ อาคมในอุทาหรณ์

ว่า “ตทมินาปิ  ชานาถ” (ตํ + อิมินาปิ  ชานาถ).

ทำ ตัวรูป เอส  ธมฺโม  ศัพท์เดิมคือ = เอโส ธมฺโม

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ โอ เอสฺ  โอ + ธมฺโม = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะพยัญชนะ ลบ โอ และลง อ อาคม เอสฺ  โอ, -อ + ธมฺโม = โลปญฺจ ตตฺรากาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ เอส  ธมฺโม = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอส ธมฺโม. (อ.ธรรมนั่น)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “เอส  ธมฺโม” มีดังต่อไปนี้

 เอส  โข  พฺยนฺติ  กาหิติ = เอโส  โข  พฺยนฺติ  กาหิติ  (บุคคลนั่นแล จักกระทำ  ให้ปราศจาก)

 ส  คจฺฉํ  น  นิวตฺตติ = โส  คจฺฉํ  น  นิวตฺตติ  (เขา ไปอยู่ จะไม่กลับมา)

 เอส  ปตฺโตสิ  = เอโส  ปตฺโตสิ  (ท่านนั้น เป็นผู้บรรลุแล้ว)

 ส  มุนิ  = โส  มุนิ  (พระมุนีนั้น)

 ส  สีลวา  = โส  สีลวา  (ภิกษุนั้น เป็นผู้มีศีล)

ทำ ตัวรูป เอส  อตฺโถ  ศัพท์เดิมคือ = เอโส อตฺโถ

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ โอ เอสฺ  โอ + อตฺโถ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบ โอ และลง อ อาคม เอสฺ  โอ, -อ + อตฺโถ = จศัพท์ใน โลปญฺจ ตตฺรากาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ เอส  อตฺโถ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอส  อตฺโถ. (อ.เนื้อความนั่น)
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ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “เอส  อตฺโถ” มีดังต่อไปนี้

 เอส  อาโภโค = เอโส  อาโภโค  (นี้เป็นเจตจำ นงค์)

 เอส  อิทานิ = เอโส  อิทานิ  (นั่น, ในกาลนี้)

๔๐.  ปร  เทฺวภาโว  €าเน.

 เทฺวภาโว อ.ความเป็นเทฺวภาวะ  ปร  (พฺยญฺชนสฺส) แห่งพยัญชนะอันเป็นเบื้องหลัง  สรมฺหา จากสระ  €าเน 

ในฐานะอันสมควร  โหติ ย่อมมี.

 (ในฐานะอันสมควร หลังจากสระ ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกันข้างหน้า)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ปรสฺส, เทฺวภาโว, €าเน.  เป็น สัญโญควิธิสูตร.

เทฺวภาวะ : การซ้อนพยัญชนะ มี ๒ อย่าง

 (ก) ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน เรียกว่า “สทิสเทฺวภาว” ทำ ด้วยสูตร “ปร เทฺวภาโว €าเน”

 (ข)  ซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า  “อสทิสเทฺวภาว” ทำ ด้วยสูตร “วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา” 

หลักการซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกันข้างหน้า เรียกว่า “สทิสเทฺวภาวะ” มีดังนี้

 (ก) พยัญชนะตัวที่ ๑ คือ กฺ, จฺ, ฏฺ, ตฺ และ ปฺ ซ้อนข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๑ ในวรรคทั้งห้า (ซ้อนตัวเอง) 

 (ข) พยัญชนะตัวที่ ๓ คือ คฺ, ชฺ, ฑฺ, ทฺ และ พฺ ซ้อนข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๓ ในวรรคทั้งห้า (ซ้อนตัวเอง)

 (ค) พยัญชนะตัวที่ ๕ คือ ญฺ, ณฺ, นฺ และ มฺ ซ้อนข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๕ (เว้น ง เพราะไม่มีใช้ในบาลี)

 (ฆ) พยัญชนะอวรรค สี่ตัวคือ ยฺ, ลฺ, วฺ, และ สฺ  ซ้อนข้างหน้าตัวของมันเองได้

ฐานะ ในการทำ เทฺวภาวะ มี ๙ ฐาน

 (๑) รสฺสาการโต ปรํ ป-ปติ-ปฏิ-กมุ-กุส-กุธ-กี-คห-ชุต-ญา-สิ-สุ-สมฺภู-สร-สสาทีนมาทิพฺยญฺชนํ  

เทฺวภาวํ.  หลังรัสสสระคือ อ, อิ, อุ และสระอา  ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะตัวหน้าของ ป ปติ ปฏิอุปสัค, กมุ กุส กุธ กี 

คห ชุต ญา สิ สุ สมฺภู สร และ สสธาตุ เป็นต้น

 (๒) ติก-ตย-ตึส-วตาทีนมาทิ จ. หลังรัสสสระและสระอา  ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะตัวหน้าของ ติก ตย 

ตึส และวตศัพท์ เป็นต้น
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 (๓) วตุ-วฏุ-ทิสาทีนมนฺตญฺจ. หลังรัสสสระและสระอา ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะตัวหลังของ วตุ วฏุ และทิส

ธาตุ เป็นต้น

 (๔) อุ-ทุ-นิอุปสคฺค-ต-จตุ-ฉ-สนฺตสทฺทาเทสาทิปรญฺจ.  ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะที่อยู่หลัง อุ ทุ นิ 

อุปสัค  ต จตุ ฉ และ ส  ที่แปลงมาจาก สนฺตศัพท์ เป็นต้น

 (๕) อปทนฺตานาการทีฆโต  ยการาทิ จ. ให้ทำ เทฺวภาวะ ยอักษร เป็นต้น ที่อยู่หลังทีฆสระซึ่งไม่ใช่ที่สุด

ของบท และไม่ใช่สระอา

 (๖)   ยวตํ  ตลนาทีน- มาเทโส  จ  สยาทินํ  

  สหธาตฺวนฺตยาเทโส   สีสกาโร  ตปาทิโต.

  ก.  เมื่อมีการแปลง ต ล และ น เป็นต้น ที่ประกอบกับ ย ด้วยสูตรว่า “ยวตํฯ” แล้วให้ทำ เทฺวภาวะ

  ข.  เมื่อมีการแปลงพยัญชนะที่ประกอบกับ ย ด้วยสูตร “เอ เห ญํ” และ “ส เย จ” แล้วให้ทำ  

เทฺวภาวะ

  ค.  เมี่อมีการแปลง ย กับที่สุดธาตุ ด้วยสูตร “ตสฺส จวคฺคฯ” และ “ตถา กตฺตริ จ” แล้วให้ทำ  

เทฺวภาวะ

  ง.  ให้ทำ เทฺวภาวะ สฺ ของ สีปัจจัยที่อยู่หลัง ตปศัพท์ เป็นต้น

 (๗) ฉนฺทานุรกฺขเณ จ.  ในที่ต้องการรักษาฉันท์ ให้ทำ เทฺวภาวะได้

 (๘) ฆร-เฌ-ธํสุ-ภมาทีนมาทิ จ.  หลังจากรัสสสระและสระอา ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะตัวหน้าของ ฆร 

เฌ ธํสุ และ ภมุธาตุ เป็นต้น

 (๙) รสฺสาการโต  วคฺคานํ  จตุตฺถทุติยา  จ.  หลังจากรัสสสระและสระอา ให้ทำ เทฺวภาวะพยัญชนะตัวที่ ๑ 

และตัวที่ ๓ ในวรรค ด้วยสูตร “วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา”

ทำ ตัวรูป อิธปฺปมาโท  ศัพท์เดิมคือ = อิธ + ปมาโท

 ปฺ สทิสเทฺวภาวะ อิธ + ปฺ-ปมาโท = ปร เทฺวภาโว €าเน.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิธปฺปมาโท. (ความประมาท ในที่นี้)

ทำ ตัวรูป สมฺมปฺปธานํ  ศัพท์เดิมคือ = สมฺมา + ปธานํ

 ปฺ สทิสเทฺวภาวะ สมฺมา + ปฺ-ปธานํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา สมฺมฺ  อา + ปฺ-ปธานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ สมฺมฺ  อา  อ + ปฺ-ปธานํ = รสฺสํ. (สูตรที่ ๓๘)

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ สมฺม + ปฺปธานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สมฺมปฺปธานํ. (ความเพียรชอบ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อิธปฺปมาโท” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 อปฺปมาโท = อ + ปมาโท  (ความไม่ประมาท)

 วิปฺปยุตฺโต = วิ + ปยุตฺโต  (ไม่ประกอบ)

 สุปฺปสนฺโน = สุ + ปสนฺโน  (เลื่อมใสดี, ผ่องใสดี)

 อปฺปติวตฺติโย = อ + ปติวตฺติโย  (ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่หมุนกลับ)

 อธิปติปฺปจฺจโย = อธิปติ + ปจฺจโย  (อธิปติปัจจัย)

 สุปฺปติฏฺ€ิโต = สุ + ปติฏฺ€ิโต  (ตั้งไว้ดีแล้ว)

 อปฺปฏิปุคฺคโล = อ + ปฏิปุคฺคโล  (ไม่มีบุคคลเปรียบ)

 วิปฺปฏิสาโร = วิ + ปฏิสาโร  (ความเดือดร้อนใจ)

 สุปฺปฏิปนฺโน = สุ + ปฏิปนฺโน  (ปฏิบัติดีแล้ว)

 สุปฺปฏิปตฺติ = สุ + ปฏิปตฺติ  (การปฏิบัติดี)

 ปกฺกโม = ป + กโม  (การหลีกไป)

 ปฏิกฺกโม  = ปฏิ + กโม  (การก้าวกลับ)

 เหตุกฺกโม = เหตุ + กโม  (ลำ ดับเหตุ)

 อกฺกมติ  = อา + กมติ  (ย่อมเหยียบ)  (รัสสะ)

 ปรกฺกมติ  = ปรา + กมติ  (ย่อมบากบั่น) (รัสสะ)

 ยถากฺกมํ  = ยถา + กมํ  (ตามลำ ดับ)

 ปกฺโกสติ  = ป + โกสติ  (ย่อมเรียก)

 ปฏิกฺโกสติ = ปฏิ + โกสติ  (ย่อมด่าตอบ)

 อนุกฺโกสติ = อนุ + โกสติ  (ย่อมด่าตาม)

 อกฺโกสติ  = อา + โกสติ  (ย่อมด่า) (รัสสะ)

 อกฺกุทฺโธ  = อ + กุทฺโธ  (ไม่โกรธแล้ว) 

 อติกฺโกโธ = อติ + โกโธ  (โกรธหนัก)



84 รูปสิทธิทีปนี [ ๑.สนธิ

 ธนกฺกีโต  = ธน + กีโต  (ซื้อด้วยทรัพย์)

 วิกฺกโย  = วิ + กโย  (การขาย)

 อนุกฺกโย  = อนุ + กโย  (การซื้อตาม)

 ปคฺคโห = ป + คโห  (การสรรเสริญ, การยกย่อง)

 วิคฺคโห  = วิ + คโห  (การวิเคราะห์)

 อนุคฺคโห  = อนุ + คโห  (การอนุเคราะห์)

 นิคฺคโห  = นิ + คโห  (การข่ม)

 จนฺทคฺคโห = จนฺท + คโห  (ราหูอมจันทร์, จันทรคราส)

 ทิฏฺ€ิคฺคาโห = ทิฏฺ€ิ + คาโห  (การถือเอาซึ่งทิฏฐิ)

 ปชฺโชโต  = ป + โชโต  (แสงสว่าง)

 วิชฺโชตติ  = วิ + โชตติ  (ย่อมส่องสว่าง)

 อุชฺโชโต = อุ + โชโต  (ความสว่าง, ความโปร่งแสง)

 กตญฺญู  = กต + ญู  (ความกตัญญู)

 วิญฺญู  = วิ + ญู  (ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์)

 ปญฺญาณํ  = ป + ญาณํ  (ปัญญา)

 วิญฺญาณํ  = วิ + ญาณํ  (วิญญาณ, จิต)

 อนุญฺญา  = อนุ + ญา  (การรู้ตาม, การอนุญาต)

 มนุญฺญา  = มโน + ญา (ความชอบใจ) (แปลงโอ เป็น อุ =อนฺตศัพท์ท่ีตามมาใน ปุถสฺสุฯ)

 สมญฺญา  = สม + ญา  (การกำ หนดรู้, ชื่อ)

 อวสฺสโย = อว + สโย  (ที่พึ่ง, ที่อาศัย, การป้องกัน, การอุดหนุน)

 นิสฺสโย = นิ + สโย  (นิสัย, ที่อาศัย, ความประพฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน)

 สมุสฺสโย = สํ + อุ + สโย  (การสะสม, ร่างกาย)  (แปลง นิคหิต เป็น มฺ = มทา สเร)

 อปฺปสฺสุโต = อ + ป + สุโต  (ผู้ไม่มีสุตะ)

 วิสฺสุโต  = วิ + สุโต  (ปรากฏแล้ว)

 พหุสฺสุโต  = พหุ + สุโต  (ผู้มีสุตะมาก)

 อสฺสวา = อา + สวา  (น้ำ มูก, น้ำ หนอง, สิ่งที่ไหลออก, ผู้เชื่อฟัง, ผู้ว่าง่าย)  (รัสสะ)

 ปสฺสมฺภนฺโต = ป + สมฺภนฺโต  (ผู้สงบ, ผู้ระงับ, ผู้เงียบ)
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 วิสฺสมฺภติ  = วิ + สมฺภติ  (ย่อมคุ้นเคย)

 อฏฺฏสฺสโร = อฏฺฏ + สโร  (เสียงโอดครวญ)

 วิสฺสรติ  = วิ + สรติ  (ย่อมลืม)

 อนุสฺสรติ  = อนุ + สรติ  (ย่อมระลึกได้)

 ปสฺสสนฺโต = ป + สสนฺโต  (หายใจออกอยู่)

 วิสฺสสนฺโต = วิ + สสนฺโต  (เมื่อคุ้นเคย, เมื่อไว้ใจ)

 มหุสฺสหนฺโต = มหุ + สหนฺโต  (เมื่อพยายามมากอยู่)

 อสฺสาโส  = อา + สาโส  (ลมหายใจเข้า)  (รัสสะ)

 อวิสฺสชฺเชนฺโต = อวิ + สชฺเชนฺโต  (เมื่อไม่สละ, เมื่อไม่ตอบ)

 วิสฺสชฺเชนฺโต = วิ + สชฺเชนฺโต  (เมื่อสละ, เมื่อตอบ)

 ปริจฺจชนฺโต = ปริ + จชนฺโต  (เมื่อบริจาค)

 อุปทฺทโว  = อุป + ทโว  (อุปัททวะ, อุปสรรค)

 อุปกฺกิลิฏฺโ€ = อุป + กิลิฏฺโ€  (อุปกิเลส, เข้าไปเศร้าหมองแล้ว)

 มิตฺตทฺทุ  = มิตฺต + ทุ  (ผู้ประทุษร้ายมิตร)

 อายพฺพโย = อาย + วโย (การเส่ือมไปแห่งทรัพย์สิน) (แปลงวฺวเป็น พฺพ=จศัพท์ใน โทฯ)

 อุทพฺพหิ = อุ + อวหิ  (ได้เข็นขึ้นแล้ว, ได้นำ ไปแล้ว) (แปลง วฺว เป็น พฺพ, ลง ทฺอาคม)

 กุสลตฺติกํ = กุสล + ติกํ  (หมวดสามแห่งกุศล, กุสลติกะ)

 ปีติตฺติกํ  = ปีติ + ติกํ  (หมวดสามแห่งปีติ)

 เหตุตฺติกํ  = เหตุ + ติกํ  (หมวดสามแห่งเหตุ)

 เวทนาตฺติกํ = เวทนา + ติกํ  (หมวดสามแห่งเวทนา)

 โลกตฺตยํ  = โลก + ตยํ  (โลกสาม)

 โพธิตฺตยํ  = โพธิ + ตยํ  (การตรัสรู้สาม)

 วตฺถุตฺตยํ  = วตฺถุ + ตยํ  (วัตถุสาม, พระรัตนตรัย)

 เอกตฺตึส  = เอก + ตึส  (สามสิบเอ็ด)

 ทฺวตฺตึส  = ทฺวิ + ตึส  (สามสิบสอง)  (แปลง อิ เป็น อ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการฯ)

 จตุตฺตึส  = จตุ + ตึส  (สามสิบสี่)

 สีลพฺพตํ  = สีล + วตํ  (ศีลและข้อวัตรปฏิบัติ) (แปลงวฺว เป็นพฺพ=จศัพท์ใน โท ธสฺส จ)
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 สุพฺพโต  = สุ + วโต  (ผู้มีข้อวัตรปฏิบัติดี)  (แปลง วฺว เป็น พฺพ)

 สปฺปีติโก  = ส + ปีติโก  (ผู้มีปีติ)

 สมนฺนาคโต  = สํ + อนุ + อาคโต  (มาตามพร้อมแล้ว, ประกอบแล้ว)

 ปุนปฺปุนํ  = ปุน + ปุนํ  (บ่อยๆ, ซ้ำ แล้วซ้ำ อีก)

 วตฺตติ  = วตติ  (ย่อมเป็นไป, ย่อมตามไป)

 วฏฺฏติ  = วฏติ  (ย่อมสมควร)

 ทสฺสนํ  = ทสนํ  (ทิส + ยุ)  (การดู, การเห็น)

 ผสฺโส  = ผโส  (ผุส + อ)  (การสัมผัส, การกระทบ, ผัสสะ)

 อุกฺกํโส  = อุ + กํโส  (ความดีเลิศ, ความประเสริฐ, ความสูงสุด)

 ทุกฺกรํ  = ทุ + กรํ  (กระทำ ได้โดยยาก)

 นิกฺกงฺโข  = นิ + กงฺโข (ไม่มีความสงสัย)

 อุคฺคตํ  = อุ + คตํ  (ขึ้นไปข้างบน, พุ่งขึ้น)

 ทุจฺจริตํ  = ทุ + จริตํ  (ทุจริต, ความประพฤติชั่ว)

 นิชฺชฏํ  = นิ + ชฏํ  (ไม่มีตัณหา, ไม่รกชัฏ)

 อุญฺญาตํ  = อุ + ญาตํ  (ดูถูกแล้ว, ดูหมิ่นแล้ว)

 อุนฺนติ  = อุ + นติ  (การฟูขึ้น, การเงยขึ้น, การถือตัว)

 อุตฺตโร  = อุ + ตโร  (ประเสริฐ, เหนือ, ยิ่งกว่า, ข้ามพ้น)

 ทุกฺกโร  = ทุ + กโร  (กระทำ ได้โดยยาก)

 นิทฺทโร  = นิ + ทโร  (ไม่มีความเร่าร้อน, ไม่มีความกระวนกระวาย, ไม่มีความทุกข์)

 อุนฺนโต  = อุ + นโต  (การฟูขึ้น, การเงยขึ้น)

 ทุปฺปญฺโญ = ทุ + ปญฺโญ  (ผู้มีปัญญาทราม)

 ทุพฺพโล  = ทุ + พโล  (ผู้มีกำ ลังทราม, ทุพพลภาพ)

 นิมฺมโล  = นิ + มโล  (ผู้ไม่มีมลทิน)

 อุยฺยุตฺโต  = อุ + ยุตฺโต  (พยายามแล้ว, ขวนขวายแล้ว, ถูกส่งไปแล้ว)

 ทุลฺลโภ  = ทุ + ลโภ  (อันได้โดยยาก)

 นิพฺพตฺโต = นิ + วตฺโต  (บังเกิดขึ้นแล้ว)  (แปลง วฺว เป็น พฺพ)

 อุสฺสาโห  = อุ + สาโห  (ความพยายาม, อุตสาหะ)
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 ทุสฺสโห  = ทุ + สโห  (ทนได้โดยยาก)

 นิสฺสาโร  = นิ + สาโร  (ไม่มีสาระ)

 ตกฺกโร  = ต + กโร  (ขโมย, โจร, ผู้ทำ สิ่งนั้น)

 ตชฺโช  = ต + โช  (ซึ่งเกิดจากนั้น)

 ตนฺนินฺโน  = ต + นินฺโน  (ที่ราบลุ่มนั้น, ที่ลึกนั้น)

 ตปฺปภโว  = ต + ปภโว  (ซึ่งเกิดแต่ที่นั้น, เหตุนั้น)

 ตมฺมโย  = ต + มโย  (ซึ่งสำ เร็จจากสิ่งนั้น)

 จตุกฺกํ  = จตุ + กํ  (หมวดสี่)

 จตุทฺทิสํ  = จตุ + ทิสํ  (ทิศทั้งสี่)

 จตุปฺปาโท  = จตุ + ปาโท  (สัตว์สี่เท้า)

 จตุพฺพิธํ  = จตุ + วิธํ  (สี่อย่าง)  (แปลง วฺว เป็น พฺพ)

 จตุสฺสาลํ  = จตุ + สาลํ  (ศาลาสี่หลัง, ต้นสาละสี่ต้น)

 ฉกฺกํ  = ฉ + กํ  (หมวดหก)

 ฉนฺนวุติ  = ฉ + นวุติ  (เก้าสิบหก)

 ฉปฺปทิกา  = ฉ + ปทิกา  (สัตว์หกขา)

 ฉพฺพสฺสานิ  = ฉ + วสฺสานิ  (หกปี)  (แปลง วฺว เป็น พฺพ)

 สกฺกาโร  = ส + กาโร  (สักการะ, การเคารพนับถือ, เครื่องบูชา)

 สกฺกโต  = ส + กโต  (ทำ ความเคารพ)

 สทฺทิฏฺ€ิ  = ส + ทิฏฺ€ิ  (ความเห็นถูก)

 สปฺปุริโส  = ส + ปุริโส  (สัตบุรุษ)

 มหพฺพโล  = มหา + พโล  (มีกำ ลังมาก) (รัสสะ)

 นียฺยติ  = นียติ  (นี + ย + เต)  (ย่อมถูกนำ ออกไป)

 สูยฺยติ  = สูยติ  (สุ + ย + เต)  (ย่อมถูกได้ยิน) (ทีฆะ)

 อภิภูยฺย  = อภิภูย  (อภิ + ภู + ตฺวา)  (ครอบงำ แล้ว)

 วิเจยฺย  = วิเจย  (วิ + จิ + ตฺวา)  (พิจารณาแล้ว)

 วิเนยฺย  = วิเนย  (วิ + นี + ตฺวา)  (แนะนำ แล้ว, นำ ไปแล้ว)

 เธยฺยํ  = เธยํ  (ธา + ณฺย)  (พึงทรงไว้)
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 เนยฺยํ  = เนยํ  (นี + ณฺย)  (พึงนำ ไป)

 เสยฺโย  = เสโย  (ปสตฺถ + อิย)  (ประเสริฐกว่า)

 เชยฺโย  = เชโย  (ปสตฺถ + อิย)  (ผู้เจริญกว่า, ผู้ประเสริฐกว่า)

 เวยฺยากรโณ  = เวยากรโณ  (ไวยากรณ์)

 เอตฺโต  = เอโต  (จาก...นี้)

 เอตฺตาวตา  = เอตาวตา  (มีประมาณเพียงนี้)

 ตปสฺสี  = ตปสี  (ผู้มีตบะ, ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส)

 ยสสฺสี  = ยสสี  (ผู้มียศ)

 นปฺปชเห  วณฺณพลํ  ปุราณํ  = น  ปชเห  วณฺณพลํ  ปุราณํ  (ไม่พึงสละ กำ ลังแห่งวัณณะเดิม)

 อุชฺชุคเตสุ  เสยฺโย  = อุชุคเตสุ  เสยฺโย  (ประเสริฐกว่า ในผู้ไปตรงทั้งหลาย)

 คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ  = คจฺฉนฺติ  สุคตึ  (ย่อมไป สู่สุคติภูมิ)

๔๑.  ยวตํ  ต-ล-น-ท-การานํ  พฺยญฺชนานิ  จ-ล-ญ-ช-การตฺตํ.

  พฺยญฺชนานิ อ.พยัญชนะสังโยค ท.   ตลนทการานํ แห่ง ต ล น และทอักษร ท.   ยวต ํอันมี ย  อาปชฺชนฺเต 

ย่อมถึง  จลญชการตฺตํ ซึ่งความเป็น จ ล ญ และ ช อักษร  วา บ้าง.

 (แปลง ตฺยฺ เป็น จฺ, ลฺยฺ เป็น ลฺ, นฺยฺ เป็น ญฺ และ ทฺยฺ เป็น ชฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร.  การศัพท์: มีอรรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน

สูตร คือให้แปลง สฺยฺ เป็น สฺ,  แปลง กวรรค จวรรค ฏวรรค ปวรรค กับ ย เป็น กวรรค จวรรค ฏวรรค ปวรรค และ

แปลง ถฺยฺ เป็น ฉฺ, ธฺยฺ เป็น ฌฺ และ  ณฺยฺ เป็น ญฺ.

ทำ ตัวรูป ชจฺจนฺโธ  ศัพท์เดิมคือ = ชาติ + อนฺโธ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ชาตฺ  อิ + อนฺโธ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ ชาตฺ  อิ  ยฺ + อนฺโธ = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง ตฺยฺ เป็น จฺ ชา  ตฺยฺ  จฺ + อนฺโธ = ยวตํ ตลนทการานํ พฺยญฺชนานิฯ

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อา ชฺ  อา  จฺ + อนฺโธ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ ชฺ  อา  อ จฺ + อนฺโธ = รสฺสํ. (สูตรที่ ๓๘)

 นำ พยัญชนะ ไปประกอบกับสระ ชจนฺโธ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 จฺ สทิสเทฺวภาวะ ช  จฺ-จนฺโธ  = ปร เทฺวภาโว €าเน. 
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  สำ เร็จรูปเป็น  ชจฺจนฺโธ. (ผู้บอดแต่กำ เนิด)

ทำ ตัวรูป วิปลฺลาโส  ศัพท์เดิมคือ = วิปริ + อาโส

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อิ วิปรฺ  อิ + อาโส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง รฺ เป็น ลฺ  วิป  รฺ ลฺ  อิ + อาโส = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ วิปลฺ  อิ  ยฺ + อาโส = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง ลฺยฺ เป็น ลฺ วิป  ลฺยฺ  ลฺ + อาโส = ยวตํ ตลนทการานํ พฺยญฺชนานิฯ

 นำ พยัญชนะ ลฺ ไปประกอบกับสระ อา วิปลาโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ลฺ สทิสเทฺวภาวะ วิป ลฺ-ลาโส = ปร เทฺวภาโว €าเน. 

  สำ เร็จรูปเป็น  วิปลฺลาโส. (วิปลาส, ความคลาดเคลื่อน, ความผันแปร, ความกลับกลาย)

ทำ ตัวรูป อปฺเปกทา  ศัพท์เดิมคือ = อปิ + เอกทา

 แยกพยัญชนะ ปฺ ออกจากสระ อิ อปฺ  อิ + เอกทา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ อปฺ  อิ  ยฺ + เอกทา = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง ปฺยฺ เป็น ปฺ อ  ปฺยฺ  ปฺ + เอกทา = การศัพท์ ใน ยวตํ ตลนทการานํฯ

 นำ พยัญชนะ ปฺ ไปประกอบกับสระ เอ อเปกทา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ปฺ สทิสเทฺวภาวะ อ ปฺ-เปกทา  = ปร เทฺวภาโว €าเน. 

  สำ เร็จรูปเป็น  อปฺเปกทา. (แม้ในกาลบางคราว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ชจฺจนฺโธ” ทำ ด้วย การศัพท์  มีดังต่อไปนี้

 อญฺญาโย = อนิ + อาโย  (ไม่ใช่วิธี)

 ยชฺเชวํ  = ยทิ + เอวํ  (ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้)

 อปฺเปกจฺเจ = อปิ + เอกจฺเจ  (แม้บางพวก)

๔๒.  วคฺเค  โฆสาโฆสานํ  ตติย-ป€มา.

 ตติยป€มา  (อกฺขรา) อ.อักษร ท. ตัวที่สามและที่หนึ่ง  โฆสาโฆสานํ  (อกฺขรานํ) แห่งอักษร ท. อันเป็น 

โฆสะและอโฆสะ  วคฺเค ในวรรค  คจฺฉนฺต ิย่อมถึง  ทฺวิภาว ํซึ่งความเป็นเทฺวภาวะ  €าเน ในฐานะอันสมควร.

 (ในฐานะอันสมควร พยัญชนะตัวที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ ๒, พยัญชนะตัวที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ 

๔ ในวรรคทั้งห้า)
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 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น สัญโญควิธิสูตร. หรือเป็น นิยมอติเทสสูตร สูตรที่ชี้แจงการกำ หนดพยัญชนะสังโยค. 

วิธีของสูตรนี้สำ หรับทำ  “อสทิสเทฺวภาวะ”  ซ้อนพยัญชนะข้างหน้า ตัวที่ไม่เหมือนกัน 

ทำ ตัวรูป ปคฺฆรต ิ  ศัพท์เดิมคือ = ป + ฆรติ

 คฺ อสทิสเทฺวภาวะ ป + คฺ-ฆรติ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ปคฺฆรต.ิ (ย่อมไหลออก)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปคฺฆรติ” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 อุคฺฆรติ = อุ + ฆรติ  (ย่อมซึมซาบ, ย่อมไหลออก)

 อุคฺฆาเฏติ = อุ + ฆาเฏติ  (ย่อมเปิด, ย่อมเลิก, ย่อมเคลื่อนไป)

 ทุคฺโฆโส = ทุ + โฆโส  (เสียงไม่ดี)

 นิคฺโฆโส = นิ + โฆโส  (ปํ. การส่งเสียง, การตะโกน, เสียงกึกก้อง, ค. ซึ่งไม่มีเสียง)

 เอเสว  จชฺฌานผโล = เอเสว  จ + ฌานผโล  (ก็ นั่นเป็นผลของฌานนั่นเทียว)

 ป€มชฺฌานํ = ป€ม + ฌานํ  (ฌานที่ ๑, ปฐมฌาน)

 อภิชฺฌายติ = อภิ + ฌายติ  (ย่อมเพ่งเล็ง)

 อุชฺฌายติ  = อุ + ฌายติ  (ย่อมยกโทษขึ้นแสดง, ย่อมกล่าวโทษ)

 วิทฺธํเสติ  = วิ + ธํเสติ  (ย่อมทำ ลาย, ย่อมกำ จัด)

 อุทฺธํสิโต  = อุ + ธํสิโต  (ฟุ้งขึ้นแล้ว, ทำ ลายแล้ว)

 อุทฺธาโร  = อุ + ธาโร  (การถอนออก, การดึงออก, หนี้สิน)

 นิทฺธาโร  = นิ + ธาโร  (ไม่ทั่วไป, เฉพาะ, การเจาะจงลงไป, การระบุ)

 นิทฺธโน  = นิ + ธโน  (ไม่มีทรัพย์, เข็ญใจ, ทุกข์ยาก)

 นิทฺธุโต  = นิ + ธุโต  (กำ จัดออกแล้ว, ถอนออกแล้ว, สลัดออกแล้ว)

 วิพฺภนฺโต  = วิ + ภนฺโต  (หมุนไปผิดแล้ว, ละหน้าที่, สึกแล้ว)

 อุพฺภโต  = อุ + ภโต  (โยนออกแล้ว, นำ ออกแล้ว, ยกขึ้นแล้ว)

 ทุพฺภิกฺขํ  = ทุ + ภิกฺขํ  (ทุพภิกขภัย, คราวที่หาอาหารได้ยาก, ยามข้าวยากหมากแพง)

 นิพฺภยํ  = นิ + ภยํ  (ไม่มีภัย)

 ตพฺภาโว  = ต + ภาโว  (ความเป็นอย่างนั้น, ธรรมชาติที่เป็นจริง)
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 จตุทฺธา  = จตุ + ธา  (สี่อย่าง)

 จตุพฺภิ  = จตุ + ภิ  (ด้วยสี่ทั้งหลาย)

 ฉทฺธา  = ฉ + ธา  (หกอย่าง)

 สทฺธมฺโม  = ส + ธมฺโม  (ธรรมของสัตบุรุษ, สัทธรรม)

 สพฺภูโต  = ส + ภูโต  (ความเป็นอย่างนั้น)

 มหทฺธโน  = มหา + ธโน  (ผู้มีทรัพย์มาก)

 มหพฺภยํ  = มห + ภยํ  (มีภัยมาก)

ทำ ตัวรูป โพชฺฌงฺคา  ศัพท์เดิมคือ = โพธิ + องฺคา

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อิ โพธฺ  อิ + องฺคา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ โพธฺ  อิ  ยฺ + องฺคา = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง ธฺยฺ เป็น ฌฺ โพ  ธฺยฺ  ฌฺ + องฺคา = การศัพท์ ใน ยวตํ ตลนทการานํฯ

 นำ พยัญชนะ ฌฺ ไปประกอบกับสระ อ โพฌงฺคา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ชฺ อสทิสเทฺวภาวะ โพ  ชฺ-ฌงฺคา = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  โพชฺฌงฺคา. (องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้, โพชฌงค์)

ทำ ตัวรูป พุชฺฌต ิ  ศัพท์เดิมคือ = พุธฺ + ย + ติ

 แปลง ธฺย  เป็น ฌ พุ  ธฺย  ฌ + ติ = ตถา กตฺตริ จ.

 ชฺ อสทิสเทฺวภาวะ พุ  ชฺ-ฌ + ติ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  พุชฺฌต.ิ (ย่อมตรัสรู้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “โพชฺฌงฺคา” มีดังต่อไปนี้

 อาสพฺภํ = อาสภํ  (ความเป็นสิ่งประเสริฐ) (อาสภ + ณฺย + สิ)

 พุชฺฌิตพฺพํ = พุฌิตพฺพํ  (พึงถูกตรัสรู้) (พุธ + ย + อิ + ตพฺพ + สิ)
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ทำ ตัวรูป ปญฺจกฺขนฺธา  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ + ขนฺธา

 กฺ อสทิสเทฺวภาวะ ปญฺจ + กฺ-ขนฺธา = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ปญฺจกฺขนฺธา. (ขันธ์ ๕)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปญฺจกฺขนฺธา” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 รูปกฺขนฺโธ  = รูป + ขนฺโธ  (รูปขันธ์, กองแห่งรูป)

 อกฺขโม  = อ + ขโม  (ไม่อดทน)

 อภิกฺขณํ  = อภิ + ขณํ  (เนืองๆ)

 อวิกฺเขโป  = อวิ + เขโป  (ความไม่ฟุ้งซ่าน)

 ชาติกฺเขตฺตํ  = ชาติ + เขตฺตํ  (ชาติเขต, ที่เกิด, ภพที่เกิด)

 ธาตุกฺโขโภ  = ธาตุ + โขโภ  (ความกำ เริบแห่งธาตุ)

 อายุกฺขโย  = อายุ + ขโย  (อายุขัย, สิ้นอายุ)

 เสตจฺฉตฺตํ  = เสต + ฉตฺตํ  (ร่มขาว, เศวตฉัตร)

 สพฺพจฺฉนฺนํ  = สพฺพ + ฉนฺนํ  (ปกปิดทั้งหมด)

 วิจฺฉินฺนํ  = วิ + ฉินฺนํ  (ตัดแล้ว)

 โพธิจฺฉายา  = โพธิ + ฉายา  (ร่มเงาแห่งต้นโพธิ์)

 ชมฺพุจฺฉายา  = ชมฺพู + ฉายา  (ร่มเงาแห่งต้นหว้า) (รัสสะ อู เป็น อุ)

 สมุจฺเฉโท  = สํ + อุ + เฉโท  (การตัดขาด)  (แปลงนิคหิต เป็น มฺ)

 ตตฺรฏฺ€ิโต  = ตตฺร + €ิโต  (ตั้งอยู่แล้ว ในที่นั้น)

 ถลฏฺ€ํ  = ถล + €ํ  (ตั้งอยู่บนบก)

 ชลฏฺ€ํ  = ชล + €ํ  (ตั้งอยู่ในน้ำ )

 อธิฏฺ€ิตํ  = อธิ + €ิตํ  (อธิษฐานแล้ว)

 นิฏฺ€ิตํ  = นิ + €ิตํ  (จบแล้ว)

 จตฺตาริฏฺ€านานิ  = จตฺตาริ + €านานิ  (ฐานะสี่)

 ครุฏฺ€านิโย  = ครุ + €านิโย (ผู้ควรแก่การเคารพนับถือและยกย่อง, ผู้ต้ังอยู่ในตำ แหน่งครู)

 สมุฏฺ€ิโต  = สํ + อุ + €ิโต  (ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว)

 สุปฺปฏฺ€าโน  = สุ + ป + €าโน  (ที่ตั้งดี)
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 ยสตฺเถโร  = ยส + เถโร  (พระยสเถระ)

 ยตฺถ  = ย + ถ  (ใน...ใด)

 ตตฺถ  = ต + ถ  (ใน...นั้น)

 ปตฺถรติ  = ป + ถรติ  (ย่อมแผ่ไป)

 วิตฺถาโร  = วิ + ถาโร  (การแผ่ไป, ความพิสดาร, กว้างขวาง)

 อภิตฺถุโต  = อภิ + ถุโต  (ชมเชยแล้ว, ยกย่อง)

 วิตฺถมฺภิโต  = วิ + ถมฺภิโต  (สูบควัน, กระจายแล้ว, ขยายตัวแล้ว, พองแล้ว)

 อนุตฺถุนํ  = อนุ + ถุนํ  (การทอดถอนใจถึง, การคร่ำ ครวญถึง)

 จตุตฺโถ  = จตุ + โถ  (ที่สี่)

 กุตฺถ  = กุ + ถ  (ใน...ไหน)

 ปปฺโผเฏติ  = ป + โผเฏติ  (ย่อมสลัด, ย่อมสบัด)

 มหปฺผลํ  = มห + ผลํ  (มีผลมาก)

 นิปฺผลํ  = นิ + ผลํ  (ไม่มีผล)

 วิปฺผาโร  = วิ + ผาโร  (การแผ่ไป, การเผยแผ่)

 ปริปฺผุเสยฺย  = ปริ + ผุเสยฺย  (พึงแผ่ซ่าน)

 มธุปฺผาณิตํ  = มธุ + ผาณิตํ  (น้ำ ผึ้งและน้ำ อ้อย)

ทำ ตัวรูป อกฺขาโต  ศัพท์เดิมคือ = อา + ขาโต

 กฺ อสทิสเทฺวภาวะ อา + กฺ-ขาโต = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา. 

 เพราะพยัญชนะสังโยค รัสสะ อา เป็น อ อา  อ + กฺขาโต = รสฺสํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อกฺขาโต. (กล่าวแล้ว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อกฺขาโต” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 ตณฺหกฺขโย  = ตณฺหา + ขโย  (ควาามสิ้นตัณหา)  (รัสสะ อา เป็น อ = รสฺสํ)

 อาณกฺเขตฺตํ  = อาณา + เขตฺตํ  (อาณาเขต)  (รัสสะ อา เป็น อ)

 สญฺญากฺขนฺโธ  = สญฺญา + ขนฺโธ  (สัญญาขันธ์)

 อจฺฉาเทติ  = อา + ฉาเทติ  (ย่อมปกปิด, ย่อมนุ่งห่ม)  (รัสสะ อา เป็น อ)

 อจฺฉินฺทติ  = อา + ฉินฺทติ  (ย่อมลักขโมย, ย่อมปล้น, ย่อมแย่งชิง)  (รัสสะ อา เป็น อ)
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 นาวฏฺ€ํ  = นาวา + €ํ  (ตั้งอยู่บนเรือ)  (รัสสะ อา เป็น อ)

 อตฺถรติ  = อา + ถรติ  (ย่อมปูลาด)  (รัสสะ อา เป็น อ)

 อปฺโผเฏติ  = อา + โผเฏติ  (ย่อมดีดนิ้ว, ย่อมปรมมือ)  (รัสสะ อา เป็น อ) 

ทำ ตัวรูป นิกฺขมต ิ  ศัพท์เดิมคือ = นิ + กมติ

 แปลง ก เป็น ข นิ + ก  ข  มติ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

 กฺ อสทิสเทฺวภาวะ นิ + กฺ-ขมติ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา. 

  สำ เร็จรูปเป็น  นิกฺขมต.ิ (ย่อมออกไป)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “นิกฺขมติ” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 นิปฺผตฺต ิ = นิ + ปตฺติ  (ความสำ เร็จ)

 นิจฺฉโย = นิ + จโย  (การวินิจฉัย, การตัดสิน)

 นิจฺฉรติ = นิ + จรติ  (ย่อมปล่อยออก, ย่อมสลัดออก, ย่อมซ่านออก, ย่อมฟุ้งไป)

 นิตฺถรณํ = นิ + ตรณํ  (การข้ามไป, การผ่านไป, การทำ สำ เร็จ, การทอดถอน)

ทำ ตัวรูป กุพฺพนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = กุ + วนฺโต

 วฺ สทิสเทฺวภาวะ กุ + วฺ-วนฺโต = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แปลง วฺวฺ เป็น พฺพฺ กุ + วฺวฺ  พฺพฺ  อนฺโต = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุพฺพนฺโต. (กระทำ อยู่)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “กุพฺพนฺโต” โดยการซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน มีดังต่อไปนี้

 กุพฺพาโน  = กุ + วาโน  (กระทำ อยู่)

 กุพฺพนฺติ  = กุ + วนฺติ  (ย่อมกระทำ )

 ทิพฺพติ  = ทิ + วติ  (ย่อมเล่น, ย่อมรุ่งเรือง)

 ทิพฺพนฺโต = ทิ + วนฺโต  (เล่นอยู่, รุ่งเรืองอยู่)

 สิพฺพติ  = สิ + วติ  (ย่อมเย็บ)

 สิพฺพนฺโต = สิ + วนฺโต  (เย็บอยู่)

 ปพฺพชติ  = ป + วชติ  (ย่อมบวช, ย่อมเว้น)

 ปพฺพชนฺโต = ป + วชนฺโต  (บวชอยู่, เว้นอยู่)
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 นิพฺพานํ  = นิ + วานํ  (นิพพาน, ไม่มีตัณหา)

 นิพฺพุโต  = นิ + วุโต  (ดับแล้ว, นิพพานแล้ว)

 นิพฺพินฺทติ = นิ + วินฺทติ  (ย่อมเบื่อหน่าย)

 อุทยพฺพยํ = อุทย + วยํ  (การเกิดขึ้นและความเสื่อมไป)

ทำ ตัวรูป ปลิปนฺโน  ศัพท์เดิมคือ = ปริปนฺโน

 แปลง รฺ เป็น ลฺ ปริปนฺโน  ปลิปนฺโน = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปลิปนฺโน. (ผู้หมกมุ่น)

ทำ ตัวรูป ปลฺลงฺกํ  ศัพท์เดิมคือ = ปริ + องฺกํ

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อิ ปรฺ  อิ + องฺกํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ ปรฺ  อิ  ยฺ + องฺกํ = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 แปลง รฺ เป็น ลฺ ป  รฺ  ลฺ  ยฺ + องฺกํ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

 แปลง ลฺยฺ เป็น ล ป  ลฺยฺ  ลฺ + องฺกํ = ยวตํ ตลนทการานํ พฺยญฺชนานิฯ

 นำ พยัญชนะ ลฺ ไปประกอบกับสระ อ ปลงฺกํ = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

 ลฺ สทิสเทฺวภาวะ ป ลฺ-ลงฺกํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปลฺลงฺกํ. (บัลลังก์, แท่นนั่งขัดสมาธิ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปลิปนฺโน” มีดังต่อไปนี้

 ปลิโพโธ  = ปริโพโธ  (ความกังวล, ความปลิโพธ)

 กลุโน  = กรุโณ  (น่าสงสาร)

 มหาสาโล = มหาสาโร  (มหาศาล)

 มาลุโต  = มารุโต  (ลม)

 สุขุมาโล  = สุขุมาโร  (สุขุมาลชาติ, ละเอียดอ่อน)
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ทำ ตัวรูป ทุกฺกฏ ํ  ศัพท์เดิมคือ = ทุ + กตํ

 แปลง ต เป็น ฏ ทุ + ก  ตํ  ฏํ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

 กฺ สทิสเทฺวภาวะ ทุ  กฺ-กฏํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทุกฺกฏ.ํ (อาบัติทุกกฏ, กรรมที่กระทำ ไม่ดี)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ทุกฺกฏํ” มีดังต่อไปนี้

 สุกฏ ํ  = สุกตํ  (กรรมที่กระทำ ได้ง่าย)

 ปหโฏ  = ปหโต  (ตีแล้ว, ประหารแล้ว)

 ปตฺถโฏ  = ปตฺถโต  (แผ่ไปแล้ว)

 อุทฺธโฏ  = อุทฺธโต  (ยกขึ้นแล้ว, ถอนขึ้นแล้ว, เคลื่อนออกแล้ว)

 วิสโฏ  = วิสโต  (สลัดออกแล้ว, แพร่หลายแล้ว, หลั่งไหลแล้ว)

ทำ ตัวรูป นิยโก  ศัพท์เดิมคือ = นิยโต

 แปลง ต เป็น ก นิยโต  นิยโก = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  นิยโก. (ความแน่นอน)

ทำ ตัวรูป นิยํปุตฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = นิชํปุตฺตํ

 แปลง ช เป็น ย นิชํปุตฺตํ  นิยํปุตฺตํ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  นิยํปุตฺต.ํ (บุตรที่อาศัยตนเกิด)

ทำ ตัวรูป กุลูปโก  ศัพท์เดิมคือ = กุลูปโค

 แปลง ค เป็น ก กุลูปโค  กุลูปโก = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุลูปโก. (ผู้เข้าถึงตระกูล, คุ้นเคยกับตระกูล, ภิกษุผู้ใกล้ชิดตระกูล)

ทำ ตัวรูป ปณิธานํ  ศัพท์เดิมคือ = ปนิธานํ

 แปลง น เป็น ณ ปนิธานํ  ปณิธานํ = จศัพท์ใน โท ธสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปณิธานํ. (ปณิธาน, การตั้งความปรารถนา, การตั้งใจแน่วแน่)
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ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปณิธานํ” มีดังต่อไปนี้

 ปณิปาโต = ปนิปาโต  (การหมอบลง, การแสดงความเคารพ)

 ปณาโม  = ปนาโม  (การนอบน้อม)

 ปณีตํ  = ปนีตํ  (ประณีต)

 ปริณโต  = ปรินโต  (เปลี่ยนไปแล้ว, แปรไปแล้ว, แก่แล้ว, สุกงอมแล้ว)

 ปริณาโม  = ปรินาโม  (การเปลี่ยนแปลง, การย่อยอาหาร, ความแปรปรวน)

 นิณฺณโย  = นินฺนโย  (การตัดสิน,การพินิจพิเคราะห์,ความตระหนักแน่น,ความตกลงใจ)

 อุณฺณโต  = อุนฺนโต  (ฟูขึ้นแล้ว, ลอยขึ้นแล้ว)

 โอณโต  = โอนโต  (โน้มลงแล้ว)

๔๓.  กฺวจิ  ปฏิ  ปติสฺส.

 ปฏ ิอ.การแปลงเป็น ปฏิ  ปติสฺส แห่ง ปติอุปสัค  โหติ ย่อมมี  กฺวจ ิบ้าง.

 (แปลง ปติอุปสัค เป็น ปฏิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปฏคฺค ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปติ + อคฺคิ

 แปลง ปติ เป็น ปฏิ ปติ  ปฏิ + อคฺคิ = กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส.

 แยกพยัญชนะ ฏฺ ออกจากสระ อิ ปฏฺ  อิ + อคฺคิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปฏฺ  อิ + อคฺคิ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ ฏฺ ไปประกอบกับสระ อ ปฏคฺคิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปฏคฺค.ิ (ปฏคฺคิ ทาตพฺโพ. ภิกษุพึงจุดไฟรับไฟป่า)

ทำ ตัวรูป ปฏิหญฺญติ  ศัพท์เดิมคือ = ปติ + หญฺญติ

 แปลง ปติ เป็น ปฏิ ปติ  ปฏิ + หญฺญติ = กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปฏิหญฺญติ. (ย่อมถูกกระทบ, ย่อมถูกทำ ให้สะเทือนใจ, ย่อมเดือดร้อน)
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๔๔.  ปุถสฺสุ  พฺยญฺชเน.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อนฺโต (สโร) อ.สระที่สุด  ปุถสฺส ของปุถศัพท์   

อุ แปลงเป็นอุ  โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะพยัญชนะหลัง แปลงสระ อ ที่สุดของ ปุถศัพท์ เป็น อุ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ปุถสฺส, อุ, พฺยญฺชเน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วย “อนฺตศัพท ์” ที่ตามมาในสูตรนี้ เป็น

ศัพท์ที่เกินมา เมื่อมีศัพท์เกิน ก็ทำ ให้มีอรรถเกินมาด้วย ฉะนั้น เพราะสระหลัง แปลงสระที่สุดของศัพท์อื่น ที่ไม่ใช่ปุถ

ศัพท์เป็น อุ ได้ เช่น  มนุญฺญํ (มโน + อญฺญํ),  เอวุมํ (เอวํ + อิมํ),  อิเตฺววํ (อิติ + เอวํ) เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป ปุถุชฺชโน  ศัพท์เดิมคือ = ปุถ + ชโน

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ ปุถฺ  อ + ชโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อ เป็น อุ ปุถฺ  อ  อุ + ชโน = ปุถสฺสุ พฺยญฺชเน.

 ชฺ สทิสเทฺวภาวะ ปุถฺ  อุ + ชฺ-ชโน = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ปุถุชฺชโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุถุชฺชโน. (ปุถุชน)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปุถุชฺชโน” คือ

 ปุถุภูต ํ  = ปุถ + ภูตํ  (เป็นของหนา)

ทำ ตัวรูป มนุญฺญ ํ  ศัพท์เดิมคือ = มโน + อญฺญํ

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ โอ มนฺ  โอ + อญฺญํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น อุ มนฺ  โอ  อุ + อญฺญํ = อนฺตศัพท์ที่ตามมาใน “ปุถสฺสุฯ”

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง มนฺ  อุ + อ  ญฺญํ = วา ปโร อสรูปา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ มนุญฺญํ = นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนุญฺญํ. (คำ พูดที่น่าพึงพอใจ, ความชอบใจ, ฟูใจ, เป็นที่พอใจ)

ทำ ตัวรูป เอวุม ํ  ศัพท์เดิมคือ = เอวํ + อิมํ

 เพราะสระหลัง ลบนิคหิต เอว  ํ  + อิมํ = กฺวจิ โลปํ. (สูตรที่ ๕๓)

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ เอวฺ  อ  + อิมํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง อ เป็น อุ เอวฺ  อ  อุ + อิมํ = อนฺตศัพท์ที่ตามมาใน “ปุถสฺสุฯ”
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 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง เอวฺ  อุ + อิ  มํ = วา ปโร อสรูปา.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ เอวุมํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอวุม.ํ (สิ่งนี้ อย่างนี้)

ทำ ตัวรูป อิเตฺวว ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิติ + เอวํ

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ อิตฺ  อิ + เอวํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น อุ อิตฺ  อิ  อุ + เอวํ = อนฺตศัพท์ที่ตามมาใน “ปุถสฺสุฯ”

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น วฺ อิตฺ  อุ  วฺ + เอวํ = วโมทุทนฺตานํ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเตฺววํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเตฺวว.ํ (อย่างนี้ ดังนี้)

๔๕.  โอ  อวสฺส.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โอ อ.การแปลงเป็นโอ  อวสฺส แห่ง อวอุปสัค   

โหติ ย่อมมี  กฺวจ ิในบางอุทาหรณ์.

 (เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อวอุปสัค เป็น โอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป โอกาโส  ศัพท์เดิมคือ = อว + กาโส

 เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อว เป็น โอ อว  โอ + กาโส = โอ อวสฺส.

  สำ เร็จรูปเป็น  โอกาโส. (โอกาส, ที่ว่าง, การอนุญาต, การปรากฏ)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “โอกาโส” มีดังต่อไปนี้

 โอนทฺโธ  = อว + นทฺโธ  (ผูกมัดแล้ว, ห่อหุ้มแล้ว)

 โอวทติ  = อว + วทติ  (ย่อมกล่าวสอน)

 โอสานํ  = อว + สานํ  (การจบ)
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๔๖.  ตพฺพิปรีตู’ปปเท  พฺยญฺชเน  จ.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  ตพฺพิปรีโต อ.การแปลงเป็น อุ อันเป็นวิปริตของ โอ 

นั้น  อวสฺส แห่ง อวศัพท์  ติฏฺ€มานสฺส อันตั้งอยู่  อุปปเท ในที่อันเป็นบทสวดใกล้  โหต ิย่อมมี  จ ห้ามวิปริตบ้าง.

 (เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อว เป็น อุ ห้ามวิปริตบ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ตพฺพิปรีโต, อุปปเท, พฺยญฺชเน, จ. เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนา- 

วธารณ ห้ามการแปลง อว เป็น อุ บ้าง.

ทำ ตัวรูป อุคฺคเต  สูริเย ศัพท์เดิมคือ = อว + คเต  สูริเย

 เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อว เป็น อุ อว  อุ + คเต = ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยญฺชเน จ.

 คฺ สทิสเทฺวภาวะ อุ + คฺ-คเต = ปร เทฺวภาโว €าเน.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุคฺคเต สูริเย. (ครั้นเมื่อพระอาทิตย์ ขึ้นไปแล้ว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “อุคฺคเต  สูริเย” มีดังต่อไปนี้

 อุคฺคจฺฉต ิ  = อว + คจฺฉติ  (ย่อมพุ่งขึ้นไป)

 อุคฺคเหตฺวา = อว + คเหตฺวา  (เรียนเอาแล้ว, ถือเอาแล้ว) 

๔๗.  กฺวจิ  โอ  พฺยญฺชเน.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โอ อ.โออาคม  โหติ ย่อมลง  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะพยัญชนะหลัง ลง โอ อาคม บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาคมวิธิสูตร.  การลงโออาคมนั้น ให้ลงหลังจาก อติปฺปศัพท์ และปรศัพท์.

ทำ ตัวรูป อติปฺปโค โข ตาว ศัพท์เดิมคือ = อติปฺป โข ตาว

 เพราะพยัญชนะหลัง ลง โออาคม อติปฺป -โอ  โข ตาว = กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน.

 เพราะสระหลัง ลง คฺอาคม อติปฺป -คฺ-โอ โข ตาว = จศัพท์ใน ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ โอ อติปฺปโค  โข  ตาว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อติปฺปโค โข ตาว. (แต่เช้าแล, เช้ามาก)
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ทำ ตัวรูป ปโรสต ํ  ศัพท์เดิมคือ = ปร + สตํ

 เพราะพยัญชนะหลัง ลง โออาคม  ปร  โอ + สตํ = กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ ปรฺ  อ  โอ + สตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปรฺ  อ  โอ + สตํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ โอ ปโรสตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปโรสตํ. (มากกว่าร้อย)

ทำ ตัวรูป ปโรสหสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ปร + สหสฺสํ

 เพราะพยัญชนะหลัง ลง โออาคม  ปร  โอ + สหสฺสํ = กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ ปรฺ  อ  โอ + สหสฺสํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ปรฺ  อ  โอ + สหสฺสํ = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ โอ ปโรสหสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปโรสหสฺส.ํ (มากกว่าพัน)

๔๘.  เอเตส’โม  โลเป.

 โลเป ครั้นเมื่อการลบวิภัตติ   กเต ถูกกระทำ แล้ว,  อนฺโต  (สโร) อ.สระอันเป็นที่สุด  เอเตส ํ (มโนคณาทีนํ   

สทฺทานํ) แห่งศัพท์ ท. มี มโนคณะเป็นต้นเหล่านั่น  โอ แปลงเป็นโอ  โหติ ย่อมเป็น.

 (เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลงสระที่สุดของมโนคณะศัพท์เป็นต้นเป็น โอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ เอเตสํ, โอ, โลเป.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วย “อาทิศัพท์” ใน “มโนคณาทีนํ” หมาย

เอา มโนคณาทิคณะพวกที่สอง เช่น อาโปธาตุ (อาป + ธาตุ),  วาโยธาตุ (วาย + ธาตุ) เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป มโนมยํ  ศัพท์เดิมคือ = มน + มยํ

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + มยํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลง อ เป็น โอ มนฺ  อ  โอ + มยํ = เอเตสโม โลเป.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ โอ มโนมยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มโนมยํ. (สำ เร็จเพราะใจ)
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ทำ ตัวรูป เตโชกสิณ ํ  ศัพท์เดิมคือ = เตช + กสิณํ

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ เตชฺ  อ + กสิณํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลง อ เป็น โอ เตชฺ  อ  โอ + กสิณํ = เอเตสโม โลเป.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ โอ เตโชกสิณํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เตโชกสิณ.ํ (การเพ่งไฟ, เตโชกสิณ)

ทำ ตัวรูป อโหรตฺตํ  ศัพท์เดิมคือ = อห + รตฺตํ

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อหฺ  อ + รตฺตํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลง อ เป็น โอ อหฺ  อ  โอ + รตฺตํ = เอเตสโม โลเป.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ โอ อโหรตฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อโหรตฺตํ. (ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน)

ทำ ตัวรูป อาโปธาตุ  ศัพท์เดิมคือ = อาป + ธาตุ

 แยกพยัญชนะ ปฺ ออกจากสระ อ อาปฺ  อ + ธาตุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลง อ เป็น โอ อาปฺ  อ  โอ + ธาตุ = เอเตสโม โลเป.

 นำ พยัญชนะ ปฺ ไปประกอบกับสระ โอ อาโปธาตุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อาโปธาตุ. (ธาตุน้ำ )

ทำ ตัวรูป อโยมยํ  ศัพท์เดิมคือ = อย + มยํ

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อ อยฺ  อ + มยํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เมื่อลบวิภัตติแล้ว แปลง อ เป็น โอ อยฺ  อ  โอ + มยํ = เอเตสโม โลเป.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ โอ อโยมยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อโยมยํ. (สำ เร็จแล้วแต่เหล็ก)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “มโนมยํ” มีดังต่อไปนี้

 มโนเสฏฺ€า = มน + เสฏฺ€า  (มีใจประเสริฐที่สุด)

 อโยปตฺโต = อย + ปตฺโต  (บาตรเหล็ก)

 ตโปธโน  = ตป + ธโน  (มีตบะเป็นทรัพย์)

 ตโมนุโท  = ตม + นุโท  (บรรเทาความมืด)

 สิโรรุโห  = สิร + รุโห  (งอกบนศีรษะ)
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 รโชชลฺลํ  = รช + ชลฺลํ  (ความสกปรกดุจเปือกตม)

 รโหคโต  = รห + คโต  (ไปในที่ลับ)

 วาโยธาตุ  = วาย + ธาตุ  (ธาตุลม)

จบ วิธีของพยัญชนะสนธิ

๑.๒.๔ วิธีของนิคหิตสนธิ

 นิคคหีตสนธิวิธาน คือวิธีของนิคหิตสนธิ ใช้นิคหิตในการเชื่อมต่อบท มีวิเคราะห์ว่า “นิคฺคหีตานํ สนฺธิ   

นิคฺคหีตสนฺธิ” การเชื่อมแห่งนิคหิตทั้งหลาย ชื่อว่านิคหิตสนธิ วิธีหรือเครื่องมือในการทำ นิคหิตสนธินั้น มี ๓ วิธี คือ 

(๑) โลปวิธิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธ ิวิธีการแปลง และ (๓) อาคมวิธ ิ วิธีการลงนิคหิตอาคม ดังนี้

 ๑.  โลปวิธ ิ  วิธีการลบอักษร

  ๑.๑ เพราะสระหลัง ลบนิคหิต  เช่น  ตาสาหํ มาจาก “ตาสํ + อหํ”

  ๑.๒ เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต  เช่น เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํ มาจาก “เอตํ  พุทฺธานํ  สาสนํ”

  ๑.๓ หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง  เช่น กตนฺติ มาจาก “กตํ + อิติ”

  ๑.๔ เมื่อลบสระหลังแล้ว หลังจากนิคหิต ลบพยัญชนะสังโยค  เช่น เอวํส มาจาก “เอวํ + อสฺส

 ๒.  อาเทสวิธิ  วิธีการแปลงนิคหิต  

  ๒.๑ เพราะพยัญชนวรรค แปลงนิคหิต เป็นที่สุดวรรค  เช่น สงฺคโห มาจาก “สํ + คโห”

  ๒.๒ เพราะ เอ และ ห แปลงนิคหิต เป็น ญฺ  เช่น  ปจฺจตฺตญฺเญว มาจาก “ปจฺจตฺตํ + เอว”

  ๒.๓ เพราะ ย แปลง นิคหิต กับ ย เป็น ญฺ  เช่น สญฺโญโค มาจาก “สํ + โยโค”

  ๒.๔ เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น มฺ  เช่น ตมหํ มาจาก “ตํ + อหํ”

  ๒.๕ เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น ทฺ  เช่น เอตทโวจ มาจาก “เอตํ + อโวจ”

  ๒.๖ เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิต เป็น อํ  เช่น เอวํ  วุตฺเต มาจาก “เอวํ + วุตฺเต”

 ๓.  อาคมวิธ ิ  วิธีการลงนิคหิตอาคม 

  ๓.๑ เพราะสระ ลงนิคหิตอาคม  เช่น จกฺขุํ  อุทปาทิ มาจาก “จกฺขุ + อุทปาทิ” 

  ๓.๒ เพราะพยัญชนะ ลงนิคหิตอาคม เช่น อวํสิโร มาจาก “อว + สิโร”  
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๔๙.  วคฺคนฺตํ  วา  วคฺเค.

 วคฺเค  พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะวรรค  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  

วคฺคนฺต ํซึ่งความเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค  วา บ้าง.

 (เพราะพยัญชนะวรรคหลัง แปลงนิคหิต เป็นพยัญชนะที่สุดวรรคคือ งฺ, ญฺ, นฺ, ณฺ และ มฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. 

วาศัพท์ ในสูตรนี้ มี ๒ อรรถ  คือ

 ๑.  ววตฺถิตวิภาสา  กล่าวกำ หนดตามอุทาหรณ์ที่มีในพระบาลี แสดง ๓ วิธี คือ

  ๑.๑ นิจฺจวิธิ  วิธีการแปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคแน่นอน  เช่น  ตณฺหงฺกโร, ชุตินฺธโร.

  ๑.๒  อนิจฺจวิธิ  วิธีการแปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคไม่แน่นอน  เช่น  ตงฺขณํ,  ตํขณํ.

  ๑.๓  อสนฺตวิธิ  วิธีที่ไม่มีในสูตรนี้  เช่น  สรณํ  คจฺฉามิ.

 ๒. อวุตฺตสมุจฺจย  รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้ คือ เพราะ ล แปลงนิคหิตที่สุดของ สํอุปสัคและ  

ปุํศัพท์ เป็น ลฺ  เช่น ปฏิสลฺลีโน, ปุลฺลิงฺคํ. 

ทำ ตัวรูป ตณฺหงฺกโร  ศัพท์เดิมคือ = ตณฺหํ + กโร

 เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิตเป็น งฺ ตณฺห   ํ  งฺ + กโร = วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตณฺหงฺกโร. (พระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกร)

ทำ ตัวรูป สงฺคโห  ศัพท์เดิมคือ = สํ + คโห

 เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิตเป็น งฺ ส   ํ  งฺ + คโห = วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  สงฺคโห. (การสงเคราะห์, การรวบรวม)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตณฺหงฺกโร” มีดังต่อไปนี้

 รณญฺชโห = รณํ + ชโห  (ละการเบียดเบียนของกิเลส, สละบาป)

 สณฺ€ิโต  = สํ + €ิโต  (ตั้งอยู่พร้อมแล้ว)

 ชุตินฺธโร  = ชุตึ + ธโร  (ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง)

 สมฺมโต  = สํ + มโต  (ถูกรู้แล้ว, เห็นด้วยแล้ว)

 ตงฺกโรติ  = ตํ + กโรติ  (กระทำ สิ่งนั้น)
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 ตงฺขณํ  = ตํ + ขณํ  (ในขณะนั้น)

 ตงฺฆตํ = ตํ + ฆตํ  (เนยใสนั้น, เปรียงนั้น, เนยเหลวนั้น)

 ธมฺมญฺจเร = ธมฺมํ + จเร  (พึงประพฤติ ซึ่งธรรม)

 ตญฺฉนฺนํ = ตํ + ฉนฺนํ  (ที่กำ บังนั้น, ที่ปกปิดนั้น, ที่เร้นลับ)

 ตญฺชาตํ  = ตํ + ชาตํ  (การเกิดนั้น)

 ตญฺญาณํ  = ตํ + ญาณํ  (ญาณนั้น, ปัญญานั้น)

 ตณฺ€านํ  = ตํ + €านํ  (สถานที่นั้น)

 ตณฺฑหติ  = ตํ + ฑหติ  (ย่อมเผา ซึ่งสิ่งนั้น)

 ตนฺตโนติ  = ตํ + ตโนติ  (ย่อมแผ่ออก ซึ่งสิ่งนั้น)

 ตนฺถิรํ  = ตํ + ถิรํ  (ความมั่นคงนั้น)

 ตนฺทานํ  = ตํ + ทานํ  (การให้นั้น, ทานนั้น)

 ตนฺธนํ  = ตํ + ธนํ  (ทรัพย์นั้น)

 ตนฺนิจฺจุตํ  = ตํ + นิจฺจุตํ  (พระนิพพานนั้น)

 ตมฺปตฺโต  = ตํ + ปตฺโต  (ถึงแล้ว ซึ่งที่นั้น)

 ตมฺผลํ  = ตํ + ผลํ  (ผลนั้น)

 เตสมฺโพโธ = เตสํ + โพโธ  (การตรัสรู้ ซึ่งธรรมเหล่านั้น)

 สมฺภูโต = สํ + ภูโต  (เกิดแล้ว, เจริญแล้ว, มีแล้ว)

 ตมฺมิตฺตํ  = ตํ + มิตฺตํ  (ซึ่งมิตรนั้น)

 กิงฺกโต  = กึ + กโต  (กระทำ อะไร)

 ทาตุงฺคโต = ทาตุํ + คโต  (ไปเพื่อให้)

ทำ ตัวรูป ปฏิสลฺลีโน  ศัพท์เดิมคือ = ปฏิ สํ + ลีโน

 เพราะ ล  แปลงนิคหิต เป็น ลฺ ปฏิ ส   ํ  ลฺ + ลีโน = วาศัพท์ใน วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปฏิสลฺลีโน. (ผู้หลีกเร้น, ผู้ปลีกตัวอยู่)

ทำ ตัวรูป ปุลฺลิงฺคํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุํ + ลิงฺคํ

 เพราะ ล  แปลงนิคหิต เป็น ลฺ ปุ  ํ  ลฺ + ลิงฺคํ = วาศัพท์ใน วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุลฺลิงฺคํ. (ปุงลิงค์, เพศชาย)
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ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ปฏิสลฺลีโน” มีดังต่อไปนี้

 ปฏิสลฺลาโน = ปฏิสํ + ลาโน  (ผู้หลีกเร้น, การปลีกตัวเพื่อหาความสงบ)

 สลฺลกฺขณา = สํ + ลกฺขณา  (ข้อกำ หนด, ความพิจารณา)

 สลฺเลโข = สํ + เลโข  (การขัดเกลากิเลส)

 สลฺลาโป = สํ + ลาโป  (การเจรจา, การสนทนา)

๕๐.  เอเห  ญํ.

 เอเห ในเพราะ เอ และ ห  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  ปปฺโปต ิย่อมถึง  ญ ํซึ่งความเป็น ญฺ             

วา บ้าง.

 (เพราะ เอ และ ห เบื้องหลัง แปลงนิคหิต เป็น ญฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปจฺจตฺตญฺเญว ศัพท์เดิมคือ = ปจฺจตฺตํ + เอว

 เพราะสระเอ แปลงนิคหิต เป็น ญฺ ปจฺจตฺต  ํ  ญฺ + เอว = เอเห ญํ.

 ญฺ สทิสเทฺวภาวะ ปจฺจตฺต  ญฺ-ญฺ + เอว = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปจฺจตฺตญฺเญว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปจฺจตฺตญฺเญว. (เฉพาะตนนั่นเทียว)

ทำ ตัวรูป ตญฺเญว  ศัพท์เดิมคือ = ตํ + เอว

 เพราะสระเอ แปลงนิคหิต เป็น ญฺ ต   ํ  ญฺ + เอว = เอเห ญํ.

 ญฺ สทิสเทฺวภาวะ ต  ญฺ-ญฺ + เอว = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ เอ ตญฺเญว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตญฺเญว. (นั้นนั่นเทียว)

ทำ ตัวรูป ตญฺหิ  ตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ตํ + หิ  ตสฺส

 เพราะ ห หลัง แปลง นิคหิต เป็น ญฺ ต   ํ  ญฺ + หิ  ตสฺส = เอเห ญํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตญฺหิ  ตสฺส. (ก็ อ.สิ่งนั้น แห่ง...นั้น)

ทำ ตัวรูป เอวญฺหิ  โว  ศัพท์เดิมคือ = เอวํ + หิ  โว
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 เพราะ ห หลัง แปลง นิคหิต เป็น ญฺ เอว   ํ  ญฺ + หิ  โว = เอเห ญํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอวญฺหิ  โว. (อย่างนี้, ก็, อ.ท่าน ท.)

๕๑.  ส  เย  จ.

 เย ในเพราะ ย  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  สห (ยกาเรน) กับ ด้วยนิมิตคือ ย อักษร   

ปปฺโปติ ย่อมถึง  ญ ํซึ่งความเป็น ญฺ  จ ด้วย.

 (เพราะยฺหลัง แปลง นิคหิต กับ ยฺ เป็น ญฺ)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “ญํ” จากสูตรว่า “เอ เห ญํ” 

มาไว้ในสูตรนี้และไม่ให้ตามไปสู่สูตรอื่นอีก.

ทำ ตัวรูป สญฺโญโค  ศัพท์เดิมคือ = สํ + โยโค

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ โอ ส   ํ + ยฺ  โอโค = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ ยฺ หลัง แปลงนิคหิตกับ ยฺ เป็น ญฺ ส  ํ+ยฺ  ญฺ + โอโค = ส เย จ.

 ญฺ สทิสเทฺวภาวะ ส  ญฺ-ญฺ + โอโค = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ โอ สญฺโญโค = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สญฺโญโค. (การซ้อน, การประกอบ)

ทำ ตัวรูป สญฺญาจิกาย  ศัพท์เดิมคือ = สํ + ยาจิกาย

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อา ส   ํ + ยฺ  อาจิกาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ ยฺ หลัง แปลงนิคหิตกับ ยฺ เป็น ญฺ ส   ํ+ยฺ ญฺ + อาจิกาย = ส เย จ.

 ญฺ สทิสเทฺวภาวะ ส  ญฺ-ญฺ + อาจิกาย = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา สญฺญาจิกาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สญฺญาจิกาย. (ขอด้วยตนเอง)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “สญฺโญโค” มีดังต่อไปนี้

 สญฺโญชนํ = สํ + โยชนํ  (สังโยชน์, เครื่องร้อยรัด)

 สญฺญโต  = สํ + ยโต  (สำ รวมแล้ว)

 ยญฺญเทว  = ยํ + ยเทว  (ใด ๆ นั่นเทียว)

 อานนฺตริกญฺญมาหุ = อานนฺตริกํ + ยมาหุ  (กล่าวแล้ว ซึ่งคำ ใดที่สืบต่อเนื่องกัน)
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๕๒.  มทา  สเร.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  มทา อ.การแปลงเป็น มฺ และ ทฺ ท.  นิคฺคหีตสฺส แห่งนิคหิต   

โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น มฺ และ ทฺ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.   เป็น อาเทสวิธิสูตร.   ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยควิภาค) ว่า “มทา” เพราะ

พยัญชนะหลัง แปลงนิคหิตเป็น มฺ และ ทฺ ได้บ้าง เช่น พุทฺธมฺ  สรณมฺ  คจฺฉามิ,  ตทฺธิตํ (ตํ + หิตํ). การที่จะแปลง

นิคหิตเป็น ทฺ ได้นั้น ต้องอยู่หลังจาก ยศัพท์  ตศัพท์ และเอตศัพท์เท่านั้น เช่น ยทนิจฺจํ = ยํ + อนิจฺจํ, ตทนตฺตา = 

ตํ + อนตฺตา, เอตทโวจ = เอตํ + อโวจ เป็นต้น

โยควิภาค : การแบ่งสูตรมี ๓ แบบ

 (๑) วินาธิการโยควิภาค การแบ่งสูตรโดยเว้นตัวที่ตามมา เช่น “โยนํ  โน” วินาธิการโยควิภาคะในสูตร 

“โยนํ  โน” โดยเว้นบทว่า “กตรสฺสา” ที่ตามมา ฉะนั้น จึงสามารถที่จะแปลง โยวิภัตติเป็น โน ได้ แม้หลังจากบท

ที่ไม่ได้ทำ รัสสะ คือเป็นรัสสะโดยปกติ เช่น สารมติโน มาจาก “สารมติ + โย”.

 (๒) ทฺวิธากรณโยควิภาค  การแบ่งสูตรโดยแยกเป็นสองส่วน เช่น “มทา” ทฺวิธากรณโยควิภาคะในสูตร  

“มทา  สเร”. ฉะนั้น เพราะพยัญชนะหลัง สามารถแปลงนิคหิตเป็น มฺ ได้ เช่น “พุทฺธมฺ  สรณมฺ  คจฺฉามิ”.

 (๓) วิสุํกรณโยควิภาค การแบ่งสูตรโดยแยกเป็นส่วน ๆ เช่น “โอภาโว  กฺวจิ” วิสุงกรณโยควิภาคะ 

ในสูตร “โอภาโว  กฺวจิ  โยสุ  วการสฺส” ฉะนั้น เพราะนาวิภัตติและสวิภัตติ สามารถแปลง อ ของ ภ (ภวนฺตศัพท์) 

เป็น โอ ได้ เช่น โภตา, โภโต. และด้วยการแบ่งสูตรเป็นส่วน ๆ ในสูตร “โท  ธสฺส  จ” เช่น โก  คสฺส, โพ  วสฺส, 

โฏ  ตสฺส เป็นต้น การแบ่งสูตรแบบนี้ ก็เป็นการแบ่งสูตรโดยการแยกเป็นส่วน ๆ เหมือนกัน

ทำ ตัวรูป ตมหํ พฺรูมิ  ศัพท์เดิมคือ = ตํ + อหํ  พฺรูมิ

 เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น มฺ ต   ํ  มฺ + อหํ = มทา สเร.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ตมหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตมหํ พฺรูมิ. (เพราะเหตุนั้น อ.ข้าพเจ้า ย่อมกล่าว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตมหํ  พฺรูมิ” มีดังต่อไปนี้

 ยมาหุ  = ยํ + อาหุ  (กล่าวแล้ว ซึ่งคำ ใด)

 ธนเมว  = ธนํ + เอว  (ทรัพย์นั่นเทียว)
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 กิเมตํ  = กึ + เอตํ  (นั่นอะไร)

 นินฺทิตุมรหติ = นินฺทิตุํ + อรหติ  (ย่อมควร เพื่ออันติเตียน)

ทำ ตัวรูป เอตทโวจ  ศัพท์เดิมคือ = เอตํ + อโวจ

 เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น ทฺ เอต   ํ  ทฺ + อโวจ = มทา สเร.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ เอตทโวจ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตทโวจ. (สตฺถา เอตทโวจ. อ.พระศาสดา ได้ตรัสแล้ว ซึ่งคำ นั่น)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “เอตทโวจ” มีดังต่อไปนี้

 ยทนิจฺจํ = ยํ + อนิจฺจํ  (สิ่งใด ไม่เที่ยง)

 ตทนตฺตา = ตํ + อนตฺตา  (สิ่งนั้น ไม่ใช่ตัวตน)

 เอตเทว  = เอตํ + เอว (นั่นนั่นเทียว)

ทำ ตัวรูป พุทฺธมฺ  สรณมฺ  คจฺฉามิ ศัพท์เดิมคือ = พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ

 เพราะพยัญชนะหลัง แปลงนิคหิตเป็น มฺ พุทฺธ   ํ มฺ, สรณ  ํ มฺ คจฺฉามิ = “มทา”โยควิภาคใน“มทาฯ”

  สำ เร็จรูปเป็น  พุทฺธมฺ  สรณมฺ  คจฺฉามิ. (ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง)

๕๓.  กฺวจิ  โลป™.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  ปปฺโปต ิย่อมถึง  โลป™ ซึ่งการลบ  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะสระหลัง ลบนิคหิต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น โลปวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตาสาหํ  ศัพท์เดิมคือ = ตาสํ + อหํ  

 เพราะสระหลัง ลบนิคหิต ตาส   ํ  + อหํ = กฺวจิ โลปํ.

 แยกพยัญชนะ สฺ  ออกจากสระ อ ตาสฺ  อ + อหํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ตาสฺ  อ + อหํ = สรา สเร โลปํ.

 เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆสระหลัง ตาสฺ + อ  อา  หํ  = ทีฆํ. (สูตรที่ ๑๗)

 นำ พยัญชนะสฺ ไปประกอบกับสระ อา ตาสาหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตาสาหํ. (แห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้น, อ.ข้าพเจ้า)
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ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “ตาสาหํ” มีดังต่อไปนี้

 วิทูนคฺคํ   = วิทูนํ + อคฺคํ  (ผู้เป็นยอด แห่งนักปราชญ์ทั้งหลาย)

 ตสฺส  อทาสาหํ = ตสฺส  อทาสึ + อหํ  (ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว แก่เขา)

 ตถาคตาหํ = ตถาคตํ + อหํ  (ข้าพเจ้า ขอถวายอภิวาท พระตถาคต)

 เอวาหํ  = เอวํ + อหํ  (อย่างนี้, ข้าพเจ้า)

 กฺยาหํ  = กึ + อหํ  (อะไร, ข้าพเจ้า)

๕๔.  พฺยญฺชเน  จ.

 พฺยญฺชเน  จ ในเพราะพยัญชนะด้วย  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  ปปฺโปต ิย่อมถึง  โลป™  

ซึ่งการลบ  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคหิต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น โลปวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรรถ อนุกฑฺฒน ดึง “กฺวจิศัพท์” จากสูตร “กฺวจิ  โลปํ” 

มาไว้ในสูตรนี้ ไม่ให้ตามไปสู่สูตรอื่น.

การลบนิคหิตทำ ได้ใน ๒ ฐานะ

 (๑) ฉนฺทานุรกฺขณฏฺ€าน  สถานที่ที่ต้องการรักษาฉันท์ ให้ลบนิคหิตได้  เช่น  เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํ.

 (๒) สุขุจฺจารณฏฺ€าน  สถานที่สวดสะดวก ก็ให้ลบนิคหิตได้เช่นกัน  เช่น คนฺตุกาโม.

ทำ ตัวรูป อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ ศัพท์เดิมคือ    = อริยสจฺจานํ + ทสฺสนํ

 เพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคหิต อริยสจฺจาน   ํ + ทสฺสนํ = พฺยญฺชเน จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ. (การเห็น ซึ่งอริยสัจจ์ทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํ ศัพท์เดิมคือ = เอตํ  พุทฺธานํ + สาสนํ 

 เพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคหิต เอตํ พุทฺธาน  ํ + สาสนํ = พฺยญฺชเน จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํ. (นั่น เป็นคำ สอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป สารตฺโต  ศัพท์เดิมคือ = สํ + รตฺโต

 เพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคหิต ส   ํ  + รตฺโต = พฺยญฺชเน จ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ  + รตฺโต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา สฺ  อ  อา + รตฺโต = ทีฆํ. (สูตรที่ ๓๗)

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา สารตฺโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สารตฺโต. (ผู้กำ หนัดยิ่ง, ผู้ยินดียิ่ง, ผู้หลงรัก)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “สารตฺโต” มีดังต่อไปนี้

 สาราโค  = สํ + ราโค  (ความกำ หนัดยิ่ง, ความยินดียิ่ง, ความหลงรัก)

 สารมฺโภ  = สํ + รมฺโภ  (การฉุนเฉียว, การโกรธ, การแข่งดี)

 อวิสาหาโร = อวิสํ + หาโร  (ไม่มีความวอกแวก, ไม่มีความฟุ้งซ่าน, ความไม่หวั่นไหว)

 จิรปฺปวาสึ = จิรํ + ปวาสึ  (ผู้จากไปนาน)  (ลบนิคหิตและเทฺวภาวะ)

 คนฺตุกาโม = คนฺตุํ + กาโม  (ประสงค์เพื่อจะไป)

 คนฺตุมโน  = คนฺตุํ + มโน  (มีใจเพื่อจะไป)

๕๕.  ปโร  วา  สโร. 

 สโร อ.สระ  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตมฺหา จากนิคหิต  ปปฺโปต ิย่อมถึง  โลป™ ซึ่งการลบ  วา บ้าง.

 (หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น โลปวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป กตนฺต ิ  ศัพท์เดิมคือ = กตํ + อิติ

 หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง  กตํ + อิ  ติ = ปโร วา สโร.

 แปลงนิคหิต เป็นวัคคันตะ นฺ กต   ํ  นฺ + ติ = วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  กตนฺต.ิ (กระทำ แล้ว ดังนี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “กตนฺติ” มีดังต่อไปนี้

 กินฺต ิ = กึ + อิติ  (อะไร ดังนี้)

 อภินนฺทุนฺติ = อภินนฺทุํ + อิติ  (เพื่ออันยินดี)

 อุตฺตตฺตํว = อุตฺตตฺตํ + อิว  (เพียงดัง เนื้อตากแห้ง, ร้อนแล้ว, ละลายแล้ว, ส่องแสงแล้ว)

 จกฺกํว = จกฺกํ + อิว  (เพียงดัง ล้อ, จักร)

 กลึว = กลึ + อิว  (เพียงดัง บาป, โทษ, เคราะห์ร้าย, ความระทมทุกข์)
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 หลนฺทานิ = หลํ + อิทานิ  (พอ, ในกาลนี้)

 กินฺทานิ = กึ + อิทานิ  (อะไร, ในกาลนี้)

 ตฺวํสิ = ตฺวํ + อสิ  (ท่าน, ย่อมเป็น)

 อิทมฺปิ = อิทํ + อปิ  (แม้นี้)

 อุตฺตริมฺปิ = อุตฺตรึ + อปิ  (แม้ยิ่ง)

 ทาตุมฺปิ = ทาตุํ + อปิ  (แม้เพื่ออันให้)

 สทิสํว = สทิสํ + เอว  (เหมือนกันนั่นเทียว)

๕๖. พฺยญฺชโน  จ  วิสญฺโญโค.

 สเร ครั้นเมื่อสระ  ปรสฺม ึ อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตมฺหา จากนิคหิต  ลุตฺเต ถูกลบแล้ว,  พฺยญฺชโน 

อ.พยัญชนะสังโยค  วิสญฺโญโค เป็นพยัญชนะอันปราศจากสังโยค  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย.

 (เมื่อลบสระหลังจากนิคหิตแล้ว ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น โลปวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเนื้อความที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร 

คือ ถ้ามีพยัญชนะสังโยค ๓ ตัว ให้ลบตัวหน้าเสียหนึ่งตัว เช่น อคฺยาคารํ (อคฺคิ + อคารํ).

ทำ ตัวรูป เอวํส  เต  อาสวา ศัพท์เดิมคือ = เอวํ + อสฺส 

 หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง เอวํ + อ  สฺส = ปโร วา สโร.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า เอวํ + สฺ  ส = พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอวํส  เต  อาสวา. (อ.อาสวะทั้งหลายเหล่านั้น ของบุคคลนั้น อย่างนี้)

ทำ ตัวรูป ปุปฺผํสา  อุปฺปชฺช ิ ศัพท์เดิมคือ = ปุปฺผํ + อสฺสา 

 หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง ปุปฺผํ + อ  สฺสา = ปโร วา สโร.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ปุปฺผํ + สฺ  สา = พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุปฺผํสา  อุปฺปชฺช.ิ (อ.ระดู ของหญิงนั้น เกิดขึ้นแล้ว)

ทำ ตัวรูป อคฺยาคารํ  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ + อคารํ 

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + อคารํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ อคฺคฺ  อิ  ยฺ + อคารํ = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 พยัญชนะสังโยคสามตัว ลบตัวหน้า อ  คฺ  คฺยฺ + อคารํ = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.
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 เพราะพยัญชนะหลัง ทีฆะ อ เป็น อา อคฺยฺ + อ  อา  คารํ = ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา อคฺยาคารํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺยาคารํ. (เรือนไฟ)

ทำ ตัวรูป วุตฺยสฺส  ศัพท์เดิมคือ = วุตฺติ + อสฺส 

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ วุตฺตฺ  อิ + อสฺส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ วุตฺตฺ  อิ  ยฺ + อสฺส = อิวณฺโณ ยํ นวา.

 พยัญชนะสังโยคสามตัว ลบตัวหน้า วุ  ตฺ   ตฺยฺ + อสฺส = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อ วุตฺยสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  วุตฺยสฺส. (อ.ความประพฤติ ของเขา)

๕๗.  นิคฺคหีตญฺจ.

 สเร  วา ในเพราะสระก็ดี  พฺยญฺชเน  วา ในเพราะพยัญชนะก็ดี  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตญฺจ  

อ.นิคหิตด้วย  อาคโม เป็นอาคม  โหติ ย่อมเป็น  กฺวจ ิบ้าง.

 (เพราะสระหรือพยัญชนะหลัง ลงนิคหิตอาคม บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ นิคฺคหีตํ, จ.  เป็น อาคมวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเนื้อความ  

ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ แปลง ป เป็น ว ได้ อุทาหรณ์ว่า  กา   วญฺญา (ศัพท์เดิมคือ  กา   ปญฺญา). การลงนิคหิตอาคมนี้  

ลงในสถานที่เพื่อการสวดสะดวก (สุขุจฺจารณฏฺ€าน).

ทำ ตัวรูป จกฺขุํ  อุทปาทิ ศัพท์เดิมคือ = จกฺขุ + อุทปาทิ

 เพราะสระหลัง ลงนิคหิตอาคม จกฺขุ   ํ + อุทปาทิ = นิคฺคหีตญฺจ.

  สำ เร็จรูปเป็น  จกฺขุํ  อุทปาทิ. (อ.ปัญญาจักษุ ได้เกิดขึ้นแล้ว)

ทำ ตัวรูป อณุํถูลานิ  ศัพท์เดิมคือ = อณุ + ถูลานิ

 เพราะพยัญชนะหลัง ลงนิคหิตอาคม อณุ   ํ + ถูลานิ = นิคฺคหีตญฺจ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อณุํถูลานิ. (ละเอียดและหยาบ)
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ทำ ตัวรูป ยาวญฺจิธ    ศัพท์เดิมคือ = ยาว + จ + อิธ 

 เพราะพยัญชนะหลัง ลงนิคหิตอาคม ยาว   ํ + จ + อิธ   = นิคฺคหีตญฺจ.

 แปลงนิคหิตเป็น วัคคันตะ ญฺ ยาว   ํ ญฺ + จ + อิธ = วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ยาวญฺจฺ  อ + อิธ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า ยาวญฺจฺ  อ + อิธ   = สรา สเร โลปํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ยาวญฺจิธ   = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยาวญฺจิธ. (เพียงใด, ก็, ใน...นี้)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “จกฺขุํ อุทปาทิ” มีดังต่อไปนี้

 อวํสิโร  = อว + สิโร  (มีศีรษะลง, หัวห้อยลง)

 ยาวญฺจิธ  ภิกฺขเว = ยาว + จ + อิธ  ภิกฺขเว  (เพียงใด, ก็, ใน...นี้, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย)

 ตํสมฺปยุตฺตา = ต + สมฺปยุตฺตา  (ประกอบแล้วด้วยสิ่งนั้น)

 ตงฺขเณ  = ต + ขเณ  (ในขณะนั้น)

 ตํสภาโว  = ต + สภาโว  (สภาวะนั้น)

๕๘.  อํ  พฺยญฺชเน  นิคฺคหีตํ.

 พฺยญฺชเน ในเพราะพยัญชนะ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  นิคฺคหีตํ อ.นิคหิต  อํ เป็น อํ  โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะพยัญชนะหลัง แปลงนิคหิต เป็น อํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป เอวํ  วุตฺเต  ศัพท์เดิมคือ = เอวํ + วุตฺเต 

 เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิต เป็น อํ เอว   ํ   ํ + วุตฺเต = อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหีตํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอวํ  วุตฺเต. (ครั้นเมื่อคำ  อย่างนี้ อันเรา กล่าวแล้ว, เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้ว)

ทำ ตัวรูป เอวํ  วุตฺเต  ศัพท์เดิมคือ = เอวํ + วุตฺเต 

 เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิต เป็น อํ เอว   ํ  อํ + วุตฺเต = อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหีตํ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ เอวฺ  อ  อํ + วุตฺเต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ เอวฺ  อ  อํ + วุตฺเต = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ เอวํ  วุตฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  เอวํ  วุตฺเต. (ครั้นเมื่อคำ  อย่างนี้ อันเรา กล่าวแล้ว, เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้ว)

 หมายเหตุ:- ถ้าทำ ตัวรูปแบบแรก ไม่ต้องมีการแยก-ลบ-รวม เพราะว่า อ อักษร ใน “อํ” นั้น ใส่เข้ามา 

เพื่อการออกเสียงได้เท่านั้น แต่ถ้าตามแบบที่สองนี้ ต้องมีการ แยก-ลบ-รวมด้วย เพราะว่าการแปลงนิคหิตเป็น “อํ” 

นั้น เป็นการแปลงที่มีสระ อ ติดมาด้วย

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ “เอวํ  วุตฺเต” มีดังต่อไปนี้

 ตํ  สาธุ = ตํ  สาธุ  (สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ดี)

 เอกํ  สมยํ  ภควา = เอกํ  สมยํ  ภควา  (ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า)

 อคฺคึว  สนฺธมํ = อคฺคึว  สนฺธมํ  (เพียงดัง ไฟ ที่พัดอยู่)

๕๙.  อนุปทิฏฺ€านํ  วุตฺต-โยคโต.

 สิทฺธิ อ.การสำ เร็จ  อนุปทิฏฺ€านํ  (อุทาหรณานํ)  แห่งรูปอุทาหรณ์ ท. อันยังไม่ได้แสดง  (โสตุชเนน)  

อันนักศึกษา   เวทิตพฺพา พึงทราบ  วุตฺตโยคโต โดยนัยที่กล่าวแล้ว.

 (นักศึกษาพึงทราบรูปสำ เร็จของบท มีอุปสัคและนิบาต เป็นต้น ที่ยังไม่ได้แสดงไว้ ตามนัยที่กล่าวแล้ว)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สุตตาติเทสสูตร สูตรชี้แจงสูตรที่ใช้ในการทำ ตัวรูป โดยใช้สูตรที่ผ่านมาแล้ว ในการ

ทำ ตัวรูปที่ยังไม่ได้แสดงไว้.

อติเทสสูตร คือสูตรที่ชี้แจง มี ๖ ประเภท

 (๑)  พฺยปเทสาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงชื่อ เช่น ตทฺธิตสมาสกิตกา  นามํวา  ตเวตุนาทีสุ  จ. สูตรนี้ให้ตั้ง

ตัทธิต สมาส และกิตก์ ยกเว้นบทที่ลง ตเว และตุนปัจจัย เป็นต้น เป็นที่สุด มีชื่อว่านาม

 (๒) นิมิตฺตาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงนิมิต เช่น ตถา  กตฺตริ  จ. สูตรนี้บอกให้แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุ  

กับ ยปัจจัย ในอรรถกัตตา โดยทำ นองที่แปลงในอรรถกรรม

 (๓) ตํรูปาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงการเปลี่ยนรูปอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น อมฺหตุมฺหนฺตุราช

พฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ  สฺมา  นาว. สูตรนี้บอกให้ทำ การเปลี่ยนรูป สฺมาวิภัตติ ที่อยู่หลังจาก อมฺห, ตุมฺห, นฺตุ

ปัจจัย, ราช, พฺรหฺม, อตฺต, สข สตฺถุ และปิตุศัพท์ เป็นต้น เป็นเหมือน นาวิภัตติ
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 (๔) ตํสภาวาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่ง เช่น อิตฺถิยํ  

ภาสิตปุมิตฺถี  ปุมาว  เจ. สูตรนี้ ให้ตั้งศัพท์วิเสสนะในอิตถีลิงค์ที่เคยเป็นปุงลิงค์ ให้เป็นเหมือนปุงลิงค์

 (๕) สุตฺตาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงสูตรเกี่ยวกับวิธีนั้น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว เช่น อนุปทิฏฺ€านํ  วุตฺตโยคโต. 

สูตรนี้แนะนำ ให้ใช้สูตรที่ผ่านมาแล้วในการทำ ตัวรูปของตัวอย่างที่ไม่ได้แสดงไว้

 (๖) การิยาติเทสสุตฺต  สูตรที่ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีทำ ตัวรูป เช่น เสเสสุ  นฺตุว. สูตรนี้บอกวิธีทำ ตัวรูปว่า ใน

วิภัตติที่เหลือ ก็ให้ตั้ง นฺตปัจจัย เหมือน นฺตุปัจจัย เมื่อตั้งเหมือน นฺตุปัจจัยแล้ว ก็ให้ทำ ตัวรูปเหมือนศัพท์ที่มี นฺตุปัจจัย

เป็นที่สุด

คาถาสรุป อติเทสสูตร ๖

 พฺยปเทโส  นิมิตฺตญฺจ ตํรูป™  ตํสภาวตา

 สุตฺตญฺเจว  ตถา  การิ- ยาติเทโสติ  ฉพฺพิโธ.  

อติเทสสูตร มี ๖ ประการ คือ พยปเทสาติเทสสูตร, นิมิตตาติเทสสูตร, 

ตังรูปาติเทสสูตร, ตังสภาวาติเทสสูตร, สุตตาติเทสสูตร และการิยาติ

เทสสูตร

อติเทสสูตร ๖ พร้อมอุทาหรณ์

 พฺยปเทโส  ตุ  นามํว  ตถา  กตฺตริ  นิมิตฺตํ,

 ตํรูป™  ปน  สฺมา  นาว ตํสภาโว  ปุมา  อิว,

 สุตฺตํ  อนุปทิฏฺ€านํ เสเสสุ  นฺตุว  การิยํ.

พยปเทสาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา’ตเว-  

ตุนาทีสุ จ”, นิมิตตาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “ตถา กตฺตริ จ”,  

ตังรูปาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุ- 

ปิตาทีหิ สฺมา นาว”, ตังสภาวาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “อิตฺถิยํ ภาสิต- 

ปุมิตฺถี ปุมาว เจ”, สุตตาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “อนุปทิฏฺ€านํ  

วุตฺตโยคโต” และการิยาติเทสสูตร เช่นสูตรว่า “เสเสสุ นฺตุว”
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ทำ ตัวรูป ตทมินาปิ  ชานาถ ศัพท์เดิมคือ = ตํ + อิมินาปิ  ชานาถ

 หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง ตํ +  อิ  มินาปิ = ปโร วา สโร.

 ลง อ อาคม  ตํ + อ-มินาปิ = “ตตฺรากาโร”โยควิภาคในโลปญฺจฯ

 เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น ทฺ ต   ํ ทฺ + อ  มินาปิ  = มทา สเร.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ตทมินาปิ  = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตทมินาปิ  ชานาถ. (อ.ท่านทั้งหลาย ย่อมทราบ ซึ่งสิ่งนั้น แม้ด้วยสิ่งนี้)

จบ วิธีของนิคหิตสนธิ

จบ สนธิกัณฑ์ ที่ ๑
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๑.  คันถารัมภะ แปลว่าอะไร? มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

๒. หลักในการเรียบเรียงคัมภีร์ปทรูปสิทธิมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

๓. จงอธิบายความหมายของคำ ว่า “ปทรูปสิทฺธิ” ซึ่งเป็นชื่อของคัมภีร์นี้ และคำ ว่า “ปท” หมายถึงอะไร?

๔. สิ่งที่ผู้แต่งหนังสือควรบอกแก่ผู้อ่านในเบื้องแรกมีเท่าไร? อะไรบ้าง? และในคัมภีร์ปทรูปสิทธินี้ได้บอกไว้ด้วย

หรือไม่?

๕. คำ ว่า “อตฺถ” ในสูตรว่า “อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต” หมายถึงอะไร? และเพราะเหตุใด สูตรนี้ท่านจึงไม่ตั้งสูตร

เป็น “อตฺโถ ปทสญฺญาโต” เพราะว่า เราจะทราบเนื้อความได้ด้วยบทมิใช่หรือ?

๖. พยัญชนพุทธิ คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในพยัญชนพุทธิ ๑๐ นั้น ประเภทใดบ้างที่เป็นเหตุทำ ให้กรรมวาจาเสีย? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๘. สังวัณณนาสูตร (การพรรณนาสูตร) มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

๙. คำ ว่า “อักษร” หมายความว่าอย่างไร? อักษรในภาษาบาลีมีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑๐.  คำ ว่า “ฐาน” แปลว่าอะไร? และจงแจกแจงอักษรในภาษาบาลีทั้งหมด โดยประเภทของฐาน

๑๑. คำ ว่า “กรณ์” แปลว่าอะไร? และจงแจกแจงอักษรในภาษาบาลีทั้งหมด โดยประเภทของกรณ์

๑๒. คำ ว่า “ปยตนะ” แปลว่าอะไร? และจงแจกแจงอักษรในภาษาบาลีทั้งหมด โดยประเภทของปยตนะ

๑๓. คำ ว่า “สระ” หมายความว่าอย่างไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑๔. รัสสสระ หมายความว่าอย่างไร? มีกี่ตัว? อะไรบ้าง? 

๑๕. ทีฆสระ หมายความว่าอย่างไร? มีกี่ตัว? อะไรบ้าง? 

๑๖. ครุมีทั้งหมดกี่อย่าง? อะไรบ้าง? และครุประเภทไหนบ้างที่มีใช้เฉพาะที่?

๑๗. คำ ว่า “พยัญชนะ” มีความหมายว่าอย่างไร? มีทั้งหมดกี่ตัว? แบ่งออกเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?

๑๘. สระและพยัญชนะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร? เพราะเหตุใดจึงเรียกชื่ออย่างนั้น? จงอธิบาย

๑๙. จงอธิบายคาถาดังต่อไปนี้

   ปญฺจนฺนํ   ปน   €านานํ ปฏิปาฏิวสาปิ  จ,

   นิสฺสยาทิปฺปเภเทหิ วุตฺโต  เตสมนุกฺกโม.

๒๐. จงอธิบายคำ ว่า “ปุพฺพาสยพฺยญฺชน” และ “ปราสยพฺยญฺชน”
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๒๑. คำ ว่า “นิคหิต” แปลว่าอะไร? นิคหิตนี้อาศัยอะไรในการออกเสียง และมีชื่อเรียกอะไรได้บ้าง?

๒๒. ลักษณะของสูตรมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงชี้แจง

๒๓. คำ ว่า “ปรสมัญญา” หมายความว่าอย่างไร? ได้แก่อะไรบ้าง? จงชี้แจง 

๒๔. พยัญชนะที่เป็นธนิตมีกี่ตัว? อะไรบ้าง? และที่เป็นสิถิลมีกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๒๕. พยัญชนะที่เป็นโฆสะมีกี่ตัว? อะไรบ้าง? และพยัญชนะที่เป็นอโฆสะมีกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๒๖. คำ ว่า “สวัณณะ” หรือ “สรูปะ” หมายความว่าอย่างไร? มีกี่คู่? อะไรบ้าง?

๒๗.  จงแปลสูตรว่า “ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย” และสูตรว่า “กฺวจาสฺวณฺณํ ลุตฺเต”

๒๘. คำ ว่า “สนธิ” แปลว่าอย่างไร? มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

๒๙. คำ ว่า “สระสนธิ” แปลว่าอย่างไร? และเครื่องมือที่ใช้ในการทำ สระสนธิมีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓๐. สนธิกิริโยปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำ สนธิมีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓๑. สูตรว่า “สรา  สเร  โลปํ” เพราะเหตุใด จึงไม่ตั้งสูตรเป็น “สโร  สเร  โลปํ” เพราะเวลาจะลบสระ ก็ลบสระ

เพียงตัวเดียวมิใช่หรือ?  จงแสดงเหตุที่ตั้งสูตรเป็นพหูพจน์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

๓๒. วิธิสูตร แปลว่าอะไร? มีทั้งหมดกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๓๓. “ยุตฺต”ศัพท์ในสูตรว่า “นเย  ปรํ  ยุตฺเต” มีประโยชน์อะไร?  จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๓๔. “วา”ศัพท์ในสูตรว่า “วา  ปโร  อสรูปา” มีอรรถอะไร? จงอธิบาย

๓๕. “จศัพท์” มีอรรถกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งตัวอย่าง และ “จศัพท์” ในสูตรว่า“ปุพฺโพ  จ” มีอรรถ

อะไร?

๓๖. จงแสดงอาเทส และอาเทสีในสูตรว่า “ยเมทนฺตสฺสาเทโส” ศัพท์ไหนเป็นอะไร? และการที่จะแปลง เอ เป็น ยฺ ได้

นั้น ต้องเป็น เอ ของศัพท์ใดบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๓๗. การที่จะแปลง โอ เป็น ว ได้นั้น ต้องเป็นโออักษรของศัพท์ใดบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๓๘. อธิการนัย หมายความว่าอย่างไร? มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๓๙. ในสูตรว่า “สพฺโพ  จํ  ติ”  การที่จะแปลง ติ ศัพท์ทั้งตัวเป็น จ ได้นั้น ต้องเป็น ติ ของศัพท์ใดบ้าง? จงแสดง

พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๔๐. สิ่งที่ควรคำ นึงถึงในการแปลความหมายของคำ ศัพท์มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

๔๑. สูตรว่า "โท  ธสฺส  จ" เพราะสระหลัง ให้ ธ เป็น ท ในบางอุทาหรณ์ แต่อยากทราบว่า จศัพท์ในสูตรดังกล่าว

มีประโยชน์อะไร? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
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๔๒. จงแสดงอรรถของ จศัพท์ ในสูตรว่า “ยวมทนตรลา จาคมา” พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และการลง ยฺอาคม

เป็นต้นนี้ ควรจัดอยู่ในสระสนธิหรือพยัญชนะสนธิ? เพราะเหตุอะไร? จงอธิบาย

๔๓. ปกติฐานะ การที่จะคงเป็นปกติรูปได้นั้น มีกี่ฐานะ? อะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

 การทำ ทีฆะ มีได้กี่ฐานะ? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

 การทำ รัสสะ มีได้กี่ฐานะ? อะไรบ้าง? จงอธิบาย

๔๔. การที่จะลบโออักษร ด้วยสูตรว่า “โลปญฺจ  ตตฺรากาโร” ได้นั้น ต้องเป็นโออักษรของศัพท์ใดบ้าง และจศัพท์

ในสูตร “โลปญฺจ  ตตฺรากาโร” นี้ มีอรรถอะไร? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๔๕. จงอธิบายคาถาต่อไปนี้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

   ยวตํ  ตลนาทีน- มาเทโส  จ  สยาทินํ,

   สหธาตฺวนฺตยาเทโส สีสกาโร  ตปาทิโต.

๔๖. การซ้อนพยัญชนะมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๔๗. การซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกันที่เรียกว่า “สทิสเทฺวภาวะ”นี้ มีได้ทั้งหมดกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๔๘. การซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกันที่เรียกว่า “อสทิสเทฺวภาวะ” นี้ มีได้ทั้งหมดกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๔๙. การซ้อนพยัญนะตัวที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ มีหลักการอย่างไร? และสามารถซ้อนข้างหน้าในวรรคของตัวเอง 

ได้ทุกตัวจริงหรือไม่? มีใช้ในพระบาลีบ้างหรือไม่? จงอธิบาย

๕๐. จงแสดงประโยชน์ของ “การศัพท์” ในสูตรว่า “ยวตํ  ตลนทการานํ  พฺยญฺชนานิ  จลญชการตฺตํ”

๕๑. จงแปลสูตรว่า “เอเตสโม  โลเป” และยกอุทหารณ์ประกอบความหมายของสูตรนี้

๕๒. จงแสดงอรรถของ “วาศัพท์” ในสูตรว่า “วคฺคนฺตํ  วา  วคฺเค” พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๕๓. เพราะเหตุใด สูตรว่า “ส  เย  จ”  จึงไม่ตั้งสูตรเป็น “สห  เย  จ”  จงแสดงเหตุผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างใน

พระบาลีมาประกอบ

๕๔. ในสูตรว่า “มทา  สเร”  การที่จะแปลง นิคหิต เป็น ท ได้นั้น ต้องเป็นนิคหิตที่อยู่หลังจากศัพท์ใดบ้าง?  จง

แสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๕๕. การแบ่งสูตร (โยควิภาค) มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

๕๖. การแบ่งสูตรว่า “มทา” ในสูตรว่า “มทา สเร” เป็นการแบ่งสูตรประเภทไหน และมีประโยชน์อะไร จึงต้องแบ่ง

สูตรนี้ จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

๕๗. จงแสดงความแตกต่างระหว่างวิธีการทำ ทีฆะในสระสนธิ กับในพยัญชนะสนธิ

๕๘. การที่จะลบนิคหิต ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ  โลปํ” ได้นั้น ลบได้ในสถานที่ใดบ้าง?
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๕๙. อติเทสสูตรมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  และสูตรว่า “อนุปทิฏฺ€านํ  วุตฺตโยคโต”  เป็นอติเทสสูตรประเภทไหน?

๖๐.  ก. จงตัดสนธิบทต่อไปนี้

   สเมตายสฺมา,  จกฺขายตนํ,  ธนํ มตฺถิ,  สฺวากฺขาโต,  โลกสฺสาติ.

   ข. จงต่อสนธิบทต่อไปนี้

   ชิน  อีริตํ,   อนุ  อทฺธมาสํ,   สาธุ  อาวุโส,   วิ  อญฺชนํ,   สมฺมา  อกฺขาโต.

๖๑. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “วูปสโม” และ “พุทฺธานุสฺสติ”

๖๒. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “ปจฺจตฺตํ” และ “ชจฺจนฺโธ” 

๖๓. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “คจฺฉามาติ” และ “สญฺญาติ”

๖๔. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “คจฺฉามีติ” และ “กิกีว”

๖๕. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “สาธูติ” และ “ภิกฺขูติ”?

๖๖. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “อุปาสิเกติ” และ “ภิกฺขโวติ”

๖๗. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “กตนฺติ”, “อทาสินฺติ” และ “อเหสุนฺติ”

๖๘. วิธีในการทำ สนธิมีกี่วิธี?  อะไรบ้าง?  จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

๖๙. สนธิมีประโยชน์อะไรในภาษาบาลี?



 อปฺปมฺปิ  เจ  สหิตํ  ภาสมาโน

 ธมฺมสฺส  โหติ  อนุธมฺมจารี

 ราคญฺจ  โทสญฺจ  ปหาย  โมหํ

 สมฺมปฺปชาโน  สุวิมุตฺตจิตฺโต

 อนุปาทิยาโน  อิธ  วา  หุรํ  วา

 ส  ภาควา  สามญฺญสฺส  โหติ.

                                                        (ขุ.ธ.)

ถึงจะพูด (เทศน์/สอน/บรรยาย) ธรรมะแม้น้อย แต่ประพฤติสมควรแก่

ธรรม ละราคะ โทสะ และโมหะได้ รู้แจ้งเห็นจริง มีจิตหลุดพ้น ไม่

ยึดมั่นถือมั่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เขาย่อมมีส่วนได้รับผลแห่งการ

บวช (สามัญญผล = ผลแห่งความเป็นสมณะ)
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ก. ความหมายของนาม

 คำ ว่า “นาม” แปลว่า ชื่อ (Nouns) เป็นชื่อของคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ เป็นต้น มีวิเคราะห์ว่า “อตฺถํ  นมตีติ 

นามํ. ย่อมน้อมไปสู่ความหมาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านาม”. ตามวิเคราะห์นี้พึงเห็นตัวอย่าง เช่น ปุริสศัพท์ ย่อมน้อม

ไปสู่ทัพพะ คือ บุรุษ หมายความว่า เมื่อกล่าวคำ ว่า “ปุริส” ก็ทำ ให้นึกถึงรูปร่างลักษณะของผู้ชาย หรือวิเคราะห์ว่า  

“อตฺตนิ  อตฺถํ  นาเมตีติ  นามํ. (นมุ+เณ+ณ) ย่อมยังความหมายให้น้อมมาในตน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านาม”. 

ตามวิเคราะห์นี้ พึงเห็นตัวอย่าง เช่น ปุริสศัพท์นี้ ย่อมดึงเอาความหมายของบุรุษมาไว้ในตน หมายความว่า คำ ว่า  

“ปุริส” นี้ สามารถอธิบายลักษณะของบุรุษได้ทั้งหมด เพราะความหมายของบุรุษอยู่ใน “ปุริสศัพท์”

ข. ประเภทของนาม

 ๑. นามมี ๒ ประเภท คือ

 (ก) อนฺวตฺถนาม คือนามที่เป็นไปตามอรรถ หรือตามความเป็นจริง เช่น ปุริโส. คำ ว่า“ปุริโส” นี้ 

แปลว่า “บุรุษ, ผู้ชาย” มีวิเคราะห์ว่า “มาตาปิตูนํ  หทยํ  ปูเรตีติ  ปุริโส. บุคคลใด ย่อมยังใจของบิดามารดาให้เต็ม  

เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าปุริส (บุรุษ)” จริงอย่างนั้น พ่อแม่ย่อมอิ่มเอิบใจ เมื่อได้ลูกชาย ฉะนั้น คำ ว่า “ปุริโส”  จึงเป็น 

อันวัตถนาม

 (ข) รุฬฺหีนาม คือนามที่ตั้งขึ้นมาสำ หรับเรียกขานเท่านั้น โดยไม่คำ นึงถึงความหมาย เช่น  

สิริวฑฺโฒ ชื่อสิริวัฑฒ์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยสิริ แต่เป็นชื่อของคนใช้ 

 ๒. นามมี ๓ ประเภท คือ

 (ก)  ปุลฺลิงฺคนาม  นามที่บ่งถึงเพศชายของศัพท์ เช่น รุกฺโข ต้นไม้

 (ข)  อิตฺถิลิงฺคนาม  นามที่บ่งถึงเพศหญิงของศัพท์ เช่น มาลา ระเบียบ

 (ค)  นปุงฺสกลิงฺคนาม  นามที่ไม่ระบุเพศชายและเพศหญิงของศัพท์ เช่น ธนํ ทรัพย์

 ๓. นามมี ๓ ประเภท คือ

  ๓.๑ สุทฺธนาม หรือนามนาม คือนามที่ล้วน ๆ ที่ใช้เป็นประธานของประโยค มี ๒ อย่าง คือ

 (ก)  สาธารณนาม  นามทั่วไปไม่เจาะจง เช่น นครํ เมือง

 (ข)  อสาธารณนาม นามที่ไม่ทั่วไป เจาะจง เช่น สาวตฺถี เมืองสาวัตถี
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         ๓.๒ คุณนาม นามที่แสดงลักษณะพิเศษของสุทธนามหรือนามนามว่าดีหรือชั่ว ขาวหรือดำ เป็นต้น 

มี ๓ ชั้น คือ  

   ๓.๒.๑  ชั้นปกติ เช่น ปาโป ผู้ชั่ว

   ๓.๒.๒  ชั้นวิเศษ เช่น ปาปตโร, ปาปิโย, ปาปิสิโก ผู้ชั่วกว่า

   ๓.๓.๓  ชั้นอติวิเศษ เช่น ปาปตโม, ปาปิฏฺโ€ ผู้ชั่วที่สุด

  ๓.๓ สพฺพนาม นามที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ ที่ สิ่งของที่กล่าวมาแล้ว มี ๒ อย่าง คือ

 (ก)  ปุริสสพฺพนาม นามที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้ มี ๓ บุรุษ คือ

  ๑) ปฐมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เรากล่าวถึง ได้แก่ ตศัพท์ (โส, เต.  สา, ตา.  ตํ, 

ตานิ)

  ๒) มัชฌิมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เราพูดด้วย ได้แก่ ตุมฺหศัพท์ (ตฺวํ, ตุมฺเห = ท่าน)

  ๓) อุตตมบุรุษ หมายถึง ตัวเราเอง ได้แก่ อมฺหศัพท์ (อหํ, มยํ = ข้าพเจ้า)

 (ข) วิเสสนสพฺพนาม สัพพนามที่ทำ หน้าที่เป็นตัวขยายสุทธนาม มี ๒๕ ตัว คือ  สพฺพ, 

กตร, กตม, อุภย, อิตร, อญฺญ, อญฺญตร, อญฺญตม, ปุพฺพ, ปร, อปร, ทกฺขิณ, อุตฺตร, อธร, ย, ต, เอต, อิม, อมุ, กึ, 

เอก, อุภ, ทฺวิ, ติ และ จตุศัพท์. [หมายเหตุ :- เฉพาะ ตศัพท์ เป็นได้ทั้งปุริสสัพพนามและวิเสสนสัพพนาม และกึศึพท์ 

มีใช้เป็นประธานได้]

 ๔. นามมี ๔ ประเภท คือ

  (ก) สามญฺญนาม คือนามที่มีสภาพเหมือนๆ กัน หรือชื่อทั่วไป เช่น รุกฺโข ต้นไม้

       (ข) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะพิเศษของคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น ให้รู้ว่าดีหรือชั่ว ขาวหรือ

ดำ  เป็นต้น เช่น นีโล สีเขียว

  (ค) กิริยานาม คือนามที่แสดงกิริยาอาการ เช่น ปาจโก ผู้หุง

       (ง) ยทิจฺฉานาม คือนามที่ตั้งขึ้นมาตามความพอใจ มิได้มุ่งเอาความหมาย เช่น สิริวฑฺโฒ ชื่อ

ทาสรับใช้ว่าสิริวัฑฒ์

ค. ส่วนประกอบที่สำ คัญของบทนาม

 ส่วนประกอบที่สำ คัญของบทนาม คือ ลิงค์ การันต์ และวิภัตติ ดังนี้

 ๑. ลิงค์ คือเพศของศัพท์ หรือปกติศัพท์ เข้าไปอยู่ในทุกๆ บทที่เป็นนาม ดังมีวิเคราะห์ว่า “ลิงฺเคติ  คเมติ   

โพเธตีติ  ลิงฺค ํ” ย่อมให้รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลิงค์.  ลิงค์นั้นมี ๓ ลิงค์ คือ
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 ๑.๑  ปุงลิงค์ ได้แก่เพศชาย เช่น  ปุริโส เป็นต้น

 ๑.๒ อิตถีลิงค์ ได้แก่เพศหญิง เช่น  อิตฺถี เป็นต้น

 ๑.๓ นปุงสกลิงค์ ได้แก่ไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิง เช่น  กุลํ เป็นต้น

การจัดลิงค์ของศัพท์ มี ๒ ประการ คือ

  ๑. ลิงค์ตามความเป็นจริง เช่น  ปุริโส แปลว่า บุรุษ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น

  ๒. ลิงค์โดยสมมติ เช่น ทาโร แปลว่า ภรรยา สมมติให้เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น

 ๒. การันต์

       คำ ว่า “การันต์” มาจาก “การ + อนฺต”. การ แปลว่า อักษร,  อนฺต แปลว่า ที่สุด. ได้แก่อักษร

ที่สุด ของศัพท์มี ๘ การันต์ คือ

 (๑)  อการนฺต  นามที่มี ออักษรเป็นที่สุด เช่น ปุริสศัพท์

 (๒)  อาการนฺต  นามที่มี อาอักษรเป็นที่สุด เช่น สาศัพท์

 (๓)  อิการนฺต  นามที่มี อิอักษรเป็นที่สุด เช่น อคฺคิศัพท์

 (๔)  อีการนฺต  นามที่มี อีอักษรเป็นที่สุด เช่น ทณฺฑีศัพท์

 (๕)  อุการนฺต  นามที่มี อุอักษรเป็นที่สุด เช่น ภิกฺขุศัพท์

 (๖)  อูการนฺต  นามที่มี อูอักษรเป็นที่สุด เช่น อภิภูศัพท์

 (๗)  โอการนฺต  นามที่มี โออักษรเป็นที่สุด เช่น โคศัพท์

 (๘)  นิคฺคหีตนฺต  นามที่มีนิคหิตเป็นที่สุด ได้แก่ กึศัพท์

 จัดการันต์ตามลิงค์ทั้งสาม ดังนี้

  ๑. ปุงลิงคนาม มี ๗ การันต์ คือ

 ๑.๑   อการันต์ มี ปุริสศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ปุริสาทิคณ

 ๑.๒   อาการันต์ มี สาศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า สาทิคณ

 ๑.๓   อิการันต์ มี อคฺคิศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อคฺคิยาทิคณ

 ๑.๔   อีการันต์ มี ทณฺฑีศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ทณฺฑิยาทิคณ

 ๑.๕  อุการันต์ มี ภิกฺขุศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ภิกฺขฺวาทิคณ

 ๑.๖  อูการันต์ มี อภิภูศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อภิภาทิคณ

 ๑.๗   โอการันต์ ได้แก่ โคศัพท์ 
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  ๒.  อิตถีลิงคนาม มี ๖ การันต์ คือ  

 ๒.๑   อาการันต์ มี กญฺญาศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า กญฺญาทิคณ

 ๒.๒  อิการันต์ มี รตฺติศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า รตฺติยาทิคณ

 ๒.๓   อีการันต์ มี อิตฺถีศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อิตฺถิยาทิคณ

 ๒.๔   อุการันต์ มี ยาคุศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ยาคุอาทิคณ

 ๒.๕   อูการันต์ มี ชมฺพูศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ชมฺพูอาทิคณ

 ๒.๖   โอการันต์ ได้แก่ โคศัพท์ 

  ๓.  นปุงสกลิงคนาม มี ๗ การันต์ คือ  

 ๓.๑   อการันต์ มี จิตฺตศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า จิตฺตาทิคณ

 ๓.๒   อาการันต์ มี อสฺสทฺธาศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อสฺสทฺธาทิคณ

 ๓.๓   อิการันต์ มี อฏฺ€ิศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อฏฺ€ิยาทิคณ

 ๓.๔   อีการันต์ มี สุขการีศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า สุขการิยาทิคณ

 ๓.๕   อุการันต์ มี อายุศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อายุอาทิคณ

 ๓.๖  อูการันต์ มี โคตฺรภูศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า โคตฺรภูอาทิคณ 

 ๓.๗  โอการันต์ ได้แก่ จิตฺตโคศัพท์

 ๓. วิภัตติ

     คำ ว่า “วิภัตติ” แปลว่า จำ แนก หรือแจกแจงอรรถของลิงค์ มีอรรถกรรม เป็นต้น และความเป็น

เอกพจน์ หรือพหูพจน์ มีวิเคราะห์ว่า “กมฺมาทิวเสน  เอกตฺตาทิวเสน  จ  ลิงฺคตฺถํ  วิภชนฺตีติ  วิภตฺติโย”. ย่อมจำ แนก

อรรถของลิงค์ มีกรรม เป็นต้น และมีความเป็นของสิ่งเดียว เป็นต้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิภัตติ. หรือวิเคราะห์ว่า  

“ปาฏิปทิกตฺโถ  วิภชฺชเต  เอตายาติ  วิภตฺติ”. เนื้อความของปาฏิปทิกบท ย่อมถูกจำ แนก ด้วยวิภัตตินี้ เพราะเหตุนั้น 

ชื่อว่าวิภัตติ ได้แก่ วิภัตตินาม มี ๑๔ ตัว คือ  สิ  โย,  อํ  โย,  นา  หิ,  ส  นํ,  สฺมา  หิ,  ส  นํ,  สฺมึ  สุ.
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วิภัตติ ๗ หมวดและคําแปล

วิภัตติ    ลำ ดับที่    เอกวจนะ พหุวจนะ  อายตนิบาต (คำ แปลซึ่งเป็นคำ เชื่อมต่อศัพท์)

ปฐมา   ที่ ๑       สิ โย         อันว่า..... (อ.), อันว่า.....ทั้งหลาย (อ. ...... ท.)

ทุติยา    ที่ ๒       อํ โย         ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ตติยา  ที่ ๓     นา หิ          ด้วย, โดย, อัน, ตาม, (ข้าง, ทาง), เพราะ, มี, ด้วยทั้ง

จตุตถี    ที่ ๔      ส นํ           แก่, เพื่อ, ต่อ

ปัญจมี ที่ ๕     สฺมา หิ         แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ

ฉัฏฐี   ที่ ๖       ส นํ           แห่ง, ของ, เมื่อ

สัตตมี  ที่ ๗   สฺมึ สุ         ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน, ณ

อาลปนะ คำ ร้องเรียก สิ โย         แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่

 ๔.  วจนะ หรือพจน์

  คำ ว่า “วจนะ” หรือ “พจน์” เป็นคำ พูดที่แสดงจำ นวนของสิ่งที่พูดถึงว่ามีจำ นวนมากหรือน้อย  

มี ๒ อย่าง คือ

 (ก)  เอกวจนะ หรือ เอกพจน์ แสดงจำ นวนของสิ่งที่พูดว่ามีอย่างเดียว

 (ข)  พหุวจนะ หรือ พหูพจน์ แสดงจำ นวนของสิ่งที่พูดมีจำ นวนมาก ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป

  การที่เราจะทราบว่าเป็นเอกวจนะ หรือพหุวจนะได้นั้น วิภัตติทั้ง ๑๔ ตัว เป็นตัวบอกให้ทราบ

ฆ.  จุดประสงค์ในการศึกษาเรื่องนาม  

 ๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบลิงค์ของนามศัพท์   

 ๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบการันต์

 ๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวิภัตติ 

 ๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวจนะหรือพจน์

 ๕.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลา





๒. น�มกัณฑ์

๒.๑ ปุงลิงคน�ม
๒.๑.๑ อก�รันต์ ปุงลิงค์ ปุริสศัพท์

๖๐. ชินวจน-ยุตฺตํ  หิ.

 ปุพฺพาปรํ สพฺพสุตฺตวุตฺติอุทาหรณํ อ.สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ทั้งปวง อันมีอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง  

 ชินวจนยุตฺตํ  หิ เป็นของสมควรต่อพระพุทธพจน์นั่นเทียว  ภเว พึงเป็น.  

 (สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง สมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้น)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ชินวจนยุตฺตํ, หิ.  เป็น อธิการสูตร สูตรสำ หรับตามไปสู่สูตรอื่นทั้งหมด.  หิศัพท์ : มีอรรถ  

สนฺนิฏฺ€านาวธารณ  ตัดสินลงไปเลยว่า ทั้งสูตร วุตติ และอุทาหรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในคัมภีร์กัจจายนะนี้ ต้องเป็นของ

สมควรต่อพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกเท่านั้น

๖๑. ลิงฺคญฺจ  นิปฺปจฺจเต.

 ลิงฺคญฺจ อ.ลิงค์ด้วย  ธาตุ จ อ.ธาตุด้วย  ชินวจนยุตฺตํ หิ อันสมควรต่อพระพุทธพจน์นั่นเทียว นิปฺปจฺจเต 

ย่อมถูกให้ตั้งไว้.

 (ตั้งลิงค์และธาตุที่สมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้น)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ลิงฺคํ, จ, นิปฺปจฺจเต.  เป็น ปริภาสาสูตร สูตรที่เป็นคำ สั่ง ให้ตั้งปกติรูปไว้ โดยทั้งลิงค์และ

ธาตุ ต้องให้มีสระเป็นที่สุด.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้ คือ รวบรวม

เอาธาตุด้วย ฉะนั้น จึงต้องตั้งธาตุว่า ภู, คมุ เป็นต้น โดยมีสระเป็นที่สุด

๖๒. ตโต  จ  วิภตฺติโย.

 วิภตฺติโย อ.วิภัตติ ท.  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  ตโต  (ลิงฺเคหิ) จากลิงค์ ท.เหล่านั้น  จ ด้วย.

 (ลงวิภัตติ หลังจากลิงค์เหล่านั้น)  

 สูตรนี้มี ๓ บท.   เป็น วิภัตติวิธิสูตร คือ วิธีลงวิภัตติ มี สิวิภัตติ เป็นต้น.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  

รวบรวมเอาอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้ คือ แม้หลังจากนิบาตที่มี ตเว และตุนปัจจัย เป็นต้นเป็นที่สุด เช่น กาตเว,  

กาตุน, กตฺวา, กตฺวาน เป็นต้น ให้ลงวิภัตติ ด้วย จศัพท์ในสูตรนี้
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๖๓. สิ-โย-อํ-โย-นา-หิ-ส-นํ-สฺมา-หิ-ส-นํ-สฺมึ-สุ.

 สิ-โย-อํ-โย-นา-หิ-ส-นํ-สฺมา-หิ-ส-นํ-สฺมึ-สุ อันว่า สิ โย, อํ โย, นา หิ, ส นํ, สฺมา หิ, ส นํ และ สฺมึ สุ  

ทั้งหลาย  วิภตฺติโย มีชื่อว่าวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (ตั้ง สิ โย, อํ โย, นา หิ, ส นํ, สฺมา หิ, ส นํ และสฺมึ สุ มีชื่อว่าวิภัตติ)

 สูตรนี้มีบทเดียว.  เป็น สัญญาสูตร.

วิภัตติ ๗ หมวดและคําแปล

ไวยากรณ์    อรรถกถา    เอกวจนะ พหุวจนะ   อายตนิบาต (คำ แปลซึ่งเป็นคำ เชื่อมต่อศัพท์)

ป€มา         ปจฺจตฺต สิ โย           อันว่า..... (อ.), อันว่า.....ทั้งหลาย (อ. ...... ท.)

อาลปน      อาลปน      สิ โย     แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่

ทุติยา     อุปโยค   อํ โย     ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ตติยา   กรณ   นา หิ   ด้วย, โดย, อัน, ตาม, (ข้าง, ทาง), เพราะ, มี, ด้วยทั้ง

จตุตฺถี     สมฺปทาน   ส นํ             แก่, เพื่อ, ต่อ

ปญฺจมี    นิสฺสกฺก   สฺมา หิ             แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ

ฉฏฺ€ี    สามี     ส นํ             แห่ง, ของ, เมื่อ

สตฺตมี    ภุมฺม    สฺมึ สุ   ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน, ณ

 หมายเหตุ :- ถ้าเป็นพหุวจนะ ให้เพิ่มคำ ว่า “ทั้งหลาย (ท.) ข้างท้ายด้วย,  ปฐมาวิภัตติกับอาลปนะ ใช้ สิ 

กับ โย วิภัตติเหมือนกัน แต่ออกสำ เนียงอายตนิบาตต่างกัน

คาถาสรุป คำ เรียกวิภัตติที่ใช้ในอรรถกถา

 ปจฺจตฺตมุปโยคญฺจ กรณํ  สมฺปทานิยํ

 นิสฺสกฺกํ  สามิวจนํ ภุมฺมาลปนมฏฺ€มํ.

ปัจจัตตะ (ปฐมาวิภัตติ), อุปโยคะ (ทุติยาวิภัตติ), กรณะ (ตติยา 

วิภัตติ), สัมปทาน (จตุตถีวิภัตติ), นิสสักกะ (ปัญจมีวิภัตติ), สามี 

(ฉัฏฐีวิภัตติ), ภุมมะ (สัตตมีวิภัตติ) และอาลปนะ เป็นที่แปด
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๖๔. ตทนุปโรเธน.

 ลิงฺคํ อ.ลิงค์  นิปฺปจฺจเต ย่อมถูกให้สำ เร็จ  ตทนุปโรเธน โดยไม่ขัดแย้งต่อพระพุทธพจน์นั้น  จ ด้วย.

 (ลิงค์และธาตุย่อมถูกให้สำ เร็จโดยไม่ขัดแย้งต่อพระพุทธพจน์)  

 สูตรนี้มีบทเดียว. เป็น ปริภาสาสูตร สูตรที่เป็นคำ สั่งให้สำ เร็จรูป โดยทั้งนามและอาขยาต มีเพียง ๒ วจนะ

เท่านั้น คือ เอกวจนะ และพหุวจนะ แต่ของสันสกฤต มี ๓ วจนะ คือ เอกวจนะ  ทวิวจนะ และพหุวจนะ

 จศัพท ์ที่ตามมา : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาอาขยาตด้วย ฉะนั้น แม้อาขยาตก็พึงให้สำ เร็จรูป โดย

ไม่ขัดต่อพระพุทธพจน์เช่นเดียวกับนามบท

๖๕. ลิงฺคตฺเถ  ป€มา.

 ป€มา อ.ปฐมาวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  ลิงฺคตฺเถ ในอรรถแห่งลิงค์.

 (ลงปฐมาวิภัตติ ในอรรถแห่งลิงค์)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.

๖๖. โส.  

 สิ อ.สิวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อโต จากลิงค์อันมี ออักษรเป็นที่สุด  โอ แปลงเป็น โอ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากลิงค์ที่เป็นอการันต์ แปลง สิวิภัตติ เป็น โอ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ สิ, โอ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

๖๗.  สรโลโป’มาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ  สรโลเป  ตุ  ปกติ.

 อมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ในเพราะอํวิภัตติ ตัวที่แปลงและปัจจัย เป็นต้น  สรโลโป อ.การลบสระหน้า  โหติ 

ย่อมมี,  สรโลเป ครั้นเมื่อการลบสระหน้า  กเต ถูกกระทำ แล้ว,  ปกติ อ.ความเป็นปกติสระหลัง  โหติ ย่อมมี  ต ุ

ห้ามลบสระหน้าบ้าง. 

 (เพราะอํวิภัตติ ตัวอาเทศและปัจจัย เป็นต้น ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ห้ามลบสระหน้าบ้าง)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ  สรโลโป, อมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ, สรโลเป, ตุ, ปกติ.  เป็น โลปวิธิสูตร.  ตุศัพท์ : มีอรรถ  

นิวตฺตาปนาวธารณ ห้ามลบสระหน้าในอุทาหรณ์ว่า ภิกฺขุนี (ภิกฺขุ + อินี) เป็นต้น
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ทำ ตัวรูป ปุริโส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปุริส + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ ปุริส + สิ   โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ ปุริโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริโส. (อ.บุรุษ, อ.บุคคล)

๖๘. สรูปาน’เมกเสสฺว’สกึ.

 เอกเสโส อ.การทำ ให้เหลือไว้เพียงศัพท์เดียว  สรูปานํ  (ปทพฺยญฺชนานํ) แห่งบทและพยัญชนะ ท. อันมี

สภาพเหมือนกัน  โหติ ย่อมมี  อสกึ ในที่ไม่ใช่ครั้งเดียว.

 (ในที่ไม่ใช่ครั้งเดียว ทำ เอกเสสเหลือไว้เพียงศัพท์เดียว แห่งบทและพยัญชนะที่มีสภาพเหมือนกัน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สรูปานํ, เอกเสโส, อสกึ.  เป็น  โลปวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยควิภาค)

ว่า “เอกเสสฺวสกึ” สามารถลบศัพท์ที่ไม่เหมือนกันให้เหลือหนึ่งศัพท์ได้ เช่น มาตา จ ปิตา จ ปิตโร เป็นต้น ในที่นี้  

รูปสำ เร็จเหลือ “ปิตโร” ไว้ แปลว่า “มารดาและบิดาทั้งหลาย”

เอกเสส คือ สิ่งที่เหมือนกัน เหลือไว้เพียงศัพท์เดียว มี ๒ อย่าง

 ๑.  สรูเปกเสส  เหลือไว้เพียงศัพท์เดียวในที่มีรูปหรืออรรถเหมือนกัน มี ๓ อย่าง คือ

  ๑.๑  สทฺทสรูเปกเสส  ศัพท์เหมือนกัน อรรถต่างกัน เหลือไว้ศัพท์เดียว  เช่น  มาโส  จ  มาโส  จ   

มาสา. เดือนด้วย ถั่วราชมาสด้วย ชื่อว่ามาสา. (เดือนและถั่วราชมาส)

  ๑.๒  อตฺถสรูเปกเสส  ศัพท์ต่างกัน แต่อรรถเหมือนกัน เหลือไว้เพียงศัพท์เดียว  เช่น  วงฺโก  จ   

กุฏิโล  จ  กุฏิลา. คดด้วย โกงด้วย ชื่อว่ากุฏิลา. (คดและโกง)

  ๑.๓  สทฺทตฺถสรูเปกเสส  ทั้งศัพท์และอรรถเหมือนกัน ก็เหลือไว้เพียงศัพท์เดียวเช่นกัน เช่น   

ปุริโส  จ  ปุริโส  จ  ปุริสา. บุรุษด้วย บุรุษด้วย ชื่อว่าปุริสา. (บุรุษและบุรุษ)

 ๒. วิรูเปกเสส  เหลือไว้เพียงศัพท์เดียว ในที่มีรูปไม่เหมือนกัน มี ๒ อย่าง คือ

  ๒.๑  ปุพฺพวิรูเปกเสส  เหลือไว้ศัพท์เดียว ในที่มีรูปไม่เหมือนกัน โดยลบศัพท์หลัง เหลือศัพท์หน้าไว้ 

เช่น  สาริปุตฺโต  จ  โมคฺคลฺลาโน  จ  สาริปุตฺตา. พระสารีบุตรด้วย พระโมคคัลลานะด้วย ชื่อว่าสาริปุตฺตา.  

(พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ)
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  ๒.๒  ปรวิรูเปกเสส  เหลือไว้ศัพท์เดียว ในที่มีรูปไม่เหมือนกัน โดยลบศัพท์หน้า เหลือศัพท์หลังไว้  

เช่น  มาตา  จ  ปิตา  จ  ปิตโร. มารดาด้วย บิดาด้วย ชื่อว่าปิตโร. (มารดาและบิดา)

คาถาสรุป สรูเปกเสส ๓

  สรูปสฺเสว  สทฺทตฺถ- สทฺทตฺถานํ  สภาวโต,

  ติพฺพิธตฺตํ  ยถา  มาสา กุฏิลา  ปุริสาติ  จ.          (สัททัตถเภทจินตา)

สรูเปกเสส มี ๓ อย่าง คือ (๑) สัททสรูเปกเสส เช่น มาสา  (๒) อัตถ 

สรูเปกเสส เช่น กุฏิลา (๓) สัททัตถสรูเปกเสส เช่น ปุริสา.

๖๙.  สพฺพ-โยนีน’มาเอ.

 อาเอ อ.การแปลงเป็นอาและเอ ท.  สพฺพโยนีนํ แห่งโย, นิ ปฐมาและโย, นิ ทุติยาทั้งตัว ท. ปเรสํ อันเป็น

เบื้องหลัง อโต จากอการันต์(ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์)  โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากอการันต์ แปลง โย, นิ ปฐมาวิภัตติ เป็น อา และโย, นิ ทุติยาวิภัตติ เป็น เอ บ้าง)

 สูตรนี้ มี ๒ บท คือ สพฺพโยนีนํ, อาเอ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ข้อกำ หนดในการแปลง มีดังนี้คือ ในปุงลิงค์ 

แปลง โยปฐมา เป็น อา และแปลง โยทุติยา เป็น เอ, ส่วนในนปุงสกลิงค์ แปลง โย เป็น นิ ก่อน แล้วจึงแปลง นิปฐมา 

เป็น อา และแปลง นิทุติยา เป็น เอ

ทำ ตัวรูป ปุริโส  จ  ปุริโส  จ  ปุริสา ศัพท์เดิมคือ = ปุริส   จ  ปุริส  จ

 หลัง ปุริส ลง สิ ปฐมาวิภัตติ  ปุริส + สิ,  ปุริส + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ ปุริส+ สิ โอ,ปุริส+ สิ โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ +โอ, ปุริสฺ  อ +โอ= ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ +โอ, ปุริสฺ  อ +โอ= สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ ปุริโส,  ปุริโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลัง จศัพท์ทั้งสอง ลง สิ ปฐมาวิภัตติ จ + สิ,  จ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากนิบาต ลบ สิวิภัตติ จ + สิ,  จ + สิ   = สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ.

 ปุริโส จ อ.บุรุษด้วย  ปุริโส จ อ.บุรุษด้วย  อิติ  อตฺเถ ในอรรถนี้

 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส ปุริโสจปุริโสจ = นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโท.

 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส ปุริโสจปุริโสจ = นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ.
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 ลบวิภัตติทั้งหลาย ปุริส + สิ, จ, ปุริส + สิ,  จ = เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ.

 เป็นปกติ  ปุริสจปุริสจ = ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส.

 ลบ จ ศัพท์ทั้งสอง ปุริส  จ  ปุริส  จ = วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

 ลบ ปุริสศัพท์หน้า  (เป็นสรูเปกเสส) ปุริส  ปุริส = สรูปานเมกเสสฺวสกึ.

 ตั้ง ปุริส เป็นนาม ปุริส = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาฯ

 หลัง ปุริส ลง โย ปฐมาวิภัตติ  ปุริส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ปุริส + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสา. (อ.บุรุษทั้งหลาย, อ.บุคคลทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป ปุริสา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง โย ปฐมาวิภัตติ  ปุริส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ปุริส + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสา. (อ.บุรุษทั้งหลาย, อ.บุคคลทั้งหลาย)

๗๐. อาลปเน  จ.

 ป€มา อ.ปฐมาวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  อาลปเน ในอรรถอาลปนะ  จ ด้วย.

 (ลงปฐมาวิภัตติ ในอรรถอาลปนะ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “ป€มาวิภตฺติ” หรือมีอรรถ 

วุตฺตสมุจฺจย รวบรวมการลงปฐมาวิภัตติ ในอรรถอาลปนะด้วย
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๗๑. อาลปเน  สิ  คสญฺโญ.

 สิ อ.สิวิภัตติ  อาลปเน ในอรรถอาลปนะ  คสญฺโญ มีชื่อว่า ค  โหต ิ ย่อมเป็น.

 (ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค)  

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๗๒. อการ-ปิตาทฺยนฺตาน’มา.

 เค ในเพราะสิวิภัตติอันมีช่ือว่า ค  อา อ.การแปลงเป็น อา อการปิตาทฺยนฺตานํ (สรานํ) แห่งสระ ท. อันเป็น

ที่สุดของอการันตศัพท์ และปิตุศัพท์ เป็นต้น  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสิอาลปนะชื่อ ค แปลงสระที่สุดของอการันตศัพท์และปิตุศัพท์ เป็นต้น เป็น อา)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ อการปิตาทฺยนฺตานํ, อา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. อาทิศัพท์ ใน ปิตาทิ หมายเอา สตฺถุศัพท์

๗๓. อากาโร  วา.

 เค ในเพราะ ค เบื้องหลัง  อากาโร อ.อาอักษร  อาปชฺชเต ย่อมถึง  รสฺสํ ซึ่งความเป็นรัสสะ  วา บ้าง.

 (เพราะ ค หลัง รัสสะ อา เป็น อ บ้าง). 

 สูตรนี้มี ๒ บท.   เป็น รัสสวิธิสูตร.  อาลปนะ แปลว่า การร้องเรียก มี ๒ อย่าง คือ (๑) ร้องเรียกในที่ไกล  

ต้องใช้เสียงยาว ใช้รูปเป็นทีฆะ และ (๒) ร้องเรียกในที่ใกล้ ใช้เสียงสั้น (รัสสะ) ต้องทำ รัสสะด้วยสูตรนี้

๗๔.  เสสโต  โลป™  ค’สิปิ.

 โค อ.สิอาลปนะอันมีชื่อว่า ค ด้วย สิป ิอ. สิ ลิงคัตถะด้วย ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  เสสโต  (ลิงฺคโต) จากลิงค์ 

อันเหลือจากลิงค์ที่ถูกแสดงด้วยสูตรว่า “สึ, โส, สฺยา จ” เป็นต้น  อาปชฺชเต ย่อมถึง  โลป™ ซึ่งการลบ.

 (ลบสิปฐมาวิภัตติ และสิอาลปนะที่ชื่อ ค ที่เหลือจากลิงค์ที่ถูกแสดงด้วยสูตรว่า “สึ, โส, สฺยา จ” เป็นต้น)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ เสสโต, โลปํ, คสิ, อปิ.  เป็น โลปวิธิสูตร.  อปิศัพท์ : มีอรรถ สมฺปิณฺฑน รวบรวม  

สิปฐมา วิภัตติ ซึ่งเป็นอรรถที่สอง



136 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทำ ตัวรูป ปุริส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สิ อาลปนะ  ปุริส + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค ปุริส + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา ปุริสฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 เพราะสิที่ชื่อ ค รัสสะ อา เป็น อ ปุริสฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค   ปุริสฺ  อ + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุริส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริส. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่บุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สิ อาลปนะ  ปุริส + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค ปุริส + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา ปุริสฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค ปุริสฺ  อา + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่บุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง โย อาลปนะ  ปุริส + โย = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ปุริส + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่บุรุษทั้งหลาย)
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๗๕. ยํ  กโรติ  ตํ  กมฺมํ.

 ปุคฺคโล อ.บุคคล  กโรติ ย่อมกระทำ   ยํ  (การกํ) ซึ่งการกใด,  ตํ  (การกํ) อ.การกนั้น  กมฺมํ มีชื่อว่ากรรม   

โหติ ย่อมเป็น.

 (บุคคลกระทำ การกใด การกนั้น มีชื่อว่ากรรม)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๗๖.  กมฺมตฺเถ  ทุติยา.

 ทุติยา อ.ทุติยาวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  กมฺมตฺเถ ในอรรถกรรม.  

 (ลงทุติยาวิภัตติ ในอรรถกรรม)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง อํ ทุติยาวิภัตติ  ปุริส + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุริสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริเส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง โย ทุติยาวิภัตติ  ปุริส + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ปุริส + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเส. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะบุรุษทั้งหลาย)
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๗๗. โย  กโรติ  ส  กตฺตา.

 โย  (การโก) อ.การกใด  กโรต ิ ย่อมกระทำ ,  โส  (การโก) อ.การกนั้น  กตฺตา มีชื่อว่ากัตตา  โหติ 

ย่อมเป็น.

 (การกใดย่อมกระทำ  การกนั้น มีชื่อว่ากัตตา)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๗๘. กตฺตริ  จ.

 ตติยา อ.ตติยาวิภัตติ  โหติ ย่อมลง กตฺตริ  จ ในอวุตตกัตตุการก (หรือ ในอรรถอนภิหิตกัตตา) ด้วย.

 (ลงตติยาวิภัตติ ในอรรถอนภิหิตกัตตาด้วย)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมการลงตติยาวิภัตติ ในอรรถ

อิตถัมภูตลักขณะ เช่น  สา  กาลี  ภินฺเนน  สีเสน  ปคฺฆรนฺเตน  โลหิเตน  ปฏิวิสฺสกานํ  อุชฺฌาเปสิ. (นางกาลีนั้น มี

ศีรษะแตกแล้ว มีเลือดไหลออกอยู่ โพนทะนา แก่หญิงผู้คุ้นเคยทั้งหลาย)

๗๙.  อโต  เนน.

 นา อ.นาวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อโต จากลิงค์อันเป็นอการันต์  เอน แปลงเป็น เอน  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากลิงค์ที่เป็นอการันต์ แปลง นาวิภัตติ เป็น เอน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อโต, นา, เอน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริเสน  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง นา ตติยาวิภัตติ  ปุริส + นา = กตฺตริ จ. 

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ปุริส + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสน. (อันบุรุษ) (ปุริเสน กตํ  กมฺมํ. อ.กรรม อันบุรุษ กระทำ แล้ว)
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๘๐. สุหิสฺว’กาโร  เอ.

 สุหิส ุในเพราะสุวิภัตติและหิวิภัตติ ท.  อกาโร อ.ออักษร  อาปชฺชเต ย่อมถึง  เอ ซึ่งความเป็น เอ.

 (เพราะสุวิภัตติและหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สุหิสุ, อกาโร, เอ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

๘๑.  สฺมา-หิ-สฺมึนํ  มฺหา-ภิ-มฺหิ  วา.

 มฺหาภิมฺหิ อ.การแปลงเป็น มฺหา, ภิ และ มฺหิ ท.  สฺมาหิสฺมึนํ แห่ง สฺมา, หิ และ สฺมึวิภัตติ ท.  โหนฺติ ย่อม

มี  วา บ้าง.

 (แปลง สฺมา เป็น มฺหา, หิ เป็น ภิ และ สฺมึ เป็น มฺหิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริเสห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ตติยาวิภัตติ  ปุริส + หิ = กตฺตริ จ. 

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสหิ. (อันบุรุษทั้งหลาย) (ปุริเสหิ กตํ. อ.กรรม อันบุรุษ ท. กระทำ แล้ว)

ทำ ตัวรูป ปุริเสภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ตติยาวิภัตติ  ปุริส + หิ = กตฺตริ จ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ปุริสฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสภิ. (อันบุรุษทั้งหลาย) (ปุริเสภิ กตํ. อ.กรรม อันบุรุษ ท. กระทำ แล้ว)
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๘๒. เยน  วา  กยิรเต  ตํ  กรณํ.

 ปุคฺคโล อ.บุคคล  กยิรเต ย่อมกระทำ   เยน  (การเกน) ด้วยการกใด  วา ก็ดี,  ตํ  (การกํ) อ.การกนั้น  

กรณํ มีชื่อว่ากรณะ  โหติ ย่อมเป็น.

 (บุคคลย่อมทำ ด้วยการกใด ก็ดี การกนั้น มีชื่อว่ากรณะ)

 สูตรนี้ มี ๕ บท.  เป็น สัญญาสูตร. 

๘๓. กรเณ  ตติยา.

 ตติยา อ.ตติยาวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  กรเณ ในกรณการก.  

 (ลงตติยาวิภัตติ ในกรณการก)  

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริเสน  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง นา ตติยาวิภัตติ  ปุริส + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ปุริส + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสน. (ด้วยบุรุษ) (อาวิฏฺเ€น ปุริเสน โส ปุญฺญํ กโรติ)

ทำ ตัวรูป ปุริเสหิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ตติยาวิภัตติ  ปุริส + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสหิ. (ด้วยบุรุษทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป ปุริเสภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ตติยาวิภัตติ  ปุริส + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ปุริสฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสภิ. (ด้วยบุรุษทั้งหลาย)

๘๔. ยสฺส  ทาตุกาโม  โรจเต  ธารยเต  วา  ตํ  สมฺปทานํ.

 ปุคฺคโล อ.บุคคล  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้  ยสฺส  (การกสฺส) แก่การกใด  โหติ ย่อมเป็น  วา ก็ดี,   

โรจเต ย่อมชอบใจ  ยสฺส  (การกสฺส) แก่การกใด  วา ก็ดี,  ธารยเต ย่อมทรงไว้  ยสฺส  (การกสฺส) แก่การกใด วา 

ก็ดี,  ตํ  (การกํ) อ.การกนั้น  สมฺปทานํ มีชื่อว่าสัมปทาน  โหติ ย่อมเป็น.

 (บุคคลประสงค์จะให้แก่การกใดก็ดี, ย่อมชอบใจแก่การกใดก็ดี, ย่อมทรงไว้แก่การกใดก็ดี, การกนั้น มีชื่อ

ว่าสัมปทาน)

 สูตรนี้มี ๗ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๘๕. สมฺปทาเน  จตุตฺถี.

 จตุตฺถี อ.จตุตถีวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  สมฺปทาเน ในสัมปทานการก.

 (ลงจตุตถีวิภัตติ ในสัมปทานการก)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.

๘๖.  สาคโม  เส.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  สาคโม อ.สฺอาคม  โหติ ย่อมลง.   

 (เพราะสวิภัตติทั้งจตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติ ลง สฺอาคม)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาคมวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริสสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง ส จตุตถีวิภัตติ  ปุริส + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะ สวิภัตติ ลง สฺอาคม ปุริส + สฺ - ส  = สาคโม  เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อบุรุษ)
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๘๗.  สุ-นํ-หิสุ  จ.

 สุนํหิสุ ในเพราะสุ นํ และหิวิภัตติ ท.  สรา อ.สระ ท.  อาปชฺชนฺเต ย่อมถึง  ทีฆํ ซึ่งความเป็นทีฆะ  จ ห้าม 

ทีฆะบ้าง.

 (เพราะ สุ นํ และหิวิภัตติ ทีฆะสระหน้า ห้ามทีฆะบ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ทีฆวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ กำ หนดว่า ห้ามทีฆะ อิ  กับ อุ 

บ้าง แต่ไม่ทั้งหมด บางอุทาหรณ์ก็มีรูปเป็นทีฆะได้

ทำ ตัวรูป ปุริสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง นํ จตุตถีวิภัตติ  ปุริส + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา ปุริสฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสานํ. (แก่, เพื่อ, ต่อบุรุษทั้งหลาย)

๘๘. ยสฺมา’ทเปติ  ภย’มาทตฺเต  วา  ต’ทปาทานํ.

 อเปติ ย่อมหลีกไป  ยสฺมา  (การกา) จากการกใด  วา ก็ดี,  ภย ํ อ.ความกลัว  ชายเต ย่อมเกิด  ยสฺมา  

(การกา) จากการกใด  วา ก็ดี,  อาทตฺเต ย่อมเรียนเอา  ยสฺมา  (การกา) จากการกใด  วา ก็ดี,  ตํ  (การกํ) 

อ.การกนั้น  อปาทานํ มีชื่อว่าอปาทาน  โหต ิย่อมเป็น.

 (ย่อมหลีกไป จากการกใด ก็ดี, ความกลัว ย่อมเกิดขึ้น จากการกใด ก็ดี, ย่อมเรียนเอา จากการกใด ก็ดี, 

การกนั้น มีชื่อว่าอปาทาน)

 สูตรนี้มี ๗ บท คือ ยสฺมา, อเปติ, ภยํ, อาทตฺเต, วา, ตํ, อปาทานํ.  เป็น สัญญาสูตร.

๘๙. อปาทาเน  ปญฺจมี.

 ปญฺจม ีอ.ปัญจมีวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  อปาทาเน ในอปาทานการก.

 (ลงปัญจมีวิภัตติ ในอปาทานการก).  

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น วิภัตติวิธิสูตร.
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๙๐.  สฺมา-สฺมึนํ  วา.

 อาเอ อ.การแปลงเป็น อา และ เอ ท.  สฺมาสฺมึนํ แห่งสฺมาวิภัตติและสฺมึวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง 

อโต จากลิงค์อันเป็นอการันต์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากอการันต์ แปลง สฺมาวิภัตติ เป็น อา และ สฺมึวิภัตติ เป็น เอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริสา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา  ปุริส + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากปุง, นปุง. แปลง สฺมา เป็น มฺหา  ปุริส + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสมฺหา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสสฺมา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริเสห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ  ปุริส + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสหิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะบุรุษทั้งหลาย)
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ทำ ตัวรูป ปุริเสภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ  ปุริส + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ปุริสฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสภิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะบุรุษทั้งหลาย)

๙๑. ยสฺส  วา  ปริคฺคโห  ตํ  สามี.

 ปริคฺคโห อ.ทรัพย์อันถูกครอบครอง  ยสฺส  (สามิโน) ของเจ้าของใด  อตฺถิ มีอยู่,  ตํ  ธนสามิกรูป™ 

อ.เจ้าของแห่งทรัพย์นั้น  สามี มีชื่อว่าสามี  โหติ ย่อมเป็น.

 (ทรัพย์อันถูกครอบครองของเจ้าของใด มีอยู่ เจ้าของทรัพย์นั้น มีชื่อว่าสามี)

 สูตรนี้มี ๕ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

๙๒.  สามิสฺมึ  ฉฏฺ€ี.

 ฉฏฺ€ี อ.ฉัฏฐีวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  สามิสฺม ึในอรรถสามี. 

 (ลงฉัฏฐีวิภัตติ ในอรรถสามี ความเป็นเจ้าของ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร. 

ทำ ตัวรูป ปุริสสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ  ปุริส + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะ สวิภัตติ ลง สฺอาคม ปุริส + สฺ - ส  = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสสฺส. (แห่ง, ของ, เมื่อบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ  ปุริส + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา ปุริสฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.
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 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุริสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสานํ. (แห่ง, ของ, เมื่อบุรุษทั้งหลาย)

๙๓. โย’ธาโร  ต’โมกาสํ.

 โย  (การโก) อ.การกใด  อาธาโร เป็นที่ตั้งแห่งกิริยาการกระทำ ,  ตํ  (การกํ) อ.การกนั้น  โอกาสํ มีชื่อ

ว่าโอกาส  โหต ิย่อมเป็น.

 (การกใด เป็นที่ตั้งแห่งกิริยาการกระทำ  การกนั้น มีชื่อว่าโอกาส)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ โย, อาธาโร, ตํ, โอกาสํ.  เป็น สัญญาสูตร.

๙๔.  โอกาเส  สตฺตมี.

 สตฺตมี อ.สัตตมีวิภัตติ  โหติ ย่อมลง  โอกาเส ในอรรถโอกาสการก. (โอกาส,ที่ว่าง,ที่รองรับ)

 (ลงสัตตมีวิภัตติ ในโอกาสการก)  

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น วิภัตติวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริเส  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ ปุริส + สฺมึ  เอ = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + เอ  = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุริสฺ  อ + เอ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเส. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริสมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากปุง.และนปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ ปุริส + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสมฺหิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนบุรุษ)
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ทำ ตัวรูป ปุริสสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  ปุริส + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสสฺมึ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนบุรุษ)

ทำ ตัวรูป ปุริเสส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส 

 หลัง ปุริส ลง สุ สัตตมีวิภัตติ  ปุริส + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปุริสฺ  อ + สุ  = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุริสฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุริเสสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริเสสุ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนบุรุษทั้งหลาย)

ปุริสสทฺทปทมาลา (บุรุษ, บุคคล)

วิภัตติ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. ปุริโส ปุริสา

อาลปนะ. โภ  ปุริส  ปุริสา ภวนฺโต  ปุริสา

ทุติยา. ปุริสํ ปุริเส

ตติยา. ปุริเสน ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

จตุตถี. ปุริสสฺส ปุริสานํ

ปัญจมี. ปุริสา  ปุริสมฺหา  ปุริสสฺมา ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

ฉัฏฐี. ปุริสสฺส ปุริสานํ

สัตตมี. ปุริเส  ปุริสมฺหิ  ปุริสสฺมึ ปุริเสสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. ปุริโส  ธมฺมํ  สุณาติ.   ปุริสา  ธมฺมํ  สุณนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

อา. โภ  ปุริส  อุปาสโก  ธมฺมํ  สุณาติ. ภวนฺโต  ปุริสา  อุปาสกา  ธมฺมํ  สุณนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................
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ทุ. พุทฺโธ  ปุริสํ  ภาสติ. พุทฺโธ  ปุริเส  ภาสติ.

 ......................................................................... .........................................................................

ต. สามเณโร  ปุริเสน  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉติ.   สามเณรา  ปุริเสหิ  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

จ. ปณฺฑิโต  ปุริสสฺส  ธมฺมํ  เทเสติ. ปณฺฑิตา  ปุริสานํ  ธมฺมํ  เทเสนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ปัญ. สามเณโร  ปุริสสฺมา  อเปติ.   สามเณรา  ปุริเสหิ  อเปนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

ฉ. ปุริสสฺส  ปุตฺโต.  ปุริสานํ  ปุตฺตา.

 ......................................................................... .........................................................................

ส. ปุริเส  โรทนฺเต,  ทารโก  วิหารํ  คจฺฉติ. ปุริเสสุ  โรทนฺเตสุ,  ทารกา  วิหารํ  คจฺฉนฺติ.

    ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

 

สุคตสทฺทปทมาลา (พระสุคตเจ้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ    

ปฐมา. สุคโต สุคตา

อาลปนะ. โภ  สุคต  สุคตา ภวนฺโต  สุคตา

ทุติยา. สุคตํ สุคเต

ตติยา. สุคเตน สุคเตหิ  สุคเตภิ

จตุตถี. สุคตสฺส สุคตานํ

ปัญจมี. สุคตา  สุคตมฺหา  สุคตสฺมา สุคเตหิ  สุคเตภิ

ฉัฏฐี. สุคตสฺส สุคตานํ

สัตตมี. สุคเต  สุคตมฺหิ  สุคตสฺมึ สุคเตสุ
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ศัพท์แจกตาม ปุริส มีดังนี้

สุร เทวดา อสุร อสูร นร   คน   

อุรค   งู     นาค   พญานาค, ช้าง ยกฺข ยักษ์, เทวดา 

คนฺธพฺพ   คนธรรพ์ กินฺนร   กินนร มนุสฺส   มนุษย์  

ปิสาจ   ปีศาจ    เปต เปรต มาตงฺค ช้าง

ชงฺคม   สัตว์ผู้เที่ยวไปในสงสาร  ตุรงฺค   ม้า          วราห   หมูป่า         

สีห   ราชสีห์   พฺยคฺฆ   เสือโคร่ง   อจฺฉ   หมี   

กจฺฉป   เต่า   ตรจฺฉ   หมาป่า  มิค   เนื้อ   

อสฺส   ม้า   โสณ   สุนัข   อาโลก   แสงสว่าง   

โลก   โลก   นิลย   บ้าน   อนิล   ลม  

จาค   การสละ   โยค   ความเพียร, สูตร   วายาม   ความพยายาม  

คาม   หมู่บ้าน   นิคม   นิคม, ตำ บล   อาคม   อาคม, การมา   

ธมฺม   ธรรม, บุญกุศล   กาม   กาม, ความใคร่   สํฆ   พระสงฆ์, หมู่   

โอฆ   ห้วงน้ำ    โฆส   เสียงก้อง   ปฏิฆ   ความเคียดแค้น 

อาสว   อาสวะ   โกธ   ความโกรธ   โลภ   ความโลภ  

สารมฺภ   การแข่งดี   ถมฺภ   หัวดื้อ, เสาเรือน   มท   ความเลินเล่อ    

มาน   ความถือตัว   ปมาท   ความประมาท   มกฺข   ความลบหลู่คุณ  

ปุนฺนาค   ต้นบุนนาค   ปูค   ต้นหมาก   ปนส   ต้นขนุน   

อสน   ต้นประดู่   จมฺปก   ต้นจำ ปา   อมฺพ   ต้นมะม่วง  

หินฺตาล   ต้นเต่าร้าง   ตาล   ต้นตาล   พกุล   ต้นพิกุล   

อชฺชุน   ต้นกุ่ม   กึสุก   ต้นทองกวาว   มนฺทาร   ต้นมณฑารพ   

กุนฺท   ต้นคล้า   ปุจิมนฺท   ต้นสะเดา   กรญฺช   ต้นกระเช้า   

รุกฺข   ต้นไม้   มยูร   นกยูง   สกุณ   นก  

อณฺฑช   นก   โกญฺจ   นกกระเรียน   หํส   หงส์
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ทำ ตัวรูป มโน  ศัพท์เดิมคือ = มน

 หลัง มน ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มน + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ มน + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ โอ มโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มโน. (อ.ใจ)

ทำ ตัวรูป มนา  ศัพท์เดิมคือ = มน

 หลัง มน ลง โย ปฐมาวิภัตติ  มน + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา มน + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนา. (อ.ใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มน  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สิ อาลปนะ  มน + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ อาลปนะ ชื่อ ค มน + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง อ เป็น อา มนฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 เพราะสิที่ชื่อค รัสสะ อา เป็น อ มนฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค   มนฺ  อ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ มน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มน. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ใจ)
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ทำ ตัวรูป มนา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สิ อาลปนะ  มน + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค มน + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา มนฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค   มนฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ใจ)

ทำ ตัวรูป มนา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง โย อาลปนะ  มน + โย = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา มน + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มนํ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง อํ ทุติยาวิภัตติ  มน + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ มนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะใจ)

ทำ ตัวรูป มเน  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง โย ทุติยาวิภัตติ  มน + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ มน + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเน. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะใจ ท.)

๙๕.  มโนคณาทิโต  สฺมึนาน’มิอา.

 อิอา อ.การแปลงเป็น อิ และ อา ท.  สฺมึนานํ แห่งสฺมึวิภัตติและนาวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง   

มโนคณาทิโต (สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. มี มโนคณะ เป็นต้น  โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากศัพท์ มีมโนคณะ เป็นต้น แปลง สฺมึ เป็น อิ และแปลง นา เป็น อา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ มโนคณาทิโต, สฺมึนานํ, อิอา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ลักษณะของมโนคณะมี ๓ ประการ

 (๑)  แปลง นา เป็น อา, ส เป็น โอ, สฺมึ เป็น อิ แล้วลง สฺอาคม เช่น  มนสา, มนโส, มนสิ

 (๒) เป็นกรรมของกิริยา แปลง อํทุติยาวิภัตติ เป็น โอ ได้  เช่น  กสฺสปสฺส  วโจ  สุตฺวา. ฟังแล้ว ซึ่งคำ  

ของพระกัสสปะ ในตัวอย่างนี้ บทว่า “วโจ” เป็นทุติยาวิภัตติ ลง อํวิภัตติ แปลง อํ เป็น โอ (ด้วยจศัพท์ใน สสฺส โจ) 

เพราะเป็นกรรมของกิริยา คือ “สุตฺวา” ฟังแล้ว

 (๓)  แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต  เช่น  มโนเสฏฺ€า (สมาส),  มโนมยา (ตัทธิต)

มโนคณาทิคณะ มี ๒ พวก

 (๑) พวก พิลศัพท์ มี ๘ ศัพท์ มีลักษณะเหมือนมโนคณะข้อที่ ๑ คือ ใน นา, ส และสฺมึวิภัตติ มีรูปเป็น สา, 

โส, สิ มีคาถาแสดงไว้ว่า

 พิลํ  พลํ  ทโม  วาโห ถาโม  ถามํ  ชโร  ชรา,

 ปทํ  มุขนฺตฺยฏฺ€าทฺยงฺก- ปุณฺณา  มโนคณาทิโก.

ศัพท์ ๘ ศัพท์เหล่านี้ คือ พิล  รู, โพลง,  พล  กำ ลัง,  ทม  การ

ฝึก,  วาห  เกวียน,  ถาม  กำ ลัง,  ชร  ชรา  ความแก่,  ปท บท 

เท้า, มุข หน้า, ปาก เป็นมโนคณาทิคณะ เพราะมีลักษณะเหมือนกับ

ของมโนคณะข้อแรก

 (๒) พวก อาปศัพท์ มี ๔ ศัพท์ มีลักษณะเหมือนมโนคณะ ข้อ ๒-๓ คือ แปลง อํทุติยาวิภัตติ เป็น โอ และ

แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต มีคาถาแสดงไว้ว่า
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 อาโป  จ  สรโท  วาโย รโช  รชนฺติ  อาทโย,

 อนฺตงฺกทฺวยสมฺปนฺนา มโนคณาทิโก  มตา.

ศัพท์ทั้งหลายเป็นต้นว่า  อาป น้ำ ,  สรท  ฤดูสรทะ, ปี,  วาย ลม, 

รช ฝุ่นธุลี พึงทราบว่าเป็นมโนคณาทิคณะ เพราะมีลักษณะเหมือนของ

มโนคณะ ๒ ข้อหลัง

๙๖.  ส  สเร  วา’คโม.

 สเร ในเพราะสระ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โส อาคโม อ.สฺอาคม  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  

มโนคณาทิโต (สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. มี มโนคณะ เป็นต้น  วา บ้าง.

 (หลังจากศัพท์ มีมโนคณะ เป็นต้น ลง สฺอาคม บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ โส, สเร, วา, อาคโม.  เป็น อาคมวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป มนสา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง นาตติยาวิภัตติ  มน + นา = กตฺตริ จ. (กรเณ ตติยา)

 หลังจากมโนคณะ แปลง นา เป็น อา มน + นา  อา = มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา.

 เพราะสระหลัง ลง สฺอาคม มน + สฺ - อา = ส สเร วาคโม.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา มนสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสา. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งใจ)

ทำ ตัวรูป มเนน  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง นา ตติยาวิภัตติ  มน + นา = กตฺตริ จ. (กรเณ ตติยา)

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน มน + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนน. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งใจ) 
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ทำ ตัวรูป มเนหิ  ศัพท์เดิมคือ = มน

 หลัง มน ลง หิ ตติยาวิภัตติ  มน + หิ = กรเณ ตติยา. 

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มนฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนหิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มเนภิ  ศัพท์เดิมคือ = มน

 หลัง มน ลง หิ ตติยาวิภัตติ  มน + หิ = กรเณ ตติยา. 

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มนฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ มนฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนภิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งใจ ท.) 

๙๗.  สสฺส  โจ.

 โอ  จ อ.การแปลงเป็น โอ ด้วย  สสฺส แห่ง สวิภัตติ  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง มโนคณาทิโต  (สทฺเทหิ) 

จากศัพท์ ท. มี มโนคณะ เป็นต้น  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากศัพท์ มีมโนคณะ เป็นต้น แปลง สวิภัตติ เป็น โอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สสฺส, จ, โอ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมการแปลง  

อํวิภัตติ เป็น โอ ได้ในกรณีที่เป็นกรรมของกิริยา เช่น  กสฺสปสฺส  วโจ  สุตฺวา...  ฟังแล้ว ซึ่งคำ  ของพระกัสสปะ...

ทำ ตัวรูป มนโส  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สจตุตถีวิภัตติ  มน + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากมโนคณะ แปลง ส เป็น โอ มน + ส  โอ = สสฺส โจ.

 เพราะสระหลัง ลง สฺอาคม มน + สฺ - โอ  = ส สเร วาคโม.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ มนโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนโส. (แก่, เพื่อ, ต่อใจ)
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ทำ ตัวรูป มนสฺส  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง ส จตุตถีวิภัตติ  มน + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม มน + สฺ - ส  = สาคโม  เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อใจ)

ทำ ตัวรูป มนานํ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง นํ จตุตถีวิภัตติ  มน + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา มนฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนานํ. (แก่, เพื่อ, ต่อใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มนา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  มน + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา  มน + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะใจ)

ทำ ตัวรูป มนมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  มน + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากปุง.และนปุง.แปลง สฺมา เป็น มฺหา  มน + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนมฺหา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะใจ)

ทำ ตัวรูป มนสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ  มน + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสฺมา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะใจ)
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ทำ ตัวรูป มเนหิ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ  มน + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มนฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนหิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มเนภิ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ  มน + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มนฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ มนฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนภิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มนโส  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ  มน + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี. 

 หลังจากมโนคณศัพท์ แปลง ส เป็น โอ มน + ส  โอ = สสฺส โจ.

 เพราะสระหลัง ลง สฺ อาคม มน + สฺ - โอ  = ส สเร วาคโม.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ มนโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนโส. (แห่ง, ของ, เมื่อใจ)

ทำ ตัวรูป มนสฺส  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ  มน + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม มน + สฺ - ส  = สาคโม  เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสฺส. (แห่ง, ของ, เมื่อใจ)
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ทำ ตัวรูป มนานํ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ  มน + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา มนฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา มนานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนานํ. (แห่ง, ของ, เมื่อใจ ท.)

ทำ ตัวรูป มนส ิ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  มน + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากมโนคณศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น อิ มน + สฺมึ  อิ = มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา.

 เพราะสระหลัง ลง สฺ อาคม มน + สฺ - อิ  = ส สเร วาคโม.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ มนสิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนใจ)

ทำ ตัวรูป มเน  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  มน + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ มน + สฺมึ  เอ = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + เอ  = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มนฺ  อ + เอ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเน. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนใจ)

ทำ ตัวรูป มนมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  มน + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากปุง และนปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ มน + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนมฺหิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนใจ)
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ทำ ตัวรูป มนสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  มน + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  มนสฺมึ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนใจ)

ทำ ตัวรูป มเนส ุ  ศัพท์เดิมคือ = มน 

 หลัง มน ลง สุ สัตตมีวิภัตติ  มน + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มนฺ  อ + สุ  = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มนฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ มเนสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มเนสุ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนใจ ท.)

มนสทฺทปทมาลา (ใจ)

วิภัตติ เอกวจนะ       พหุวจนะ    

ปฐมา. มโน  มนา

อาลปนะ. เห  มน  มนา  เห  มนา

ทุติยา. มนํ  มเน

ตติยา. มนสา  มเนน  มเนหิ  มเนภิ

จตุตถี. มนโส  มนสฺส  มนานํ

ปัญจมี. มนา  มนมฺหา  มนสฺมา  มเนหิ  มเนภิ

ฉัฏฐี. มนโส  มนสฺส  มนานํ

สัตตมี. มนสิ  มเน  มนมฺหิ  มนสฺมึ  มเนสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. มโน  วิสยํ  ชานาติ.   มนา  วิสยํ  ชานนฺติ. 

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

อา. เห  มน  อหํ  ตํ  น  ชานามิ. เห  มนา  มยํ  ตุมฺเห  น  ชานาม.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ทุ. อหํ  เอตสฺส  ปุริสสฺส  มนํ  น  ชานามิ. มยํ  เอเตสํ  ปุริสานํ  มเน  น  ชานาม.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ต. ปุคฺคโล  เจ  ปทุฏฺเ€น  มนสา  ภาสติ.   ปุคฺคลา  เจ  ปสนฺเนหิ  มเนหิ  ภาสนฺติ. 

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

จ. ธีโร  มนสฺส  อนุรูปํ  กมฺมฏฺ€านํ  กโรติ. ธีรา  มนานํ  อนุรูปํ  กมฺมฏฺ€านํ  กโรนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ปัญ. วิตกฺโก  มนสฺมา  อุปฺปชฺชติ. วิตกฺกา  มเนหิ  อุปฺปชฺชนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ฉ. มนสฺส  สงฺกปฺโป  โหติ. มนานํ  สงฺกปฺปา  โหนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ส. ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  มเน  โลโภ  อตฺถิ. เยสํ  ปุคฺคลานํ  มเนสุ  โลภา  สนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................
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ศัพท์แจกตาม มน เรียกว่า มโนคณะ มีดังนี้

วจ   คำ พูด  วย   วัย   เตช   เดช   ตป   ตบะ, ความเพียร  

เจต   ใจ   ตม   ความมืด   ยส   ยศ   อย   เหล็ก  

ปย   น้ำ นม   สิร   ศีรษะ   ฉนฺท   คัมภีร์ฉันท์, ความพอใจ, อำ นาจ, ความประสงค์  

สร   สระน้ำ    อุร   อก   รห   ที่ลับ   อห   วัน

คาถาสรุป มโนคณศัพท์

 มโน  วโจ  วโย  เตโช          ตโป  เจโต  ตโม  ยโส,

 อโย  ปโย  สิโร  ฉนฺโท         สโร  อุโร  รโห  อโห.

๙๘.  อา  สิมฺหิ.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  อา อ.การแปลงเป็น อา  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ   

โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คุณวา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา คุณว  นฺตุ+สิ  อา = อา สิมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คุณวฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวา. (คุณวา ปุริโส ติฏฺ€ติ. อ.บุรุษ ผู้มีคุณ ยืนอยู่)

๙๙.  นฺตุสฺส  นฺโต.

 โยมฺหิ ในเพราะโยวิภัตติ ป€เม อันเป็นปฐมาวิภัตติ  นฺโต อ.การแปลงเป็น นฺโต  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย     

สพฺพสฺเสว ทั้งตัวนั่นเทียว  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะโยปฐมาวิภัตติ แปลง นฺตุ ทั้งตัวกับ โย เป็น นฺโต บ้าง)
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 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. 

ทำ ตัวรูป คุณวนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโย เป็น นฺโต คุณว  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺโต. (คุณวนฺโต ปุริสา ติฏฺ€นฺติ. อ.บุรุษทั้งหลาย ผู้มีคุณ ยืนอยู่)

๑๐๐.  นฺตุสฺส’นฺโต  โยสุ  จ.

 สุนํหิสุ จ ในเพราะสุ, นํ และหิวิภัตติ ท.ด้วย   โยสุ จ ในเพราะโยวิภัตติ ท.ด้วย  อนฺโต  (อุกาโร) อ.อุอักษร  

อันเป็นที่สุด  นฺตุสฺส ของนฺตุปัจจัย  อาปชฺชเต ย่อมถึง  อตฺตํ ซึ่งความเป็น อ.

 (เพราะสุ, นํ, หิ และโยวิภัตติทั้งหลาย แปลง อุ ที่สุดของ นฺตุปัจจัย เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ นฺตุสฺส, อนฺโต, โยสุ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถ  

ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ เพราะ อํ นา สฺมา และสฺมึวิภัตติ แปลง อุ ที่สุด นฺตุ เป็น อ ได้.  อนฺตศัพท์ : มีอรรถ 

อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ คือให้แปลง โยวิภัตติ เป็น อิ ได้ ในนปุงสกลิงค์ เช่น  คุณวนฺติ  กุลานิ

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + โย    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + โย = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา คุณวนฺตฺ  อ + โย อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตา. (คุณวนฺตา ปุริสา ติฏฺ€นฺติ. อ.บุรุษทั้งหลาย ผู้มีคุณ ยืนอยู่)

๑๐๑. อวณฺณา  จ  เค.

 เค ในเพราะสิอาลปนะอันมีชื่อว่า ค  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง   อํ อ.การแปลงเป็น อํ ด้วย  อวณฺณา  จ อ.การ

แปลงเป็นอวัณณะ ท. ด้วย  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสิอาลปนะที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ, อ และ อา)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “อํ” มาไว้ในสูตรนี้.
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ทำ ตัวรูป คุณว ํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สิ อาลปนะ คุณวนฺตุ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คุณวนฺตุ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ คุณว  นฺตุ+สิ  อํ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คุณวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวฺ  อ + อํ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวํ. (แน่ะ...  ผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณว  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สิ อาลปนะ คุณวนฺตุ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คุณวนฺตุ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อ คุณว  นฺตุ+สิ  อ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คุณวฺ  อ + อ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวฺ  อ + อ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณว. (แน่ะ...  ผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สิ อาลปนะ คุณวนฺตุ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คุณวนฺตุ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา คุณว  นฺตุ+สิ  อา = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คุณวฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวฺ  อ + อา  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวา. (แน่ะ...  ผู้มีคุณ)
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ทำ ตัวรูป คุณวนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย อาลปนะ คุณวนฺตุ + โย = อาลปเน จ.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโย เป็น นฺโต คุณว  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺโต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย อาลปนะ คุณวนฺตุ + โย = อาลปเน จ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + โย    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + โย = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา คุณวนฺตฺ  อ + โย อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + อํ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + อํ = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + โย  = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ +โย = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ +โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ
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 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเต. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะผู้มีคุณ ท.)

๑๐๒.  โต-ติ-ตา  ส-สฺมึ-นาสุ.

 สสฺมึนาส ุในเพราะ ส, สฺมึ และนาวิภัตติ ท.  โตติตา อ.การแปลงเป็น โต ติ และ ตา ท. นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  

สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺต ิ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะ ส, สฺมึ และนาวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต, นฺตุ กับ สฺมึ เป็น ติ, นฺตุ กับ นา เป็น ตา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คุณวตา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นา ตติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุ กับ นา เป็น ตา คุณว  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวตา. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตน  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นา ตติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + นา    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + นา = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน คุณวนฺตฺ  อ + นา เอน= อโต เนน.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ ฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตน. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตห ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + หิ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + หิ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ  เอ + หิ= สุหิสฺวกาโร เอ.
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 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตหิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ คุณวนฺตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + หิ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + หิ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ  เอ + หิ= สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ คุณวนฺตฺ  เอ + หิ  ภิ= สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตภิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้มีคุณ ท.)

๑๐๓.  นฺตสฺส  เส  วา.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  นฺตสฺส อ.การแปลงเป็น นฺตสฺส  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วย 

วิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น นฺตสฺส บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ คุณวนฺตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงนฺตุกับสเป็น นฺตสฺส คุณว นฺตุ+ส  นฺตสฺส = นฺตสฺส เส วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวโต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ คุณวนฺตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต คุณว  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวโต. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้มีคุณ)
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๑๐๔.  นํมฺหิ  ตํ  วา.

 นํมฺห ิ ในเพราะนํวิภัตติ   ตํ อ.การแปลงเป็น ตํ  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ   

โหต ิ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คุณวต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ คุณวนฺตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ คุณว  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวตํ. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ คุณวนฺตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + นํ    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + นํ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา คุณวนฺตฺ  อ  อา + นํ= สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตานํ. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย)

ทำ ตัวรูป คุณวตา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากนฺตุปัจจัย ตั้ง สฺมา เป็น นา คุณวนฺตุ + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุ กับ นา เป็น ตา คุณว  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ)
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ทำ ตัวรูป คุณวนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + สฺมา   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + สฺมา = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา คุณวนฺตฺ อ + สฺมา อา= สฺมาสฺมึนํ วา.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ อุ + สฺมา   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ อุ อ + สฺมา = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากปุง.และนปุง.แปลง สฺมา เป็น มฺหา คุณวนฺตฺ อ + สฺมา มฺหา= สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวนฺตมฺหา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตมฺหา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + สฺมา   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + สฺมา = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวนฺตสฺมา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตสฺมา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตห ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + หิ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + หิ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.
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 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ  เอ + หิ= สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตหิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + หิ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + หิ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ  เอ + หิ= สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ คุณวนฺตฺ  เอ + หิ  ภิ= สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตภิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวโต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ คุณวนฺตุ + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต คุณว  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวโต. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ คุณวนฺตุ + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น นฺตสฺส คุณว นฺตุ+ส  นฺตสฺส = นฺตสฺส เส วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตสฺส. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ คุณวนฺตุ + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ คุณว  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวตํ. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้มีคุณ ท.)
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ทำ ตัวรูป คุณวนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ คุณวนฺตุ + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + นํ    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + นํ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา คุณวนฺตฺ  อ อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตานํ. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวต ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลงนฺตุกับสฺมึเป็น ติ คุณว  นฺตุ+สฺมึ  ติ = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวติ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณฺวนฺตฺ  อุ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + สฺมึ = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ + สฺมึ เอ = สฺมาสฺมึนํ วา. 

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเต. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตมฺห ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ อุ + สฺมึ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ อุ อ + สฺมึ = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากปุง.และนปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ คุณวนฺตฺ อ + สฺมึ มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวนฺตมฺหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตมฺหิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ อุ + สฺมึ   = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ อุ อ + สฺมึ = จศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวนฺตสฺมึ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตสฺมึ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺเตสุ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ 

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ คุณวนฺตุ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณฺวนฺตฺ  อุ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ  อ + สุ = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 เพราะสุวิภัตติ  แปลง อ เป็น เอ คุณวนฺตฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ. 

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คุณวนฺเตสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺเตสุ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้มีคุณ ท.)

คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มีคุณ)

วิภัตติ         เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คุณวา คุณวนฺโต  คุณวนฺตา

อาลปนะ. โภ คุณวํ  คุณว  คุณวา ภวนฺโต  คุณวนฺโต  คุณวนฺตา

ทุติยา. คุณวนฺตํ คุณวนฺเต

ตติยา. คุณวตา  คุณวนฺเตน คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ

จตุตถี. คุณวโต  คุณวนฺตสฺส คุณวตํ  คุณวนฺตานํ

ปัญจมี. คุณวตา คุณวนฺตา คุณวนฺตมฺหา คุณวนฺตสฺมา คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ

ฉัฏฐี. คุณวโต  คุณวนฺตสฺส   คุณวตํ  คุณวนฺตานํ

สัตตมี. คุณวติ  คุณวนฺเต  คุณวนฺตมฺหิ  คุณวนฺตสฺมึ คุณวนฺเตสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. คุณวา  มนุสฺโส  อาวาสํ  คจฺฉติ. คุณวนฺโต  มนุสฺสา  อาวาสํ  คจฺฉนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

อา. คุณวํ  อุปาสก  ตฺวํ  วิหารํ  คจฺฉาหิ. คุณวนฺโต  อุปาสกา  ตุมฺเห  วิหารํ  คจฺฉถ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ทุ. ตฺวํ  คุณวนฺตํ  อุปาสกํ  ปสฺส. ตุมฺเห  คุณวนฺเต  อุปาสเก  ปสฺสถ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ต. อหํ  คุณวตา  ปุริเสน  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉามิ. มยํ  คุณวนฺเตหิ  ปุริเสหิ  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉาม.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

จ. อหํ  คุณวโต  ทารกสฺส  ตุฏฺ€ิทายํ  เทมิ. มยํ  คุณวตํ  ทารกานํ  ตุฏฺ€ิทาเย  เทม.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ปัญ. สิสฺโส  คุณวตา  อุปชฺฌายา  ธมฺมํ  สุณาติ.   สิสฺสา  คุณวนฺเตหิ  อุปชฺฌาเยหิ  ธมฺเม  สุณนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ฉ. คุณวโต  ปุริสสฺส  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ.  คุณวตํ  ปุริสานํ  กิตฺติสทฺทา  อพฺภุคฺคจฺฉนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ส. ภควา  คุณวติ  อุปาสเก  ติฏฺ€ติ. ภควา  คุณวนฺเตสุ  อุปาสเกสุ  ติฏฺ€ติ.

   ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................
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ศัพท์แจกตาม คุณวนฺตุ มีดังนี้

คณวนฺตุ   ผู้มีหมู่   กุลวนฺตุ   ผู้มีตระกูลดี   พลวนฺต ุ  ผู้มีกำ ลัง   ยสวนฺต ุ  ผู้มียศ  

ธนวนฺตุ   ผู้มีทรัพย์   ผลวนฺต ุ  ต้นไม้อันมีผล   สีลวนฺต ุ  ผู้มีศีล    ปญฺญวนฺต ุ ผู้มีปัญญา 

ภควนฺต ุ พระผู้มีพระภาค สุตวนฺต ุ  ผู้มีการได้ยินได้ฟังมาก  

๑๐๕. สิมฺหิ  วา.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  อนฺโต อ.สระที่สุด  นฺตุสฺส ของนฺตุปัจจัย  อตฺตํ แปลงเป็น อ  โหติ ย่อมเป็น  วา 

บ้าง.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลงสระ อุ ที่สุดของนฺตุปัจจัย เป็น อ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป หิมวา  ศัพท์เดิมคือ = หิมวนฺตุ 

 หลัง หิมวนฺตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ หิมวนฺตุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา หิมว  นฺตุ+สิ  อา = อา สิมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ หิมวฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ หิมวฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา หิมวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  หิมวา. (อ.ภูเขาหิมพานต์)

ทำ ตัวรูป หิมวนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = หิมวนฺตุ

 หลัง หิมวนฺตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ หิมวนฺตุ + สิ  = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ หิมวนฺตฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ หิมวนฺตฺ  อุ  อ + สิ = สิมฺหิ วา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ หิมวนฺตฺ  อ + สิ  โอ = โส.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ หิมวนฺตฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ โอ หิมวนฺโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  หิมวนฺโต. (อ.ภูเขาหิมพานต์)
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หิมวนฺตุสทฺทปทมาลา (ภูเขาหิมพานต์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. หิมวา  หิมวนฺโต   หิมวนฺโต  หิมวนฺตา

อาลปนะ. เห  หิมวํ  หิมว  หิมวา เห  หิมวนฺโต  หิมวนฺตา

ทุติยา. หิมวนฺตํ หิมวนฺเต

ตติยา. หิมวตา  หิมวนฺเตน หิมวนฺเตหิ  หิมวนฺเตภิ

จตุตถี. หิมวโต  หิมวนฺตสฺส หิมวตํ  หิมวนฺตานํ

ปัญจมี. หิมวตา หิมวนฺตา หิมวนฺตมฺหา หิมวนฺตสฺมา   หิมวนฺเตหิ  หิมวนฺเตภิ

ฉัฏฐี. หิมวโต  หิมวนฺตสฺส หิมวตํ  หิมวนฺตานํ

สัตตมี. หิมวติ  หิมวนฺเต  หิมวนฺตมฺหิ  หิมวนฺตสฺมึ   หิมวนฺเตสุ

ศัพท์แจกตาม หิมวนฺตุ มีดังนี้

สติมนฺต ุ ผู้มีสติ ธิติมนฺตุ   ผู้มีความตั้งมั่น คติมนฺตุ   ผู้มีปัญญา 

มติมนฺตุ   ผู้มีปัญญา     มุติมนฺต ุ ผู้มีปัญญา     มุตฺติมนฺตุ  ผู้มีปัญญา     

ชุติมนฺตุ   ผู้มีรัศมี, รุ่งเรือง สิริมนฺต ุ  ผู้มีสิริ     หิริมนฺตุ   ผู้มีความละอาย 

ถุติมนฺตุ   ผู้มีการสรรเสริญ รติมนฺตุ   ผู้มีความยินดี   ยติมนฺตุ    ผู้มีความเพียร 

สุจิมนฺตุ   ผู้มีความสะอาด  กลิมนฺตุ   ผู้มีโทษ     พลิมนฺตุ   ผู้มีพลีกรรม     

กสิมนฺตุ   ผู้มีการไถ     รุจิมนฺตุ   ผู้มีความชอบใจ  พุทฺธิมนฺตุ ผู้มีปัญญา     

จกฺขุมนฺตุ   ผู้มีปัญญาจักษุ  พนฺธุมนฺตุ  ผู้มีพวกพ้อง เหตุมนฺตุ  ผู้มีเหตุ     

เสตุมนฺตุ   ผู้มีสะพาน     เกตุมนฺตุ   ผู้มีธง     ราหุมนฺตุ  ผู้มีราหู 

ภาณุมนฺตุ ผู้มีแสงสว่าง    ขาณุมนฺตุ   ป่าอันมีตอ     วิชฺชุมนฺต ุ ท้องฟ้าอันมีสายฟ้า

 หมายเหตุ:-  เฉพาะ สติมนฺตุ  และ พนฺธุมนฺตุศัพท์ ใน อํทุติยาวิภัตติและสวิภัตติ ให้แปลง นฺตุปัจจัยทั้งตัว  

เป็น อ  สำ เร็จรูปเป็น  สติมํ  สติมนฺตํ,  พนฺธุมํ  พนฺธุมนฺตํ,  สติมสฺส  สติมโต  สติมนฺตสฺส,  พนฺธุมสฺส  พนฺธุมโต   

พนฺธุมนฺตสฺส  วิภัตติที่เหลือแจกเหมือนกับ หิมวนฺตุศัพท์ ทุกประการ
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๑๐๖.  สพฺพสฺส  วา  อํ-เสสุ.

 อํเสสุ ในเพราะอํวิภัตติและสวิภัตติ ท.  อตฺต ํ อ.ความเป็น อ   นฺตุสฺส แห่ง นฺตุปัจจัย  สพฺพสฺส ทั้งตัว    

โหต ิ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะอํและสวิภัตติ แปลง นฺตุปัจจัยทั้งตัว เป็น อ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สติม ํ  ศัพท์เดิมคือ = สติมนฺตุ 

 หลัง สติมนฺตุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สติมนฺตุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง นฺตุ เป็น อ สติม  นฺตุ  อ + อํ = สพฺพสฺส วา อํเสสุ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ สติมฺ  อ   อ + อํ    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สติมฺ  อ   อ + อํ = สรา สเร โลปํ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สติมฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ 

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ สติมํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สติมํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะผู้มีสติ)

ทำ ตัวรูป สติมสฺส  ศัพท์เดิมคือ = สติมนฺตุ 

 หลัง สติมนฺตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ สติมนฺตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ เป็น อ สติม  นฺตุ  อ + ส = สพฺพสฺส วา อํเสสุ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ สติมฺ  อ  อ + ส    = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สติมฺ  อ  อ + ส = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ สติม + ส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะ สวิภัตติ ลง สฺอาคม สติม + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  สติมสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้มีสติ)
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สติมนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มีสติ)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สติมา  สติมนฺโต สติมนฺโต  สติมนฺตา

อาลปนะ. โภ สติมํ  สติม  สติมา ภวนฺโต  สติมนฺโต  สติมนฺตา

ทุติยา. สติมํ  สติมนฺตํ สติมนฺเต

ตติยา. สติมตา  สติมนฺเตน สติมนฺเตหิ  สติมนฺเตภิ

จตุตถี. สติมสฺส  สติมโต  สติมนฺตสฺส สติมตํ  สติมนฺตานํ

ปัญจมี. สติมตา สติมนฺตา สติมนฺตมฺหา สติมนฺตสฺมา สติมนฺเตหิ  สติมนฺเตภิ

ฉัฏฐี. สติมสฺส  สติมโต  สติมนฺตสฺส สติมตํ  สติมนฺตานํ

สัตตมี. สติมติ  สติมนฺเต  สติมนฺตมฺหิ  สติมนฺตสฺมึ สติมนฺเตสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สติมา  นฬกาโร  กมฺมํ  กโรติ. สติมนฺตา  นฬการา  กมฺมานิ  กโรนฺติ.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

อา. สติม  อุปาสก  ตฺวํ  วิหารํ  คจฺฉาหิ. สติมนฺโต  อุปาสกา  ตุมฺเห  วิหารํ  คจฺฉถ.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

ทุ. ตฺวํ  สติมนฺตํ  มาลาการํ  ปสฺส. ตุมฺเห  สติมนฺเต  มาลากาเร  ปสฺสถ.

 ........................................................................ .......................................................................

ต. อหํ  สติมตา  ปุริเสน  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉามิ. มยํ  สติมนฺเตหิ  ปุริเสหิ  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉาม.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

จ. อหํ  สติมโต  ทารกสฺส  ตุฏฺ€ิทายํ  เทมิ. มยํ  สติมตํ  ทารกานํ  ตุฏฺ€ิทาเย  เทม.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................
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ปัญ. สิสฺโส  สติมนฺตา  อุปชฺฌายา  ธมฺมํ  สุณาติ.   สิสฺสา  สติมนฺเตหิ  อุปชฺฌาเยหิ  ธมฺเม  สุณนฺติ.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

ฉ. สติมโต  นรสฺส  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ.  สติมตํ  นรานํ  กิตฺติสทฺทา  อพฺภุคฺคจฺฉนฺติ.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

ส. สติมนฺเต  ปุริเส  กมฺมํ  กโรนฺเต,  ทาโส  คจฺฉิ. สติมนฺเตสุ  ปุริเสสุ  กมฺเม  กโรนฺเตสุ, ทาสา  คมึสุ.

 ........................................................................ ........................................................................

 ........................................................................ ........................................................................

๑๐๗.  สิมฺหิ  คจฺฉนฺตาทีนํ  นฺต-สทฺโท  อํ.

 สิมฺห ิในเพราะสิวิภัตติ   นฺตสทฺโท อ.นฺตศัพท์   คจฺฉนฺตาทีนํ (สทฺทานํ)  แห่งศัพท์ ท. มี คจฺฉนฺต เป็นต้น    

อาปชฺชเต ย่อมถึง  อํ ซึ่งความเป็น อํ  วา บ้าง.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต ของศัพท์มี คจฺฉนฺต เป็นต้น เป็น อํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยค) ว่า “นฺตสทฺโท อํ” แปลง นฺต ของ

ศัพท์อื่นซึ่งไม่ใช่คจฺฉนฺตาทิคณะ เป็น อํ  เช่น  กริสฺสํ (กร + สฺสนฺตุ +สิ) (รูปสิทธิ. สูตรที่ ๖๕๐ หน้า ๔๗๗)

ทำ ตัวรูป คจฺฉ ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต เป็น อํ คจฺฉ  นฺต  อํ + สิ = สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อ คจฺฉฺ  อ  อํ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉฺ  อ  อํ + สิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ลบ สิ วิภัตติ  คจฺฉฺ  อํ  + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉํ. (อ.ผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ คจฺฉนฺต + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ โอ คจฺฉนฺโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺโต. (อ.ผู้ไปอยู่)

๑๐๘.  เสเสสุ  นฺตุ’ว.

 เสเสสุ (วิภตฺติปฺปจฺจเยสุ) ในเพราะวิภัตติและปัจจัย ท. อันเหลือจากสิวิภัตติ  นฺตสทฺโท อ.นฺตศัพท์   

คจฺฉนฺตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี คจฺฉนฺต เป็นต้น  (โสตุชเนน) อันนักศึกษา  (ทฏฺ€พฺโพ) พึงทราบ  นฺตุ อิว 

ว่าเป็นเพียงดัง นฺตุปัจจัย  โหติ ย่อมเป็น.  

 (เพราะวิภัตติและปัจจัยที่เหลือจากสิวิภัตติ ตั้ง นฺต ของศัพท์มี คจฺฉนฺต เป็นต้น เหมือน นฺตุปัจจัย)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ เสเสสุ, นฺตุ, อิว.  เป็น การิยาติเทสสูตร สูตรชี้แจงวิธีทำ ตัวรูป

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโยเป็น นฺโต คจฺฉ  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺโต. (อ.ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา คจฺฉนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตา. (อ.ผู้ไปอยู่ ท.)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉ ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ อาลปนะ คจฺฉนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คจฺฉนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ คจฺฉ  นฺตุ+สิ  อํ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อ คจฺฉฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉฺ  อ + อํ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉํ. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ อาลปนะ คจฺฉนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คจฺฉนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อ คจฺฉ  นฺตุ+สิ  อ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อ คจฺฉฺ  อ + อ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉฺ  อ + อ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉ. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ อาลปนะ คจฺฉนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คจฺฉนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา คจฺฉ  นฺตุ+สิ  อา = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อ คจฺฉฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉฺ  อ + อา  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย อาลปนะ คจฺฉนฺต + โย = อาลปเน จ.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุ กับโยเป็น นฺโต คจฺฉ  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺโต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย อาลปนะ คจฺฉนฺต + โย = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา คจฺฉนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ผู้ไปอยู่ ท.)



179ปุงลิงคนาม อการันต์กัณฑ์ ]

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ คจฺฉนฺต + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเต. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + นา = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุ กับ นา เป็น ตา คจฺฉ  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉตา. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตน  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน คจฺฉนฺต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตน. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตห ิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง หิ ตติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คจฺฉนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตหิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง หิ ตติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คจฺฉนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ คจฺฉนฺตฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตภิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉโต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ คจฺฉนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต คจฺฉ  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉโต. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ คจฺฉนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม คจฺฉนฺต + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ คจฺฉนฺต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + นํ = เสเสสุ นฺตุว.
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 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ คจฺฉ  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉตํ. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ คจฺฉนฺต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา คจฺฉนฺตฺ  อ อา + นํ  = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตานํ. (แก่, เพื่อ, ต่อผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 เพราะสฺมาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต นฺตุ + สฺมา = เสเสสุ นฺตุว.

 หลังจาก นฺตุปัจจัย ตั้ง สฺมา เป็น นา คจฺฉ  นฺตุ + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุกับนาเป็น ตา คจฺฉ  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา คจฺฉนฺต + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากปุง.และนปุง.แปลง สฺมา เป็น มฺหา คจฺฉนฺต + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตมฺหา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตสฺมา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตหิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คจฺฉนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตหิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คจฺฉนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ คจฺฉนฺตฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตภิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉโต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ คจฺฉนฺต + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต คจฺฉ  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉโต. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ คจฺฉนฺต + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม คจฺฉนฺต + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตสฺส. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ คจฺฉนฺต + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + นํ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ คจฺฉ  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉตํ. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต 

 หลัง คจฺฉนฺต ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ คจฺฉนฺต + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา คจฺฉนฺตฺ  อ อา + นํ  = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตานํ. (แห่ง, ของ, เมื่อผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉต ิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ คจฺฉ  นฺต  นฺตุ + สฺมึ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สฺมึ เป็น ติ คจฺฉ  นฺตุ+สฺมึ  ติ = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉติ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ คจฺฉนฺต + สฺมึ  เอ = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเต. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากปุง.และนปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ คจฺฉนฺต + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตมฺหิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตสฺมึ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตสฺมึ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเตส ุ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สุ สัตตมีวิภัตติ คจฺฉนฺต + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ คจฺฉนฺตฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเตสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเตสุ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนผู้ไปอยู่ ท.)

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)

วิภัตติ         เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คจฺฉํ  คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

อาลปนะ. โภ คจฺฉํ  คจฺฉ  คจฺฉา ภวนฺโต  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺตา

ทุติยา. คจฺฉนฺตํ คจฺฉนฺเต

ตติยา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน คจฺฉนฺเตหิ  คจฺฉนฺเตภิ

จตุตถี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉตํ  คจฺฉนฺตานํ

ปัญจมี. คจฺฉตา  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตมฺหา  คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตหิ  คจฺฉนฺเตภิ

ฉัฏฐี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉตํ  คจฺฉนฺตานํ

สัตตมี. คจฺฉติ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตมฺหิ  คจฺฉนฺตสฺมึ คจฺฉนฺเตสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สูโท  อาปณํ  คจฺฉนฺโต  อาหารํ  กิณาติ. สูทา  อาปณํ  คจฺฉนฺตา  อาหาเร  กิณนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. คจฺฉํ  อุปาสก  ตฺวํ  มจฺฉํ  คณฺหาหิ. คจฺฉนฺโต  อุปาสกา  ตุมฺเห  มจฺเฉ  คณฺหถ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. ตฺวํ  นิคมํ  คจฺฉนฺตํ  อุปาสกํ  ปสฺส. ตุมฺเห  นิคมํ  คจฺฉนฺเต  อุปาสเก  ปสฺสถ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. อหํ  คจฺฉนฺเตน  ปุริเสน  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉามิ. มยํ  คจฺฉนฺเตหิ  ปุริเสหิ  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉาม.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. อหํ  คจฺฉโต  ทารกสฺส  หิรญฺญํ  เทมิ. มยํ  คจฺฉนฺตานํ  ทารกานํ  หิรญฺญานิ  เทม.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. สิสฺโส  คจฺฉตา  อาจริยา  โอวาทํ  สุณาติ.   สิสฺสา  คจฺฉนฺเตหิ  อาจริเยหิ  โอวาเท  สุณนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. ชนปทํ  คจฺฉโต  ปุริสสฺส  อิทํ  โปตฺถกํ. คามํ  คจฺฉตํ  ปุริสานํ  อิมานิ  โปตฺถกานิ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. ปุริเส  คจฺฉนฺเต,  กิลมโถ  อุปฺปชฺชติ. ปุริเสสุ  คจฺฉนฺเตสุ,  กิลมถา  อุปฺปชฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ศัพท์แจกตาม คจฺฉนฺต มีดังนี้

มหนฺต   ผู้บูชาอยู่   จรนฺต   ผู้เที่ยวไปอยู่   ติฏฺ€นฺต   ผู้ยืนอยู่   

ททนฺต   ผู้ให้อยู่ ภุญฺชนฺต   ผู้บริโภคอยู่   สุณนฺต   ผู้ฟังอยู่   

ปจนฺต   ผู้หุงอยู่   ชยนฺต   ผู้ชนะอยู่   ชีรนฺต   ผู้แก่อยู่   

จวนฺต   ผู้ตายอยู่, ผู้เคลื่อนอยู่  มียนฺต   ผู้ตายอยู่   สรนฺต   ผู้ระลึกถึงอยู่  

กุพฺพนฺต   ผู้กระทำ อยู่   ชปนฺต   ผู้สวดอยู่   วชนฺต   ผู้ไปอยู่

คาถาสรุป ศัพท์แจกตาม คจฺฉนฺตศัพท์

 คจฺฉํ  มหํ  จรํ  ติฏฺ€ํ     ททํ  ภุญฺชํ  สุณํ  ปจํ,

 ชยํ  ชีรํ  จวํ  มียํ        สรํ  กุพฺพํ  ชป™  วชํ.

ทำ ตัวรูป ภว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ภวนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต เป็น อํ ภว  นฺต  อํ + สิ = สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ภวฺ  อ  อํ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภวฺ  อ  อํ + สิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ลบสิวิภัตติ  ภวฺ  อํ  + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ภวํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวํ. (อ.ท่านผู้เจริญ)

๑๐๙.  โอภาโว  กฺวจิ  โยสุ  วการสฺส.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  โอภาโว อ.ความเป็นโอ  วการสฺส แห่งวอักษร  ภวโต ของภวนฺตศัพท์   โหติ  

ย่อมมี   กฺวจิ บ้าง.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลง ว อักษรของภวนฺตศัพท์ เป็น โอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยควิภาค) ว่า “โอภาโว  กฺวจิ” เพราะ

นาวิภัตติ และสวิภัตติ แปลง ว ของภวนฺตศัพท์ เป็น โอ บ้าง
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ทำ ตัวรูป โภนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภวนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ว เป็น โอ ภ  ว โอ  นฺต + โย = โอภาโว กฺวจิ โยสุ วการสฺส.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อ  โอ  นฺต + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภฺ  อ  โอ  นฺต + โย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ โภ  นฺต + โย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ  โภ  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโย เป็น นฺโต โภ  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภนฺโต. (อ.ท่านผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป ภวนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภวนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ  ภว  นฺต นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโย เป็น นฺโต ภว  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺโต.  (อ.ท่านผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป ภวนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภวนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ภวนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ภวนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภวนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา ภวนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺตา. (อ.ท่านผู้เจริญ ท.)
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๑๑๐.  โภ  เค  ตุ.

 เค ในเพราะ ค  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โภ  ตุ อ.การแปลงเป็น โภ ด้วย   ภวโต แห่งภวนฺตศัพท์  โหติ  

ย่อมมี.

 (เพราะสิชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น โภ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ตุศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร  

คือ เพราะสิอาลปนะชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น ภนฺเต, โภนฺต  และ โภนฺตา.

ทำ ตัวรูป โภ  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง สิ อาลปนะ ภวนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภวนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น โภ ภวนฺต  โภ + สิ = โภ เค ตุ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค โภ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภ. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป ภนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง สิ อาลปนะ ภวนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภวนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น ภนฺเต ภวนฺต  ภนฺเต + สิ = ตุศัพท์ใน โภ เค ตุ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค ภนฺเต + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภนฺเต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภนฺต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง สิ อาลปนะ ภวนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภวนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น โภนฺต ภวนฺต  โภนฺต + สิ = ตุศัพท์ใน โภ เค ตุ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค โภนฺต + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภนฺต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต
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 หลัง ภวนฺต ลง สิ อาลปนะ ภวนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภวนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง ภวนฺต เป็น โภนฺตา ภวนฺต  โภนฺตา + สิ = ตุศัพท์ใน โภ เค ตุ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อค โภนฺตา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภนฺตา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย อาลปนะ ภวนฺต + โย = อาลปเน จ.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ว เป็น โอ ภ  ว โอ  นฺต + โย = โอภาโว กฺวจิ โยสุ วการสฺส.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อ  โอ  นฺต + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภฺ   อ  โอ  นฺต + โย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ โภ  นฺต + โย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ  โภ  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโยเป็น นฺโต โภ  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภนฺโต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป ภวนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย อาลปนะ ภวนฺต + โย = อาลปเน จ.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ  ภว  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโยเป็น นฺโต ภว  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺโต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป ภวนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย อาลปนะ ภวนฺต + โย = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ภวนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภวนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภวนฺต  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา ภวนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺตา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท.)
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ทำ ตัวรูป ภวนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ภวนฺต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ภวนฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภวนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ภวนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺตํ. (ซึ่ง...  ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ ภวนฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ว เป็น โอ ภ  ว โอ  นฺต + โย = โอภาโว กฺวจิ โยสุ วการสฺส.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อ  โอ  นฺต + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภฺ  อ  โอ  นฺต + โย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ โภ  นฺต + โย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ โภนฺต + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ โภนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ โภนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ โภนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภนฺเต. (ซึ่ง...  ท่านผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป โภตา  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ ภวนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง ว เป็น โอ ภ  ว โอ  นฺต + นา = โอภาโว กฺวจิ โยควิภาคใน....

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อ  โอ  นฺต + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภฺ  อ  โอ  นฺต + นา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ โภ  นฺต + นา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะนาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ โภ  นฺต  นฺตุ + นา = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุกับนาเป็น ตา โภ  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภตา. (ด้วย...  ท่านผู้เจริญ)
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ทำ ตัวรูป ภวตา  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ ภวนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ภว  นฺต  นฺตุ + นา = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุ กับนา เป็น ตา ภว  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวตา. (ด้วย...  ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป ภวนฺเตน  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ ภวนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ภวนฺต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ภวนฺตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภวนฺตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ ภวนฺเตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวนฺเตน. (ด้วย...  ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ ภวนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง ว เป็น โอ ภ  ว  โอ  นฺต + ส = โอภาโว กฺวจิ โยควิภาคใน......

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ ภฺ  อ  โอ  นฺต + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ภฺ  อ  โอ  นฺต + ส = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ  โภ  นฺต + ส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ โภ  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต โภ  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภโต. (แก่...  ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป ภวโต  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ ภวนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ภว  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต ภว  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวโต. (แก่...  ท่านผู้เจริญ)
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ทำ ตัวรูป ภวต ิ  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ภวนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ภว  นฺต  นฺตุ + สฺมึ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลงนฺตุกับสฺมึ เป็น ติ ภว  นฺตุ+สฺมึ  ติ = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภวติ. (ใน...  ท่านผู้เจริญ)

ภวนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้เจริญ,ท่าน)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภวํ โภนฺโต  ภวนฺโต  ภวนฺตา

อาลปนะ. โภ  ภนฺเต  โภนฺต  โภนฺตา โภนฺโต  ภวนฺโต  ภวนฺตา

ทุติยา. ภวนฺตํ โภนฺเต  ภวนฺเต

ตติยา. โภตา  ภวตา  ภวนฺเตน ภวนฺเตหิ  ภวนฺเตภิ

จตุตถี. โภโต  ภวโต  ภวนฺตสฺส ภวตํ  ภวนฺตานํ

ปัญจมี. โภตา ภวตา ภวนฺตา ภวนฺตมฺหา ภวนฺตสฺมา   ภวนฺเตหิ  ภวนฺเตภิ

ฉัฏฐี. โภโต  ภวโต  ภวนฺตสฺส ภวตํ  ภวนฺตานํ

สัตตมี. ภวติ  ภวนฺเต  ภวนฺตมฺหิ  ภวนฺตสฺมึ   ภวนฺเตสุ

๑๑๑. ภทนฺตสฺส  ภทฺทนฺต-ภนฺเต.

 เค ในเพราะสิอาลปนะที่ชื่อคด้วย  โยสุ จ ในเพราะโยวิภัตติ ท.ด้วย  ภทฺทนฺตภนฺเต อ.การแปลงเป็น  

ภทฺทนฺต และภนฺเต ท.  ภทนฺตสฺส แห่งภทนฺตศัพท์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสิอาลปนะที่ชื่อค และโยวิภัตติ แปลง ภทนฺต เป็น ภทฺทนฺต และ ภนฺเต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ภทฺทนฺต  ศัพท์เดิมคือ = ภทนฺต

 หลัง ภทนฺต ลง สิ อาลปนะ ภทนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภทนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลงภทนฺตเป็น ภทฺทนฺต ภทนฺต  ภทฺทนฺต + สิ = ภทนฺตสฺส ภทฺทนฺตภนฺเต.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อค ภทฺทนฺต + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.
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  สำ เร็จรูปเป็น  ภทฺทนฺต. (ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป ภนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = ภทนฺต

 หลัง ภทนฺต ลง สิ อาลปนะ ภทนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภทนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง ภทนฺต เป็น ภนฺเต ภทนฺต  ภนฺเต + สิ = ภทนฺตสฺส ภทฺทนฺตภนฺเต.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อค ภนฺเต + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภนฺเต. (ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)

๑๑๒.  สนฺต-สทฺทสฺส  โส  เภ  โพ  จ’นฺเต.

 เภ ในเพราะภ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  โส อ.การแปลงเป็น ส  สนฺตสทฺทสฺส แห่งสนฺตศัพท์  โหติ ย่อมมี    

จ ด้วย,  โพ อ.พฺอาคม  โหติ ย่อมลง  อนฺเต ในที่สุด  จ ด้วย.   

 (เพราะ ภ แปลง สนฺตศัพท์ เป็น ส และลง พฺ อาคมในที่สุด)

 สูตรนี้มี ๖ บท คือ สนฺตสทฺทสฺส, โส, เภ, โพ, จ, อนฺเต.  เป็น อาเทสวิธิ และอาคมวิธิสูตร.  จศัพท์ : มี

อรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  ในสมาส แม้นิมิตที่ไม่ใช่ ภ ก็แปลง สนฺต เป็น ส ได้ เช่น สปฺปุริโส (สนฺต + ปุริส) สัตบุรุษ

ทำ ตัวรูป ส ํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต เป็น อํ ส  นฺต  อํ + สิ = สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ  อํ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ  อํ + สิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ลบ สิวิภัตติ  สฺ  อํ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ สํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สํ. (อ.สัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ สนฺต + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ โอ สนฺโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺโต. (อ.สัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ สนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโยเป็น นฺโต ส  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺโต. (อ.สัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ สนฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา สนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา สนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตา. (อ.สัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป ส ํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สิ อาลปนะ สนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ ส  นฺตุ+สิ  อํ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ + อํ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ สํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สํ. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่สัตบุรุษ)
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ทำ ตัวรูป ส  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สิ อาลปนะ สนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อ ส  นฺตุ+สิ  อ = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ + อ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ + อ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ส. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่สัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สิ อาลปนะ สนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 เพราะ สิ ชื่อ ค ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + สิ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสิที่ชื่อ ค แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา ส  นฺตุ+สิ  อา = อวณฺณา จ เค.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ + อา  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา สา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่สัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺโต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง โย อาลปนะ สนฺต + โย = อาลปเน จ.

 เพราะโยวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + โย = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงนฺตุกับโยเป็น นฺโต ส  นฺตุ+โย  นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺโต. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่สัตบุรุษ ท.)
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ทำ ตัวรูป สนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง โย อาลปนะ สนฺต + โย = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา สนฺต + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา สนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่สัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สนฺต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ สนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตํ. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ สนฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ สนฺต + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเต. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สตา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ สนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + นา = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุกับนาเป็น ตา ส  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตา. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งสัตบุรุษ)
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ทำ ตัวรูป สนฺเตน  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ สนฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน สนฺต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเตน. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺเตห ิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง หิ ตติยาวิภัตติ สนฺต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเตหิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺภิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง หิ ตติยาวิภัตติ สนฺต + หิ = กรเณ ตติยา.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ สนฺต + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 เพราะภ แปลงสนฺตเป็นสและลงพฺอาคม สนฺต  ส -พฺ + ภิ = สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺภิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สโต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ สนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต ส  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สโต. (แก่, เพื่อ, ต่อสัตบุรุษ)
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ทำ ตัวรูป สนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ สนฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม สนฺต + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตสฺส. (แก่, เพื่อ, ต่อสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สต ํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สนฺต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + นํ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ ส  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตํ. (แก่, เพื่อ, ต่อสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สนฺต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา สนฺตฺ  อ อา + นํ  = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา สนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตานํ. (แก่, เพื่อ, ต่อสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สตา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 เพราะสฺมาวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + สฺมา = เสเสสุ นฺตุว.

 หลังจาก นฺตุปัจจัย ตั้ง สฺมา เป็น นา ส  นฺตุ + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนาวิภัตติ แปลงนฺตุกับนาเป็น ตา ส  นฺตุ+นา  ตา = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา สนฺต + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา สนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺตมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากปุง.,นปุง. แปลง สฺมา เป็น มฺหา สนฺต + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตมฺหา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺตสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตสฺมา. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺเตหิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สนฺตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเตหิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺภิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ สนฺต + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ สนฺต + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 เพราะภ แปลงสนฺต เป็น ส และลง พฺอาคม สนฺต  ส -พฺ + ภิ = สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺภิ. (แต่, จาก, กว่า, เพราะสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สโต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สนฺต + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + ส = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต ส  นฺตุ+ส  โต = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สโต. (แห่ง, ของ, เมื่อสัตบุรุษ)
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ทำ ตัวรูป สนฺตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สนฺต + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม สนฺต + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตสฺส. (แห่ง, ของ, เมื่อสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สต ํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ สนฺต + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + นํ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ ส  นฺตุ+นํ  ตํ = นํมฺหิ ตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตํ. (แห่ง, ของ, เมื่อสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สนฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต 

 หลัง สนฺต ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ สนฺต + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา สนฺตฺ  อ อา + นํ  = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา สนฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตานํ. (แห่ง, ของ, เมื่อสัตบุรุษ ท.)

ทำ ตัวรูป สต ิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ส  นฺต  นฺตุ + สฺมึ = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลงนฺตุกับสฺมึเป็น ติ ส  นฺตุ+สฺมึ  ติ = โตติตา สสฺมึนาสุ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สติ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ สนฺต + สฺมึ  เอ = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเต. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺตมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากปุง.และนปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ สนฺต + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตมฺหิ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺตสฺมึ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สนฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺตสฺมึ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนสัตบุรุษ)

ทำ ตัวรูป สนฺเตส ุ  ศัพท์เดิมคือ = สนฺต

 หลัง สนฺต ลง สุ สัตตมีวิภัตติ สนฺต + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ สนฺตฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สนฺตฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ สนฺเตสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สนฺเตสุ. (ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บนสัตบุรุษ ท.)

สนฺตสทฺทปทมาลา (มีอยู่, สัตบุรุษ, ผู้สงบ, ผู้เหนื่อยล้า)

วิภัตติ เอกวจนะ                         พหุวจนะ

ปฐมา. สํ  สนฺโต สนฺโต  สนฺตา

อาลปนะ. โภ  สํ  ส  สา ภวนฺโต  สนฺโต  สนฺตา

ทุติยา. สนฺตํ สนฺเต

ตติยา. สตา  สนฺเตน สนฺเตหิ  สพฺภิ

จตุตถี. สโต  สนฺตสฺส สตํ  สนฺตานํ

ปัญจมี. สตา  สนฺตา  สนฺตมฺหา  สนฺตสฺมา สนฺเตหิ  สพฺภิ

ฉัฏฐี. สโต  สนฺตสฺส สตํ  สนฺตานํ

สัตตมี. สติ  สนฺเต  สนฺตมฺหิ  สนฺตสฺมึ สนฺเตสุ
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๑๑๓.  สฺย’า  จ.

 ส ิอ.สิวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต (สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. มี พฺรหฺม อตฺต สข และ

ราช เป็นต้น  อา แปลงเป็น อา  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากศัพท์มี พฺรหฺม อตฺต สข และ ราช เป็นต้น แปลงสิวิภัตติ เป็น อา)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สิ, อา, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท ์ : มีอรรถ วาจาสิลิฏฺ€ ทำ คำ พูดให้สละสลวย.

ทำ ตัวรูป ราชา  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ราช + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจาก ราช แปลง สิ เป็น อา ราช + สิ  อา = สฺยา จ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา ราชา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชา. (ราชา ติฏฺ€ติ. อ.พระราชา ประทับยืนอยู่)

๑๑๔.  โยน’มาโน.

 อาโน อ.การแปลงเป็น อาโน  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต  

(สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. มี พฺรหฺม อตฺต สข และราช เป็นต้น  โหติ ย่อมมี.   

 (หลังจากศัพท์มี พฺรหฺม อตฺต สข และ ราช เป็นต้น แปลงโยวิภัตติ เป็น อาโน)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ โยนํ, อาโน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ราชาโน  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง โย ปฐมาวิภัตติ ราช + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจาก ราช แปลง โย เป็น อาโน ราช + โย  อาโน = โยนมาโน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อาโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อาโน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา ราชาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชาโน. (ราชาโน ติฏฺ€นฺติ. อ.พระราชา ท. ประทับยืนอยู่)
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ทำ ตัวรูป ราช  ศัพท์เดิมคือ = ราช 

 หลัง ราช ลง สิ อาลปนะ  ราช + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค ราช + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา ราชฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค รัสสะ อา เป็น อ ราชฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค   ราชฺ  อ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ราช = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราช. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่พระราชา)

ทำ ตัวรูป ราชา  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สิ อาลปนะ  ราช + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิอาลปนะ ชื่อ ค ราช + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อค แปลง อ เป็น อา ราชฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค ราชฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา ราชา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชา. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่พระราชา)

ทำ ตัวรูป ราชาโน  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง โย อาลปนะ ราช + โย = อาลปเน จ.

 หลังจาก ราช แปลง โย เป็น อาโน ราช + โย  อาโน = โยนมาโน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อาโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อาโน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา ราชาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชาโน. (แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่พระราชา ท.)
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๑๑๕.  พฺรหฺม’ตฺต-สข-ราชาทิโต  อ’มานํ.

 อํ อ.อํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต (สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. มี พฺรหฺม อตฺต สข และ

ราช เป็นต้น  อานํ แปลงเป็น อานํ  โหต ิย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจากศัพท์มี พฺรหฺม อตฺต สข และ ราช เป็นต้น แปลงอํวิภัตติ เป็น อานํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ  พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต, อํ, อานํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ราชานํ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ราช + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจาก ราช แปลง อํ เป็น อานํ ราช + อํ  อานํ = พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานํ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อานํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา ราชานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชานํ. (ราชานํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งพระราชา)

ทำ ตัวรูป ราชํ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ราช + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ราชํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชํ. (ราชํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งพระราชา)

๑๑๖.  นามฺหิ  รญฺญา  วา.

 นามฺหิ ในเพราะนาวิภัตติ  รญฺญา อ.การแปลงเป็น รญฺญา  ราชสฺส แห่งราชศัพท์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไป  

กับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะนาวิภัตติ แปลง ราช กับ นา เป็น รญฺญา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป รญฺญา  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง นา ตติยาวิภัตติ ราช + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนา แปลง ราช กับ นา เป็น รญฺญา ราช+นา  รญฺญา = นามฺหิ รญฺญา วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  รญฺญา. (ด้วย...  พระราชา)

ทำ ตัวรูป ราเชน  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง นา ตติยาวิภัตติ ราช + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ราช + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ เอ ราเชน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราเชน. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งพระราชา)

๑๑๗.  ราชสฺส  ราชุ  สุ-นํ-หิสุ  จ.

 สุนํหิสุ ในเพราะสุ นํ และหิวิภัตติ ท. ราช ุ อ.การแปลงเป็น ราชุ  ราชสฺส แห่ง ราชศัพท์  โหติ ย่อมมี  จ 

บ้าง.

 (เพราะสุ นํ และหิวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ วิกปฺปน แสดงความไม่แน่นอน ฉะนั้น จึงมีรูปได ้

ทั้งที่แปลงและไม่แปลง ราช เป็น ราชุ.

ทำ ตัวรูป ราชูหิ  ศัพท์เดิมคือ  = ราช

 หลัง ราช ลง หิ ตติยาวิภัตติ ราช + หิ = กรเณ ตติยา.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ ราช  ราชุ + หิ = ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อุ ราชฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู ราชฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ราชูหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชูหิ. (ด้วย... พระราชา ท.)
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ทำ ตัวรูป ราชูภิ  ศัพท์เดิมคือ  = ราช

 หลัง ราช ลง หิ ตติยาวิภัตติ ราช + หิ = กรเณ  ตติยา.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ ราช  ราชุ + หิ = ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อุ ราชฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู ราชฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ราชฺ  อู + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ราชูภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชูภิ. (ด้วย...  พระราชา ท.)

ทำ ตัวรูป ราเชหิ  ศัพท์เดิมคือ  = ราช

 หลัง ราช ลง หิ ตติยาวิภัตติ ราช + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ราชฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ เอ ราเชหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราเชหิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งพระราชา ท.)

ทำ ตัวรูป ราเชภิ  ศัพท์เดิมคือ  = ราช

 หลัง ราช ลง หิ ตติยาวิภัตติ ราช + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ราชฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ราชฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ เอ ราเชภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราเชภิ. (ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้งพระราชา ท.)

๑๑๘.  ราชสฺส  รญฺโญ-ราชิโน  เส.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  รญฺโญราชิโน อ.การแปลงเป็น รญฺโญ และ ราชิโน ท.  ราชสฺส แห่ง ราชศัพท์  

สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะสวิภัตติ แปลง ราช กับ ส เป็น รญฺโญ และราชิโน)
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 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป รญฺโญ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง ส จตุตถีวิภัตติ ราช + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงราชกับส เป็นรญฺโญ ราช+ส  รญฺโญ = ราชสฺส รญฺโญราชิโน เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  รญฺโญ. (แก่...  พระราชา)

ทำ ตัวรูป ราชิโน  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง ส จตุตถีวิภัตติ ราช + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงราชกับส เป็นราชิโน ราช+ส  ราชิโน = ราชสฺส รญฺโญราชิโน เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชิโน. (แก่...  พระราชา)

๑๑๙.  รญฺญํ  นํมฺหิ  วา.

 นํมฺหิ ในเพราะนํวิภัตติ  รญฺญํ อ.การแปลงเป็น รญฺญํ  ราชสฺส แห่งราชศัพท์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วย

วิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลง ราช กับ นํ เป็น รญฺญํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป รญฺญํ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ราช + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลงราชกับนํ เป็นรญฺญํ ราช+นํ  รญฺญํ = รญฺญํ นํมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  รญฺญํ. (แก่...  พระราชา ท.)

ทำ ตัวรูป ราชูนํ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ราช + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ ราช  ราชุ + นํ = ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อุ ราชฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู ราชฺ  อุ  อู + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ราชูนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชูนํ. (แก่...  พระราชา ท.)
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๑๒๐.  อมฺห-ตุมฺห-นฺตุ-ราช-พฺรหฺม’ตฺต-สข-สตฺถุ-ปิตาทีหิ  สฺมา  นา’ว.

 สฺมา อ.สฺมาวิภัตติ   ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ  (สทฺเทหิ) จากศัพท์ ท. 

มี อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น  (โสตุชเนน) อันนักศึกษา  (ทฏฺ€พฺพํ) พึงทราบ  นา 

อิว ว่าเป็นเพียงดังนาวิภัตติ. 

 (หลังจากศัพท์มี อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น ตั้ง สฺมาวิภัตติ เป็นเหมือน นา)

 สูตรนี้ มี ๔ บท คือ อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ, สฺมา, นา, อิว. เป็น รูปาติเทสสูตร ชี้แจงวิธี

การทำ ตัวรูป ชี้แจงว่า ให้แปลง สฺมาวิภัตติ เป็น นา นั่นเอง 

ทำ ตัวรูป รญฺญา  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ราช + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลัง ราช ตั้ง สฺมา เป็น นา ราช + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตฯ

 เพราะนา แปลงราชกับนา เป็น รญฺญา ราช+นา  รญฺญา = นามฺหิ รญฺญา วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  รญฺญา. (แต่...  พระราชา)

๑๒๑.  สฺมึมฺหิ  รญฺเญ-ราชินิ.

 สฺมึมฺหิ ในเพราะสฺมึวิภัตติ  รญฺเญราชินิ อ.การแปลงเป็น รญฺเญ และราชินิ ท.  ราชสฺส แห่งราชศัพท์      

สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง ราช กับ สฺมึ เป็น รญฺเญ และ ราชินิ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป รญฺเญ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ราช + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึ แปลง ราช กับ สฺมึ เป็น รญฺเญ ราช+สฺมึ  รญฺเญ = สฺมึมฺหิ รญฺเญราชินิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  รญฺเญ. (ใน...  พระราชา)

ทำ ตัวรูป ราชินิ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ราช + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึ แปลง ราช กับ สฺมึ เป็น ราชินิ ราช+สฺมึ  ราชินิ = สฺมึมฺหิ รญฺเญราชินิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชินิ. (ใน...  พระราชา)
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ทำ ตัวรูป ราชูสุ  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราช ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ราช + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ ราช  ราชุ + สุ = ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อุ ราชฺ  อุ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู ราชฺ  อุ  อู + สุ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ราชูสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชูสุ. (ใน...  พระราชา ท.)

ราชสทฺทปทมาลา (พระราชา)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ราชา ราชาโน

อาลปนะ. โภ  ราช  ราชา ภวนฺโต  ราชาโน

ทุติยา. ราชานํ  ราชํ ราชาโน

ตติยา. รญฺญา  ราเชน ราชูหิ  ราชูภิ  ราเชหิ  ราเชภิ

จตุตถี. รญฺโญ  ราชิโน รญฺญํ  ราชูนํ  ราชานํ

ปัญจมี. รญฺญา ราชูหิ  ราชูภิ  ราเชหิ  ราเชภิ

ฉัฏฐี. รญฺโญ  ราชิโน รญฺญํ  ราชูนํ  ราชานํ

สัตตมี. รญฺเญ  ราชินิ ราชูสุ  ราเชสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. ราชา  ภิกฺขุโน  จีวรํ  อทาสิ. ราชาโน  ภิกฺขูนํ  จีวรานิ  อทํสุ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

อา. โภ  ราช  ตฺวํ  มยฺหํ  โคณํ  เทหิ. ภวนฺโต  ราชาโน  ตุมฺเห  อมฺหากํ  โคเณ  เทถ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................



210 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทุ. ชโน  ราชานํ  อุปสงฺกมิ. ชนา  ราชาโน  อุปสงฺกมึสุ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ต. ราชปุริโส  รญฺญา  สทฺธึ  วิหารํ  คจฺฉิ. ราชปุริสา  ราชูหิ  สทฺธึ  วิหารํ  อคมึสุ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

จ. อมจฺโจ  รญฺโญ  ตํ  ปวตฺตึ  กเถสิ. อมจฺจา  ราชูนํ  ตํ  ปวตฺตึ  กเถสํ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ปัญ. ปุโรหิโต  ตมฺหา  รญฺญา  ปลายติ. ปุโรหิตา  เตหิ  ราชูหิ  ปลายนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ฉ. อิทํ  อญฺญตรสฺส  รญฺโญ  นิเวสนํ  โหติ. อิมานิ  อญฺญตรานํ  ราชานํ  นิเวสนานิ  โหนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ส. โส  อุปาสโก  รญฺเญ  อฏฺ€าสิ. เต  อุปาสกา  ราชูสุ  อฏฺ€ํสุ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

๑๒๒.  พฺรหฺมโต  คสฺส  จ.

 เอ อ.การแปลงเป็น เอ  คสฺส แห่ง ค  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  พฺรหฺมโต จากพฺรหฺมศัพท์   โหต ิ ย่อมมี.

 (หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สิอาลปนะที่ชื่อ ค เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึง เอศัพท์มาไว้ในสูตรนี้.

ทำ ตัวรูป พฺรหฺเม  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง สิ อาลปนะ พฺรหฺม + สิ = อาลปเน จ. 

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  พฺรหฺม + สิ   ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 หลังจากพฺรหฺม แปลงสิที่ชื่อค เป็น เอ พฺรหฺม + สิ  เอ = พฺรหฺมโต คสฺส จ.
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 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ พฺรหฺมฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ พฺรหฺเม = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺเม. (แน่ะ...  พรหม)

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมาโน  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง โย อาลปนะ พฺรหฺม + โย = อาลปเน จ.

 หลัง พฺรหฺม แปลง โย เป็น อาโน พฺรหฺม + โย  อาโน = โยนมาโน.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + อาโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ พฺรหฺมฺ  อ + อาโน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา พฺรหฺมาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมาโน. (แน่ะ... พรหม ท.)

๑๒๓.  อุตฺตํ  ส-นาสุ.

 สนาสุ ในเพราะส และนาวิภัตติ ท.  อนฺโต อ.สระที่สุด  พฺรหฺมสฺส ของพฺรหฺมศัพท์  อาปชฺชเต ย่อมถึง                    

อุตฺตํ ซึ่งความเป็น อุ.

 (เพราะสวิภัตติและนาวิภัตติ แปลงสระ อ ที่สุดของพฺรหฺมศัพท์ เป็น อุ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตร (โยควิภาคะ) ว่า “อุตฺตํ” เพราะนํวิภัตติ แปลง อ 

เป็น อุ เช่น พฺรหฺมูนํ.

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมุนา  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง นา ตติยาวิภัตติ พฺรหฺม + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ พฺรหฺมฺ  อ  อุ + นา = อุตฺตํ สนาสุ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อุ  พฺรหฺมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมุนา. (ด้วย...  พรหม)



212 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

๑๒๔.  ฌ-ลโต  สสฺส  โน  วา.

 โน อ.การแปลงเป็น โน  สสฺส แห่งสวิภัตติ ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  ฌลโต จาก ฌ และ ล ท.  โหติ  

ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากอิวัณณะที่ชื่อ ฌ และอุวัณณะที่ชื่อ ล แปลง สวิภัตติ เป็น โน บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมุโน  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง ส จตุตถีวิภัตติ พฺรหฺม + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ พฺรหฺมฺ  อ  อุ + ส = อุตฺตํ สนาสุ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  พฺรหฺมฺ  อุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ชื่อ ล แปลง ส เป็น โน พฺรหฺมฺ  อุ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ พฺรหฺมุโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมุโน. (แก่...  พรหม)

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมูนํ  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง นํ จตุตถีวิภัตติ พฺรหฺม + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ พฺรหฺมฺ  อ  อุ + นํ = อุตฺตํ โยควิภาคะใน อุตฺตํ สนาสุ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู พฺรหฺมฺ  อุ  อู + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู พฺรหฺมูนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมูนํ. (แก่...  พรหม ท.)

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมุนา  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ พฺรหฺม + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ พฺรหฺมฺ  อ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ

 หลังจากพฺรหฺมศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา พฺรหฺมฺ  อ + สฺมา นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ พฺรหฺมฺ  อ  อุ + นา = อุตฺตํ สนาสุ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ  อ ุ พฺรหฺมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมุนา. (แต่...  พรหม)

๑๒๕.  พฺรหฺมโต  ตุ  สฺมึ  นิ.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปร ํ อันเป็นเบื้องหลัง  พฺรหฺมโต  ตุ จากพฺรหฺมศัพท์ด้วย  นิ แปลงเป็น นิ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น นิ)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ตุศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาแม้หลังจาก กมฺม จมฺม 

และมุทฺธศัพท์ เป็นต้น ก็สามารถแปลงสฺมึวิภัตติ เป็น นิ ได้ เช่น กมฺมนิ, จมฺมนิ, มุทฺธนิ เป็นต้น

ทำ ตัวรูป พฺรหฺมนิ  ศัพท์เดิมคือ = พฺรหฺม

 หลัง พฺรหฺม ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ พฺรหฺม + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ พฺรหฺม + สฺมึ  นิ = พฺรหฺมโต ตุ สฺมึ นิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  พฺรหฺมนิ. (ใน...  พรหม)

พฺรหฺมสทฺทปทมาลา (พรหม)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. พฺรหฺมา พฺรหฺมาโน

อาลปนะ. โภ  พฺรหฺเม ภวนฺโต  พฺรหฺมาโน

ทุติยา. พฺรหฺมานํ  พฺรหฺมํ พฺรหฺมาโน

ตติยา. พฺรหฺมุนา พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ

จตุตถี. พฺรหฺมุโน  พฺรหฺมสฺส พฺรหฺมานํ  พฺรหฺมูนํ

ปัญจมี. พฺรหฺมุนา พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ

ฉัฏฐี. พฺรหฺมุโน  พฺรหฺมสฺส พฺรหฺมานํ  พฺรหฺมูนํ

สัตตมี. พฺรหฺมนิ พฺรหฺเมสุ
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ทำ ตัวรูป อตฺตา  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อตฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สิ เป็น อา อตฺต + สิ  อา = สฺยา จ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อตฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา อตฺตา = นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตา. (อ.ตน)

ทำ ตัวรูป อตฺตาโน  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ อตฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง โย เป็น อาโน อตฺต + โย  อาโน = โยนมาโน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อ + อาโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อตฺตฺ  อ + อาโน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา อตฺตาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตาโน. (อ.ตน ท.) 

ทำ ตัวรูป อตฺตานํ  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อตฺต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง อํ เป็น อานํ อตฺต + อํ  อานํ = พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อ + อานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อตฺตฺ  อ + อานํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา อตฺตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตานํ. (ซึ่ง...  ตน)

ทำ ตัวรูป อตฺตนา  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ อตฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อ อตฺตฺ  อ  อ + นา = จศัพท์ใน อ กมฺมนฺตสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ อตฺตนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตนา. (ด้วย...  ตน)

๑๒๖.  อตฺต’นฺโต  หิสฺมิ’มนตฺตํ.

 หิสฺมึ ในเพราะหิวิภัตติ  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  อตฺตนฺโต อ.สระที่สุดของอตฺตศัพท์  อาปชฺชเต ย่อมถึง  

อนตฺตํ ซึ่งความเป็น อน.

 (เพราะหิวิภัตติ แปลงสระ อ ที่สุดของ อตฺตศัพท์ เป็น อน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อตฺตนฺโต, หิสฺมึ, อนตฺตํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อตฺตเนห ิ  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง หิ ตติยาวิภัตติ อตฺต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อน อตฺตฺ  อ  อน + หิ = อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺตํ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ อตฺตฺ  อนฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อตฺตฺ  อนฺ  อ เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ อตฺตเนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตเนหิ. (ด้วย...  ตน ท.)

๑๒๗.  สสฺส  โน.

 โน อ.การแปลงเป็น โน   สสฺส แห่ง สวิภัตติ  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต อตฺตโต จากอตฺตศัพท์นั้น  โหติ  

ย่อมมี.

 (หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สวิภัตติ เป็น โน)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อตฺตโน  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง ส จตุตถีวิภัตติ อตฺต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง ส เป็น โน อตฺต + ส  โน = สสฺส โน.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตโน. (แก่...  ตน)
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๑๒๘.  สฺมา  นา.

 สฺมา อ.สฺมาวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต  อตฺตโต จากอตฺตศัพท์นั้น  นา แปลงเป็น นา  โหติ  

ย่อมเป็น.

 (หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สฺมาวิภัตติ เป็น นา)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อตฺตนา  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ อตฺต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สฺมา เป็น นา อตฺต + สฺมา  นา = สฺมา นา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตนา. (จาก...  ตน)

๑๒๙.  ตโต  สฺมึ  นิ.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปร ํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต  อตฺตโต จากอตฺตศัพท์นั้น  นิ แปลงเป็น นิ  โหต ิย่อมเป็น.

 (หลังจาก อตฺตศัพท์ แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น นิ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อตฺตน ิ  ศัพท์เดิมคือ = อตฺต

 หลัง อตฺต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อตฺต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ อตฺต + สฺมึ  นิ = ตโต สฺมึ นิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺตนิ. (ใน...  ตน)
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อตฺตสทฺทปทมาลา (ตน, จิต, สภาวธรรม, ปรมาตมัน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อตฺตา อตฺตาโน

อาลปนะ. โภ  อตฺต  อตฺตา ภวนฺโต  อตฺตาโน

ทุติยา. อตฺตานํ  อตฺตํ อตฺตาโน

ตติยา. อตฺตนา  อตฺเตน อตฺตเนหิ  อตฺตเนภิ

จตุตถี. อตฺตโน อตฺตานํ

ปัญจมี. อตฺตนา อตฺตเนหิ  อตฺตเนภิ

ฉัฏฐี. อตฺตโน อตฺตานํ

สัตตมี. อตฺตนิ อตฺเตสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป.  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  โหติ. อตฺตาโน  อตฺตานํ  นาถา  โหนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

อา.  เห  อตฺต  อตฺตโน  นาโถ  โหหิ. เห  อตฺตาโน  อตฺตานํ  นาถา  โหถ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ทุ.   ปุคฺคโล  อตฺตานํ  อุปมํ  กเรยฺย. ปุคฺคลา  อตฺตาโน  อุปมา  กเรยฺยํ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ต. ปุคฺคโล  สุทนฺเตน  อตฺตนา  ทุลฺลภํ  นาถํ  ลภติ. ปุคฺคลา  สุทนฺเตหิ  อตฺตเนหิ  ทุลฺลภํ  นาถํ  ลภนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

จ. ตฺวํ  อตฺตโน  ทีปํ  กโรหิ. ตุมฺเห  อตฺตานํ  ทีเป  กโรถ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................
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ปัญ. โส  อตฺตนา  อเปติ. เต  อตฺตเนหิ  อเปนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ฉ. ปุคฺคโล  อตฺตโนว  กตากตํ  กิจฺจํ  อเวกฺเขยฺย. ปุคฺคลา  อตฺตานํว  กตากตานิ  กิจฺจานิ  อเวกฺเขยฺยุํ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

ส. โทโส  อตฺตนิ  อุปฺปชฺชติ. โทสา  อตฺเตสุ  อุปฺปชฺชนฺติ.

 ......................................................................... .........................................................................

 ......................................................................... .........................................................................

๑๓๐.  สขโต  จ’าโย-โน.

 อาโยโน อ.การแปลงเป็น อาโย และโน ท.  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  สขโต  

จากสขศัพท์  โหติ ย่อมมี.

 (หลังจากสขศัพท์ แปลง โยวิภัตติ เป็น อาโย และ โน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สขโต, จ, อาโยโน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “โยนํ” 

จากสูตรว่า “โยนมาโน” มาไว้ในสูตรนี้

ทำ ตัวรูป สขาโย  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง โย ปฐมาวิภัตติ สข + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากสขศัพท์ แปลง โย เป็น อาโย สข + โย  อาโย = สขโต จาโยโน.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + อาโย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สขฺ  อ + อาโย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อา สขาโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขาโย. (อ.เพื่อน ท.)

๑๓๑.  สขนฺตสฺสิ   โน-นา-นํ-เสสุ.

 โนนานํเสสุ ในเพราะโน นา นํ และสวิภัตติ ท.   อิ อ.การแปลงเป็น อิ  สขนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของสขศัพท์  

โหติ ย่อมมี.
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 (เพราะโน นา นํ และสวิภัตติ แปลงสระ อ ที่สุดของ สขศัพท์ เป็น อิ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สขนฺตสฺส, อิ, โนนานํเสสุ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สขิโน  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง โย ปฐมาวิภัตติ สข + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากสขศัพท์ แปลง โย เป็น โน สข + โย  โน = สขโต จาโยโน.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + โน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโน แปลง อ เป็น อิ สขฺ  อ  อิ + โน = สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สขิโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขิโน. (อ.เพื่อน ท.)

๑๓๒.  สขโต  คสฺเส  วา.

 เอ อ.การแปลงเป็น อ อา อิ อี และ เอ ท.  คสฺส แห่ง ค  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  สขโต จากสขศัพท์  โหติ  

ย่อมมี  วา ด้วย.

 (หลังจากสขศัพท์ แปลง สิอาลปนะที่ชื่อ ค เป็น อ อา อิ อี และ เอ )

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ สขโต, คสฺส, เอ, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  วาศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวม 

อรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ หลังจากศัพท์อื่น ก็สามารถแปลง สิอาลปนะเป็น เอ ได้ เช่น ภทฺทนฺเต อิเส เป็นต้น

ทำ ตัวรูป สข  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง สิ อาลปนะ สข + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สข + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 หลังจากสขศัพท์ แปลงสิที่ชื่อค เป็น อ สข + สิ  อ = สขโต คสฺเส วา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + อ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สขฺ  อ + อ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ สข = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สข. (แน่ะ...  เพื่อน)

 หมายเหตุ :-  อุทาหรณ์อาลปนะ เอกวจนะ คือ สขา, สขิ, สขี, สเข  ทั้ง ๔ รูปนี้ ให้แปลง สิอาลปนะชื่อค 

เป็น อา,อิ, อี และ เอ ด้วยสูตร “สขโต  คสฺเส  วา”.  วิธีที่เหลือทำ ตัวรูปเหมือน สขศัพท์ทุกประการ
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๑๓๓.  สุ-น’มํสุ  วา.

 สุนมํส ุ ในเพราะสุ นํ และอํวิภัตติ ท.  อาโร อ.การแปลงเป็น อาร  สขนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของสขศัพท์   

โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสุ นํ และอํวิภัตติ แปลงสระ อ ที่สุดของสขศัพท์ เป็น อาร บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สขารํ  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สข + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อ เป็น อาร สขฺ  อ  อาร + อํ = สุนมํสุ วา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อารฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สขฺ  อารฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สขารํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขารํ. (ซึ่ง...  เพื่อน)

ทำ ตัวรูป สขานํ  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สข + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากสขศัพท์ แปลง อํ เป็น อานํ สข + อํ  อานํ = พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานํ.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + อานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สขฺ  อ + อานํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อา สขานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขานํ. (ซึ่ง...  เพื่อน)

๑๓๔.  อาโร  หิมฺหิ  วา.

 หิมฺหิ ในเพราะหิวิภัตติ  อาโร อ.การแปลงเป็น อาร  สขนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของสขศัพท์  โหติ ย่อมมี   

วา บ้าง.

 (เพราะหิวิภัตติ แปลงสระ อ ที่สุดของสขศัพท์ เป็น อาร บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป สขาเรภิ   ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง หิ ตติยาวิภัตติ สข + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อาร สขฺ  อ  อาร + หิ = อาโร หิมฺหิ วา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อารฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สขฺ  อารฺ  อ เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ สขฺ  อารฺ  เอ + หิ ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สขาเรภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขาเรภิ. (ด้วย...  เพื่อน ท.)

ทำ ตัวรูป สขิโน  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง ส จตุตถีวิภัตติ สข + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อ เป็น อิ สขฺ  อ  อิ + ส = สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  สขฺ  อิ  ฌ + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง ส เป็น โน  สขฺ  อิ  ฌ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สขิโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขิโน. (แก่...  เพื่อน)

ทำ ตัวรูป สขารานํ  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สข + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น อาร สขฺ  อ อาร + นํ = สุนมํสุ วา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อารฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา สขฺ  อารฺ  อ อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สขารานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขารานํ. (แก่...  เพื่อน ท.)
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ทำ ตัวรูป สขีนํ  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สข + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น อิ สขฺ  อ  อิ + นํ = สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี  สขฺ  อิ  อี + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ี สขีนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขีนํ. (แก่...  เพื่อน ท.)

ทำ ตัวรูป สขินา  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สข + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากสขศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา สข + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + นา = ปุพฺพมฺโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาอาเทศ แปลง อ เป็น อิ สขฺ  อ  อิ + นา = สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สขินา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขินา. (แต่...  เพื่อน)

๑๓๕.  สฺมิ’เม.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  สขโต จากสขศัพท์  เอ แปลงเป็น เอ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากสขศัพท์ แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ สฺมึ, เอ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สเข  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สข + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากสขศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น เอ สข + สฺมึ  เอ = สฺมิเม.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สขฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ เอ สเข = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สเข. (ใน...  เพื่อน)
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ทำ ตัวรูป สขาเรส ุ  ศัพท์เดิมคือ = สข

 หลัง สข ลง สุ สัตตมีวิภัตติ สข + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น อาร สขฺ  อ  อาร + สุ = สุนมํสุ วา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สขฺ  อารฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สขฺ  อารฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สขาเรสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สขาเรสุ. (ใน...  เพื่อน ท.)

สขสทฺทปทมาลา (เพื่อน)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สขา สขาโน  สขาโย  สขิโน

อาลปนะ. โภ  สข  สขา  สขิ  สขี  สเข   ภวนฺโต  สขาโน  สขาโย  สขิโน

ทุติยา. สขารํ  สขานํ  สขํ สขาโน  สขาโย  สขิโน

ตติยา. สขินา สขาเรหิ  สขาเรภิ  สเขหิ  สเขภิ

จตุตถี. สขิโน  สขิสฺส สขารานํ  สขีนํ

ปัญจมี. สขินา  สขาเรหิ  สขาเรภิ  สเขหิ  สเขภิ

ฉัฏฐี. สขิโน  สขิสฺส  สขารานํ  สขีนํ

สัตตมี. สเข สขาเรสุ  สเขสุ.

๑๓๖.  ปุมนฺตสฺส’า  สิมฺหิ. 

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  อา อ.การแปลงเป็น อา  ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของปุมศัพท์  สวิภตฺติสฺส  อันเป็น

ไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์พร้อมกับวิภัตติเป็น อา)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ปุมนฺตสฺส, อา, สิมฺหิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  อนฺตศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  รวบรวม

อรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือให้แปลงสระที่สุดของ มฆว และยุวศัพท์ เป็นต้น เป็น อา ได้ เช่น  มฆวา, ยุวา.
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ทำ ตัวรูป ปุมา  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปุม + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อ กับ สิ เป็น อา ปุมฺ  อ+สิ  อา = ปุมนฺตสฺสา สิมฺหิ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมา. (อ.ผู้ชาย)

๑๓๗.  โยสฺว’าโน.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  อาโน อ.การแปลงเป็น อาโน   ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของปุมศัพท์  สวิภตฺติสฺส  

อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์พร้อมกับวิภัตติเป็น อาโน)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ โยสุ, อาโน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุมาโน  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปุม + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับโยเป็น อาโน ปุมฺ  อ+โย  อาโน = โยสฺวาโน.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมาโน. (อ.ผู้ชาย ท.)

๑๓๘.  อ’มาลปเน’กวจเน.

 อาลปเนกวจเน ในเพราะสิวิภัตติเอกวจนะ อันเป็นอาลปนะ  อํ อ.การแปลงเป็น อํ   ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุด 

ของปุมศัพท์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.  

 (เพราะสิอาลปนะเอกวจนะ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์พร้อมกับวิภัตติเป็น อํ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ อํ, อาลปเนกวจเน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุม ํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สิ อาลปนะ ปุม + สิ = อาลปเน จ.
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 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อ กับ สิ เป็น อํ ปุมฺ  อ+สิ  อํ = อมาลปเนกวจเน.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุมํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมํ. (แน่ะ...  ผู้ชาย)

๑๓๙.  อุ  นามฺหิ  จ.

 นามฺหิ ในเพราะนาวิภัตติ  อา จ อ.การแปลงเป็น อา ด้วย  อุ จ อ.การแปลงเป็น อุ ด้วย  ปุมนฺตสฺส แห่ง

สระที่สุดของปุมศัพท์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.  

 (เพราะนาวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์ เป็น อา และ อุ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ ในสูตร

นี้ คือ เพราะสวิภัตติ และสฺมาวิภัตติ แปลงสระที่สุดของ ปุม กมฺม และถามศัพท์ เป็น อุ ได้ อุทาหรณ์ว่า ปุมุโน, กมฺมุโน,  

ถามุโน. ปุมานา, ปุมุนา, กมฺมุนา, ถามุนา.

ทำ ตัวรูป ปุมานา  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง นา ตติยาวิภัตติ ปุม + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อา ปุมฺ  อ  อา + นา = อุ นามฺหิ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมานา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมานา. (ด้วย...  ผู้ชาย)

ทำ ตัวรูป ปุมุนา  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง นา ตติยาวิภัตติ ปุม + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ ปุมฺ  อ  อุ + นา = อุ นามฺหิ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ปุมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมุนา. (ด้วย...  ผู้ชาย)
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๑๔๐.  หิ-วิภตฺติมฺหิ  จ. 

 หิวิภตฺติมฺหิ จ ในเพราะหิวิภัตติด้วย  อาเน อ.การแปลงเป็น อาเน  ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของปุมศัพท์   

โหติ ย่อมมี.

 (เพราะหิวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์ เป็น อาเน)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  รวบรวมเอาเพราะวิภัตติทั้งปวง 

แปลงสระที่สุดของ ยุว และมฆวศัพท์ เป็นต้น เป็น อาน ได้ เช่น  ยุวาโน,  ยุวานา.  มฆวาโน,  มฆวานา เป็นต้น

ทำ ตัวรูป ปุมาเนภิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง หิ ตติยาวิภัตติ ปุม + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อาเน ปุมฺ  อ  อาเน + หิ  = หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ปุมฺ  อาเน + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมาเนภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมาเนภิ. (ด้วย...  ผู้ชาย ท.)

ทำ ตัวรูป ปุมุโน  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง ส จตุตถีวิภัตติ ปุม + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ ปุมฺ  อ  อุ + ส = จศัพท์ใน อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ปุมฺ  อุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ชื่อ ล แปลง ส เป็น โน ปุมฺ  อุ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ปุมุโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมุโน. (แก่...  ผู้ชาย)

๑๔๑.  ฌ-ลโต  จ.

 สฺมา อ.สฺมาวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ฌลโต จาก ฌ และ ล ท.  นา แปลงเป็น นา  โหติ ย่อมมี   

วา บ้าง.

 (หลังจาก ฌ และ ล  แปลง สฺมาวิภัตติ เป็น นา บ้าง)
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 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  ห้ามแปลง สฺมา เป็น นา  

ในบางอุทาหรณ์.

ทำ ตัวรูป ปุมานา  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ปุม + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ ปุมฺ  อ  อุ + สฺมา = จศัพท์ ใน อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล   ปุมฺ  อุ  ล + สฺมา = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ชื่อ ล แปลง สฺมา เป็น นา ปุมฺ  อุ  ล + สฺมา นา = ฌลโต จ.

 เพราะนาอาเทศ แปลง อุ เป็น อา ปุมฺ  อุ  อา + นา = อุ นามฺหิ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมานา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมานา. (แต่...  ผู้ชาย)

ทำ ตัวรูป ปุมุนา  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ปุม + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ ปุมฺ  อ  อุ + สฺมา = จศัพท์ ใน อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล   ปุมฺ  อุ  ล + สฺมา = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ชื่อ ล แปลง สฺมา เป็น นา ปุมฺ  อุ  ล + สฺมา นา = ฌลโต จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ปุมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมุนา. (แต่...  ผู้ชาย)

๑๔๒.  อาเน  สฺมึมฺหิ  วา.

 สฺมึมฺหิ ในเพราะสฺมึวิภัตติ  อาเน อ.การแปลงเป็น อาเน  ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของปุมศัพท์ สวิภตฺติสฺส  

อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสฺมึวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์พร้อมกับวิภัตติเป็น อาเน บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป ปุมาเน  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ปุม + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึ แปลง อ กับ สฺมึ เป็น อาเน ปุมฺ  อ+สฺมึ  อาเน = อาเน สฺมึมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมาเน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมาเน. (ใน...  ผู้ชาย)

๑๔๓.  สุสฺมิ’มา  วา.

 สุสฺมึ ในเพราะสุวิภัตติ  อา อ.การแปลงเป็น อา  ปุมนฺตสฺส แห่งสระที่สุดของปุมศัพท์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสุวิภัตติ แปลงสระที่สุดของปุมศัพท์ เป็น อา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สุสฺมึ, อา, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุมาส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ปุม + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น อา ปุมฺ  อ  อา + สุ = สุสฺมิมา วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุมาสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุมาสุ. (ใน...  ผู้ชาย ท.)

ทำ ตัวรูป ปุเมส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ปุม

 หลัง ปุม ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ปุม + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ปุมฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ปุมฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุเมสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุเมสุ. (ใน...  ผู้ชาย ท.)
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ปุมสทฺทปทมาลา (ผู้ชาย)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปุมา ปุมาโน

อาลปนะ. เห  ปุมํ เห  ปุมาโน

ทุติยา. ปุมํ ปุมาโน

ตติยา. ปุมานา  ปุมุนา  ปุเมน ปุมาเนหิ  ปุมาเนภิ  ปุเมหิ  ปุเมภิ

จตุตถี. ปุมุโน  ปุมสฺส ปุมานํ

ปัญจมี. ปุมานา ปุมุนา ปุมา ปุมมฺหา ปุมสฺมา   ปุมาเนหิ  ปุมาเนภิ  ปุเมหิ  ปุเมภิ

ฉัฏฐี. ปุมุโน  ปุมสฺส ปุมานํ

สัตตมี. ปุมาเน  ปุเม  ปุมมฺหิ  ปุมสฺมึ     ปุมาสุ  ปุเมสุ

ทำ ตัวรูป ยุวา  ศัพท์เดิมคือ = ยุว

 หลัง ยุว ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ยุว + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ วฺ  ออกจากสระ อ ยุวฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อ กับ สิ เป็น อา ยุวฺ  อ+สิ  อา = อนฺตศัพท์ใน ปุมนฺตสฺสา สิมฺหิ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา ยุวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยุวา. (อ.ชายหนุ่ม)

ทำ ตัวรูป ยุวาโน  ศัพท์เดิมคือ = ยุว

 หลัง ยุว ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ยุว + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ วฺ  ออกจากสระ อ ยุวฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน ยุวฺ  อ  อาน + สิ = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ ยุวฺ  อาน + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อานฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ยุวฺ  อานฺ  อ + โอ  = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ยุวาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยุวาโน. (อ.ชายหนุ่ม)
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ทำ ตัวรูป ยุวานา  ศัพท์เดิมคือ = ยุว

 หลัง ยุว ลง นา ตติยาวิภัตติ ยุว + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อา ยุวฺ  อ  อา + นา = จศัพท์ใน อ กมฺมนฺตสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา ยุวานา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยุวานา. (ด้วย...  ชายหนุ่ม)

ทำ ตัวรูป ยุวาเนหิ  ศัพท์เดิมคือ = ยุว

 หลัง ยุว ลง หิ ตติยาวิภัตติ ยุว + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน ยุวฺ  อ  อาน + หิ = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อานฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ยุวฺ  อานฺ  อ เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ยุวาเนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยุวาเนหิ. (ด้วย...  ชายหนุ่ม ท.)

ทำ ตัวรูป ยุวานา  ศัพท์เดิมคือ = ยุว

 หลัง ยุว ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ยุว + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน ยุวฺ  อ  อาน + สฺมา = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา ยุวฺ  อาน + สฺมา อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ ยุวฺ  อานฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ยุวฺ  อานฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ยุวานา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยุวานา. (แต่...  ชายหนุ่ม)

 หมายเหตุ :-  เพราะวิภัตติทั้งปวง ให้แปลงสระที่สุดของยุวศัพท์ เป็น อาน ด้วยจศัพท์ในสูตร “หิวิภตฺติมฺหิ 

จ”.
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ยุวสทฺทปทมาลา (ชายหนุ่ม)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยุวา  ยุวาโน   ยุวานา  ยุวา

อาลปน. เห  ยุว  ยุวา  ยุวาน  ยุวานา เห  ยุวานา

ทุติยา. ยุวานํ  ยุวํ ยุวาเน  ยุเว

ตติยา. ยุวานา  ยุเวน  ยุวาเนน ยุวาเนหิ  ยุวาเนภิ  ยุเวหิ  ยุเวภิ

จตุตถี. ยุวานสฺส  ยุวสฺส   ยุวานานํ  ยุวานํ

ปัญจมี. ยุวานา  ยุวานมฺหา  ยุวานสฺมา ยุวาเนหิ  ยุวาเนภิ  ยุเวหิ  ยุเวภิ

ฉัฏฐี. ยุวานสฺส  ยุวสฺส ยุวานานํ  ยุวานํ

สัตตมี. ยุวาเน ยุวานมฺหิ ยุวานสฺมึ ยุเว ยุวมฺหิ ยุวสฺมึ   ยุวาเนสุ  ยุวาสุ  ยุเวสุ

  ศัพท์แจกตาม ยุว คือ มฆว  พระอินทร์, ท้าวสักกะ  

จบ อการันต์ ปุงลิงค์
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๒.๑.๒ อ�ก�รันต์ ปุงลิงค์ ส�ศัพท์

ทำ ตัวรูป สา  ศัพท์เดิมคือ = สา

 หลัง สา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  สา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สา. (อ.สุนัข)

๑๔๔.  อโฆ  รสฺส’เมกวจน-โยสฺว’ปิ  จ.

 เอกวจนโยสุ  จ ในเพราะเอกวจนวิภัตติและโยวิภัตติ ท.ด้วย  อนฺโต อ.สระที่สุดของลิงค์  อโฆ อันไม่ใช่

อาอักษร อันมีชื่อว่า ฆ  อาปชฺชเต ย่อมถึง  รสฺสํ ซึ่งความเป็นรัสสะ  อปิ ห้ามทำ รัสสะบ้าง.

 (เพราะเอกวจนวิภัตติและโยวิภัตติ ทำ รัสสะสระที่สุดของลิงค์ อันไม่ใช่อาอักษรที่ชื่อว่าฆ ห้ามทำ รัสสะบ้าง)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ  อโฆ, รสฺสํ, เอกวจนโยสุ, อปิ, จ.  เป็น รัสสวิธิสูตร.  อปิศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  

เพราะสิวิภัตติ ห้ามทำ รัสสะ อุทาหรณ์ว่า  สา (อ.สุนัข). จศัพท์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาวธารณ ตัดสินว่าต้องในเพราะ  

เอกวจนะและโยวิภัตติเท่านั้น จึงจะทำ รัสสะได้

ทำ ตัวรูป สา  ศัพท์เดิมคือ = สา

 หลัง สา ลง โย ปฐมาวิภัตติ สา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อา สฺ  อา + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ สฺ  อา  อ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา สฺ  อ + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา สา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สา. (สา ติฏฺ€นฺติ. อ.สุนัข ท. ยืนอยู่)
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ทำ ตัวรูป สํ  ศัพท์เดิมคือ = สา

 หลัง สา ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สา + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อา สฺ  อา + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ สฺ  อา  อ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ สฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ สํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูเป็น  สํ. (ซึ่ง...  สุนัข)

สาสทฺทปทมาลา (สุนัข)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สา สา

อาลปนะ. เห  ส  สา เห  สา

ทุติยา. สํ เส

ตติยา. เสน สาหิ  สาภิ

จตุตถี. สสฺส  สาย สานํ

ปัญจมี. สา  สมฺหา  สสฺมา สาหิ  สาภิ

ฉัฏฐี. สสฺส   สานํ

สัตตมี. เส  สมฺหิ  สสฺมึ สาสุ 

ศัพท์แจกตาม สา มีดังนี้

ปจฺจกฺขธมฺมา   ผู้มีธรรมอันประจักษ์   คาณฺฑีวธนวา    ผู้มีธนูมีข้อมาก

จบ อาการันต์  ปุงลิงค์
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๒.๑.๓ อิก�รันต์ ปุงลิงค์ อคฺคิศัพท์

๑๔๕.  อคฺคิสฺสิ’นิ.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  อนฺโต อ.สระที่สุด  อคฺคิสฺส ของอคฺคิศัพท์  อินิ แปลงเป็น อินิ  โหติ ย่อมเป็น  วา 

บ้าง.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลงสระที่สุดของอคฺคิศัพท์ เป็น อินิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ อคฺคิสฺส, อินิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อคฺคินิ  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อคฺคิ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อิ เป็น อินิ อคฺคฺ  อิ  อินิ + สิ = อคฺคิสฺสินิ.

 ลบ สิวิภัตติ  อคฺคฺ  อินิ + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อคฺคินิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคินิ. (อ.ไฟ)

ทำ ตัวรูป อคฺคิ  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อคฺคิ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  อคฺคิ + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคิ. (อ.ไฟ)

๑๔๖.  ฆ-ปโต  จ  โยนํ  โลโป.

 โลโป อ.การลบ  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง ฆปโต จ จากอาอักษรและอิวัณณะ อุวัณณะ  

อันมีชื่อว่า ฆ และ ป ด้วย  ฌลโต จ จากอิวัณณะ และอุวัณณะอันมีชื่อว่า ฌ และ ล ด้วย   โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจาก ฆ ป ฌ และ ล ลบ โยวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น โลปวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “ฌลโต” มาไว้ในสูตรนี้
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๑๔๗.  โยสุ  กต-นิการ-โลเปสุ  ทีฆํ.

 โยส ุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  กตนิการโลเปสุ อันมีนิอักษรและมีการลบอันถูกกระทำ แล้ว  สรา อ.รัสสสระ 

ท. อาปชฺชนฺเต ย่อมถึง  ทีฆํ ซึ่งความเป็นทีฆะ.

 (เพราะโยวิภัตติที่ถูกแปลงเป็น นิ และที่ถูกลบแล้ว ให้ทีฆสระ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ทีฆวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อคฺคี  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อคฺคิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ชื่อ ฌ ลบ โยวิภัตติ อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว  ทีฆะ อิ เป็น อี อคฺคฺ  อิ  อี = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อคฺคี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคี. (อ.ไฟ ท.)

๑๔๘.  โยสฺว’กต-รสฺโส  โฌ.

 โยส ุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  โฌ อ.สระ อิ อันมีชื่อว่า ฌ  อกตรสฺโส อันมีรัสสะอันไม่ถูกกระทำ แล้ว  

อาปชฺชเต  ย่อมถึง  อตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่ง อ.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลงสระ อิ อันมีชื่อว่า ฌ ที่เป็นรัสสะโดยปกติ เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ โยสุ, อกตรสฺโส, โฌ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. 

ทำ ตัวรูป อคฺคโย  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อคฺคิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อิ ที่ชื่อ ฌ เป็น อ อคฺคฺ  อิ  อ + โย = โยสฺวกตรสฺโส โฌ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ อคฺคโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคโย. (อ.ไฟ ท.)
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๑๔๙.  อํ-โม  นิคฺคหีตํ  ฌ-ล-เปหิ.

 อํโม อ.อํวิภัตติและมอักษร  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  ฌลเปหิ จาก ฌ ล และ ป ท.  นิคฺคหีตํ แปลงเป็นนิคหิต   

โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจาก ฌ ล และป แปลง อํวิภัตติ และมอักษร เป็น นิคหิต)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อคฺคึ  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อคฺคิ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคิ + อํ  = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง อํ เป็น นิคหิต อคฺคิ + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

   สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคึ. (ซึ่ง...  ไฟ)

ทำ ตัวรูป อคฺคี  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง โย ทุติยาวิภัตติ อคฺคิ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ชื่อ ฌ ลบ โยวิภัตติ อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย  = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว  ทีฆะ อิ เป็น อี อคฺคฺ  อิ  อี = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อคฺคี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคี. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะไฟ ท.)

ทำ ตัวรูป อคฺคโย  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง โย ทุติยาวิภัตติ อคฺคิ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคฺ  อิ  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อิ ที่ชื่อ ฌ เป็น อ อคฺคฺ  อิ  อ + โย = โยสฺวกตรสฺโส โฌ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ อคฺคโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคโย. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะไฟ ท.)
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ทำ ตัวรูป อคฺคีหิ  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง หิ ตติยาวิภัตติ อคฺคิ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อิ อคฺคฺ  อิ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี อคฺคฺ  อิ  อี + หิ = สุนํหิสุ  จ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อคฺคีหิ = นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคีหิ. (ด้วย...  ไฟ ท.)

ทำ ตัวรูป อคฺคิโน  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง ส จตุตถีวิภัตติ อคฺคิ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคิ  ฌ + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ชื่อ ฌ แปลง ส เป็น โน อคฺคิ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคิโน.  (แก่...  ไฟ)

ทำ ตัวรูป อคฺคินา  ศัพท์เดิมคือ = อคฺคิ

 หลัง อคฺคิ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ อคฺคิ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อคฺคิ  ฌ + สฺมา = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ชื่อ ฌ แปลง สฺมา เป็น นา อคฺคิ + สฺมา  นา = ฌลโต จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อคฺคินา. (แต่...  ไฟ)

อคฺคิสทฺทปทมาลา  (ไฟ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อคฺคินิ  อคฺคิ อคฺคี  อคฺคโย

อาลปนะ. เห  อคฺคิ เห  อคฺคี  อคฺคโย

ทุติยา. อคฺคึ อคฺคี  อคฺคโย

ตติยา. อคฺคินา   อคฺคีหิ  อคฺคีภิ  อคฺคิหิ  อคฺคิภิ

จตุตถี. อคฺคิโน  อคฺคิสฺส อคฺคีนํ  อคฺคินํ

ปัญจมี. อคฺคินา  อคฺคิมฺหา  อคฺคิสฺมา อคฺคีหิ  อคฺคีภิ  อคฺคิหิ  อคฺคิภิ

ฉัฏฐี. อคฺคิโน  อคฺคิสฺส อคฺคีนํ  อคฺคินํ

สัตตมี. อคฺคิมฺหิ  อคฺคิสฺมึ อคฺคีสุ  อคฺคิสุ
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ศัพท์แจกตาม อคฺคิ ศัพท์ มีดังนี้

โชติ   ไฟ   ปาณิ  ฝ่ามือ   คณฺ€ิ  ศัพท์ยาก, ปม

มุฏฺ€ิ  กำ มือ   กุจฺฉิ   ท้อง   วตฺถิ  กระเพาะปัสสาวะ 

สาลิ  ข้าวสาลี   วีหิ  ข้าวเปลือก   พฺยาธิ  โรค    

โอธิ  เขตแดน   โพธิ  ต้นโพธิ์    สนฺธิ  การต่อ   

ราสิ  กอง, หมู่    เกสิ  คนฝึกม้าชื่อเกสี สาติ  ภิกษุชื่อว่าสาติ   

ทีปิ  เสือดาว   อิสิ  ฤาษี    มุนิ  พระมุนี, ภิกษุ   

มณิ  แก้วมณี   ธนิ  เสียง   ยติ  ภิกษุ    

คิริ  ภูเขา รวิ  ดวงอาทิตย์   กวิ  กวี, บัณฑิต 

กปิ   ลิง    อสิ   ดาบ   มสิ  น้ำ หมึก   

นิธิ  ขุมทรัพย์   วิธิ  วิธี   อหิ  งู   

กิมิ  หนอน   ปติ  สามี, เจ้านาย    หริ  ทองคำ     

อริ  ศัตรู   ติมิ  ปลาใหญ่ชื่อติมิ กลิ  โทษ, บาป  

พลิ  พลีกรรม   ชลธิ  มหาสมุทร คหปติ  คหบดี   

อุรุธิติ  ผู้มีความเพียรแรง วรมติ  ปัญญาอันประเสริฐ  นิรุปธิ  ผู้ไม่มีอุปธิ  

อธิปติ  อธิบดี, ผู้เป็นใหญ่ อญฺชลิ  กระพุ่มมือ   สารถิ  นายสารถี   

อติถิ  แขกผู้มาเยือน สมาธิ  ความตั้งมั่น   อุทธิ  มหาสมุทร

 หมายเหตุ :-  ศัพท์แจกตามเหล่านี้ ในสิปฐมาวิภัตติ ไม่มีการแปลง อิ ที่สุดของศัพท์อื่น เป็น อินิ ที่เหลือ

แจกตาม อคฺคิศัพท์ ทุกประการ

จบ อิการันต์ ปุงลิงค์
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๒.๑.๔ อีก�รันต์ ปุงลิงค์ ทณฺฑีศัพท์

๑๕๐.  น สิสฺมิ’มนปุ™สกานิ.

 สิสฺมึ ในเพราะสิวิภัตติ  อนปุ™สกานิ อ.อิตถีลิงค์และปุงลิงค์อันไม่ใช่นปุงสกลิงค์ ท.  น  อาปชฺชนฺเต ย่อม 

ไม่ถึง รสฺส ํซึ่งความเป็นรัสสะ.

 (เพราะสิวิภัตติ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ ห้ามทำ รัสสะ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ น, สิสฺมึ, อนปํสกานิ.  เป็น ปริภาสาสูตร หรือ ปฏิเสธวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ทณฺฑี  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ทณฺฑี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ทณฺฑี + สิ   = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑี. (อ.ผู้มีไม้เท้า)

ทำ ตัวรูป ทณฺฑี  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง โย ปฐมาวิภัตติ ทณฺฑี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ฌ  ทณฺฑี  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อี ชื่อ ฌ ลบ โยวิภัตติ ทณฺฑี  ฌ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑี. (อ.ผู้มีไม้เท้า ท.)

๑๕๑.  โยนํ  โน.

 โน อ.การแปลงเป็น โน  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรส ํอันเป็นเบื้องหลัง  ฌโต จากอิอักษรอันมีชื่อว่าฌ   

กตรสฺสา อันมีรัสสะอันถูกกระทำ แล้ว  โหติ ย่อมมี.

 (หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ ที่ทำ เป็นรัสสะแล้ว แปลง โย เป็น โน)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป ทณฺฑิโน  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง โย ปฐมาวิภัตติ ทณฺฑี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี ทณฺฑฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ทณฺฑฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  ทณฺฑฺ  อิ ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง โย เป็น โน ทณฺฑฺ  อิ ฌ + โย โน = โยนํ โน.

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑิโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑิโน. (อ.ผู้มีไม้เท้า ท.)

๑๕๒.  ฌ-ล-ปา  รสฺสํ.

 เค ในเพราะ ค  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  ฌลปา อ.สระอี อู อันมีชื่อว่า ฌ ล และ ป ท.  อาปชฺชนฺเต ย่อมถึง  

รสฺสํ ซึ่งความเป็นรัสสะ.

 (เพราะสิอาลปนะชื่อ ค รัสสะ อี อู ที่ชื่อว่า ฌ ล และ ป เป็น อิ อุ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น รัสสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ทณฺฑิ  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง สิ อาลปนะ ทณฺฑี + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ทณฺฑี + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี ทณฺฑฺ  อี + สิ  ค = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ฌ  ทณฺฑฺ  อี  ฌ + สิ  ค = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 เพราะสิที่ชื่อ ค รัสสะ อี ที่ชื่อ ฌ เป็น อิ ทณฺฑฺ  อี  อิ + สิ  ค = ฌลปา รสฺสํ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค ทณฺฑฺ  อิ + สิ  = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑิ. (แน่ะ...  ผู้มีไม้เท้า)

๑๕๓.  นํ  ฌโต  กต-รสฺสา.

 อํ อ.อํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ฌโต จากสระอิอันมีชื่อว่า ฌ  กตรสฺสา อันมีรัสสะอันถูกกระทำ แลว้                         

นํ แปลงเป็น นํ  โหต ิย่อมเป็น  วา บ้าง.    
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 (หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ ที่ทำ รัสสะแล้ว แปลง อํวิภัตติ เป็น นํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ทณฺฑินํ  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ทณฺฑี + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี ทณฺฑฺ  อี + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ทณฺฑฺ  อี  อิ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง อํ เป็น นํ ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + อํ  นํ = นํ ฌโต กตรสฺสา.

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑินํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑินํ. (ซึ่ง...  ผู้มีไม้เท้า)

ทำ ตัวรูป ทณฺฑินา  ศัพท์เดิมคือ  = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ทณฺฑี + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี  ทณฺฑฺ  อี + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ  ทณฺฑฺ  อี  อิ + สฺมา = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + สฺมา  = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง สฺมา เป็น นา ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + สฺมา  นา = ฌลโต จ.

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑินา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑินา. (แต่...  ผู้มีไม้เท้า)

๑๕๔.  สฺมึ  นิ.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ฌโต จากสระอิอันมีชื่อว่า ฌ  กตรสฺสา อันมีรัสสะอันถูกกระทำ แล้ว      

นิ  แปลงเป็น นิ  โหติ ย่อมเป็น  วา บ้าง.  

 (หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ ที่ทำ รัสสะแล้ว แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น นิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป ทณฺฑินิ  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑี ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ทณฺฑี + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี ทณฺฑฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ทณฺฑฺ  อี  อิ + สฺมึ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + สฺมึ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจากอิที่ชื่อ ฌ แปลงสฺมึวิภัตติเป็น นิ ทณฺฑฺ  อิ  ฌ + สฺมึ  นิ = สฺมึ นิ.

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑินิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑินิ. (ใน...  ผู้มีไม้เท้า)

ทณฺฑีสทฺทปทมาลา (ผู้มีไม้เท้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ทณฺฑี ทณฺฑี  ทณฺฑิโน

อาลปนะ. โภ  ทณฺฑิ ภวนฺโต  ทณฺฑี  ทณฺฑิโน

ทุติยา. ทณฺฑินํ  ทณฺฑึ ทณฺฑี  ทณฺฑิโน

ตติยา. ทณฺฑินา  ทณฺฑีหิ  ทณฺฑีภิ

จตุตถี. ทณฺฑิโน  ทณฺฑิสฺส ทณฺฑีนํ

ปัญจมี. ทณฺฑินา  ทณฺฑิมฺหา  ทณฺฑิสฺมา ทณฺฑีหิ  ทณฺฑีภิ

ฉัฏฐี. ทณฺฑิโน  ทณฺฑิสฺส ทณฺฑีนํ

สัตตมี. ทณฺฑินิ  ทณฺฑิมฺหิ  ทณฺฑิสฺมึ ทณฺฑีสุ

ศัพท์แจกตาม ทณฺฑี มีดังนี้

ธมฺมี  ผู้มีธรรม    สํฆี  ผู้มีหมู่    ญาณี  ผู้มีญาณ    

หตฺถี  ช้างผู้มีงวง    จกฺกี  ผู้มีจักร    ปกฺขี  นกผู้มีปีก    

ทา€ี  สัตว์ผู้มีเขี้ยว    รฏฺ€ี  ผู้มีแว่นแคว้น    ฉตฺตี  ผู้มีร่ม    

มาลี  ผู้มีดอกไม้    วมฺมี  ผู้มีเสื้อเกราะ    โยคี  ผู้มีความเพียร   

ภาคี  ผู้มีส่วน    โภคี  ผู้มีโภคทรัพย์    กามี  ผู้มีความต้องการ 

สามี  ผู้มีทรัพย์ ธชี  ผู้มีธง    คณี  ผู้มีคณะ    
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สสี  ดวงจันทร์  กุฏฺ€ ี ผู้มีโรคเรื้อน   ชฏี  ฤษีผู้มีชฎา   

ยานี  ผู้มียานพาหนะ    สุขี  ผู้มีความสุข    สิขี  นกยูงผู้มีหงอน   

ทนฺตี  ช้างผู้มีงา    มนฺตี  ผู้มีการปรึกษา   กรี  ช้างผู้มีงวง    

จาคี  ผู้มีการบริจาค   กุสลี  ผู้มีกุศล   มุสล ี ผู้มีสาก   

พลี  ผู้มีกำ ลัง     ปาปการี  ผู้มีการทำ บาปเป็นปกติ 

สตฺตุฆาต ี ผู้มีการฆ่าศัตรูเป็นปกติ    มาลฺยการี  ผู้มีการร้อยพวงมาลัยเป็นปกติ    

ทีฆชีวี  ผู้มีอายุยืน     ธมฺมจารี  ผู้ประพฤติธรรมโดยปกติ     

สีฆยายี  ผู้มีการไปเร็วเป็นปกติ   สีหนาที  ผู้มีการบันลือสีหนาทเป็นปกติ    

ภูมิสายี  ผู้มีการนอนบนพื้นดินเป็นปกติ

จบ อีการันต์ ปุงลิงค์

๒.๑.๕ อุก�รันต์ ปุงลิงค์ ภิกฺขุศัพท์

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุ  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ  ภิกฺขุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ภิกฺขุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุ. (อ.ภิกษุ)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขู  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภิกฺขุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ ภิกฺขุ  อุ  ล + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู ภิกฺขฺ  อุ  อู = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ภิกฺขู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขู. (อ.ภิกษุ ท.)
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๑๕๕.  ลโต  โวกาโร  จ.

 โวกาโร จ อ.การแปลงเป็นโวอักษร ด้วย  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท. ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  ลโต จาก 

อุวัณณะ อันมีชื่อว่า ล  โหติ ย่อมมี  วา โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี. 

 (หลังจากอุวัณณะที่ชื่อ ล แปลงโยวิภัตติ เป็น โว โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  การศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน

สูตร คือ ให้แปลง โยวิภัตติ เป็น โน ได้  เช่น ชนฺตุโน,  สพฺพญฺญุโน เป็นต้น.  จศัพท ์ : นัยแรก มีอรรถ นิวตฺตาปนา- 

วธารณ ห้ามแปลง โยวิภัตติ เป็น โว ในบางอุทาหรณ์.  จศัพท ์ : นัยที่สอง มีอรรถ อนุวตฺตน (อนุกัฑฒนะ) ดึง โน

ศัพท์ จากสูตร “ฌลโต สสฺส โน วา” ให้ตามมาสู่สูตรนี้ ฉะนั้น จึงแปลงโยวิภัตติ เป็น โน ได้ หลังจาก ชนฺตุ และ

สพฺพญฺญูศัพท์ เช่น ชนฺตุโน, สพฺพญฺญุโน.

๑๕๖.  เว-โวสุ  โล  จ.

 เวโวสุ ในเพราะเวและโว ท. โล อ.สระอุอันมีชื่อว่าล  อกตรสฺโส อันมีรัสสะอันไม่ถูกกระทำ   อาปชฺชเต  

ย่อมถึง อตฺตํ ซึ่งความเป็น อ.

 (เพราะเวและโว แปลงสระ อุ ที่ชื่อ ล ที่เป็นรัสสสระโดยปกติ เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “อกตรสฺโส” จากสูตร  

“โยสฺวกตรสฺโส  โฌ” มาไว้ในสูตรนี้

ทำ ตัวรูป ภิกฺขโว  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภิกฺขุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โว ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย  โว = ลโต โวกาโร จ.

 เพราะโว แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อ ภิกฺขฺ  อุ  อ + โว = เวโวสุ โล จ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ภิกฺขโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขโว. (อ.ภิกษุ ท.)
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๑๕๗.  อ-กต-รสฺสา  ลโต  ยฺว’าลปนสฺส  เว-โว.

 เวโว อ.การแปลงเป็นเวและโว ท.  ยฺวาลปนสฺส แห่งโยอาลปนะ  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  ลโต จากสระอุ  

อันมีชื่อว่า ล  อกตรสฺสา อันมีรัสสะอันไม่ถูกกระทำ   โหนฺติ ย่อมมี. 

 (หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ที่เป็นรัสสะโดยปกติ แปลง โยอาลปนะ เป็น เว และ โว)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ อกตรสฺสา, ลโต, ยฺวาลปนสฺส, เวโว.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ภิกฺขเว  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย อาลปนะ ภิกฺขุ + โย = อาลปเน จ.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น เว ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย เว = อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺสฯ

 เพราะเว แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อ ภิกฺขฺ  อุ  อ + เว = เวโวสุ โล จ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ภิกฺขเว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขเว. (แน่ะ...  ภิกษุ ท.)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขโว  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย อาลปนะ ภิกฺขุ + โย = อาลปเน จ.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โว ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย โว = อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺสฯ

 เพราะโว แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อ ภิกฺขฺ  อุ  อ + โว = เวโวสุ โล จ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ภิกฺขโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขโว. (แน่ะ...  ภิกษุ ท.)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุ ํ  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ภิกฺขุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขุ  ล + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง อํ เป็น นิคหิต ภิกฺขุ + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุ ํ. (ซึ่ง...  ภิกษุ)
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ทำ ตัวรูป ภิกฺขู  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ภิกฺขุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ ภิกฺขุ  อุ  ล + โย  = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู ภิกฺขฺ  อุ  อู = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ู ภิกฺขู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขู. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะภิกษุ ท.)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขโว  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ภิกฺขุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อุ ภิกฺขฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โว ภิกฺขฺ  อุ  ล + โย โว = อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺสฯ

 เพราะโว แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อ ภิกฺขฺ  อุ  อ + โว = เวโวสุ โล จ.

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ภิกฺขโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขโว. (ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะภิกษุ ท.)

ภิกฺขุสทฺทปทมาลา (ภิกษุ)

วิภัตติ   เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภิกฺขุ   ภิกฺขู  ภิกฺขโว

อาลปนะ. โภ  ภิกฺขุ ภวนฺโต  ภิกฺขู  ภิกฺขเว  ภิกฺขโว

ทุติยา. ภิกฺขุํ ภิกฺขู  ภิกฺขโว

ตติยา. ภิกฺขุนา ภิกฺขูหิ  ภิกฺขูภิ  ภิกฺขุหิ  ภิกฺขุภิ

จตุตถี. ภิกฺขุโน  ภิกฺขุสฺส ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุนํ

ปัญจมี. ภิกฺขุนา  ภิกฺขุมฺหา  ภิกฺขุสฺมา ภิกฺขูหิ  ภิกฺขูภิ  ภิกฺขุหิ  ภิกฺขุภิ

ฉัฏฐี. ภิกฺขุโน  ภิกฺขุสฺส ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุนํ

สัตตมี. ภิกฺขุมฺหิ  ภิกฺขุสฺมึ ภิกฺขูสุ  ภิกฺขุสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. ภิกฺขุ  อุปาสกสฺส  ธมฺมํ  เทเสติ. ภิกฺขู  อุปาสกานํ  ธมฺมํ  เทเสนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

อา. ตฺวํ  ภิกฺขุ  สปฺปุริสํ  ภเชยฺยาสิ. เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพา.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ทุ. ภควา  ภิกฺขุํ  เอตํ  วจนํ  อโวจ. ภควา  ภิกฺขู  เอตํ  วจนํ  อโวจ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ต. กุมาโร  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  อาวาสํ  คจฺฉติ. กุมารา  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อาวาสํ  คจฺฉนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

จ. อุปาสิกา  ภิกฺขุสฺส  ภตฺตํ  ปริวิสติ. อุปาสิกาโย  ภิกฺขูนํ  ภตฺตํ  ปริวิสนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ปัญ. ภยํ  ภิกฺขุสฺมา  น  ชายติ. ภยานิ  ภิกฺขูหิ  น  ชายนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ฉ. อยํ  เอตสฺส  ภิกฺขุโน  ปตฺโต  โหติ. อิเม  เอเตสํ  ภิกฺขูนํ  ปตฺตา  โหนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ส. ภิกฺขุมฺหิ  ภุญฺชนฺเต,  ปุริโส  คโต. ภิกฺขูสุ  ภุญฺชนฺเตสุ,  ปุริสา  คตา.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................
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ศัพท์แจกตาม ภิกฺขุ มีดังนี้

เสตุ  สะพาน, เขื่อน  เกตุ  ธง    ราหุ   อสูรชื่อว่าราหู   

ภาณุ  พระอาทิตย์    ปงฺคุ  คนเปลี้ย    อุจฺฉุ  อ้อย    

เวฬุ  ไม้ไผ่    มจฺจ ุ สัตว์, ความตาย    สินฺธุ  มหาสมุทร    

พนฺธุ  พวกพ้อง    เนรุ  ภูเขาสิเนรุ   เมรุ  ภูเขาสิเนรุ   

สตฺตุ  ศัตรู    การุ  นายช่าง    เหตุ  เหตุ    

ชนฺตุ  สัตว์   รุรุ  กวาง    ปฏุ  คนฉลาด

 หมายเหตุ :- เหตุศัพท์ และชนฺตุศัพท์ ในโยปฐมาวิภัตติและทุติยา มีรูปเป็น เหตุโย, ชนฺตุโย  เฉพาะ ชนฺตุ

ศัพท์ แปลง โยวิภัตติ เป็น โน  ด้วย การศัพท์ในสูตร “ลโต  โวกาโร  จ” มีรูปเป็น ชนฺตุโน  ที่เหลือเหมือนภิกฺขุ

ศัพท์

เหตุสทฺทปทมาลา (เหตุ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. เหตุ   เหตู  เหตโว  เหตุโย

อาลปนะ. โภ  เหตุ ภวนฺโต  เหตู  เหตเว  เหตโว

ทุติยา. เหตุํ เหตู  เหตโว  เหตุโย

ตติยา. เหตุนา เหตูหิ  เหตูภิ  เหตุหิ  เหตุภิ

จตุตถี. เหตุโน  เหตุสฺส เหตูนํ  เหตุนํ

ปัญจมี. เหตุนา  เหตุมฺหา  เหตุสฺมา เหตูหิ  เหตูภิ  เหตุหิ  เหตุภิ

ฉัฏฐี. เหตุโน  เหตุสฺส เหตูนํ  เหตุนํ

สัตตมี. เหตุมฺหิ  เหตุสฺมึ เหตูสุ  เหตุสุ

ทำ ตัวรูป ชนฺตุโน  ศัพท์เดิมคือ = ชนฺตุ

 หลัง ชนฺตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ชนฺตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  ชนฺตุ ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โน ชนฺตุ ล + โย  โน = การศัพท์ใน ลโต โวกาโร จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ชนฺตุโน. (อ.สัตว์ ท.)



249ปุงลิงคนาม อุการันต์ สตฺถุศัพท์กัณฑ์ ]

ชนฺตุสทฺทปทมาลา (สัตว์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ชนฺตุ   ชนฺตู  ชนฺตโว  ชนฺตุโน  ชนฺตุโย

อาลปนะ. โภ  ชนฺตุ ภวนฺโต  ชนฺตู  ชนฺตเว  ชนฺตโว

ทุติยา. ชนฺตุํ ชนฺตู  ชนฺตโว  ชนฺตุโน  ชนฺตุโย

ตติยา. ชนฺตุนา ชนฺตูหิ  ชนฺตูภิ  ชนฺตุหิ  ชนฺตุภิ

จตุตถี. ชนฺตุโน  ชนฺตุสฺส ชนฺตูนํ  ชนฺตุนํ

ปัญจมี. ชนฺตุนา  ชนฺตุมฺหา  ชนฺตุสฺมา ชนฺตูหิ  ชนฺตูภิ  ชนฺตุหิ  ชนฺตุภิ

ฉัฏฐี. ชนฺตุโน  ชนฺตุสฺส ชนฺตูนํ  ชนฺตุนํ

สัตตมี. ชนฺตุมฺหิ  ชนฺตุสฺมึ ชนฺตูสุ  ชนฺตุสุ

๑๕๘.  สตฺถุ-ปิตาทีน’มา  สิสฺมึ  สิโลโป  จ.

 สิสฺมึ ในเพราะสิวิภัตติ อนฺโต อ.สระอุอันเป็นที่สุด  สตฺถุปิตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี สตฺถุ และ ปิตุ 

เป็นต้น  อา แปลงเป็น อา  โหติ ย่อมเป็น,  สิโลโป อ.การลบสิวิภัตติ  โหต ิย่อมมี  จ ด้วย. 

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง อุ ที่สุดของศัพท์มี สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น เป็น อา และลบสิวิภัตติ)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ สตฺถุปิตาทีนํ, อา, สิสฺมึ, สิโลโป, จ.  เป็น อาเทสวิธิและโลปวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ 

สมฺปิณฺฑน  รวบรวม ๒ วิธี คือ อาเทสวิธิ และโลปวิธิ ในสูตรนี้

ทำ ตัวรูป สตฺถา  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สตฺถุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อา และลบสิ สตฺถฺ  อุ  อา + สิ = สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อา สตฺถา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถา. (อ.พระศาสดา, อ.ครู)
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๑๕๙.  อญฺเญสฺว’ารตฺตํ.

 อญฺเญสุ (วจเนสุ) ในเพราะวิภัตติ ท. อันอื่นจากสิวิภัตติ  อนฺโต อ.สระ อุ อันเป็นที่สุด  สตฺถุปิตาทีนํ  

(สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น  อาปชฺชเต ย่อมถึง  อารตฺตํ ซึ่งความเป็น อาร.

 (เพราะวิภัตติเหล่าอื่นจาก สิ วิภัตติ แปลง อุ สระที่สุดของศัพท์มี สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น เป็น อาร)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ อญฺเญสุ, อารตฺตํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

๑๖๐.  ตโต  โยน’โม  ตุ.

 โอ อ.การแปลงเป็น โอ  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต (อาราเทสโต) จากอาร 

อาเทศนั้น  โหติ ย่อมมี.

 (หลังจากอารอาเทศนั้น แปลง โยวิภัตติ เป็น โอ)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ตโต, โยนํ, โอ, ตุ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ตุศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถ  

ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ หลังจากศัพท์มี จตุ อุภ นที และโค เป็นต้น ให้แปลง โยวิภัตติ เป็น โอ ได้ เช่น จตุโร, 

อุโภ, นชฺโช, คาโว  คโว เป็นต้น

ทำ ตัวรูป สตฺถาโร  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ สตฺถุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + โย = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง โย เป็น โอ สตฺถฺ  อาร + โย โอ = ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อารฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  สตฺถาโร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถาโร. (อ.พระศาสดา ท., อ.ครู ท.)
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ทำ ตัวรูป สตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง สิ อาลปนะ สตฺถุ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ อาลปนะ ชื่อ ค สตฺถุ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค แปลง อุ เป็น อา สตฺถฺ  อุ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค รัสสะ อา เป็น อ สตฺถฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค สตฺถฺ  อ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ สตฺถ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถ. (ข้าแต่พระศาสดา...)

ทำ ตัวรูป สตฺถา  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง สิ อาลปนะ สตฺถุ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ อาลปนะ ชื่อ ค สตฺถุ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค แปลง อุ เป็น อา สตฺถฺ  อุ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค สตฺถฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อา สตฺถา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถา. (ข้าแต่พระศาสดา...)

ทำ ตัวรูป สตฺถารํ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สตฺถุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + อํ = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  สตฺถารํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถารํ. (ซึ่ง...  พระศาสดา)
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ทำ ตัวรูป สตฺถาเร  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ สตฺถุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + โย = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ สตฺถฺ  อาร + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อารฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  สตฺถาเร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถาเร. (ซึ่ง...  พระศาสดา ท.)

๑๖๑. นา  อา.

 นา อ.นาวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต (อาราเทสโต) จากอารอาเทศนั้น  อา แปลงเป็น อา   

โหต ิ ย่อมเป็น.

 (หลังจากอารอาเทศ แปลง นาวิภัตติ เป็น อา)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สตฺถารา  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง นา ตติยาวิภัตติ สตฺถุ + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + นา = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง นา เป็น อา สตฺถฺ  อาร + นา  อา= นา อา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  สตฺถารา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถารา. (ด้วย...  พระศาสดา)
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๑๖๒. อุ  สสฺมึ  สโลโป  จ.

 สสฺมึ ในเพราะสวิภัตติ  อนฺโต อ.สระอันเป็นที่สุด  สตฺถุปิตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี สตฺถุ และ ปิตุ 

เป็นต้น  อุ แปลงเป็น อุ  โหติ ย่อมเป็น,  สโลโป  จ อ.การลบสวิภัตติ ด้วย  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสวิภัตติ แปลงสระที่สุดของศัพท์มี สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น เป็น อุ และลบ ส วิภัตติ)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตรและโลปวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ สมฺปิณฺฑน รวบรวม ๒ วิธี คือ  

อาเทสวิธิและโลปวิธิ

ทำ ตัวรูป สตฺถ ุ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ สตฺถุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อุ เป็น อุ และลบ ส สตฺถฺ  อุ  อุ + ส = อุ สสฺมึ สโลโป จ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ สตฺถุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถุ. (แก่...  พระศาสดา)

ทำ ตัวรูป สตฺถุโน  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ สตฺถุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  สตฺถุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง ส เป็น โน สตฺถุ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถุโน. (แก่...  พระศาสดา)

๑๖๓. วา  นํมฺหิ.

 นํมฺห ิ ในเพราะนํวิภัตติ  อนฺโต อ.สระอันเป็นที่สุด  สตฺถุปิตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท.มี สตฺถุ และ ปิตุ 

เป็นต้น  อาปชฺชเต ย่อมถึง  อารตฺตํ ซึ่งความเป็น อาร  วา บ้าง.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลงสระที่สุดของศัพท์มี สตฺถุ และ ปิตุ เป็นต้น เป็น อาร บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป สตฺถารานํ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สตฺถุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + นํ = วา นํมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา สตฺถฺ  อารฺ  อ อา + นํ= สุนํหิสุ จ.   

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  สตฺถารานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถารานํ. (แก่...  พระศาสดา ท.)

๑๖๔. สตฺถุน’ตฺตญฺ’จ.

 นํมฺหิ ในเพราะนํวิภัตติ  อนฺโต อ.สระอันเป็นที่สุด  สตฺถุนํ ของสตฺถาทิคณะศัพท์ ท.  อาปชฺชเต ย่อมถึง  

อตฺตํ ซึ่งความเป็น อ  จ ด้วย  วา บ้าง.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลงสระที่สุดของสตฺถาทิคณะเป็น อ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สตฺถุนํ, อตฺตํ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท ์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาสระ

ที่สุดของ ปิตุ และ มาตุ เป็นต้นด้วย.

ทำ ตัวรูป สตฺถานํ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สตฺถุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ สตฺถฺ  อุ  อ + นํ = สตฺถุนตฺตญฺจ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา สตฺถฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อา สตฺถานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถานํ. (แก่...  พระศาสดา ท.)

ทำ ตัวรูป สตฺถารา  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สตฺถุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ อาร + สฺมา = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากสตฺถุศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา สตฺถฺ  อาร + สฺมา นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ
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 หลังจากอารอาเทศ แปลง นา เป็น อา สตฺถฺ  อาร + นา อา = นา อา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อารฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สตฺถารา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถารา. (แต่...  พระศาสดา)

๑๖๕. ตโต  สฺมิ’มิ.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบ้ืองหลัง  ตโต (อาราเทสโต) จากอารอาเทศน้ัน  อิ แปลงเป็น อิ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากอารอาเทศนั้น แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น อิ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ตโต, สฺมึ, อิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วย “ตโต” ศัพท์ที่เกินมาในสูตรนี้ ให้แปลง สฺมึ

วิภัตติ เป็น อิ ได้ แม้หลังจากศัพท์อื่น  เช่น  ภุวิ (ภู + สฺมึ) บนแผ่นดิน, ทิวิ (ทิว + สฺมึ) บนสวรรค์

๑๖๖. อาโร  รสฺส’มิกาเร.

 อิกาเร ในเพราะอิอักษร  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง   อาโร อ.อารอาเทศ  อาปชฺชเต ย่อมถึง  รสฺสํ ซึ่งความเป็น 

รัสสะ.

 (เพราะอิอักษร รัสสะ อาร เป็น อร)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อาโร, รสฺสํ, อิกาเร.  เป็น รัสสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สตฺถร ิ  ศัพท์เดิมคือ = สตฺถุ

 หลัง สตฺถุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สตฺถุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ สตฺถฺ  อุ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร สตฺถฺ  อุ  อาร + สฺมึ = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง สฺมึ เป็น อิ สตฺถฺ  อาร + สฺมึ  อิ = ตโต สฺมิมิ.

 เพราะอิ รัสสะ อาร เป็น อร สตฺถฺ  อาร  อร + อิ = อาโร รสฺสมิกาเร.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ สตฺถฺ  อรฺ  อ + อิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สตฺถฺ  อรฺ  อ + อิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ สตฺถริ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สตฺถริ. (ใน...  พระศาสดา)
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สตฺถุสทฺทปทมาลา (พระศาสดา, ครู)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สตฺถา สตฺถาโร

อาลปนะ. โภ  สตฺถ  สตฺถา   ภวนฺโต  สตฺถาโร

ทุติยา. สตฺถารํ สตฺถาเร  สตฺถาโร

ตติยา. สตฺถารา  สตฺถุนา สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ

จตุตถี. สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส สตฺถารานํ  สตฺถานํ

ปัญจมี. สตฺถารา สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ

ฉัฏฐี. สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส สตฺถารานํ  สตฺถานํ

สัตตมี. สตฺถริ สตฺถาเรสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สตฺถา  สาวตฺถิยํ  เชตวเน  วิหรติ. ฉ  สตฺถาโร  สาวตฺถิยํ  วสนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

อา. โภ  สตฺถ  โก  เชตวเน  วิหรติ. ภวนฺโต  สตฺถาโร  เก  เชตวเน  วิหรนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ทุ. ภิกฺขุ  สตฺถารํ  ปญฺหํ  ปุจฺฉติ. ภิกฺขู  สตฺถาเร  ปญฺหํ  ปุจฺฉนฺติ.

 .............................................................. .......................................................................

 .............................................................. .......................................................................

ต. ภิกฺขุ  สตฺถารา  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉติ. ภิกฺขู  สตฺถาเรหิ  สทฺธึ  คามํ  คจฺฉนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ปชาปตี  โคตมี  สตฺถุโน  จีวรํ  เทติ. อุปาสิกาโย  สตฺถารานํ  ปูชํ  กโรนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. อุปฏฺ€าโก  สตฺถารา  อเปติ. อุปฏฺ€ากา  สตฺถาเรหิ  อเปนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. อิทํ  วจนํ  สตฺถุโน  สาสนํ  โหติ. อิมานิ  วจนานิ  สตฺถานํ  สาสนานิ  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. สตฺถริ  ธรมาเนเยว,  อรหตฺตํ  ปาปุณิตุํ  วฏฺฏติ.   สตฺถาเรสุ  ธรมาเนสุเยว, อรหตฺตํ ปาปุณิตุํ วฏฺฏติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

กตฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้กระทำ )

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กตฺตา กตฺตาโร

อาลปนะ. โภ  กตฺต  กตฺตา ภวนฺโต  กตฺตาโร

ทุติยา. กตฺตารํ กตฺตาเร  กตฺตาโร

ตติยา. กตฺตารา กตฺตาเรหิ  กตฺตาเรภิ

จตุตถี. กตฺตุ  กตฺตุโน  กตฺตุสฺส กตฺตารานํ  กตฺตานํ  กตฺตูนํ  กตฺตุนํ

ปัญจมี. กตฺตารา กตฺตาเรหิ  กตฺตาเรภิ

ฉัฏฐี. กตฺตุ  กตฺตุโน  กตฺตุสฺส กตฺตารานํ  กตฺตานํ  กตฺตูนํ  กตฺตุนํ

สัตตมี. กตฺตริ   กตฺตาเรสุ  กตฺตูสุ  กตฺตุสุ

ศัพท์แจกตาม กตฺตุศัพท์ มีดังนี้

ภตฺตุ   ผู้เลี้ยง วตฺตุ   ผู้กล่าว   เนตุ   ผู้นำ ไป       

โสตุ   ผู้ฟัง   ญาตุ   ผู้รู้   เชตุ   ผู้ชนะ          

เฉตฺตุ  ผู้ตัด   เภตฺตุ  ผู้ผ่า, ผู้ทำ ลาย   ทาตุ   ผู้ให้   

ธาตุ   ผู้ทรงไว้        นตฺตุ   หลาน   โพทฺธุ   ผู้รู้  

วิญฺญาเปตุ  ผู้ให้รู้  กาเรตุ   ผู้ให้ทำ     สาเวตุ   ผู้ให้ฟัง

 อาทิศัพท์ หมายเอา  กาเรตุ  ผู้ให้ทำ    สาเวตุ  ผู้ให้ฟัง เป็นต้น
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๑๖๗. สกมนฺธาตาทีนญฺ’จ.

 สสฺม ึในเพราะสวิภัตติ  อนฺโต อ.สระ อุ อันเป็นที่สุด  สกมนฺธาตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี สกมนฺธาตุ 

เป็นต้น  อุ แปลงเป็น อุ  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย,  สโลโป อ.การลบสวิภัตติ  โหติ ย่อมมี  จ ด้วย.

 (เพราะสวิภัตติ แปลงสระที่สุดของศัพท์มี สกมนฺธาตุ เป็นต้น เป็น อุ และลบ ส วิภัตติ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ  สกมนฺธาตาทีนํ, จ.  เป็น อาเทสวิธิ และโลปวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึง

สูตรว่า “อุ  สสฺมึ  สโลโป  จ” มาไว้ในสูตรนี้.  สาเหตุของการตั้งสูตรนี้ขึ้นมาอีก ทั้งที่สูตรสำ หรับการแปลง อุ เป็น 

อุ และลบสวิภัตตินั้น สามารถทำ ได้ด้วยสูตรว่า “อุ สสฺมึ สโลโป จ” เพราะต้องการแสดงความแน่นอน คือรูปสำ เร็จ 

จะมีเพียงรูปเดียว คือ “สกมนฺธาตุ” เท่านั้น แต่สำ หรับสูตรว่า “อุ สสฺมึ สโลโป จ” นั้น รูปสำ เร็จมีรูปเป็นอย่างอื่นก็มี

ได้ด้วย เช่น “สตฺถุ  สตฺถุสฺส  สตฺถุโน” มีได้ถึง ๓ รูปด้วยกัน  

 ตัวอย่าง  สกมนฺธาตุ  วิย  อสฺส  ราชิโน  วิภโว.  อ.สมบัติ ของพระราชานั้น ราวกะ อ.สมบัติ ของพระ-

ราชา พระนามว่าสกมันธาตุ

๑๖๘. ปิตาทีน’มสิมฺหิ.

 อสิมฺหิ ในเพราะวิภัตติอันไม่ใช่ สิวิภัตติ  อาโร อ.อารอาเทศ  ปิตาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี ปิตุ 

เป็นต้น อาปชฺชเต ย่อมถึง  รสฺสํ ซึ่งความเป็นรัสสะ.

 (เพราะวิภัตติที่ไม่ใช่สิวิภัตติ รัสสะ อารอาเทศของศัพท์มี ปิตุ เป็นต้น เป็น อร)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ปิตาทีนํ, อสิมฺหิ.  เป็น รัสสวิธิสูตร.  ด้วย “อสิมฺหิ” ศัพท์ซึ่งเป็นคำ ที่เกินมาในสูตรนี้ 

เพราะโตปัจจัย เป็นต้น ให้แปลงสระที่สุดของศัพท์มี ปิตุ เป็นต้น เป็น อิ ได้ เช่น ปิติโต (ปิตุ+โต) แต่บิดา, มาติโต 

(มาตุ+โต) แต่มารดา, ภาติโต (ภาตุ+โต) แต่พี่น้องชาย, ธีติโต (ธีตุ+โต) แต่ลูกสาว, ปิติปกฺโข (ปิตุ+ปกฺโข) ฝ่าย

บิดา, มาติปกฺโข (มาตุ+ปกฺโข) ฝ่ายมารดา เป็นต้น

ทำ ตัวรูป ปิตโร  ศัพท์เดิมคือ = ปิตุ

 หลัง ปิตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปิตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ ปิตฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร ปิตฺ  อุ  อาร + โย = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร ปิตฺ  อาร  อร + โย = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง โย เป็น โอ ปิตฺ  อร + โย  โอ = ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ ปิตฺ  อรฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปิตฺ  อรฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปิตโร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปิตโร. (อ.บิดา ท.)

ทำ ตัวรูป ปิตเร  ศัพท์เดิมคือ = ปิตุ

 หลัง ปิตุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ปิตุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ ปิตฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร ปิตฺ  อุ  อาร + โย = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร ปิตฺ  อาร  อร + โย = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ปิตฺ  อร + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ ปิตฺ  อรฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปิตฺ  อรฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปิตเร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปิตเร. (ซึ่ง... บิดา ท.)

ปิตุสทฺทปทมาลา (บิดา)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปิตา ปิตโร

อาลปนะ. โภ  ปิต  ปิตา ภวนฺโต  ปิตโร

ทุติยา. ปิตรํ  ปิตเร  ปิตโร

ตติยา. ปิตรา  ปิตุนา ปิตเรหิ - ภิ,  ปิตูหิ - ภิ,  ปิตุหิ - ภิ

จตุตถี. ปิตุ  ปิตุโน  ปิตุสฺส ปิตรานํ  ปิตานํ  ปิตูนํ  ปิตุนํ

ปัญจมี. ปิตรา ปิตเรหิ - ภิ,  ปิตูหิ - ภิ,  ปิตุหิ - ภิ

ฉัฏฐี. ปิตุ  ปิตุโน  ปิตุสฺส ปิตรานํ  ปิตานํ  ปิตูนํ  ปิตุนํ

สัตตมี. ปิตริ   ปิตเรสุ  ปิตูสุ  ปิตุสุ

 ศัพท์แจกตาม ปิตุศัพท์ คือ ภาตุ พี่ชาย

จบ อุการันต์ ปุงลิงค์
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๒.๑.๖ อูก�รันต์ ปุงลิงค์ อภิภูศัพท์

ทำ ตัวรูป อภิภู  ศัพท์เดิมคือ  = อภิภู

 หลัง อภิภู ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อภิภู + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  อภิภู + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อภิภู. (อ.ผู้เป็นใหญ่)

ทำ ตัวรูป อภิภ ู  ศัพท์เดิมคือ = อภิภู

 หลัง อภิภู ลง โย ปฐมาวิภัตติ อภิภู + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อู ชื่อ ล  อภิภู  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อู ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ อภิภู  ล + โย  = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  อภิภู. (อ.ผู้เป็นใหญ่ ท.)

ทำ ตัวรูป อภิภุโว  ศัพท์เดิมคือ = อภิภู

 หลัง อภิภู ลง โย ปฐมาวิภัตติ อภิภู + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อู อภิภฺ  อู + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ อภิภฺ  อู  อุ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อภิภฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โว อภิภฺ  อุ + โย  โว = ลโต โวกาโร จ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อภิภุโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อภิภุโว. (อ.ผู้เป็นใหญ่ ท.)

ทำ ตัวรูป อภิภุ ํ  ศัพท์เดิมคือ = อภิภู

 หลัง อภิภู ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อภิภู + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อู อภิภฺ  อู + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ อภิภฺ  อู  อุ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อภิภฺ  อุ  ล + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง อํ เป็น นิคหิต อภิภฺ  อุ  ล + อํ  ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อภิภุํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  อภิภุ ํ. (ซึ่ง...  ผู้เป็นใหญ่)

อภิภูสทฺทปทมาลา (ผู้เป็นใหญ่)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อภิภู อภิภู  อภิภุโว

อาลปนะ. โภ  อภิภุ   ภวนฺโต  อภิภู  อภิภุโว

ทุติยา. อภิภุํ อภิภู  อภิภุโว

ตติยา. อภิภุนา อภิภูหิ  อภิภูภิ

จตุตถี. อภิภุโน  อภิภุสฺส อภิภูนํ

ปัญจมี. อภิภุนา  อภิภุมฺหา  อภิภุสฺมา อภิภูหิ  อภิภูภิ

ฉัฏฐี. อภิภุโน  อภิภุสฺส อภิภูนํ

สัตตมี. อภิภุมฺหิ  อภิภุสฺมึ อภิภูสุ

ศัพท์แจกตาม อภิภู มีดังนี้

สยมฺภู    ผู้เป็นเอง, พระพุทธเจ้า เวสฺสภู   พระเวสสภูพุทธเจ้า ปราภิภู  ผู้ปกครองซึ่งบุคคลอื่น

สหภู   ธรรมอันเป็นไปด้วยกัน (เฉพาะ สหภูศัพท์ แปลง โย วิภัตติ เป็น โว และ โน)

ทำ ตัวรูป สพฺพญฺญุโน  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพญฺญู

 หลัง สพฺพญฺญู ลง โย ปฐมาวิภัตติ สพฺพญฺญู + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อู สพฺพญฺญฺ  อู + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ สพฺพญฺญฺ  อู อุ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  สพฺพญฺญฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง โย เป็น โน สพฺพญฺญฺ  อุ + โย โน= การศัพท์ใน ลโต โวกาโร จ.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ สพฺพญฺญุโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพญฺญุโน. (อ.พระพุทธเจ้า ท.)
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สพฺพญฺญูสทฺทปทมาลา (พระสัพพัญญูพุทธเจ้า)

วิภัตติ เอกวจนะ                            พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺพญฺญู สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

อาลปนะ. โภ  สพฺพญฺญุ ภวนฺโต  สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

ทุติยา. สพฺพญฺญุํ สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

ตติยา. สพฺพญฺญุนา สพฺพญฺญูหิ  สพฺพญฺญูภิ

จตุตถี. สพฺพญฺญุโน  สพฺพญฺญุสฺส สพฺพญฺญูนํ

ปัญจมี. สพฺพญฺญุนา  สพฺพญฺญุมฺหา สพฺพญฺญุสฺมา สพฺพญฺญูหิ  สพฺพญฺญูภิ

ฉัฏฐี.  สพฺพญฺญุโน  สพฺพญฺญุสฺส สพฺพญฺญูนํ

สัตตมี. สพฺพญฺญุมฺหิ  สพฺพญฺญุสฺมึ สพฺพญฺญูสุ  

ศัพท์แจกตาม สพฺพญฺญู มีดังนี้

มคฺคญฺญ ู ผู้รู้มรรค, ผู้รู้หนทาง ธมฺมญฺญ ู  ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้เหตุ อตฺถญฺญู   ผู้รู้ความหมาย, ผู้รู้ผล

กาลญฺญู  ผู้รู้กาลอันสมควร รตฺตญฺญู   ผู้รู้ราตรี (ผู้มีอายุมาก)  มตฺตญฺญ ู  ผู้รู้ประมาณ

กตญฺญู   ผู้รู้คุณที่คนอื่นทำ แล้ว   ตถญฺญู   ผู้รู้ความจริง วิญฺญู   ผู้รู้แจ้ง, ผู้รู้เดียงสา

วิท ู ผู้รู้, บัณฑิต เวทคู   ผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวท ปารคู   ผู้ถึงฝั่ง (ผู้เชี่ยวชาญ)

จบ อูการันต์ ปุงลิงค์
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๒.๑.๗ โอก�รันต์ ปุงลิงค์ โคศัพท์

ทำ ตัวรูป โค  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง สิ ปฐมาวิภัตติ โค + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  โค + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โค. (อ.วัว)

๑๖๙. โยสุ  จ.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  โอ อ.โอของโคศัพท์  อาว แปลงเป็น อาว  โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลง โอ ของ โคศัพท์ เป็น อาว)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร  

คือ เพราะ นา สฺมา สฺมึ และสุวิภัตติ แปลง โอ ของ โค เป็น อาว. 

ทำ ตัวรูป คาโว  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง โย ปฐมาวิภัตติ โค + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงโอของโคเป็น อาว คฺ  โอ  อาว + โย = โยสุ จ.

 หลังจากอาวอาเทศ แปลง โย เป็น โอ คฺ  อาว + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อาวฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาโว. (อ.วัว ท.)

๑๗๐. อวํมฺหิ  จ.

 อํมฺหิ จ ในเพราะอํวิภัตติด้วย  โค อ.โอของโคศัพท์  อาว แปลงเป็น อาว ด้วย  อว แปลงเป็น อว ด้วย  โหติ  

ย่อมเป็น.

 (เพราะอํวิภัตติ แปลงโอของโคศัพท์ เป็น อาว และ อว)
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 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อว, อํมฺหิ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาวิภัตติ 

ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้ คือ เพราะ โย นา ส สฺมา สฺมึ และสุวิภัตติ แปลง โอ ของ โค เป็น อว ได้ เช่น  คโว,  

คเวน,  ควสฺส, ควา, ควมฺหา, ควสฺมา, คเว, คเวสุ.

ทำ ตัวรูป คโว  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง โย ปฐมาวิภัตติ โค + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อว คฺ  โอ  อว + โย = จศัพท์ใน  อวํมฺหิ จ.

 หลังจากอวอาเทศ แปลง โย เป็น โอ คฺ  อว + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อวฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อวฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คโว = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คโว. (อ.วัว ท.)

๑๗๑. อาวสฺสุ  วา.

 อํมฺหิ ในเพราะอํวิภัตติ  อุ อ.การแปลงเป็น อุ  อาวสฺส แห่ง อ ของ อาว  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะอํวิภัตติ แปลง อ ของ อาว เป็น อุ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อาวสฺส, อุ, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คาวุ ํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง อํ ทุติยาวิภัตติ โค + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อาว คฺ  โอ  อาว + อํ = อวํมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ คฺ  อาวฺ  อ  อุ + อํ = อาวสฺสุ วา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  คฺ  อาวฺ  อุ  ล + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง อํ เป็น นิคหิต คฺ  อาวฺ  อุ  ล + อํ  ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาวุํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาวุํ. (ซึ่ง...  วัว)
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ทำ ตัวรูป คาวํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง อํ ทุติยาวิภัตติ โค + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อาว คฺ  โอ  อาว + อํ = อวํมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อาวฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาวํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาวํ. (ซึ่ง...  วัว)

ทำ ตัวรูป คว ํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง อํ ทุติยาวิภัตติ โค + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อว คฺ  โอ  อว + อํ = อวํมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อวฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ควํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ควํ. (ซึ่ง...  วัว)

๑๗๒. สุ-หิ-นาสุ  จ.

 สุหินาสุ จ ในเพราะ สุ  หิ และนาวิภัตติ ท. ด้วย  โค อ.โคศัพท์  โคณ แปลงเป็นโคณ  โหติ ย่อมเป็น  

วา บ้าง.

 (เพราะสุ หิ และนาวิภัตติ แปลง โค เป็น โคณ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาเพราะวิภัตติที่เหลือจากที่ 

กล่าวในสูตรนี้และสูตรว่า “โคณ นํมฺหิ วา” แปลง โค เป็น โคณ และเพราะนํวิภัตติ แปลง โค เป็น คุ เช่น คุนฺนํ. 
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ทำ ตัวรูป โคโณ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง สิ ปฐมาวิภัตติ โค + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง โค เป็น โคณ โค  โคณ + สิ = จศัพท์ใน สุหินาสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ โคณ + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อ โคณฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ โคณฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ณฺ ไปประกอบกับสระ โอ โคโณ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โคโณ. (อ.วัว)

๑๗๓. โคณ  นํมฺหิ  วา.

 นํมฺหิ ในเพราะนํวิภัตติ  โค อ.โคศัพท์  โคณ แปลงเป็นโคณ  โหติ ย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลง โค เป็น โคณ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป โคณานํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลังโค ลง นํ จตุตถีวิภัตติ โค + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง โค เป็น โคณ โค  โคณ + นํ = โคณ นํมฺหิ วา.

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อ โคณฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา โคณฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ณฺ ไปประกอบกับสระ อา โคณานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โคณานํ. (แก่... วัว ท.)

ทำ ตัวรูป คาเวน  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง นา ตติยาวิภัตติ โค + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลงโอของโคเป็น อาว คฺ  โอ  อาว + นา = จศัพท์ ใน โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน คฺ  อาว + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อาวฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาเวน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาเวน. (ด้วย... วัว)

ทำ ตัวรูป คเวน  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง นา ตติยาวิภัตติ โค + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อว คฺ  โอ  อว + นา = จศัพท์ใน อวํมฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน คฺ  อว + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อวฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อวฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คเวน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คเวน. (ด้วย... วัว)

๑๗๔. คาว  เส.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  โค  อ.โอของโคศัพท์  อาว แปลงเป็น อาว  โหต ิย่อมเป็น.

 (เพราะสวิภัตติ แปลงโอของโคศัพท์ เป็น อาว)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ โค, อาว, เส.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตร (โยควิภาคะ) ว่า “คาว” สามารถ

แปลง โอ ของ โคศัพท์เป็น อาว เช่น คาวี เป็นต้น

ทำ ตัวรูป คาวสฺส  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง ส จตุตถีวิภัตติ โค + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อาว คฺ  โอ  อาว + ส = คาว เส.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม คฺ  อาว + สฺ-ส = สาคโม เส.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อา คาวสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาวสฺส. (แก่... วัว)
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ทำ ตัวรูป ควสฺส  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง ส จตุตถีวิภัตติ โค + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง โอ ของโค เป็น อว คฺ  โอ  อว + ส = จศัพท์ใน อวํมฺหิ จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม คฺ  อว + สฺ-ส = สาคโม เส.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ควสฺส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ควสฺส. (แก่... วัว)

๑๗๕. ตโต  น’มํ  ปติมฺหา’ลุตฺเต  จ  สมาเส.

 ปติมฺห ิในเพราะปติศัพท์  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สมาเส ในสมาส  อลุตฺเต อันไม่ลบวิภัตติ  นํ อ.นํวิภัตติ                  

ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตโต (โคสทฺทโต) จากโคศัพท์นั้น  อํ แปลงเป็น อํ  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย,  โค อ.โอของ

โคศัพท์     อว แปลงเป็น อว  โหต ิ ย่อมเป็น  จ ด้วย.

 (เพราะปติศัพท์ ในอลุตตสมาส หลังจากโคศัพท์ แปลง นํ เป็น อํ และแปลง โอของโคศัพท์ เป็น อว)

 สูตรนี้มี ๗ บท คือ ตโต, นํ, อํ, ปติมฺหิ, อลุตฺเต, จ, สมาเส.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท ์ : มีอรรถ อวุตฺต

สมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ แม้ในที่ไม่ใช่สมาส ก็สามารถแปลง นํ เป็น อํ  และแปลง โอ ของ

โค เป็น อว ได้  เช่น  ควํ (แก่วัว ท.)

ทำ ตัวรูป คว ํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง นํ จตุตถีวิภัตติ โค + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง นํ เป็น อํ และแปลง โอ เป็น อว คฺ  โอ อว + นํ อํ = จศัพท์ใน ตโต นมํ ปติมฺหาฯ

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อวฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ควํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ควํ. (แก่...  วัว ท.)  
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ทำ ตัวรูป คุนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลังโค ลง นํ จตุตถีวิภัตติ โค + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง โค เป็น คุ โค  คุ + นํ  = จศัพท์ใน สุหินาสุ จ.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคม คุ + นฺ-นํ = จศัพท์ใน โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุนฺนํ. (แก่... วัว ท.)

ทำ ตัวรูป คาวา  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ โค + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลงโอของโคเป็นอาว คฺ  โอ  อาว + สฺมา = จศัพท์ ใน โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา คฺ  อาว + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อาวฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาวา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาวา. (แต่... วัว)

ทำ ตัวรูป ควา  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โค ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ โค + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลงโอของโคเป็น อว คฺ  โอ  อว + สฺมา = จศัพท์ใน อวํมฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมา เป็น อา คฺ  อว + สฺมา  อา = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อวฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อวฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ควา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ควา. (แต่... วัว)
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โคสทฺทปทมาลา (วัว)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โค คาโว  คโว

อาลปนะ. เห  โค เห  คาโว  คโว

ทุติยา. คาวุํ  คาวํ  ควํ คาโว  คโว

ตติยา. คาเวน  คเวน โคหิ  โคภิ

จตุตถี. คาวสฺส  ควสฺส ควํ  คุนฺนํ  โคนํ

ปัญจมี. คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา  โคหิ  โคภิ

ฉัฏฐี. คาวสฺส  ควสฺส ควํ  คุนฺนํ  โคนํ

สัตตมี. คาเว คาวมฺหิ คาวสฺมึ  คเว ควมฺหิ ควสฺมึ       คาเวสุ  คเวสุ  โคสุ

โคณสทฺทปทมาลา (วัว)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โคโณ โคณา

อาลปนะ. เห  โคณ  (โคณา) เห  โคณา  

ทุติยา. โคณํ โคเณ

ตติยา. โคเณน โคเณหิ  โคเณภิ

จตุตถี. โคณสฺส   โคณานํ

ปัญจมี. โคณา  โคณมฺหา  โคณสฺมา   โคเณหิ  โคเณภิ

ฉัฏฐี. โคณสฺส   โคณานํ

สัตตมี. โคเณ  โคณมฺหิ  โคณสฺมึ      โคเณสุ

 หมายเหตุ:- โคณศัพท์เป็นอการันต์ แจกปทมาลาและทำ ตัวรูปเหมือนกับปุริสศัพท์ แต่ที่นำ มาแสดงไว้ใน 

โอการันต์ เพราะแปลงมาจากโคศัพท์ที่เป็นโอการันต์

จบ โอการันต์ ปุงลิงค์ 
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ปุงลิงคสังคหคาถา

 ปุริโส  คุณวา  ราชา   สาคฺคิ  ทณฺฑี  จ  ภิกฺขุ  จ

 สตฺถาภิภู  จ  สพฺพญฺญู   โคติ  ปุลฺลิงฺคสงฺคโห.

การรวบรวมศัพท์แม่แบบในปุงลิงค์ มี ๗ การันต์ คือ  (๑) ปุริส=บุรุษ, 

คุณวนฺต=ุผู้มีคุณ, ราช=พระราชา (๒) สา=สุนัข (๓) อคฺคิ=ไฟ (๔) 

ทณฺฑี=ผู้มีไม้เท้า (๕) ภิกฺข ุ=ภิกษุ, สตฺถ=ุพระศาสดา (๖) อภิภู=ผู้เป็น

ใหญ่, สพฺพญฺญ=ูพระสัพพัญญู และ (๗) โค=วัว

จบ ปุงลิงคนาม





๒.๒ อิตถีลิงคน�ม
๒.๒.๑ อ�ก�รันต์ อิตถีลิงค์ กฺ�ศัพท์

๑๗๖. อิตฺถิย’มโต  อาปจฺจโย.

 อาปจฺจโย อ.อาปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปโร เป็นเบื้องหลัง  อโต (ลิงฺคมฺหา) จากลิงค์อันเป็นอการันต์  อิตฺถิยํ 

ในอิตถีลิงค์.

 (หลังจากลิงค์ที่เป็นอการันต์ในอิตถีลิงค์ ลง อาปัจจัย)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อิตฺถิยํ, อโต, อาปจฺจโย.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร  สูตรที่แสดงวิธีลงปัจจัยอิตถีลิงค์โชตกะ  

ปัจจัยส่องอิตถีลิงค์ หมายความว่า เป็นผู้ส่องความเป็นอิตถีลิงค์ให้ปรากฏชัดเจนเท่านั้น มิใช่เป็นผู้กล่าวอิตถีลิงค์ 

เปรียบเหมือนมีสิ่งของอยู่แล้ว แต่อยู่ในที่มืด เมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ปรากฏให้เห็นชัดเจน.

ทำ ตัวรูป กญฺญา  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์  กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ กญฺญา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  กญฺญา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญา. (อ.สาวน้อย)

๑๗๗. อา  โฆ.

 อา อ.อาอักษร  อิตฺถิขฺโย อันกล่าวอิตถีลิงค์  โฆ มีชื่อว่า ฆ  โหติ ย่อมมี.

 (ตั้ง อา ที่กล่าวอิตถีลิงค์ ชื่อ ฆ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.
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ทำ ตัวรูป กญฺญา  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง โย ปฐมาวิภัตติ กญฺญา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อา ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ฆ กญฺญา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ กญฺญา  ฆ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญา. (อ.สาวน้อย ท.)

ทำ ตัวรูป กญฺญาโย  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง โย ปฐมาวิภัตติ กญฺญา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญาโย.  (อ.สาวน้อย ท.)

๑๗๘. ฆเต  จ.  

 เอ อ.การแปลงเป็น เอ  คสฺส แห่งสิอาลปนะอันชื่อ ค  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  ฆโต จาก อา ที่ชื่อ ฆ   

โหต ิ ย่อมมี  จ ด้วย.

 (หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สิอาลปนะที่ชื่อ ค เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ฆโต, เอ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้

กล่าวไว้ในสูตร คือแม้หลังจากอุวัณณะและอิวัณณะที่ชื่อ ป ก็สามารถแปลง สิอาลปนะที่ชื่อ ค เป็น เอ ได้ เช่น เสฏฺ€ิธีเต,  

ราชธีเต, เทวธีเต เป็นต้น
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ทำ ตัวรูป กญฺเญ  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง สิ อาลปนะ กญฺญา + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  กญฺญา + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กญฺญา  ฆ + สิ = อา โฆ.

 หลังจากอาชื่อฆ แปลงสิที่ชื่อค เป็น เอ กญฺญา + สิ  เอ = ฆเต จ.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา กญฺญฺ  อา + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อา + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ เอ กญฺเญ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺเญ. (แน่ะ... สาวน้อย)

ทำ ตัวรูป กญฺญ ํ  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม  กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง อํ ทุติยาวิภัตติ กญฺญา + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา กญฺญฺ  อา + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อา + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อ กญฺญํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญํ. (ซึ่ง... สาวน้อย)
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๑๗๙. ฆโต  นาทีนํ.

 อาย อ.การแปลงเป็น อาย  เอกวจนานํ แห่งเอกวจนวิภัตติ ท.  นาทีนํ อันมีนาวิภัตติ เป็นต้น  ปเรสํ อัน

เป็นเบื้องหลัง  ฆโต จาก อา ที่ชื่อ ฆ  โหต ิย่อมมี.

 (หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่นาตติยาวิภัตติเป็นต้นไป เป็น อาย)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป กญฺญาย  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง นา ตติยาวิภัตติ กญฺญา + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กญฺญา  ฆ + นา = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง นา เป็น อาย กญฺญา  ฆ + นา  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา กญฺญฺ  อา + อาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญาย. (ด้วย... สาวน้อย)

ทำ ตัวรูป กญฺญาย  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ  + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง ส จตุตถีวิภัตติ กญฺญา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กญฺญา  ฆ + ส = อา โฆ.
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 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น อาย กญฺญา  ฆ + ส อาย = ฆโต นาทีนํ.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา กญฺญฺ  อา + อาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญาย. (แก่... สาวน้อย)

๑๘๐. ฆ-ปโต  สฺมึ  ยํ  วา. 

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ฆปโต จาก ฆ และ ป ท.  ยํ แปลงเป็น ยํ  โหติ ย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจาก ฆ และ ป แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น ยํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป กญฺญายํ  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ กญฺญา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กญฺญา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ กญฺญา  ฆ + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญายํ. (ใน... สาวน้อย)
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ทำ ตัวรูป กญฺญาย  ศัพท์เดิมคือ = กญฺญ

 หลัง กญฺญศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ กญฺญ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อ กญฺญฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง กญฺญา เป็น นาม กญฺญา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง กญฺญา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ กญฺญา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กญฺญา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลงสฺมึ เป็น อาย กญฺญา  ฆ + สฺมึ อาย = ฆโต นาทีนํ.

 แยกพยัญชนะ ญฺ ออกจากสระ อา กญฺญฺ  อา + อาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กญฺญฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ อา กญฺญาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กญฺญาย. (ใน... สาวน้อย)

กญฺญาสทฺทปทมาลา (สาวน้อย)

วิภัตติ  เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กญฺญา กญฺญา  กญฺญาโย

อาลปนะ. โภติ  กญฺเญ โภติโย  กญฺญา  กญฺญาโย

ทุติยา. กญฺญํ กญฺญา  กญฺญาโย

ตติยา. กญฺญาย กญฺญาหิ  กญฺญาภิ

จตุตถี. กญฺญาย กญฺญานํ

ปัญจมี. กญฺญาย กญฺญาหิ  กญฺญาภิ

ฉัฏฐี. กญฺญาย กญฺญานํ

สัตตมี. กญฺญาย  กญฺญายํ กญฺญาสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. กญฺญา  เคเห  วสติ. กญฺญาโย  เคเห  วสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. โภติ  กญฺเญ  กา  เคเห  วสติ. โภติโย  กญฺญาโย  กาโย  เคเห  วสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. วิสาขา  กญฺญํ  ปาเลติ. วิสาขา  กญฺญาโย  ปาเลติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. มาตา  กญฺญาย  สทฺธึ  ธมฺมํ  สุณาติ. มาตโร  กญฺญาหิ  สทฺธึ  ธมฺมํ  สุณนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ภิกฺขุ  กญฺญาย  วรํ  ททาติ. ภิกฺขู  กญฺญานํ  วรํ  ททนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. สุนโข  กญฺญาย  ปลายติ. สุนขา  กญฺญาหิ  ปลายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. อาภรณํ  กญฺญาย  ปญฺญํ  รุนฺธติ. อาภรณานิ  กญฺญานํ  ปญฺญํ  รุนฺธนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. กุมาโร  กญฺญายํ  นิสีทติ. กุมารา  กญฺญาสุ  นิสีทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ศัพท์แจกตาม กญฺญา มีดังนี้

สทฺธา   ความเชื่อ เมธา   ปัญญา  ปญฺญา   ปัญญา   

วิชฺชา   ความรู้   จินฺตา   ความคิด   มนฺตา   ความรู้   

วีณา   พิณ   ตณฺหา   ตัณหา   อิจฺฉา   ความต้องการ   

มุจฺฉา   ความหลง   เอชา   ตัณหา   มายา   มารยา  

เมตฺตา   เมตตา   มตฺตา   ประมาณ   สิกฺขา  ข้อที่ควรศึกษา   

ภิกฺขา   อาหาร   ชงฺฆา   แข้ง   คีวา   คอ    

ชิวฺหา   ลิ้น   วาจา   คำ พูด   ฉายา   เงา   

อาสา   ความหวัง, ตัณหา คงฺคา   แม่น้ำ คงคา   นาวา   เรือ  

คาถา   คาถา, ร้อยกรอง   เสนา   กองทัพ   เลขา   รอยขีดเขียน   

สาลา   ศาลา   มาลา   พวงมาลัย  เวลา   เวลา   

ปูชา   การบูชา   ขิฑฺฑา   การเล่น   ปิปาสา   ความกระหาย   

เวทนา   การเสวยอารมณ์ สญฺญา   ความจำ , ชื่อ   เจตนา   ความจงใจ

ตสินา   ตัณหา   ปชา   หมู่สัตว์   เทวตา   เทวดา   

วฏฺฏกา   นกคุ้ม   โคธา   เหี้ย, ตะกวด   พลากา   นกยาง   

ปริสา   บริษัท, ประชุมชน  สภา  สภา, ที่ประชุม อูกา   เหา, เล็น   

เสผาลิกา   ต้นสุพรรณิการ์   ลงฺกา   ประเทศศรีลังกา  สลากา   สลาก  

วาลิกา   ทราย   สิขา   ยอด, หงอน   วิสาขา  ดาววิสาขา   

วิสิขา  ถนน   สาขา   กิ่งไม้   วจา   ว่านน้ำ    

วญฺฌา   หญิงหมัน   ชฏา   ชฎา   ฆฏา  หม้อ   

เชฏฺ€า   ดาวช้างใหญ่   โสณฺฑา   งวงช้าง   วิตณฺฑา   คำ พูดหักล้าง  

กรุณา   ความสงสาร   วนิตา   หญิงสาว   ลตา   เถาวัลย์   

กถา   คำ พูด   นิทฺทา   ความหลับ   สุธา   อาหารทิพย์, ปูนขาว  

ราธา ดาวประจำ ฉัตร   วาสนา   วาสนา   สึสปา  ต้นประดู่ลาย   

ปปา  น้ำ ประปา, บ่อน้ำ  ปภา   รัศมี   สีมา   สีมา, เขตแดน  

ขมา  ความอดทน   ชายา   ภรรยา   ขตฺติยา   นางกษัตริย์   

สกฺขรา   ก้อนกรวด   สุรา   สุรา, เหล้า   โทลา   ชิงช้า   
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ตุลา   ตราชั่ง   สิลา   ศิลา, หิน   ลีลา   การเยื้องกราย  

ลาลา   น้ำ ลาย   เอลา   น้ำ ลาย  เมขลา      สายรัดเอวผู้หญิง  

กลา   เสี้ยวที่ ๑๖   วฬวา  ม้าตัวเมีย   อลมฺพุสา  อลัมพุสาเทพธิดา 

มูสา   เบ้า มญฺชูสา   หีบ, กล่อง   สุลสา   นางสุลสา   

ทิสา   ทิศ   นาสา   จมูก   ชุณฺหา   แสงจันทร์   

คุหา   ถ้ำ    อีหา   ความพยายาม   ลสิกา   ไขข้อ, น้ำ มูก  

วสุธา   แผ่นดิน, พสุธา

๑๘๑. น  อมฺมาทิโต.

 เอการตฺตํ อ.ความเป็นเออักษร  คสฺส แห่งสิอาลปนะที่ชื่อ ค  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  อมฺมาทิโต   

(สทฺทโต) จากศัพท์ ท.  มี อมฺมา เป็นต้น  น  โหต ิ ย่อมไม่มี.

 (หลังจากศัพท์มี อมฺมา เป็นต้น ไม่มีการแปลง สิอาลปนะที่ชื่อ ค เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อมฺม  ศัพท์เดิมคือ = อมฺม

 หลัง อมฺมศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ อมฺม + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อมฺมฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺมฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา อมฺมา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อมฺมา เป็น นาม อมฺมา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อมฺมา ลง สิ อาลปนะ อมฺมา + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  อมฺมา + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา อมฺมฺ  อา + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิที่ชื่อค รัสสะ อา เป็น อ อมฺมฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ อมฺม + สิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อค อมฺม + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺม. (แน่ะ... แม่)
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ทำ ตัวรูป อมฺมา  ศัพท์เดิมคือ = อมฺม

 หลัง อมฺมศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ อมฺม + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อมฺมฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺมฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา อมฺมา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อมฺมา เป็น นาม อมฺมา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อมฺมา ลง โย อาลปนะ อมฺมา + โย = อาลปเน จ.

 ตั้ง อา ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ฆ อมฺมา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ อมฺมา  ฆ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺมา. (แน่ะ... แม่ ท.)

อมฺมาสทฺทปทมาลา (แม่)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อมฺมา อมฺมา  อมฺมาโย

อาลปนะ. โภติ  อมฺม  อมฺมา โภติโย  อมฺมา  อมฺมาโย

ทุติยา. อมฺมํ อมฺมา  อมฺมาโย

ตติยา. อมฺมาย อมฺมาหิ  อมฺมาภิ

จตุตถี. อมฺมาย อมฺมานํ

ปัญจมี. อมฺมาย อมฺมาหิ  อมฺมาภิ

ฉัฏฐี. อมฺมาย อมฺมานํ

สัตตมี. อมฺมาย  อมฺมายํ อมฺมาสุ

ศัพท์แจกตาม อมฺมา มีดังนี้

  อนฺนา        แม่               อมฺพา       แม่

จบ อาการันต์ อิตถีลิงค์
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๒.๒.๒ อิก�รันต์ อิตถีลิงค์ รตฺติศัพท์

๑๘๒. เต  อิตฺถิ-ขฺยา  โป.

 เต  (อิวณฺณุวณฺณา) อ.อิวัณณะและอุวัณณะ ท.เหล่านั้น  อิตฺถิขฺยา อันกล่าวซึ่งอิตถีลิงค์   โป มีชื่อว่า ป   

โหนฺต ิ ย่อมมี.

 (ตั้งอิวัณณะและอุวัณณะที่กล่าวอิตถีลิงค์ ชื่อ ป)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

ทำ ตัวรูป รตฺต ี  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ รตฺติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺตฺ  อิ  ป + โย = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป ลบ โยวิภัตติ รตฺตฺ  อิ  ป + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยวิภัตติที่ถูกลบแล้ว ทีฆะอิเป็นอี รตฺตฺ  อิ  อี = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี รตฺตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺตี. (อ.ราตรี ท.)

ทำ ตัวรูป รโตฺย  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ รตฺติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แปลง โย เป็น โอ รตฺติ + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺตฺ  อิ  ป + โอ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ป เป็น ยฺ รตฺตฺ  อิ  ยฺ + โอ = ปสญฺญสฺส จ.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ร  ตฺ  ตฺยฺ + โอ = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ โอ รโตฺย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รโตฺย. (อ.ราตรี ท.)
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๑๘๓. ปโต  ยา.

 ยา อ.การแปลงเป็น ยา  เอกวจนานํ แห่งเอกวจนวิภัตติ ท.  นาทีนํ อันมีนาวิภัตติเป็นต้น  ปเรสํ อันเป็น

เบื้องหลัง  ปโต จาก ป  โหติ ย่อมมี.

 (หลังจาก ป แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่นาวิภัตติเป็นต้นไป เป็น ยา)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป รตฺติยา  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง นาตติยาวิภัตติ รตฺติ + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺติ  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น ยา รตฺติ  ป + นา  ยา = ปโต ยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺติยา. (ด้วย... ราตรี)

๑๘๔. อ’มา  ปโต  สฺมึ-สฺมานํ  วา.

 อมา อ.การแปลงเป็น อํ และ อา ท.  สฺมึสฺมานํ แห่งสฺมึวิภัตติและสฺมาวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  

ปโต จาก ป  โหนฺติ ย่อมมี  วา โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี.

 (หลังจาก ป แปลง สฺมึวิภัตติเป็น อํ และสฺมาวิภัตติ เป็น อา โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  วาศัพท์ : มีอรรถ ววัตถิตวิภาสา กล่าวกำ หนดอุทาหรณ์ที่มีใช้ในพระ

บาลี ฉะนั้น หลังจากศัพท์ที่มีอุวัณณะเป็นที่สุด จึงไม่มีการแปลง สฺมึวิภัตติ เป็น อํ และสฺมาวิภัตติ เป็น อา.  ด้วยการ

แบ่งสูตร (โยควิภาคะ) ว่า “อา ปโต” สามารถแปลง นา และ สวิภัตติ เป็น อา ได้ เช่น ชจฺจา, ปถพฺยา เป็นต้น

๑๘๕. ปสญฺญสฺส  จ.

 อาเทสสเร ในเพราะสระอันเป็นตัวอาเทศ  ยกาโร อ.การแปลงเป็น ยฺอักษร  อิวณฺณสฺส แห่งอิวัณณะ  

ปสญฺญสฺส อันมีชื่อว่า ป  โหติ ย่อมมี  จ ห้ามแปลงบ้าง.

 (เพราะสระที่เป็นตัวอาเทศ แปลง อิวัณณะที่ชื่อ ป เป็น ยฺ ห้ามแปลงบ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  ห้ามการแปลงอิวัณณะที่ชื่อ ป 

เป็น ยฺ ในอุทาหรณ์ว่า รตฺโต เป็นต้น.
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ทำ ตัวรูป รตฺยา  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺตฺ  อิ  ป + สฺมา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมา เป็น อา รตฺตฺ  อิ + สฺมา  อา = อมา ปโต สฺมึสฺมานํ วา.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ป เป็น ยฺ รตฺตฺ  อิ  ยฺ + อา = ปสญฺญสฺส จ.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ร  ตฺ  ตฺยฺ + อา = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ  ไปประกอบกับสระ อา รตฺยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺยา. (จาก... ราตรี)

ทำ ตัวรูป รตฺยํ  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺตฺ  อิ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น อํ รตฺตฺ  อิ + สฺมึ อํ = อมา ปโต สฺมึสฺมานํ วา.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ป เป็น ยฺ รตฺตฺ  อิ  ยฺ + อํ = ปสญฺญสฺส จ.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ร  ตฺ  ตฺยฺ + อํ = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อ รตฺยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺยํ. (ใน... ราตรี)

ทำ ตัวรูป รตฺติยํ  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺติ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยํ รตฺติ  ป + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺติยํ. (ใน... ราตรี)
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๑๘๖. อาทิโต  โอ  จ.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อาทิโต จากอาทิศัพท์  อ ํ แปลงเป็น อํ ด้วย  โอ จ แปลงเป็น โอ ด้วย   

โหติ ย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจากอาทิศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น อํ และ โอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ  

แม้หลังจากศัพท์อื่นจากอาทิศัพท์ ก็สามารถแปลง สฺมึวิภัตติ เป็น อา อํ และ โอ ได้ เช่น รตฺยา, รตฺตึ, รตฺโต เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป รตฺยา  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺตฺ  อิ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจากรตฺติศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น อา รตฺตฺ  อิ + สฺมึ  อา = จศัพท์ใน อาทิโต โอ จ.

 เพราะสระหลัง แปลง อิ ที่ชื่อ ป เป็น ยฺ รตฺตฺ  อิ  ยฺ + อา = ปสญฺญสฺส จ.

 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า ร  ตฺ  ตฺยฺ + อา = จศัพท์ใน พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา รตฺยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺยา. (ใน... ราตรี)

ทำ ตัวรูป รตฺตึ  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากรตฺติศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น อํ รตฺติ + สฺมึ  อํ = จศัพท์ใน อาทิโต โอ จ.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป รตฺติ  ป + อํ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง อํ เป็นนิคหิต รตฺติ  ป + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺตึ. (ใน... ราตรี)
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ทำ ตัวรูป รตฺโต  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากรตฺติศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น โอ รตฺติ + สฺมึ  โอ = จศัพท์ใน อาทิโต โอ จ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ รตฺตฺ  อิ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ โอ รตฺโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺโต. (ใน... ราตรี)

ทำ ตัวรูป รตฺตีส ุ  ศัพท์เดิมคือ = รตฺติ

 หลัง รตฺติ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ รตฺติ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ รตฺตฺ  อิ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี รตฺตฺ  อิ  อี + สุ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี รตฺตีสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  รตฺตีสุ. (ใน... ราตรี ท.)

รตฺติสทฺทปทมาลา (ราตรี, กลางคืน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. รตฺติ รตฺตี  รตฺติโย  รโตฺย

อาลปนะ. เห  รตฺติ เห  รตฺตี  รตฺติโย

ทุติยา. รตฺตึ รตฺตี  รตฺติโย

ตติยา. รตฺติยา   รตฺตีหิ  รตฺตีภิ  รตฺติหิ  รตฺติภิ

จตุตถี. รตฺติยา รตฺตีนํ  รตฺตินํ

ปัญจมี. รตฺติยา  รตฺยา รตฺตีหิ  รตฺตีภิ  รตฺติหิ  รตฺติภิ

ฉัฏฐี. รตฺติยา รตฺตีนํ  รตฺตินํ

สัตตมี. รตฺติยา  รตฺยา  รตฺยํ  รตฺตึ  รตฺโต  รตฺติยํ รตฺตีสุ  รตฺติสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. รตฺติ  ปพุชฺฌกสฺส  ทีฆา  โหติ. รตฺติโย  ปพุชฺฌกานํ  ทีฆา  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  รตฺติ  โก  ตํ  รญฺชติ. เห  รตฺติโย  เก  ตํ  รญฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. ทหโร  รตฺตึ  รญฺชติ. ทหรา  รตฺติโย  รญฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. ตโม  รตฺติยา  สทฺธึ  อุปสงฺกมติ. ตมา  รตฺตีหิ  สทฺธึ  อุปสงฺกมนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. จนฺโท  รตฺติยา  โสภณํ  นิยฺยาเทติ. จนฺโท  รตฺตีนํ  โสภณานิ  นิยฺยาเทติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. ตารกา  รตฺยา  อเปติ. ตารกาโย  รตฺตีหิ  อเปนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. เอกทิวสํ  กิตฺตโก  รตฺติยา  ภาโค  อตฺถิ. เอกทิวสํ  รตฺตีนํ  ตโย  ภาคา  สนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. รตฺตึ  ขิตฺโต  สโร  น  ปญฺญายติ. รตฺตีสุ  ขิตฺตา  สรา  น  ปญฺญายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................



289อิตถีลิงคนาม อิการันต์ รตฺติศัพท์กัณฑ์ ]

ศัพท์แจกตาม รตฺติ มีดังนี้

ปตฺติ   ส่วนบุญ   ยุตฺติ  ความสมควร วุตฺติ   คำ อธิบายสูตร, คาถา   

กิตฺติ   ชื่อเสียง มุตฺติ   ความหลุดพ้น   ติตฺติ   ความอิ่ม   

ขนฺติ   ความอดทน   กนฺติ   ความชอบใจ   สนฺติ   พระนิพพาน   

ตนฺติ   แบบแผน   สิทฺธิ   ความสำ เร็จ   สุทฺธิ   ความบริสุทธิ์  

อิทฺธิ   ความสำ เร็จ,ฤทธิ์  วุทฺธิ   ความเจริญ   พุทฺธิ   ความรู้    

โพธิ       โพธิญาณ   ภูมิ   แผ่นดิน   ชาติ   การเกิด   

ปีติ   ปีติ, ความอิ่มใจ   สูติ   การเกิด   นนฺทิ   ความเพลิดเพลิน 

สนฺธิ  การปฏิสนธิ  สาณิ   ผ้าม่าน   โกฏิ   โกฎิ, ปลาย  

ทิฏฺ€ิ  ความเห็น   วุฑฺฒิ   ความเจริญ   ตุฏฺ€ิ   ความยินดี   

ยฏฺ€ิ   ไม้เท้า   ปาฬิ  ลำ ดับ, แถว   อาฬิ   ฝั่งน้ำ    

นาฬิ   ทะนาน   เกฬิ   การเล่น   สติ   ความระลึกได้   

มติ   ความรู้   คติ   การไป   จุติ   ตาย, เคลื่อน

ธิติ   ความเพียร   ยุวติ   หญิงสาว   วิกติ   การเปลี่ยนแปลง  

รติ   ความยินดี   รุจิ   ควมชอบใจ,รัศมี  อสนิ   สายฟ้า   

วสนิ  ผ้า   โอสธิ   ดาวประจำ รุ่ง   องฺคุลิ   นิ้วมือ   

ธูลิ   ธุลี, ฝุ่นละออง   ทุนฺทุภิ   กลองใหญ่   โทณิ   รางไม้  

อฏวิ   ป่าดง   ฉวิ   ผิวหนัง

 หมายเหตุ :- ศัพท์แจกตามรตฺติศัพท์ เว้นปฐมาวิภัตติ รูปว่า “รโตฺย” ปัญจมีวิภัตติ รูปว่า “รตฺยา” และ 

สัตตมีวิภัตติ รูปว่า “รตฺยา, รตฺยํ, รตฺตึ, รตฺโต” ที่เหลือแจกเหมือนรตฺติศัพท์ทุกประการ 

จบ อิการันต์ อิตถีลิงค์
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๒.๒.๓ อีก�รันต์ อิตถีลิงค์ อิตฺถีศัพท์

๑๘๗. นทาทิโต  วา  อี.

 อี อ.อีปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  นทาทิโต (สทฺทโต) วา จากศัพท์อันเหมือนกับนทศัพท์ด้วย  

อนทาทิโต  (สทฺทโต) วา จาก อุ และโอการันตศัพท์ อันไม่เหมือนกับนทศัพท์ด้วย  อิตฺถิยํ ในอิตถีลิงค์.

 (หลังจากศัพท์ที่เหมือนกับนทศัพท์ อุการันตศัพท์และโอการันตศัพท์ที่ไม่เหมือนกับนทศัพท์ ลง อีปัจจัย  

ในอิตถีลิงค์)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  วาศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร 

คือ ให้ลง อีปัจจัย แม้หลังจากศัพท์ที่ไม่เหมือนกับนทศัพท์ เช่น ปุถวี (ปุถุ+อี), คาวี (โค+อี) เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป อิตฺถ ี  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อิตฺถี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  อิตฺถี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถี. (อ.หญิง)

ทำ ตัวรูป อิตฺถ ี  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง โย ปฐมาวิภัตติ อิตฺถี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  อิตฺถี  ป + โย = เต อิตฺถิขฺยา โป.
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 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป ลบ โยวิภัตติ อิตฺถี  ป + โย  = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถี. (อ.หญิง ท.)

ทำ ตัวรูป อิตฺถิโย  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง โย ปฐมาวิภัตติ อิตฺถี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี  อิตฺถฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิโย. (อ.หญิง ท.)

ทำ ตัวรูป อิตฺถ ิ  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง สิ อาลปนะ อิตฺถี + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  อิตฺถี + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี อิตฺถฺ  อี + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  อิตฺถฺ  อี  ป + สิ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 เพราะสิที่ชื่อค รัสสะ อี ที่ชื่อ ป เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + สิ = ฌลปา รสฺสํ.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค อิตฺถฺ  อิ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิ. (แน่ะ...  หญิง)
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๑๘๘. อํ  ย’มีโต  ปสญฺญโต.

 อํ อ.อํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อีโต จากอีอักษร  ปสญฺญโต อันมีชื่อว่า ป  ยํ แปลงเป็น ยํ  โหต ิ  

ย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจากอีอักษรที่ชื่อ ป แปลง อํวิภัตติ เป็น ยํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ อํ, ยํ, อีโต, ปสญฺญโต.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อิตฺถิยํ  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อิตฺถี + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี อิตฺถฺ  อี + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ป  อิตฺถฺ  อิ  ป + อํ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง อํ เป็น ยํ อิตฺถฺ  อิ  ป + อํ  ยํ = อํ ยมีโต ปสญฺญโต.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิยํ. (ซึ่ง...  หญิง)

ทำ ตัวรูป อิตฺถิยา  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง นา ตติยาวิภัตติ อิตฺถี + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี  อิตฺถฺ  อี + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 เพราะนาวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + นา = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ป  อิตฺถฺ  อิ  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น ยา อิตฺถฺ  อิ + นา  ยา = ปโต ยา.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิยา. (ด้วย...  หญิง)

ทำ ตัวรูป อิตฺถิยํ  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถ

 หลัง อิตฺถศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ อิตฺถ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อ อิตฺถฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิตฺถฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อิตฺถี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง อิตฺถี เป็น นาม อิตฺถี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง อิตฺถี ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อิตฺถี + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี อิตฺถฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + สฺมึ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป อิตฺถฺ  อิ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยํ อิตฺถฺ  อิ + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิยํ. (ใน...  หญิง)
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อิตฺถีสทฺทปทมาลา (หญิง)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อิตฺถี อิตฺถี  อิตฺถิโย

อาลปนะ. โภติ  อิตฺถิ โภติโย  อิตฺถี  อิตฺถิโย

ทุติยา. อิตฺถิยํ  อิตฺถึ อิตฺถี  อิตฺถิโย

ตติยา. อิตฺถิยา อิตฺถีหิ  อิตฺถีภิ

จตุตถี. อิตฺถิยา อิตฺถีนํ

ปัญจมี. อิตฺถิยา อิตฺถีหิ  อิตฺถีภิ

ฉัฏฐี. อิตฺถิยา อิตฺถีนํ

สัตตมี. อิตฺถิยา  อิตฺถิยํ อิตฺถีสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. อิตฺถี  ปิลนฺธนํ  อิจฺฉติ. อิตฺถิโย  ปิลนฺธนานิ  อิจฺฉนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. โภติ  อิตฺถิ  โก  ตว  ปิโย  โหติ. โภติโย  อิตฺถิโย  เก  ตุมฺหากํ  ปิยา  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. โก  อิตฺถึ  ปตฺเถติ. ปุริสา  อิตฺถิโย  ปตฺเถนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. ตรุโณ  อิตฺถิยา  สทฺธึ  อุยฺยานํ  ปวิสติ. ตรุณา  อิตฺถีหิ  สทฺธึ  อุยฺยานํ  ปวิสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ทหโร  อิตฺถิยา  พนฺธุกปุปฺผํ  เปเสติ. ทหรา  อิตฺถีนํ  พนฺธุกปุปฺผานิ  เปเสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. ปณฺฑิโต  ปาปิตฺถิยา  ปลายติ. ปณฺฑิตา  ปาปิตฺถีหิ  ปลายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. อิตฺถิยา  สทฺโท  ปุริสสฺส  จิตฺตํ  อาทาย  ติฏฺ€ติ. อิตฺถีนํ  สทฺทา  ปุริสานํ  จิตฺตํ  อภิภวนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. อิตฺถิยํ  รหสฺสกถา  นตฺถิ. อิตฺถีสุ  รหสฺสกถา  น  สนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทำ ตัวรูป นที  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง สิ ปฐมาวิภัตติ นที + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  นที + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  นที. (อ.แม่น้ำ )
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ทำ ตัวรูป นที  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง โย ปฐมาวิภัตติ นที + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  นที + โย = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป ลบ โยวิภัตติ นที + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  นที. (อ.แม่น้ำ  ท.)

ทำ ตัวรูป นทิโย  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง โย ปฐมาวิภัตติ นที + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี นทฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ นทฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับ อ ิ นทิโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นทิโย. (อ.แม่น้ำ  ท.)
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ทำ ตัวรูป นชฺโช  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง โย ปฐมาวิภัตติ  นที + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจาก นที แปลงโยวิภัตติ เป็น โอ นที + โย  โอ = ตุศัพท์ ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี นทฺ  อี + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  นทฺ  อี  ป + โอ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 เพราะสระอาเทศ แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย นทฺ  อี  ย + โอ = ปสญฺญสฺส จ.

 แปลง ทฺย เป็น ช น  ทฺย  ช + โอ = ยวตํ  ตลนทการานํฯ

 ชฺ สทิสเทวภาวะ น  ชฺ - ช + โอ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ นชฺชฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นชฺชฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ โอ นชฺโช = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นชฺโช. (นชฺโช สนฺทนฺติ. อ.แม่น้ำ  ท. ย่อมไหลไป)



298 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทำ ตัวรูป นชฺชา  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง นา ตติยาวิภัตติ  นที + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี นทฺ  อี + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  นทฺ  อี  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น อา นทฺ  อี + นา  อา = อา ปโต โยควิภาคใน อมา ปโตฯ

 เพราะสระอาเทศ แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย นทฺ  อี  ย + อา = ปสญฺญสฺส จ.

 แปลง ทฺย เป็น ช น  ทฺย  ช + อา = ยวตํ  ตลนทการานํฯ

 ชฺ สทิสเทวภาวะ น  ชฺ - ช + อา = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ นชฺชฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นชฺชฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อา นชฺชา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นชฺชา. (ด้วย...  แม่น้ำ )

ทำ ตัวรูป นชฺชํ  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  นที + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี นทฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  นทฺ  อี  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น อํ นทฺ  อี + สฺมึ  อํ = อมา ปโต สฺมึสฺมานํ วา.



299อิตถีลิงคนาม อีการันต์กัณฑ์ ]

 เพราะสระอาเทศ แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย นทฺ  อี  ย + อํ = ปสญฺญสฺส จ.

 แปลง ทฺย เป็น ช น  ทฺย  ช + อํ = ยวตํ  ตลนทการานํฯ

 ชฺ สทิสเทวภาวะ น  ชฺ -ช + อํ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ นชฺชฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นชฺชฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ นชฺชํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นชฺชํ. (ใน...  แม่น้ำ )

ทำ ตัวรูป นทิยํ  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  นที + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี  นทฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ นทฺ  อี  อิ + สฺมึ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ป  นทฺ  อิ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยํ นทฺ  อิ + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ นทิยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นทิยํ. (ใน...  แม่น้ำ )
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ทำ ตัวรูป นทิยา  ศัพท์เดิมคือ = นท

 หลัง นทศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ นท + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อ นทฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นทฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ี นที = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง นที เป็น นาม นที = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง นที ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  นที + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อี  นทฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ นทฺ  อี  อิ + สฺมึ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ป  นทฺ  อิ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยา นทฺ  อิ + สฺมึ  ยา = ปโต ยา.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ นทิยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นทิยา. (ใน...  แม่น้ำ )

นทีสทฺทปทมาลา (แม่น้ำ )

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. นที นที  นชฺโช  นทิโย

อาลปน. เห  นทิ เห  นที  นชฺโช  นทิโย

ทุติยา. นทิยํ  นทึ นที  นชฺโช  นทิโย

ตติยา. นชฺชา  นทิยา นทีหิ  นทีภิ

จตุตถี. นชฺชา  นทิยา นทีนํ

ปัญจมี. นชฺชา  นทิยา นทีหิ  นทีภิ

ฉัฏฐี. นชฺชา  นทิยา นทีนํ

สัตตมี. นชฺชํ  นทิยํ  นทิยา นทีสุ
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ศัพท์แจกตาม อิตฺถี มีดังนี้

มหี   แผ่นดิน   เวตรณี   แม่น้ำ เวตรณี   วาปี   บึง   

ปาฏลี   ต้นแคฝอย   กทลี   ต้นกล้วย   ฆฏี   หม้อน้ำ    

นารี   ผู้หญิง   กุมารี   เด็กหญิง   ตรุณี   หญิงสาว   

วารุณี   แม่มด   พฺราหฺมณี   นางพราหมณี   สขี   เพื่อนหญิง  

คนฺธพฺพี หญิงคนธรรพ์ กินฺนรี   นางกินนรี   นาคี   นางนาค   

เทว ี เทวี,  พระราชินี   ยกฺขี   นางยักษ์   อชี   แม่แพะ   

มิคี   แม่เนื้อ   วานรี   นางลิง   สูกรี   แม่หมู   

สีหี   นางสิงห์โต   หํสี   นางหงส์   กากี   แม่กา  

กุกฺกุฏี   แม่ไก่

๑๘๙. มาตุลาทีน’มานตฺต’มีกาเร.

 อีกาเร ในเพราะอีอักษร  อนฺโต (สโร) อ.สระอันเป็นที่สุด  มาตุลาทีนํ (สทฺทานํ) ของศัพท์ ท. มี มาตุล 

เป็นต้น  อาปชฺชเต ย่อมถึง  อานตฺตํ ซึ่งความเป็น อาน.

 (เพราะอีอักษร แปลง อ สระที่สุดของศัพท์มี มาตุล เป็นต้น เป็น อาน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ มาตุลาทีนํ, อานตฺตํ, อีกาเร.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป มาตุลานี  ศัพท์เดิมคือ = มาตุล

 หลัง มาตุลศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ มาตุล + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ลฺ ออกจากสระ อ มาตุลฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอีปัจจัย แปลง อ เป็น อาน มาตุลฺ  อ  อาน + อี = มาตุลาทีนมานตฺตมีกาเร.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ มาตุลฺ  อานฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มาตุลฺ  อานฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบสระ มาตุลานี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง มาตุลานี เป็น นาม มาตุลานี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง มาตุลานี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มาตุลานี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  มาตุลานี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุลานี. (อ.ป้า)
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 หมายเหตุ :- อยฺยกานี (ย่า, ยาย) และ วารุณานี (แม่มด) เพราะอีปัจจัย แปลงสระที่สุดเป็น อาน เหมือน

กัน รูปที่เหลือ ทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนกับอิตฺถีศัพท์

ทำ ตัวรูป ปุถว ี  ศัพท์เดิมคือ = ปุถุ

 หลัง ปุถุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุถุ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ ปุถฺ  อุ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น อว ปุถฺ  อุ  อว + อี = จศัพท์ ใน โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปุถวี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุถวี เป็น นาม ปุถวี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุถวี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปุถวี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ปุถวี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุถวี. (อ.แผ่นดิน)

ทำ ตัวรูป ปุถพฺยา  ศัพท์เดิมคือ = ปุถุ

 หลัง ปุถุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุถุ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ ปุถฺ  อุ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น อว ปุถฺ  อุ  อว + อี = จศัพท์ ใน โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปุถวี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุถวี เป็น นาม ปุถวี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุถวี ลง ส จตุตถีวิภัตติ ปุถวี + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อี ปุถวฺ  อี + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  ปุถวฺ  อี  ป + ส = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป แปลง ส เป็น อา ปุถวฺ  อี + ส  อา = อา ปโต โยควิภาคใน อมา ปโตฯ

 แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย ปุถวฺ  อี  ย + อา = ปสญฺญสฺส จ.
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 แปลง วฺ เป็น พฺ  ปุถ  วฺ  พฺ  ย + อา = จศัพท์ ใน โท ธสฺส จ.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อ ปุถพฺยฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุถพฺยฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุถพฺยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุถพฺยา. (แก่...  แผ่นดิน)

ทำ ตัวรูป ปุถพฺยํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุถุ

 หลัง ปุถุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุถุ + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อุ ปุถฺ  อุ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น อว ปุถฺ  อุ  อว + อี = จศัพท์ ใน โอ สเร จ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุถฺ  อวฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ ปุถวี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุถวี เป็น นาม ปุถวี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุถวี ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ปุถวี + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อี ปุถวฺ  อี + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  ปุถวฺ  อี  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น อํ ปุถวฺ  อี + สฺมึ  อํ = อมา ปโต สฺมึสฺมานํ วา.

 แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย ปุถวฺ  อี  ย + อํ = ปสญฺญสฺส จ.

 แปลง วฺ เป็น พฺ  ปุถ  วฺ  พฺ  ย + อํ = จศัพท์ ใน โท ธสฺส จ.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อ ปุถพฺยฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุถพฺยฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุถพฺยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุถพฺยํ. (ใน...  แผ่นดิน)
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ปุถวีสทฺทปทมาลา (แผ่นดิน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปุถวี ปุถวี  ปุถวิโย

อาลปนะ. เห  ปุถวิ เห  ปุถวี  ปุถวิโย

ทุติยา. ปุถวิยํ  ปุถวึ ปุถวี  ปุถวิโย

ตติยา. ปุถวิยา ปุถวีหิ  ปุถวีภิ

จตุตถี. ปุถพฺยา  ปุถวิยา ปุถวีนํ

ปัญจมี. ปุถพฺยา  ปุถวิยา ปุถวีหิ  ปุถวีภิ

ฉัฏฐี. ปุถพฺยา  ปุถวิยา ปุถวีนํ

สัตตมี. ปุถพฺยํ  ปุถวิยํ  ปุถวิยา ปุถวีสุ

ทำ ตัวรูป คาวี  ศัพท์เดิมคือ = โค

 หลัง โคศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ โค + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ โอ คฺ  โอ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง โอ เป็น อาว คฺ  โอ  อาว + อี = คาว โยควิภาค ใน คาว เส.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คฺ  อาวฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คฺ  อาวฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ คาวี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คาวี เป็น นาม คาวี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คาวี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คาวี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  คาวี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คาวี. (อ.แม่วัว)

 หมายเหตุ:-  ศัพท์ว่า คาวี แจกปทมาลาเหมือน อิตฺถีศัพท์ ทุกประการ
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คาวีสทฺทปทมาลา (แม่วัว)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คาวี คาวี  คาวิโย

อาลปนะ. เห  คาวิ เห  คาวี  คาวิโย

ทุติยา. คาวิยํ  คาวึ คาวี  คาวิโย

ตติยา. คาวิยา คาวีหิ  คาวีภิ

จตุตถี. คาวิยา คาวีนํ

ปัญจมี. คาวิยา คาวีหิ  คาวีภิ

ฉัฏฐี. คาวิยา คาวีนํ

สัตตมี. คาวิยา  คาวิยํ คาวีสุ

๑๙๐. ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

 อ ี อ.อีปัจจัย โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  ลิงฺเคหิ จากลิงค์ ท.  ณวณิกเณยฺยณนฺตูห ิ อันมี ณว ณิก เณยฺย 

ณ และนฺตุปัจจัยเป็นที่สุด  วตฺตมาเนหิ อันเป็นไปอยู่  อิตฺถิยํ ในอิตถีลิงค์  วา บ้าง.

 (หลังจากศัพท์ที่มี ณว ณิก เณยฺย ณ และนฺตุปัจจัยเป็นที่สุด ลง อีปัจจัย ในอิตถีลิงค์ บ้าง)

 สูตรนี้มีบทเดียว.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร. วาศัพท์ที่ตามมา : มีอรรถ นิวตฺตนาปนาวธารณ ห้ามการลงอีปัจจัย 

ในบางอุทาหรณ์ เช่น เถริกา,  ปญฺจสติกา เป็นต้น อุทาหรณ์เหล่านี้ ถึงแม้จะมีณิกปัจจัยเป็นที่สุด ก็ไม่ลงอีปัจจัย  

แต่ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์โชตกะแทน.

ทำ ตัวรูป มานว ี  ศัพท์เดิมคือ = มานว  (มนุ + ณว)

 หลัง มานวศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ มานว + อี = ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ มานวฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มานวฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ี มานวี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง มานวี เป็น นาม มานวี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง มานวี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มานวี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  มานวี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มานวี. (อ.หญิงสาว)
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ศัพท์ที่ลง อี ปัจจัย มีดังนี้

นาวิกี หญิงผู้ขับเรือ (นาวา + ณิก + อี ) เวนเตยฺยี   นางครุฑ (วินตา + เณยฺย + อี)

โคตม ี ลูกสาวของโคตมะ (โคตม + ณ + อี) คุณวต ี หญิงผู้มีคุณ (คุณ + วนฺตุ + อี)

๑๙๑. นฺตุสฺส  ต’มีกาเร.

 อีกาเร ในเพราะอีอักษรปัจจัย  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  ตํ อ.การแปลงเป็น ต  นฺตุสฺส แห่ง นฺตุปัจจัย  โหติ 

ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะอีปัจจัย แปลง นฺตุปัจจัย เป็น ต บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ นฺตุสฺส, ตํ, อีกาเร.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คุณวต ี  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ คุณวนฺตุ + อี = ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

 เพราะอีปัจจัย แปลง นฺตุปัจจัย เป็น ต คุณว  นฺตุ  ต + อี = นฺตุสฺส ตมีกาเร.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คุณวตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี คุณวตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คุณวตี เป็น นาม คุณวตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คุณวตี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คุณวตี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  คุณวตี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวตี. (อ.หญิงผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺต ี  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ คุณวนฺตุ + อี = ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อุ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี คุณวนฺตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คุณวนฺตี เป็น นาม คุณวนฺตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คุณวนฺตี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.
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 ลบ สิวิภัตติ  คุณวนฺตี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตี. (อ.หญิงผู้มีคุณ)

ทำ ตัวรูป คุณวติโย  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ คุณวนฺตุ + อี = ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

 เพราะอีปัจจัย แปลง นฺตุปัจจัย เป็น ต คุณว  นฺตุ  ต + อี = นฺตุสฺส ตมีกาเร.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คุณวตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี คุณวตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คุณวตี เป็น นาม คุณวตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คุณวตี ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวตี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อี คุณวตฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ คุณวตฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ คุณวติโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวติโย. (อ.หญิงผู้มีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺติโย  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ คุณวนฺตุ + อี = ณว ณิก เณยฺย ณ นฺตูหิ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อุ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี คุณวนฺตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คุณวนฺตี เป็น นาม คุณวนฺตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คุณวนฺตี ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อี คุณวนฺตฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ คุณวนฺตฺ  อี อิ + โย = อโฆ  รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ  จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ คุณวนฺติโย = นเย  ปรํ  ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺติโย. (อ.หญิงผู้มีคุณ ท.)
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คุณวตีสทฺทปทมาลา (หญิงผู้มีคุณ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คุณวตี   คุณวตี  คุณวติโย  

อาลปนะ. โภติ  คุณวติ   โภติโย  คุณวตี  คุณวติโย 

ทุติยา. คุณวติยํ  คุณวตึ  คุณวตี  คุณวติโย  

ตติยา. คุณวติยา  คุณวตีหิ  คุณวตีภิ 

จตุตถี. คุณวติยา   คุณวตีนํ  

ปัญจมี. คุณวติยา   คุณวตีหิ  คุณวตีภิ 

ฉัฏฐี. คุณวติยา  คุณวตีนํ  

สัตตมี. คุณวติยา  คุณวติยํ  คุณวตีสุ  

คุณวนฺตีสทฺทปทมาลา (หญิงผู้มีคุณ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คุณวนฺตี คุณวนฺตี  คุณวนฺติโย

อาลปนะ. โภติ  คุณวนฺติ โภติโย  คุณวนฺตี  คุณวนฺติโย

ทุติยา. คุณวนฺติยํ  คุณวนฺตึ คุณวนฺตี  คุณวนฺติโย

ตติยา. คุณวนฺติยา คุณวนฺตีหิ  คุณวนฺตีภิ

จตุตถี. คุณวนฺติยา คุณวนฺตีนํ

ปัญจมี. คุณวนฺติยา คุณวนฺตีหิ  คุณวนฺตีภิ

ฉัฏฐี. คุณวนฺติยา คุณวนฺตีนํ

สัตตมี. คุณวนฺติยา  คุณวนฺติยํ  คุณวนฺตีสุ

 หมายเหตุ :-  คุณวตีศัพท์ หรือ คุณวนฺตีศัพท์ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนกับอิตฺถีศัพท์ทุกประการ

ศัพท์แจกตาม คุณวตี มีดังนี้

กุลวต ี หญิงผู้มีตระกูล สีลวต ี หญิงผู้มีศีล ยสวต ี หญิงผู้มียศ รูปวต ี หญิงผู้มีรูปงาม 

สติมต ี หญิงผู้มีสติ โคตฺตมตี   หญิงผู้มีโคตรดี



309อิตถีลิงคนาม อีการันต์กัณฑ์ ]

ทำ ตัวรูป มหต ี  ศัพท์เดิมคือ = มหนฺต

 หลัง มหนฺตศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ มหนฺต + อี = นทาทิโต วา อี.

 ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ มห  นฺต  นฺตุ + อี = เสเสสุ นฺตุว.

 เพราะอีปัจจัย แปลง นฺตุ เป็น ต มห  นฺตุ  ต + อี = นฺตุสฺส ตมีกาเร.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ มหตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มหตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี มหตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง มหตี เป็น นาม มหตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง มหตี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มหตี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  มหตี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มหตี. (อ.หญิงผู้ประเสริฐ)

ทำ ตัวรูป มหนฺต ี  ศัพท์เดิมคือ = มหนฺต

 หลัง มหนฺตศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ มหนฺต + อี = นทาทิโต วา อี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ มหนฺตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มหนฺตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี มหนฺตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง มหนฺตี เป็น นาม มหนฺตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง มหนฺตี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มหนฺตี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  มหนฺตี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มหนฺตี. (อ.หญิงผู้ประเสริฐ)

 หมายเหตุ :-  มหตีศัพท์ และ มหนฺตีศัพท์ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนคุณวตีศัพท์ทุกประการ

๑๙๒. ภวโต  โภโต.

 อีกาเร ในเพราะอีปัจจัย  โภโต อ.การแปลงเป็น โภต  ภวโต แห่งภวนฺตศัพท์  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะอีปัจจัย แปลง ภวนฺตศัพท์ เป็น โภต)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป โภต ี  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺตศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภวนฺต + อี = นทาทิโต วา อี.

 เพราะอีปัจจัย แปลง ภวนฺต เป็น โภต ภวนฺต  โภต + อี = ภวโต โภโต.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ โภตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ โภตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี โภตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง โภตี เป็นนาม โภตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง โภตี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ โภตี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  โภตี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภตี. (อ.หญิงผู้เจริญ)

ทำ ตัวรูป โภต ี  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺตศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภวนฺต + อี = นทาทิโต วา อี.

 เพราะอีปัจจัย แปลง ภวนฺต เป็น โภต ภวนฺต  โภต + อี = ภวโต โภโต.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ โภตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ โภตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี โภตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง โภตี เป็นนาม โภตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง โภตี ลง โย ปฐมาวิภัตติ โภตี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  โภตี + โย = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป ลบ โยวิภัตติ โภตี + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภตี. (อ.หญิงผู้เจริญ ท.)

ทำ ตัวรูป โภติโย  ศัพท์เดิมคือ = ภวนฺต

 หลัง ภวนฺตศัพท์ ลง อีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภวนฺต + อี = นทาทิโต วา อี.

 เพราะอีปัจจัย แปลง ภวนฺต เป็น โภต ภวนฺต  โภต + อี = ภวโต โภโต.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ โภตฺ  อ + อี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ โภตฺ  อ + อี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี โภตี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง โภตี เป็นนาม โภตี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง โภตี ลง โย ปฐมาวิภัตติ โภตี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อี โภตฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ โภตฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ โภติโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โภติโย. (อ.หญิงผู้เจริญ ท.)

โภตีสทฺทปทมาลา (ผู้เจริญ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โภตี โภตี  โภติโย

อาลปนะ. เห  โภติ เห  โภตี  โภติโย

ทุติยา. โภตึ โภตี  โภติโย

ตติยา. โภติยา โภตีหิ  โภตีภิ

จตุตถี. โภติยา โภตีนํ

ปัญจมี. โภติยา โภตีหิ  โภตีภิ

ฉัฏฐี. โภติยา โภตีนํ

สัตตมี. โภติยา  โภติยํ โภตีสุ

๑๙๓. ปติ-ภิกฺขุ-ราชี’การ’นฺเตหิ  อินี.

 อินี อ.อินีปัจจัย  โหต ิ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง   ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ จากปติศัพท์ ภิกฺขุศัพท์ ราชศัพท์ 

และศัพท์อันมี อี อักษรเป็นที่สุด ท.  อิตฺถิยํ ในอิตถีลิงค์  วา บ้าง.

 (ลงอินีปัจจัยในอิตถีลิงค์ หลังจากปติศัพท์ ภิกฺขุศัพท์ ราชศัพท์ และศัพท์ที่เป็นอีการันต์ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  วาศัพท์ : มีอรรถ อนุตฺตสมุจจย รวบรวมอรรถที่ยังไม่ได้กล่าวไว้  

ในสูตร คือหลังจากศัพท์มี วิทู และ ยกฺข เป็นต้น ลง อินีปัจจัย ได้ เช่น  ปรจิตฺตวิทุนี,  ยกฺขินี,  สีหินี เป็นต้น
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ทำ ตัวรูป ภิกฺขุนี  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลังจาก ภิกฺขุ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภิกฺขุ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ภิกฺขุ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ภิกฺขุนี เป็นนาม ภิกฺขุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ภิกฺขุนี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ภิกฺขุนี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ภิกฺขุนี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุนี. (อ.ภิกษุณี)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุนี  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลังจาก ภิกฺขุ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภิกฺขุ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ภิกฺขุ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ภิกฺขุนี เป็นนาม ภิกฺขุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ภิกฺขุนี ลง โยปฐมาวิภัตติ ภิกฺขุนี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  ภิกฺขุนี  ป + โย = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ป ลบ โย วิภัตติ ภิกฺขุนี  ป + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุนี. (อ.ภิกษุณี ท.)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุนิโย  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลังจาก ภิกฺขุ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ภิกฺขุ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ภิกฺขุ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ภิกฺขุนี เป็นนาม ภิกฺขุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ภิกฺขุนี ลง โย ปฐมาวิภัตติ ภิกฺขุนี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อี ภิกฺขุนฺ  อี + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ภิกฺขุนฺ  อี  อิ + โย = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ภิกฺขุนิโย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุนิโย. (อ.ภิกษุณี ท.)
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ทำ ตัวรูป ภิกฺขุนิ  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ศัพท์ ลง อินี ปัจจัยอิตถีลิงค์ ภิกฺขุ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ภิกฺขุ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ภิกฺขุนี เป็นนาม ภิกฺขุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ภิกฺขุนี ลง สิ อาลปนะ ภิกฺขุนี + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  ภิกฺขุนี + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อี ภิกฺขุนฺ  อี + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  ภิกฺขุนฺ  อี  ป + สิ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 เพราะสิที่ชื่อค รัสสะ อี ที่ชื่อ ป เป็น อิ ภิกฺขุนฺ  อี  อิ + สิ = ฌลปา รสฺสํ.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค ภิกฺขุนฺ  อิ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ภิกฺขุนิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุนิ. (แน่ะ...  ภิกษุณี)

ทำ ตัวรูป ภิกฺขุนิยํ  ศัพท์เดิมคือ = ภิกฺขุ

 หลัง ภิกฺขุ ศัพท์ ลง อินี ปัจจัยอิตถีลิงค์ ภิกฺขุ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ภิกฺขุ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 ตั้ง ภิกฺขุนี เป็นนาม ภิกฺขุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ภิกฺขุนี ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ภิกฺขุนี + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อี ภิกฺขุนฺ  อี + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ภิกฺขุนฺ  อี  อิ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ ป ภิกฺขุนฺ  อิ  ป + อํ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ป แปลง อํ เป็น ยํ ภิกฺขุนฺ  อิ  ป + อํ  ยํ= อํ ยมีโต ปสญฺญโต.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ภิกฺขุนิยํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ภิกฺขุนิยํ. (ซึ่ง...  ภิกษุณี)
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ภิกฺขุนีสทฺทปทมาลา (ภิกษุณี)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ภิกฺขุนี ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนิโย

อาลปนะ. โภติ  ภิกฺขุนิ โภติโย  ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนิโย

ทุติยา. ภิกฺขุนิยํ  ภิกฺขุนึ ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนิโย

ตติยา. ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนีหิ  ภิกฺขุนีภิ

จตุตถี. ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนีนํ

ปัญจมี. ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนีหิ  ภิกฺขุนีภิ

ฉัฏฐี. ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนีนํ

สัตตมี. ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุนิยํ ภิกฺขุนีสุ

๑๙๔. ปติสฺสิ’นีมฺหิ.

 อินีมฺหิ ในเพราะอินีปัจจัย  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง   อนฺโต (สโร) อ.สระอันเป็นที่สุด  ปติสฺส ของปติศัพท์   

อาปชฺชเต ย่อมถึง  อตฺตํ ซึ่งความเป็น อ.

 (เพราะอินีปัจจัย แปลงสระที่สุดของปติศัพท์ เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ปติสฺส, อินีมฺหิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป คหปตานี  ศัพท์เดิมคือ = คหปติ

 หลัง คหปติ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ คหปติ + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ คหปตฺ  อิ + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอินีปัจจัย แปลงสระ อิ เป็น อ คหปตฺ  อิ  อ + อินี = ปติสฺสินีมฺหิ.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง คหปตฺ  อ + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 เมื่อสระหลังถูกลบแล้ว ทีฆสระหน้า คหปตฺ  อ  อา + นี = ปุพฺโพ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คหปตานี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง คหปตานี เป็นนาม คหปตานี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง คหปตานี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คหปตานี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  คหปตานี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  คหปตานี. (อ.หญิงแม่เจ้าเรือน)
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ทำ ตัวรูป ราชินี  ศัพท์เดิมคือ = ราช

 หลัง ราชศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ราช + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ ชฺ ออกจากสระ อ ราชฺ  อ + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ราชฺ  อ + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ชฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ราชินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ราชินี เป็น นาม ราชินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ราชินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ราชินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ราชินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ราชินี. (อ.พระราชินี)

ทำ ตัวรูป ทณฺฑินี  ศัพท์เดิมคือ = ทณฺฑี

 หลัง ทณฺฑีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ทณฺฑี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ ฑฺ ออกจากสระ อี ทณฺฑฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ทณฺฑฺ  อี + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ฑฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ทณฺฑินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ทณฺฑินี เป็น นาม ทณฺฑินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ทณฺฑินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ทณฺฑินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ทณฺฑินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทณฺฑินี. (อ.หญิงผู้มีไม้เท้า)

ทำ ตัวรูป หตฺถินี  ศัพท์เดิมคือ = หตฺถี

 หลัง หตฺถีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ หตฺถี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี หตฺถฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ หตฺถฺ  อี + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ หตฺถินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง หตฺถินี เป็น นาม หตฺถินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง หตฺถินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ หตฺถินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  หตฺถินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  หตฺถินี. (อ.ช้างพัง)
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ทำ ตัวรูป เมธาวินี  ศัพท์เดิมคือ = เมธาวี

 หลัง เมธาวีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ เมธาวี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อี เมธาวฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เมธาวฺ  อี + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ เมธาวินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง เมธาวินี เป็น นาม เมธาวินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง เมธาวินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ เมธาวินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  เมธาวินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เมธาวินี. (อ.หญิงผู้มีปัญญา)

ทำ ตัวรูป ตปสฺสิน ี  ศัพท์เดิมคือ = ตปสฺสี

 หลัง ตปสฺสีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ตปสฺสี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อี ตปสฺสฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตปสฺสฺ  อี + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ตปสฺสินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ตปสฺสินี เป็น นาม ตปสฺสินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ตปสฺสินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ตปสฺสินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ตปสฺสินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตปสฺสินี. (อ.หญิงผู้มีตบะ)

ทำ ตัวรูป ปิยภาณินี  ศัพท์เดิมคือ = ปิยภาณี

 หลัง ปิยภาณีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ปิยภาณี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อี ปิยภาณฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปิยภาณฺ  อี + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ณฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ปิยภาณินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปิยภาณินี เป็น นาม ปิยภาณินี  = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปิยภาณินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปิยภาณินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ปิยภาณินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปิยภาณินี. (อ.หญิงผู้กล่าวถ้อยคำ อันไพเราะ)
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ทำ ตัวรูป โปกฺขรณี  ศัพท์เดิมคือ = โปกฺขรี

 หลัง โปกฺขรีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ โปกฺขรี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อี โปกฺขรฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า โปกฺขรฺ  อี + อินี = สรา สเร โลปํ.

 แปลง อิ เป็น อ และ นฺ เป็น ณฺ โปกฺขรฺ  อิ อ, นฺ ณฺ อี= เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ โปกฺขรณี = นเย ปรํ ยุตฺเต

 ตั้ง โปกฺขรณี เป็นนาม โปกฺขรณี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง โปกฺขรณี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ โปกฺขรณี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  โปกฺขรณี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  โปกฺขรณี. (อ.สระโบกขรณี)

ทำ ตัวรูป โปกฺขรญฺโญ  ศัพท์เดิมคือ = โปกฺขรี

 หลัง โปกฺขรีศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ โปกฺขรี + อินี = ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อี โปกฺขรฺ  อี + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสระหลัง ลบสระหน้า โปกฺขรฺ  อี + อินี = สรา สเร โลปํ.

 แปลง อิ เป็น อ และ นฺ เป็น ณฺ โปกฺขรฺ  อิ อ, นฺ ณฺ อี= เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ โปกฺขรณี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง โปกฺขรณี เป็นนาม โปกฺขรณี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง โปกฺขรณี ลง โย ปฐมาวิภัตติ โปกฺขรณี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลัง โปกฺขรณี แปลง โย เป็น โอ โปกฺขรณี + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ ณฺ ออกจากสระ อี โปกฺขรณฺ  อี + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อี ชื่อ ป  โปกฺขรณฺ  อี  ป + โอ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 เพราะสระอาเทศ แปลง อี ที่ชื่อ ป เป็น ย โปกฺขรณฺ  อี ย + โอ = ปสญฺญสฺส จ.

 แปลง ณฺย เป็น ญฺ โปกฺขร  ณฺย ญฺ + โอ = การศัพท์ใน ยวตํ ตลนทการานํฯ

 ญฺ สทิสเทฺวภาวะ โปกฺขร  ญฺ - ญฺ + โอ = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 นำ พยัญชนะ ญฺ ไปประกอบกับสระ โอ โปกฺขรญฺโญ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โปกฺขรญฺโญ. (อ.สระโบกขรณี ท.)
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ทำ ตัวรูป ปรจิตฺตวิทุนี  ศัพท์เดิมคือ = ปรจิตฺตวิทู

 หลัง ปรจิตฺตวิทู ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ปรจิตฺตวิทู + อินี = วาศัพท์ที่ตามมาใน ปติภิกฺขุฯ

 แยกพยัญชนะ ทฺ ออกจากสระ อู ปรจิตฺตวิทฺ  อู + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง ปรจิตฺตวิทฺ  อู + อิ  นี = วา ปโร อสรูปา.

 เพราะพยัญชนะ รัสสะ อู เป็น อุ ปรจิตฺตวิทฺ  อู  อุ + นี = รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ทฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ปรจิตฺตวิทุนี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปรจิตฺตวิทุนี เป็นนาม ปรจิตฺตวิทุนี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปรจิตฺตวิทุนี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปรจิตฺตวิทุนี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ปรจิตฺตวิทุนี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปรจิตฺตวิทุนี. (หญิงผู้รู้จิตของบุคคลอื่น)

ทำ ตัวรูป ยกฺขินี  ศัพท์เดิมคือ = ยกฺข

 หลัง ยกฺขศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ ยกฺข + อินี = วาศัพท์ที่ตามมาใน ปติภิกฺขุฯ

 แยกพยัญชนะ ขฺ ออกจากสระ อ ยกฺขฺ  อ + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.  

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ยกฺขฺ  อ + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ขฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ยกฺขินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ยกฺขินี เป็นนาม ยกฺขินี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ยกฺขินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ยกฺขินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  ยกฺขินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยกฺขินี. (อ.นางยักษิณี)

ทำ ตัวรูป สีหินี  ศัพท์เดิมคือ = สีห

 หลัง สีหศัพท์ ลง อินีปัจจัยอิตถีลิงค์ สีห + อินี = วาศัพท์ที่ตามมาใน ปติภิกฺขุฯ

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ สีหฺ  อ + อินี = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สีหฺ  อ + อินี = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สีหินี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สีหินี เป็นนาม สีหินี = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สีหินี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สีหินี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.
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 ลบ สิวิภัตติ  สีหินี + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สีหินี. (อ.นางสิงห์โต)

จบ อีการันต์ อิตถีลิงค์

๒.๒.๔ อุก�รันต์ อิตถีลิงค์ ย�คุศัพท์

ยาคุสทฺทปทมาลา (ข้าวต้ม)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยาคุ ยาคู  ยาคุโย

อาลปนะ. เห  ยาคุ เห  ยาคู  ยาคุโย

ทุติยา. ยาคุํ ยาคู  ยาคุโย

ตติยา. ยาคุยา ยาคูหิ  ยาคูภิ  ยาคุหิ  ยาคุภิ

จตุตถี. ยาคุยา ยาคูนํ  ยาคุนํ

ปัญจมี. ยาคุยา ยาคูหิ  ยาคูภิ  ยาคุหิ  ยาคุภิ

ฉัฏฐี. ยาคุยา ยาคูนํ  ยาคุนํ

สัตตมี. ยาคุยา  ยาคุยํ ยาคูสุ  ยาคุสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. ยาคุ  วตฺถึ  โสเธติ. ยาคู  วตฺถิโย  โสเธนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  ยาคุ  โก  ตํ  ปิวติ. เห  ยาคู  เก  ตุมฺหากํ  ปิวนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ทุ. ภิกฺขุนี  ยาคุํ  ปิวติ. ภิกฺขุนิโย  ยาคุโย  ปิวนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. คิลาโน  ยาคุยา  สทฺธึ  เภสชฺชํ  ปิวติ. คิลานา  ยาคูหิ  สทฺธึ  เภสชฺชานิ  ปิวนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. อุปาสิกา  ยาคุยา  ตณฺฑุลํ  อาหรติ. อุปาสิกาโย  ยาคูนํ  ตณฺฑุลานิ  อาหรนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. อาพาธิโก  ยาคุยา  กายํ  พลํ  คณฺหาเปติ. อาพาธิกา  ยาคูหิ  กายํ  พลํ  คณฺหาเปนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. ยาคุยา  สามิโก  อาคจฺฉติ. ยาคูนํ  สามิกา  อาคจฺฉนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. โอชา  ยาคุยํ  ติฏฺ€ติ. โอชาโย  ยาคูสุ  ติฏฺ€นฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ศัพท์แจกตาม ยาคุ มีดังนี้

ธาตุ   ธาตุ   เธนุ   แม่โคนม     กาสุ   หลุม   

ททฺทุ   โรคกลาก   กจฺฉุ   โรคหิด   กณฺฑุ  โรคเกลื้อน   

รชฺชุ   เชือก   กเรณุ   ช้างพัง   ปิยงฺคุ   ต้นประยงค์      

สสฺสุ   แม่ยาย, แม่ผัว
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ทำ ตัวรูป มาตา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มาตุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อา และลบสิ มาตฺ  อุ  อา + สิ = สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา มาตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตา. (อ.มารดา) 

ทำ ตัวรูป มาตโร  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ มาตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + โย = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะโยวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + โย = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง โย เป็น โอ มาตฺ  อร + โย  โอ = ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มาตฺ  อรฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ มาตโร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตโร. (อ.มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตรา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นา ตติยาวิภัตติ มาตุ + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + นา = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะนาวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + นา = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง นา เป็น อา มาตฺ  อร + นา  อา = นา อา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มาตฺ  อรฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ มาตรา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตรา. (ด้วย...  มารดา)
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ทำ ตัวรูป มาตุยา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นา ตติยาวิภัตติ มาตุ + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  มาตุ  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป

 หลังจาก  อุ ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น ยา มาตุ  ป + นา  ยา = ปโต ยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุยา. (ด้วย...  มารดา)

ทำ ตัวรูป มตฺยา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นา ตติยาวิภัตติ มาตุ + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  มาตุ  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น ยา มาตุ  ป + นา  ยา = ปโต ยา.

 แยกพยัญชนะออกจากสระ  มฺ  อา  ตฺ  อุ + ยา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบอุอักษร และรัสสะ อา เป็น อ มฺ  อา อ  ตฺ  อุ + ยา = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ มตฺยา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มตฺยา. (ด้วย...  มารดา)

ทำ ตัวรูป มาตเรหิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + หิ = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะหิวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + หิ = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มาตฺ  อรฺ  อ เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  มาตเรหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตเรหิ. (ด้วย...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตเรภิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + หิ = อญฺเญสฺวารตฺตํ.
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 เพราะหิวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + หิ = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ มาตฺ  อรฺ  อ เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ มาตฺ  อรฺ  เอ + หิ ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  มาตเรภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตเรภิ. (ด้วย...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตูหิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู มาตฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ู มาตูหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตูหิ. (ด้วย...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตูภิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู มาตฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ มาตฺ  อู + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ู มาตูภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตูภิ. (ด้วย...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตุหิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุหิ. (ด้วย...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตุภิ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ มาตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ มาตุ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุภิ. (ด้วย...  มารดา ท.)
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ทำ ตัวรูป มาต ุ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ มาตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อุ เป็น อุ และลบ ส มาตฺ  อุ  อุ + ส  = อุ สสฺมึ สโลโป จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ มาตุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุ. (แก่...  มารดา)

ทำ ตัวรูป มาตุสฺส  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ มาตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะ ส วิภัตติ ลง สฺ อาคม มาตุ + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุสฺส. (แก่...  มารดา)

ทำ ตัวรูป มาตุยา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ มาตุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  มาตุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง ส เป็น ยา มาตุ + ส  ยา = ปโต ยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุยา. (แก่...  มารดา)

ทำ ตัวรูป มาตรานํ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ มาตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + นํ = วา นํมฺหิ.

 เพราะนํวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + นํ = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา มาตฺ  อรฺ  อ อา + นํ = สุนํหิสุ จ.   

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ  มาตรานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตรานํ. (แก่...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตานํ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ มาตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.
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 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ มาตฺ  อุ  อ + นํ = สตฺถุนตฺตญฺจ.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา มาตฺ  อ  อา + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา มาตานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตานํ. (แก่...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตูนํ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ มาตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู มาตฺ  อุ  อู + นํ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ู มาตูนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตูนํ. (แก่...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตุนํ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ มาตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตุนํ. (แก่...  มารดา ท.)

ทำ ตัวรูป มาตรา  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ มาตุ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + สฺมา= อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 เพราะสฺมาวิภัตติ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร อร + สฺมา = ปิตาทีนมสิมฺหิ.

 หลังจากมาตุศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา มาตฺ  อร + สฺมา นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 หลังจากอารอาเทศ แปลง นา เป็น อา มาตฺ  อร + นา  อา = นา อา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มาตฺ  อรฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ มาตรา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตรา. (แต่...  มารดา)
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ทำ ตัวรูป มาตริ  ศัพท์เดิมคือ = มาตุ

 หลัง มาตุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ มาตุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ มาตฺ  อุ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อุ เป็น อาร มาตฺ  อุ  อาร + สฺมึ = อญฺเญสฺวารตฺตํ.

 หลังจากอารอาเทศ แปลง สฺมึ เป็น อิ มาตฺ  อาร + สฺมึ  อิ = ตโต สฺมิมิ.

 เพราะอิ รัสสะ อาร เป็น อร มาตฺ  อาร  อร + อิ = อาโร รสฺสมิกาเร.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อ มาตฺ  อรฺ  อ + อิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มาตฺ  อรฺ  อ + อิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ มาตริ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มาตริ. (ใน...  มารดา)

มาตุสทฺทปทมาลา (มารดา)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. มาตา มาตโร

อาลปนะ. โภติ  มาต  มาตา โภติโย  มาตโร

ทุติยา. มาตรํ มาตเร  มาตโร

ตติยา. มาตรา  มาตุยา  มตฺยา มาตเรหิ - ภิ,  มาตูหิ - ภิ,  มาตุหิ - ภิ

จตุตถี. มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตรานํ  มาตานํ  มาตูนํ  มาตุนํ

ปัญจมี. มาตรา  มาตุยา มาตเรหิ - ภิ,  มาตูหิ - ภิ,  มาตุหิ - ภิ

ฉัฏฐี. มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตรานํ  มาตานํ  มาตูนํ  มาตุนํ

สัตตมี. มาตริ มาตเรสุ  มาตูสุ  มาตุสุ

 หมายเหตุ :- มาตุศัพท์ มีวิธีทำ ตัวรูปเหมือนกับ ปิตุศัพท์ แตกต่างตรงที่มีการแปลงเป็น ยา ในบางวิภัตติ

เท่านั้น

ศัพท์แจกตาม มาตุ มีดังนี้

 ธีตุ   ลูกสาว                  ทุหิตุ              ลูกสาว

จบ อุการันต์ อิตถีลิงค์
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๒.๒.๕ อูก�รันต์ อิตถีลิงค์ ชมฺพูศัพท์

ชมฺพูสทฺทปทมาลา (ต้นหว้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ชมฺพู ชมฺพู  ชมฺพุโย

อาลปนะ. เห  ชมฺพุ เห  ชมฺพู  ชมฺพุโย

ทุติยา. ชมฺพุํ ชมฺพู  ชมฺพุโย

ตติยา. ชมฺพุยา ชมฺพูหิ  ชมฺพูภิ

จตุตถี. ชมฺพุยา ชมฺพูนํ

ปัญจมี. ชมฺพุยา ชมฺพูหิ  ชมฺพูภิ

ฉัฏฐี. ชมฺพุยา ชมฺพูนํ

สัตตมี. ชมฺพุยา  ชมฺพุยํ ชมฺพูสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. ชมฺพู  ชมฺพุทีเป  รุหติ. ชมฺพุโย  ชมฺพุทีเปเยว  รุหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  ชมฺพุ  ตฺวํ  กิตฺตกํ  ผลํ  ผลสิ. เห  ชมฺพุโย  ตุมฺเห  กิตฺตกานิ  ผลานิ  ผลถ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. สกุโณ  ชมฺพุํ  ขาทติ. สกุณา  ชมฺพุโย  ขาทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

ต. ภิกฺขุ  ชมฺพุยา  กุฏึ  กโรติ. ภิกฺขู  ชมฺพูหิ  กุฏิโย  กโรนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

จ. เขตฺตสามิโก  ชมฺพุยา  อุทกํ  อาสิญฺจติ. เขตฺตสามิกา  ชมฺพูนํ  อุทกานิ  อาสิญฺจนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. โคปาโล  ชมฺพุยา  ผลํ  คณฺหาติ. โคปาลา  ชมฺพูหิ  ผลานิ  คณฺหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. ทารโก  ทกฺขิณโต  ชมฺพุยา  สาขํ  คณฺหติ. ทารกา  ปจฺฉิมโต  ชมฺพูนํ  สาขาสุ  นิสีทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. สกุโณ  มหติยํ  ชมฺพุยํ  นิสีทติ. สกุณา  มหตีสุ  ชมฺพูสุ  นิสีทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ศัพท์แจกตาม ชมฺพู มีดังนี้

วธู   หญิงสาว, สะใภ้   สรภู   แม่น้ำ สรภู   สรพู   ตุ๊กแก, จิ้งจก  

สุตนู  หญิงผู้มีร่างกายงดงาม จมู  กองทัพ    วามูรู  หญิงผู้มีขาอ่อนงาม   

นาคนาสูรู   หญิงผู้มีขาอ่อนเหมือนงวงช้าง 

จบ อูการันต์ อิตถีลิงค์
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๒.๒.๖ โอก�รันต์ อิตถีลิงค์ โคศัพท์

โคสทฺทปทมาลา (วัวตัวเมีย)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โค คาโว  คโว

อาลปนะ เห  โค เห  คาโว  คโว

ทุติยา. คาวุํ  คาวํ  ควํ คาโว  คโว

ตติยา. คาเวน  คเวน โคหิ  โคภิ

จตุตถี. คาวสฺส  ควสฺส ควํ  คุนฺนํ  โคนํ

ปัญจมี. คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา โคหิ  โคภิ

ฉัฏฐี. คาวสฺส  ควสฺส ควํ  คุนฺนํ  โคนํ

สัตตมี. คาเว คาวมฺหิ คาวสฺมึ คเว ควมฺหิ ควสฺมึ คาเวสุ  คเวสุ  โคสุ

 หมายเหตุ :- โคศัพท์ในอิตถีลิงค์ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนโคศัพท์ในปุงลิงค์ทุกประการ

จบ โอการันต์ อิตถีลิงค์

อิตถีลิงคสังคหคาถา

 กญฺญา  รตฺติ  นที  อิตฺถี   มาตุลานี  จ  ภิกฺขุนี

 ทณฺฑินี  ยาคุ  มาตา  จ   ชมฺพู  โคติตฺถิสงฺคโห.

การรวบรวมศัพท์แม่แบบในอิตถีลิงค์ มี ๖ การันต์ คือ (๑) กญฺญา=สาว

น้อย (๒) รตฺติ=ราตรี (๓) นท ี=แม่น้ำ , อิตฺถี=หญิง, มาตุลานี=ป้า,  

ภิกฺขุนี=ภิกษุณี, ทณฺฑินี=หญิงผู้มีไม้เท้า, (๔) ยาคุ=ข้าวยาคู,ข้าวต้ม 

มาต=ุมารดา (๕) ชมฺพู=ต้นหว้า และ (๖) โค=วัว

จบ  อิตถีลิงค์





๒.๓ นปุงสกลิงคน�ม
๒.๓.๑ อก�รันต์ นปุงสกลิงค์ จิตฺตศัพท์

๑๙๕. สึ.  

 สิ อ.สิวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  นป™สกลิงฺคมฺหา จากนปุงสกลิงค์  อการนฺตา อันเป็นอการันต์  อํ แปลง

เป็น อํ  โหติ ย่อมเป็น  นิจฺจํ แน่นอน.

 (หลังจากนปุงสกลิงค์ที่เป็นอการันต์ แปลงสิวิภัตติ เป็น อํ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ สิ, อํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป จิตฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ จิตฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ จิตฺต + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ จิตฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ จิตฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ จิตฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตํ. (อ.จิต)

๑๙๖. อโต  นิจฺจํ.

 นิ อ.การแปลงเป็น นิ   โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  นป™สกลิงฺเคหิ จากนปุงสกลิงค์ ท.   

อการนฺเตหิ อันเป็นอการันต์  โหติ ย่อมมี  นิจฺจํ แน่นอน.

 (หลังจากอการันต์ในนปุงสกลิงค์ แปลงโยวิภัตติ เป็น นิ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.



332 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทำ ตัวรูป จิตฺตา  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ จิตฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ จิตฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น อา จิตฺต + นิ  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ จิตฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ จิตฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา จิตฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตา. (อ.จิต ท.)

ทำ ตัวรูป จิตฺตาน ิ  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ จิตฺต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ จิตฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ จิตฺตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอ เป็น อา จิตฺตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา จิตฺตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตานิ. (อ.จิต ท.)

ทำ ตัวรูป จิตฺต  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง สิ อาลปนะ จิตฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  จิตฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อ ค จิตฺต + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺต. (แน่ะ...  จิต)

ทำ ตัวรูป จิตฺเต  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ จิตฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ จิตฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น เอ จิตฺต + นิ  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ จิตฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ จิตฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ จิตฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺเต. (ซึ่ง...  จิต ท.)

ทำ ตัวรูป จิตฺเตน  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺต

 หลัง จิตฺต ลง นา ตติยาวิภัตติ จิตฺต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน จิตฺต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ จิตฺตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ จิตฺตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ จิตฺเตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.  

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺเตน. (ด้วย...  จิต)

 หมายเหตุ:-  จิตฺตศัพท์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติ จนถึงสัตตมีวิภัตติ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนกับปุริส

ศัพท์ทุกประการ

จิตฺตสทฺทปทมาลา (จิต)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. จิตฺตํ จิตฺตา  จิตฺตานิ

อาลปนะ. เห  จิตฺต เห  จิตฺตา  จิตฺตานิ

ทุติยา. จิตฺตํ จิตฺเต  จิตฺตานิ

ตติยา. จิตฺเตน จิตฺเตหิ  จิตฺเตภิ

จตุตถี. จิตฺตสฺส จิตฺตานํ

ปัญจมี. จิตฺตา  จิตฺตมฺหา  จิตฺตสฺมา จิตฺเตหิ  จิตฺเตภิ

ฉัฏฐี. จิตฺตสฺส จิตฺตานํ

สัตตมี. จิตฺเต  จิตฺตมฺหิ  จิตฺตสฺมึ จิตฺเตสุ
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ป. จิตฺตํ  อารมฺมณํ  วิชานาติ. จิตฺตานิ  อารมฺมณานิ  วิชานนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  จิตฺต  โก  วตฺถุํ  จินฺเตติ. เห  จิตฺตา  เก  วตฺถูนิ  จินฺเตนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. โยคี  จิตฺตํ  รกฺขติ. โยคิโน  จิตฺตานิ  รกฺขนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. จิตฺเตน  โลโก  นียเต. จิตฺเตหิ  โลกา  นียนฺเต.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ชโน  สุปติฏฺ€ิตสฺส  จิตฺตสฺส  วรํ  เทติ. ชนา  สุปติฏฺ€ิตานํ  จิตฺตานํ  วรานิ  เทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. อยํ  โรโค  จิตฺตสฺมา  ชายติ. อิเม  โรคา  จิตฺเตหิ  ชายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. เอโส  จิตฺตสฺส  ปริวิตกฺโก  อโหสิ. เอเต  จิตฺตานํ  ปริวิตกฺกา  อเหสุํ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. อนุสโย  จิตฺตสฺมึ  อนุสยติ. อนุสยา  จิตฺเตสุ  อนุสยนฺติ. 

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ศัพท์แจกตาม จิตฺต มีดังนี้

ปุญฺญ บุญ ปาป บาป ผล  ผล, ผลไม้ 

รูป รูป   สาธน   ความสำ เร็จ โสต   หู 

ฆาน   จมูก สุข  ความสุข ทุกฺข  ความทุกข์   

การณ   เหตุ ทาน ทาน สีล ศีล 

ธน ทรัพย์ ฌาน ฌาน โลจน ดวงตา   

มูล   โคนไม้, มูลค่า, ใกล้ กูล ฝั่งน้ำ  พล กำ ลัง 

ชาล ข่าย มงฺคล มงคล   นฬิน   ดอกบัว 

ลิงฺค ลิงค์, เพศ มุข ปาก, หน้า องฺค ส่วน, อวัยวะ 

ชล  น้ำ  อมฺพุช ดอกบัว ปุลิน ทราย 

ธญฺญ ข้าวเปลือก หิรญฺญ เงิน ปท บท,เท้า,รอยเท้า,เหตุ

อมต   พระนิพพาน ปทุม ดอกบัวแดง ปณฺณ  ใบไม้ 

สุสาน ป่าช้า วน ป่า, น้ำ      อายุธ   อาวุธ 

หทย หัวใจ จีวร จีวร วตฺถ ผ้า 

กุล ตระกูล   อินฺทฺริย   อินทรีย์ นยน ดวงตา 

วทน ปาก ยาน ยานพาหนะ อุทาน คำ อุทาน   

โสปาน   บันได ปาน น้ำ ดื่ม, น้ำ ปานะ ภวน บ้าน 

ภุวน โลก โลห เหล็ก   อลาต   ดุ้นไฟ 

ตุณฺฑ จะงอยปาก อณฺฑ ไข่ ปี€ ตั่ง 

กรณ เครื่องมือ   มรณ   ความตาย ญาณ ญาณ 

อารมฺมณ   อารมณ์ อรญฺญ   ป่า   ตาณ  พระนิพพาน 

จรณ เท้า,การประพฤติ นคร เมือง ตีร ฝั่งน้ำ  

ฉตฺต ร่ม ฉิทฺท รู, ช่อง, โพรง อุทก น้ำ 
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๑๙๗. อ  กมฺม’นฺตสฺส  จ.

 นามฺหิ ในเพราะนาวิภัตติ  อ ุ อ.การแปลงเป็น อุ ด้วย   อ จ อ.การแปลงเป็น อ ด้วย  กมฺมนฺตสฺส จ แห่งสระ  

อันเป็นที่สุดของกมฺมศัพท์ ด้วย  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะนาวิภัตติ แปลงสระที่สุดของกมฺมศัพท์ เป็น อุ และ อ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  อนฺตศัพท ์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมการแปลงเป็น อุ แห่งสระ

ที่สุดของถามศัพท์และอทฺธศัพท์เป็นต้นได้ เช่น ถามุนา, อทฺธุนา. จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมเอาเพราะนา

และสุวิภัตติ แปลงสระที่สุดของยุวศัพท์และมฆวศัพท์ เป็น อา บ้าง เช่น ยุวานา, มฆวานา. ยุวาสุ, มฆวาสุ. และเพราะ

นาวิภัตติ แปลงที่สุดของอตฺตศัพท์ เป็น อ ได้ เช่น อตฺตนา.

ทำ ตัวรูป กมฺมุนา  ศัพท์เดิมคือ = กมฺม

 หลัง กมฺม ลง นา ตติยาวิภัตติ กมฺม + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ กมฺมฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ กมฺมฺ  อ  อุ + นา = อ กมฺมนฺตสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ กมฺมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺมุนา. (ด้วย...  กรรม)

ทำ ตัวรูป กมฺเมภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = กมฺม

 หลัง กมฺม ลง หิ ตติยาวิภัตติ กมฺม + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ กมฺมฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ กมฺมฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ กมฺมฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ กมฺเมภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺเมภิ. (ด้วย...  กรรม ท.)

ทำ ตัวรูป กมฺมุโน  ศัพท์เดิมคือ = กมฺม

 หลัง กมฺม ลง ส จตุตถีวิภัตติ กมฺม + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ กมฺมฺ  อ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ กมฺม  อ  อุ + ส = จศัพท์ใน อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  กมฺมฺ  อุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.
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 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง ส เป็น โน กมฺมฺ  อุ + ส  โน = ฌลโต สสฺส โน วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ กมฺมุโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺมุโน. (แก่...  กรรม)

ทำ ตัวรูป กมฺมุนา  ศัพท์เดิมคือ = กมฺม

 หลัง กมฺม ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ กมฺม + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ กมฺมฺ  อ + สฺมา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อ เป็นอุ กมฺมฺ  อ  อุ + สฺมา = จศัพท์ใน  อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  กมฺมฺ  อุ + สฺมา = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง สฺมา เป็น นา กมฺมฺ  อุ + สฺมา  นา = ฌลโต จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ กมฺมุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺมุนา. (แต่...  กรรม)

ทำ ตัวรูป กมฺมน ิ  ศัพท์เดิมคือ = กมฺม

 หลัง กมฺม ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ กมฺม + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจาก กมฺมศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ กมฺม + สฺมึ  นิ  = ตุศัพท์ใน พฺรหฺมโต ตุ สฺมึ นิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺมนิ. (ใน...  กรรม)

กมฺมสทฺทปทมาลา (กรรม, การกระทำ , การงาน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กมฺมํ กมฺมา  กมฺมานิ

อาลปนะ เห  กมฺม เห  กมฺมา  กมฺมานิ

ทุติยา. กมฺมํ กมฺเม  กมฺมานิ

ตติยา. กมฺมุนา  กมฺมนา  กมฺเมน   กมฺเมหิ  กมฺเมภิ

จตุตถี. กมฺมุโน  กมฺมสฺส กมฺมานํ

ปัญจมี. กมฺมุนา  กมฺมา  กมฺมมฺหา  กมฺมสฺมา กมฺเมหิ  กมฺเมภิ

ฉัฏฐี. กมฺมุโน  กมฺมสฺส กมฺมานํ

สัตตมี. กมฺมนิ  กมฺเม  กมฺมมฺหิ  กมฺมสฺมึ กมฺเมสุ
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ป. กมฺมํ  สตฺตํ  วิภชติ. กมฺมานิ  สตฺเต  วิภชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  กมฺม  สตฺตวิภชนํ  กสฺส  ภาโร  โหติ. เห  กมฺมา  สตฺตวิภชนานิ  เกสํ  ภารา  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. พาโล  อกุสลํ  กมฺมํ  กโรติ. ปณฺฑิตา  ตีณิ  กุสลานิ  กมฺมานิ  กโรนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. นโร  สาธุนา  กมฺมุนา  สคฺคํ  คจฺฉติ. นรา  สาธูหิ  กมฺเมหิ  ทิวํ  คตา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ธีโร  อตฺตโน  กมฺมุโน  สมณํ  ภชติ. ธีรา  อตฺตโน  อตฺตโน  กมฺมานํ  สมเณ  ภชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. ยสฺส  สรีรํ  กมฺมสฺมา  ชาตํ. ตสฺส  อวยวา  กมฺเมหิ  ชาตา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. อยํ  ยสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺโท  โหติ. อิเม  เตสํ  กมฺมานํ  นิสฺสนฺทา  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. อยํ  เนรยิโก  กมฺมนิ  นิรเย  ฌายติ. อิเม  เนรยิกา  กมฺเมสุ  นิรเย  ฌายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ทำ ตัวรูป ถามุนา  ศัพท์เดิมคือ = ถาม

 หลัง ถาม ลง นา ตติยาวิภัตติ ถาม + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ ถามฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ ถามฺ  อ  อุ + นา    = อนฺตศัพท์ใน อ กมฺมนฺตสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ ถามุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ถามุนา. (ด้วย...  กำ ลัง)

ถามสทฺทปทมาลา (กำ ลัง)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ถามํ ถามา  ถามานิ

อาลปนะ. เห  ถาม เห  ถามา  ถามานิ

ทุติยา. ถามํ ถาเม  ถามานิ

ตติยา.  ถามสา  ถามุนา  ถาเมน ถาเมหิ  ถาเมภิ

จตุตถี. ถามโส  ถามุโน  ถามสฺส ถามานํ

ปัญจมี. ถามุนา  ถามา  ถามมฺหา  ถามสฺมา ถาเมหิ  ถาเมภิ

ฉัฏฐี. ถามโส  ถามุโน  ถามสฺส ถามานํ

สัตตมี. ถามสิ   ถาเม  ถามมฺหิ  ถามสฺมึ ถาเมสุ

ทำ ตัวรูป อทฺธา  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อทฺธ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจาก อทฺธ แปลง สิ เป็น อา อทฺธ + สิ  อา = สฺยา จ.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อทฺธฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา อทฺธา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธา. (อ.ทางไกล)
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ทำ ตัวรูป อทฺธาโน  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อทฺธ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจาก อทฺธ แปลง โย เป็น อาโน อทฺธ + โย  อาโน = โยนมาโน.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + อาโน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อทฺธฺ  อ + อาโน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา อทฺธาโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธาโน. (อ.ทางไกล ท.)

ทำ ตัวรูป อทฺธานํ  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อทฺธ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจาก อทฺธ แปลง อํ เป็น อานํ อทฺธ + อํ  อานํ = พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานํ.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + อานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อทฺธฺ  อ + อานํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา อทฺธานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธานํ. (ซึ่ง...  ทางไกล ท.)

ทำ ตัวรูป อทฺธุนา  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง นา ตติยาวิภัตติ อทฺธ + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพระนาวิภัตติ แปลง อ เป็น อุ อทฺธฺ  อ  อุ + นา = อนฺตศัพท์ใน อ กมฺมนฺตสฺส จ.

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อุ อทฺธุนา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธุนา. (ด้วย...  ทางไกล)

ทำ ตัวรูป อทฺธาเนหิ  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง หิ ตติยาวิภัตติ อทฺธ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน อทฺธฺ  อ  อาน + หิ = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อานฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อทฺธฺ  อานฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.
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 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ อทฺธาเนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธาเนหิ. (ด้วย...  ทางไกล ท.)

ทำ ตัวรูป อทฺธุโน  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง ส จตุตถีวิภัตติ อทฺธ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะส แปลงสระที่สุดของอทฺธ เป็น อุ อทฺธฺ  อ  อุ + ส = จศัพท์ใน อุ นามฺหิ จ.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อทฺธฺ  อุ  ล + ส = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง ส เป็น โน อทฺธฺ  อุ + ส  โน = ฌลโต  สสฺส โน วา

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อุ อทฺธุโน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธุโน. (แก่...  ทางไกล)

ทำ ตัวรูป อทฺธนิ  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อทฺธ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจาก อทฺธศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ อทฺธ + สฺมึ  นิ = ตุศัพท์ใน พฺรหฺมโต ตุ สฺมึ นิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธนิ. (ใน...  ทางไกล)

ทำ ตัวรูป อทฺธาเน  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อทฺธ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน อทฺธฺ  อ  อาน + สฺมึ = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สฺมึ เป็น เอ อทฺธฺ  อาน + สฺมึ  เอ = สฺมาสฺมึนํ วา.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อานฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อทฺธฺ  อานฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ อทฺธาเน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธาเน. (ใน...  ทางไกล)
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ทำ ตัวรูป อทฺธาเนส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อทฺธ

 หลัง อทฺธ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อทฺธ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อ เป็น อาน อทฺธฺ  อ  อาน + สุ = จศัพท์ใน หิวิภตฺติมฺหิ จ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ อทฺธฺ  อานฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อทฺธฺ  อานฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะไปประกอบกับสระ อทฺธาเนสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทฺธาเนสุ. (ใน...  ทางไกล ท.)

อทฺธสทฺทปทมาลา (หนทางไกล)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อทฺธา อทฺธา  อทฺธาโน

อาลปนะ. เห  อทฺธ   เห  อทฺธา  อทฺธาโน

ทุติยา. อทฺธานํ อทฺธาเน  อทฺธาโน  

ตติยา. อทฺธุนา   อทฺธาเนหิ  อทฺธาเนภิ

จตุตถี. อทฺธุโน   อทฺธานํ

ปัญจมี. อทฺธุนา   อทฺธาเนหิ  อทฺธาเนภิ

ฉัฏฐี. อทฺธุโน   อทฺธานํ

สัตตมี. อทฺธนิ  อทฺธาเน อทฺธาเนสุ

 หมายเหตุ:- อทฺธศัพท์ เป็นปุงลิงค์ แต่ที่นำ มาแสดงไว้ในนปุงสกลิงค์ เพราะมีวิธีทำ ตัวรูปบางตัว เหมือนกับ 

ถามศัพท์.

๑๙๘. อํ  นปุ™สเก.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ   อํ อ.การแปลงเป็น อํ  นฺตุสฺส แห่งนฺตุปัจจัย  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  

นปุ™สเก ในนปุงสกลิงค์  โหต ิย่อมมี. 

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ ในนปุงสกลิงค์)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป คุณว ํ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อํ คุณว  นฺตุ+สิ  อํ = อํ นปํสเก.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อ คุณวฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ คุณวํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวํ. (คุณวํ จิตฺตํ. อ.จิต อันมีคุณ) 

ทำ ตัวรูป คุณวนฺต ิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + โย = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 แปลง โย เป็น อิ คุณวนฺตฺ  อ + โย อิ = อนฺตศัพท์ใน นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คุณวนฺตฺ  อ + อิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ คุณวนฺติ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺติ. (อ.อันมีคุณ ท.)

ทำ ตัวรูป คุณวนฺตานิ  ศัพท์เดิมคือ = คุณวนฺตุ

 หลัง คุณวนฺตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ คุณวนฺตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ คุณวนฺตฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อุ เป็น อ คุณวนฺตฺ  อุ อ + โย = นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คุณวนฺตฺ  อ + โย นิ = อโต นิจฺจํ.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา คุณวนฺตฺ  อ อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คุณวนฺตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คุณวนฺตานิ. (อ.อันมีคุณ ท.)
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คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มีคุณ) (นปุงสกลิงค์)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คุณวํ คุณวนฺติ  คุณวนฺตานิ

อาลปนะ เห  คุณวํ  คุณว  คุณวา เห  คุณวนฺติ  คุณวนฺตานิ

ทุติยา. คุณวนฺตํ คุณวนฺเต  คุณวนฺตานิ

ตติยา. คุณวตา  คุณวนฺเตน คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ

จตุตถี. คุณวโต  คุณวนฺตสฺส คุณวตํ  คุณวนฺตานํ

ปัญจมี. คุณวตา คุณวนฺตา คุณวนฺตมฺหา คุณวนฺตสฺมา คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ

ฉัฏฐี. คุณวโต  คุณวนฺตสฺส คุณวตํ  คุณวนฺตานํ

สัตตมี. คุณวติ  คุณวนฺเต  คุณวนฺตมฺหิ  คุณวนฺตสฺมึ คุณวนฺเตสุ

 หมายเหตุ:- คุณวนฺตุศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจก  

ปทมาลา เหมือนกับคุณวนฺตุศัพท์ในปุงลิงค์

ทำ ตัวรูป คจฺฉ ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต เป็น อํ คจฺฉ  นฺต  อํ + สิ = สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อ คจฺฉฺ  อ  อํ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉฺ  อ  อํ + สิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ลบ สิวิภัตติ  คจฺฉฺ  อํ +  สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉํ. (อ.ผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ คจฺฉนฺต + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตํ. (อ.ผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย  = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น อา คจฺฉนฺต + นิ  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตา. (อ.ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตานิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ปฐมาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย  = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา คจฺฉนฺตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตานิ. (อ.ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง สิ อาลปนะ คจฺฉนฺต + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  คจฺฉนฺต + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค คจฺฉนฺต + สิ  = เสสโต โลปํ คสิปิ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺต. (แน่ะ...  ผู้ไปอยู่)
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ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตา  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย อาลปนะ คจฺฉนฺต + โย  = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น อา คจฺฉนฺต + นิ  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตา. (แน่ะ...  ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตานิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย อาลปนะ คจฺฉนฺต + โย  = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา คจฺฉนฺตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตานิ. (แน่ะ...  ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺต ํ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ คจฺฉนฺตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตํ. (ซึ่ง...  ผู้ไปอยู่)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺเต  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น เอ คจฺฉนฺต + นิ  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ คจฺฉนฺตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ คจฺฉนฺเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺเต. (ซึ่ง...  ผู้ไปอยู่ ท.)

ทำ ตัวรูป คจฺฉนฺตานิ  ศัพท์เดิมคือ = คจฺฉนฺต

 หลัง คจฺฉนฺต ลง โย ทุติยาวิภัตติ คจฺฉนฺต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ คจฺฉนฺต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ คจฺฉนฺตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา คจฺฉนฺตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา คจฺฉนฺตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  คจฺฉนฺตานิ. (ซึ่ง...  ผู้ไปอยู่ ท.)

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. คจฺฉํ  คจฺฉนฺตํ คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

อาลปน. เห  คจฺฉนฺต เห  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตานิ

ทุติยา. คจฺฉนฺตํ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตานิ

ตติยา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน คจฺฉนฺเตหิ  คจฺฉนฺเตภิ

จตุตถี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉตํ  คจฺฉนฺตานํ

ปัญจมี. คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา   คจฺฉนฺเตหิ  คจฺฉนฺเตภิ

ฉัฏฐี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส คจฺฉตํ  คจฺฉนฺตานํ

สัตตมี. คจฺฉติ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺตมฺหิ  คจฺฉนฺตสฺมึ คจฺฉนฺเตสุ

จบ อการันต์ นปุงสกลิงค์
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๒.๓.๒ อ�ก�รันต์ นปุงสกลิงค์ อสฺสทฺธ�ศัพท์

ทำ ตัวรูป อสฺสทฺธํ  ศัพท์เดิมคือ = อสฺสทฺธา

 รัสสะ อสฺสทฺธา เป็น อสฺสทฺธ อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธ = สโร รสฺโส นปํสเก.

 ตั้ง อสฺสทฺธ เป็นนาม อสฺสทฺธ = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา ตเวฯ

 หลัง อสฺสทฺธ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อสฺสทฺธ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ อสฺสทฺธ + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อสฺสทฺธฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อสฺสทฺธฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อ อสฺสทฺธํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสทฺธํ. (อ.ผู้ไม่มีศรัทธา)

ทำ ตัวรูป อสฺสทฺธา  ศัพท์เดิมคือ = อสฺสทฺธา

 รัสสะ อสฺสทฺธา เป็น อสฺสทฺธ อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธ = สโร รสฺโส นปํสเก.

 ตั้ง อสฺสทฺธ เป็นนาม อสฺสทฺธ = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา ตเวฯ

 หลัง อสฺสทฺธ ลง โยปฐมาวิภัตติ อสฺสทฺธ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ อสฺสทฺธ + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นิ เป็น อา อสฺสทฺธ + นิ  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อสฺสทฺธฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อสฺสทฺธฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา อสฺสทฺธา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสทฺธา. (อ.ผู้ไม่มีศรัทธา ท.)

ทำ ตัวรูป อสฺสทฺธานิ  ศัพท์เดิมคือ = อสฺสทฺธา

 รัสสะ อสฺสทฺธา เป็น อสฺสทฺธ อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธ = สโร รสฺโส นปํสเก.

 ตั้ง อสฺสทฺธ เป็นนาม อสฺสทฺธ = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา ตเวฯ

 หลัง อสฺสทฺธ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อสฺสทฺธ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ อสฺสทฺธ + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.
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 แยกพยัญชนะ ธฺ ออกจากสระ อ อสฺสทฺธฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะ อ เป็น อา อสฺสทฺธฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ธฺ ไปประกอบกับสระ อา อสฺสทฺธานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสทฺธานิ. (อ.ผู้ไม่มีศรัทธา ท.)

 หมายเหตุ:- อสฺสทฺธาศัพท์ เมื่อรัสสะและตั้งเป็นนามแล้ว วิธีที่เหลือ เหมือนกับจิตฺตศัพท์ทุกประการ

อสฺสทฺธาสทฺทปทมาลา (ผู้ไม่มีศรัทธา)     

วิภัตติ เอกวจนะ     พหุวจนะ    

ปฐมา. อสฺสทฺธํ อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธานิ

อาลปนะ. เห  อสฺสทฺธ   เห  อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธานิ

ทุติยา. อสฺสทฺธํ อสฺสทฺเธ  อสฺสทฺธานิ

ตติยา. อสฺสทฺเธน อสฺสทฺเธหิ  อสฺสทฺเธภิ

จตุตถี. อสฺสทฺธสฺส อสฺสทฺธานํ

ปัญจมี. อสฺสทฺธา  อสฺสทฺธมฺหา  อสฺสทฺธสฺมา อสฺสทฺเธหิ  อสฺสทฺเธภิ

ฉัฏฐี. อสฺสทฺธสฺส อสฺสทฺธานํ

สัตตมี. อสฺสทฺเธ  อสฺสทฺธมฺหิ  อสฺสทฺธสฺมึ อสฺสทฺเธสุ

 

ทำ ตัวรูป มุขนาสิกํ  ศัพท์เดิมคือ = มุขนาสิกา

 รัสสะ มุขนาสิกา เป็น มุขนาสิก มุขนาสิกา  มุขนาสิก = สโร รสฺโส นปํสเก.

 ตั้ง มุขนาสิก เป็นนาม มุขนาสิก = ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา ตเวฯ

 หลัง มุขนาสิก ลง สิ ปฐมาวิภัตติ มุขนาสิก + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ มุขนาสิก + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ มุขนาสิกฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ มุขนาสิกฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อ มุขนาสิกํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  มุขนาสิกํ. (อ.ปากและจมูก)
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 หมายเหตุ:- มุขนาสิกาศัพท์เป็นสมาหารทวันทสมาส จึงมีรูปเป็นเอกวจนะอย่างเดียว และต้องทำ รัสสะด้วย

ทุกวิภัตติ

มุขนาสิกาสทฺทปทมาลา (ปากและจมูก)

   วิภัตติ เอกวจนะ

   ปฐมา. มุขนาสิกํ

   อาลปนะ. เห  มุขนาสิก

   ทุติยา. มุขนาสิกํ

   ตติยา. มุขนาสิเกน

   จตุตถี. มุขนาสิกสฺส

   ปัญจมี. มุขนาสิกา  มุขนาสิกมฺหา  มุขนาสิกสฺมา

   ฉัฏฐี. มุขนาสิกสฺส

   สัตตมี. มุขนาสิเก  มุขนาสิกมฺหิ  มุขนาสิกสฺมึ 

จบ อาการันต์ นปุงสกลิงค์



351นปุงสกลิงคนาม อิการันต์ อฏฺ€ิศัพท์กัณฑ์ ]

๒.๓.๓ อิก�รันต์ นปุงสกลิงค์ อฏฺิศัพท์

๑๙๙. โยนํ  นิ  นปุํสเกหิ.

 นิ อ.การแปลงเป็น นิ  โยนํ แห่งโยวิภัตติ ท.  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  นป™สเกหิ จากนปุงสกลิงค์ ท.   

โหต ิ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลงโยวิภัตติ เป็น นิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อฏฺ€ ิ  ศัพท์เดิมคือ = อฏฺ€ิ

 หลัง อฏฺ€ิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อฏฺ€ิ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิ วิภัตติ  อฏฺ€ิ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อฏฺ€ิ. (อ.กระดูก) 

ทำ ตัวรูป อฏฺ€ีนิ  ศัพท์เดิมคือ = อฏฺ€ิ

 หลัง อฏฺ€ิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อฏฺ€ิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลง โย เป็น นิ อฏฺ€ิ + โย  นิ = โยนํ นิ นปํสเกหิ.

 แยกพยัญชนะ €ฺ ออกจากสระ อิ อฏฺ€ฺ  อิ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอิเป็นอี อฏฺ€ฺ  อิ  อี + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ €ฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อฏฺ€ีนิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อฏฺ€ีนิ. (อ.กระดูก ท.) 

ทำ ตัวรูป อฏฺ€ ี  ศัพท์เดิมคือ = อฏฺ€ิ

 หลัง อฏฺ€ิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อฏฺ€ิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ €ฺ ออกจากสระ อิ อฏฺ€ฺ  อิ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  อฏฺ€ฺ  อิ  ฌ + โย   = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ ลบ โยวิภัตติ อฏฺ€ฺ  อิ  ฌ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อิ เป็น อี อฏฺ€ฺ  อิ  อี  = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ €ฺ ไปประกอบกับสระ อ ี อฏฺ€ี = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อฏฺ€ี. (อ.กระดูก ท.)
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อฏฺ€ิสทฺทปทมาลา (กระดูก)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อฏฺ€ิ อฏฺ€ี  อฏฺ€ีนิ

อาลปนะ. เห  อฏฺ€ิ เห  อฏฺ€ี  อฏฺ€ีนิ

ทุติยา. อฏฺ€ึ อฏฺ€ี  อฏฺ€ีนิ

ตติยา. อฏฺ€ินา อฏฺ€ีหิ  อฏฺ€ีภิ  อฏฺ€ิหิ  อฏฺ€ิภิ

จตุตถี. อฏฺ€ิโน  อฏฺ€ิสฺส อฏฺ€ีนํ  อฏฺ€ินํ

ปัญจมี. อฏฺ€ินา  อฏฺ€ิมฺหา  อฏฺ€ิสฺมา อฏฺ€ีหิ  อฏฺ€ีภิ  อฏฺ€ิหิ  อฏฺ€ิภิ

ฉัฏฐี. อฏฺ€ิโน  อฏฺ€ิสฺส อฏฺ€ีนํ  อฏฺ€ินํ

สัตตมี. อฏฺ€ิมฺหิ  อฏฺ€ิสฺมึ อฏฺ€ีสุ  อฏฺ€ิสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. อฏฺ€ิ  อิมสฺมึ  กายนคเร  ติฏฺ€ติ. อฏฺ€ีนิ  อิเมสุ  กายนคเรสุ  ติฏฺ€นฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  อฏฺ€ิ  อิมสฺมึ  กาเย  กิตฺตกํ  ตว  ปมาณํ. เห  อฏฺ€ี  อิเมสุ  กาเยสุ  กิตฺตกานิ  ตว  ปมาณานิ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. โก  มจฺฉฏฺ€ึ  ภุญฺชติ. เก  อมฺพฏฺ€ีนิ  ภุญฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

ต.   อิทํ  สรีรํ  อฏฺ€ินา  สญฺจลติ. อิมานิ  สรีรานิ  อฏฺ€ีหิ  สญฺจลนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ขีรํ  อฏฺ€ิโน  ปโยชนํ  โหติ. ขีรานิ  อฏฺ€ีนํ  ปโยชนานิ  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. โลหิตํ  อฏฺ€ิสฺมา  ชายติ. โลหิตานิ  อฏฺ€ีหิ  ชายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. ปุคฺคโล  อฏฺ€ิสฺส  ปมาณํ  ชานาติ. ปุคฺคลา  อฏฺ€ีนํ  ปมาณานิ  ชานนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. อฏฺ€ิมิญฺชา  อฏฺ€ิสฺมึ  ติฏฺ€ติ. อฏฺ€ิมิญฺชาโย  อฏฺ€ีสุ  ติฏฺ€นฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ศัพท์แจกตาม อฏฺิ มีดังนี้

สตฺถ ิ ขาอ่อน ทธิ นมส้ม วาริ น้ำ  

อกฺขิ  นัยน์ตา อจฺฉ ิ นัยน์ตา อจฺจ ิ เปลวไฟ

จบ อิการันต์  นปุงสกลิงค์

๒.๓.๔ อีก�รันต์ นปุงสกลิงค์ สุขก�รีศัพท์

ทำ ตัวรูป สุขการิ  ศัพท์เดิมคือ = สุขการี

 หลัง สุขการี ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สุขการี + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อี สุขการฺ  อี + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สุขการฺ  อี  อิ + สิ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ลบ สิ วิภัตติ  สุขการฺ  อิ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สุขการิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สุขการิ. (อ.อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ)
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ทำ ตัวรูป สุขการี  ศัพท์เดิมคือ = สุขการี

 หลัง สุขการี ลง โย ปฐมาวิภัตติ สุขการี + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อี ชื่อ ฌ  สุขการี  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อี ที่ชื่อ ฌ ลบ โยวิภัตติ สุขการี  ฌ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  สุขการี. (อ.อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ ท.)

ทำ ตัวรูป สุขการีนิ  ศัพท์เดิมคือ = สุขการี

 หลัง สุขการี ลง โย ปฐมาวิภัตติ สุขการี + โย  = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลง โย เป็น นิ สุขการี + โย  นิ = โยนํ นิ นปํสเกหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สุขการีนิ. (อ.อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ ท.)

ทำ ตัวรูป สุขการินํ  ศัพท์เดิมคือ = สุขการี

 หลัง สุขการี ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สุขการี + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อี สุขการฺ  อี + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สุขการฺ  อี  อิ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  สุขการฺ  อิ  ฌ + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง อํ เป็น นํ สุขการฺ  อิ + อํ  นํ = นํ ฌโต กตรสฺสา.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สุขการินํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สุขการินํ. (ซึ่ง...  อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ)

ทำ ตัวรูป สุขการึ  ศัพท์เดิมคือ = สุขการี

 หลัง สุขการี ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สุขการี + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ รฺ ออกจากสระ อี สุขการฺ  อี + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะอํวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สุขการฺ  อี  อิ + อํ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  สุขการฺ  อิ  ฌ + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง อํ เป็น นิคหิต สุขการฺ  อิ + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ สุขการึ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สุขการึ. (ซึ่ง...  อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ)
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สุขการีสทฺทปทมาลา (อันกระทำ ซึ่งความสุขโดยปกติ)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สุขการิ สุขการี  สุขการีนิ

อาลปนะ. เห  สุขการิ เห  สุขการี  สุขการีนิ

ทุติยา. สุขการินํ  สุขการึ สุขการี  สุขการีนิ

ตติยา. สุขการินา สุขการีหิ  สุขการีภิ

จตุตถี. สุขการิโน  สุขการิสฺส สุขการีนํ

ปัญจมี. สุขการินา  สุขการิมฺหา  สุขการิสฺมา สุขการีหิ  สุขการีภิ

ฉัฏฐี. สุขการิโน  สุขการิสฺส สุขการีนํ

สัตตมี. สุขการินิ  สุขการิมฺหิ  สุขการิสฺมึ สุขการีสุ

ศัพท์แจกตาม สุขการี คือ

 สีฆยายี (จิต)อันมีไปเร็วโดยปกติ

จบ อีการันต์ นปุงสกลิงค์
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๒.๓.๕ อุก�รันต์ นปุงสกลิงค์ อ�ยุศัพท์

ทำ ตัวรูป อายุ  ศัพท์เดิมคือ = อายุ

 หลัง อายุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อายุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิ วิภัตติ  อายุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อายุ. (อ.อายุ, ชีวิต)

ทำ ตัวรูป อายู  ศัพท์เดิมคือ = อายุ

 หลัง อายุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อายุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อุ อายฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อายฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ อายฺ  อุ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู อายฺ  อุ  อู = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อู อายู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อายู. (อ.อายุ ท., ชีวิต ท.)

ทำ ตัวรูป อายูนิ  ศัพท์เดิมคือ = อายุ

 หลัง อายุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อายุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลงโย เป็น นิ อายุ + โย  นิ = โยนํ นิ นปํสเกหิ.

 แยกพยัญชนะ ยฺ ออกจากสระ อุ อายฺ  อุ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอุเป็น อู อายฺ  อุ  อู + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ยฺ ไปประกอบกับสระ อู อายูนิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อายูนิ. (อ.อายุ ท., ชีวิต ท.)

ทำ ตัวรูป อายุสา  ศัพท์เดิมคือ = อายุ

 หลัง อายุ ลง นา ตติยาวิภัตติ อายุ + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากมโนคณาทิคณะ แปลงนาเป็นอา อายุ + นา  อา = มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา.

 เพราะสระหลัง ลง สฺอาคม อายุ + สฺ -อา = ส สเร วาคโม.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา อายุสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  อายุสา. (ด้วย...  อายุ, ชีวิต)

อายุสทฺทปทมาลา (อายุ, ชีวิต)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อายุ อายู  อายูนิ

อาลปนะ. เห  อายุ เห  อายู  อายูนิ

ทุติยา. อายุํ อายู  อายูนิ

ตติยา. อายุสา  อายุนา อายูหิ  อายูภิ  อายุหิ  อายุภิ

จตุตถี. อายุโน  อายุสฺส อายูนํ  อายุนํ

ปัญจมี. อายุนา  อายุมฺหา  อายุสฺมา อายูหิ  อายูภิ  อายุหิ  อายุภิ

ฉัฏฐี. อายุโน  อายุสฺส อายูนํ  อายุนํ

สัตตมี. อายุมฺหิ  อายุสฺมึ อายูสุ  อายุสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. อายุ  อุสฺมํ  ปฏิจฺจ  ติฏฺ€ติ. อายูนิ  อุสฺเม  ปฏิจฺจ  ติฏฺ€นฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  อายุ  โก  ชีวิตํ  รกฺขติ. เห  อายู  เก  ชีวิตานิ  รกฺขนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. โก  ทีฆายุํ  ปตฺเถติ. เก  ทีฆายูนิ  ปตฺเถนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

ต. ปุคฺคโล  อายุสา  ภตฺตํ  ภุญฺชติ. ปุคฺคลา  อายูหิ  ภตฺตานิ  ภุญฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. คิลาโน  อายุโน  วิสํ  ปริวชฺเชติ. คิลานา  อายูนํ  วิเส  ปริวชฺชนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. ชีวิเต  นิราลโย  อายุสฺมา  อตฺตํ  วินิปาเตติ. ชีวิเตสุ  นิราลยา  อายูหิ  อตฺตาโน  วินิปาเตนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. อายุโน  ปติ  อตฺตโน  ชีวิตํ  ปิยายติ. อายูนํ  ปตี  อตฺตานํ  ชีวิเต  ปิยายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. ทุกฺขิโต  อายุสฺมึ  อาลยํ  ชหาติ. ทุกฺขิตา  อายูสุ  อาลเย  ชหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ศัพท์แจกตาม อายุ มีดังนี้

จกฺขุ  นัยน์ตา วส ุ ทรัพย์ ธนุ  ธนู 

ทารุ ไม้, ฟืน ติป ุ แร่ดีบุก มธุ น้ำ ผึ้ง 

หิงฺคุ มหาหิงคุ์ สิคฺค ุ ต้นมะรุม วตฺถ ุ เรื่อง, สิ่งของ, เหตุ

มตฺถ ุ เนยเหลว, เปรียง ชต ุ ครั่ง อมฺพุ น้ำ 

อสฺส ุ น้ำ ตา

จบ อุการันต์  นปุงสกลิงค์
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๒.๓.๖ อูก�รันต์ นปุงสกลิงค์ โคตฺรภูศัพท์

ทำ ตัวรูป โคตฺรภุ  ศัพท์เดิมคือ = โคตฺรภู

 หลัง โคตฺรภู ลง สิ ปฐมาวิภัตติ โคตฺรภู + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อู โคตฺรภฺ  อู + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ โคตฺรภฺ  อู  อุ + สิ = อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

 ลบ สิวิภัตติ   โคตฺรภฺ  อุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ โคตฺรภุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โคตฺรภุ. (อ.อันข้ามโคตร)

โคตฺรภูสทฺทปทมาลา (โคตรภูจิต)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โคตฺรภุ โคตฺรภู  โคตฺรภูนิ

อาลปนะ. เห  โคตฺรภุ เห  โคตฺรภู  โคตฺรภูนิ

ทุติยา. โคตฺรภุํ โคตฺรภู  โคตฺรภูนิ

ตติยา. โคตฺรภุนา โคตฺรภูหิ  โคตฺรภูภิ

จตุตถี. โคตฺรภุโน  โคตฺรภุสฺส โคตฺรภูนํ

ปัญจมี. โคตฺรภุนา  โคตฺรภุมฺหา  โคตฺรภุสฺมา โคตฺรภูหิ  โคตฺรภูภิ

ฉัฏฐี. โคตฺรภุโน  โคตฺรภุสฺส โคตฺรภูนํ

สัตตมี. โคตฺรภุมฺหิ  โคตฺรภุสฺมึ โคตฺรภูสุ

ศัพท์แจกตาม โคตฺรภู มีดังนี้

อภิภู (จิต)ผู้เป็นใหญ่ สยมฺภู (จิต)ผู้รู้เอง ธมฺมญฺญู   (จิต)ผู้รู้ธรรม

จบ อูการันต์  นปุงสกลิงค์
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๒.๓.๗ โอก�รันต์ นปุงสกลิงค์ จิตฺตโคศัพท์

ทำ ตัวรูป จิตฺตค ุ  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺตโค

 หลัง จิตฺตโค ลง สิ ปฐมาวิภัตติ จิตฺตโค + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 รัสสะ จิตฺตโค เป็น จิตฺตคุ จิตฺตโค  จิตฺตคุ + สิ = สโร รสฺโส นปุํสเก.

 ลบ สิวิภัตติ  จิตฺตคุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตคุ. (อ.ผู้มีวัวด่าง)

ทำ ตัวรูป จิตฺตค ู  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺตโค

 หลัง จิตฺตโค ลง โย ปฐมาวิภัตติ จิตฺตโค + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 รัสสะ จิตฺตโค เป็น จิตฺตคุ จิตฺตโค จิตฺตคุ + โย = สโร รสฺโส นปุํสเก.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อุ จิตฺตคฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  จิตฺตคฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ จิตฺตคฺ  อุ + โย  = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู จิตฺตคฺ  อุ  อู = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ู จิตฺตคู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตคู. (อ.ผู้มีวัวด่าง ท.)

ทำ ตัวรูป จิตฺตคูน ิ  ศัพท์เดิมคือ = จิตฺตโค

 หลัง จิตฺตโค ลง โย ปฐมาวิภัตติ จิตฺตโค + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 รัสสะ จิตฺตโค เป็น จิตฺตคุ จิตฺตโค จิตฺตคุ + โย = สโร รสฺโส นปุํสเก.

 หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลงโย เป็น นิ จิตฺตคุ + โย  นิ = โยนํ นิ นปุํสเกหิ.

 แยกพยัญชนะ คฺ ออกจากสระ อุ จิตฺตคฺ  อุ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอุเป็น อู จิตฺตคฺ  อุ  อู + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ คฺ ไปประกอบกับสระ อ ู จิตฺตคูนิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จิตฺตคูนิ. (อ.ผู้มีวัวด่าง ท.)

 หมายเหตุ:-  จิตฺตโคศัพท์ เป็นพหุพพีหิสมาส ให้รัสสะวิปริต โอ เป็น อุ ทุกวิภัตติ ด้วยสูตร “สโร รสฺโส  

นปุํสเก” แล้วนำ ไป แจกปทมาลาเหมือนกับ อายุศัพท์ทุกประการ
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จิตฺตโคสทฺทปทมาลา (ผู้มีวัวด่าง)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. จิตฺตคุ จิตฺตคู  จิตฺตคูนิ

อาลปนะ. เห  จิตฺตคุ เห  จิตฺตคู  จิตฺตคูนิ

ทุติยา. จิตฺตคุํ จิตฺตคู  จิตฺตคูนิ

ตติยา. จิตฺตคุนา จิตฺตคูหิ  จิตฺตคูภิ  จิตฺตคุหิ  จิตฺตคุภิ

จตุตถี. จิตฺตคุโน  จิตฺตคุสฺส จิตฺตคูนํ  จิตฺตคุนํ

ปัญจมี. จิตฺตคุนา  จิตฺตคุมฺหา  จิตฺตคุสฺมา จิตฺตคูหิ  จิตฺตคูภิ  จิตฺตคุหิ  จิตฺตคุภิ

ฉัฏฐี. จิตฺตคุโน  จิตฺตคุสฺส จิตฺตคูนํ  จิตฺตคุนํ

สัตตมี. จิตฺตคุมฺหิ  จิตฺตคุสฺมึ จิตฺตคูสุ  จิตฺตคุสุ

จบ โอการันต์ นปุงสกลิงค์ 

นปุงสกลิงคสังคหคาถา

 จิตฺตํ  กมฺมญฺจ  อสฺสทฺธ-   มถฏฺ€ิ  สุขการิ  จ

 อายุ  โคตฺรภุ  ธมฺมญฺญุ   จิตฺตคูติ  นป™สเก.

การรวบรวมศัพท์แม่แบบในนปุงสกลิงค์ มี ๗ การันต์ คือ (๑) จิตฺต 

=จิต, กมฺม=กรรม,การงาน (๒) อสฺสทฺธา=ผู้ไม่มีศรัทธา (๓) อฏฺ€ิ 

=กระดูก (๔) สุขการี=อันกระทำ ความสุขโดยปกติ (๕) อายุ=อายุ, 

ชีวิต (๖) โคตฺรภู=อันข้ามโคตร, ธมฺมญฺญ=ูผู้รู้ธรรม (๗) จิตฺตโค=ผู้

มีวัวด่าง

จบ  นปุงสกลิงค์





๒.๔ สัพพน�ม
๒.๔.๑ สัพพน�ม ไตรลิงค์

 คำ ว่า “สัพพนาม” หมายความว่า นามที่ใช้แทนสุทธนามที่กล่าวมาแล้วทั้งสามลิงค์ มีวิเคราะห์ว่า “สพฺเพสํ  

อิตฺถิปุมนปุํสกานํ  นามานิ  สพฺพนามานิ. แปลว่า “อ.ชื่อ ท. ของอิตถีลิงค์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ท. ทั้งปวง ชื่อว่า 

สัพพนาม. สัพพนามนั้นมีทั้งหมด ๒๗ ตัว คือ สพฺพ, กตร, กตม, อุภย, อิตร, อญฺญ, อญฺญตร, อญฺญตม, ปุพฺพ, ปร, 

อปร, ทกฺขิณ, อุตฺตร, อธร, ย, ต, เอต, อิม, อมุ, กึ, เอก, อุภ, ทฺวิ, ติ, จตุ, ตุมฺห และ อมฺหศัพท์

 สัพพนามนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ปุริสสัพพนาม และวิเสสนสัพพนาม ดังนี้

  (๑)  ปุริสสัพพนาม ได้แก่สัพพนามที่ใช้แทนชื่อบุคคล ใช้เป็นประธานในประโยคได้ มี ๓ ตัว คือ ต, 

ตุมฺห และ อมฺหศัพท์ แบ่งออกเป็น ๓ บุรุษ ดังนี้

   ๑.  ปฐมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เรากล่าวถึง ได้แก่ ตศัพท์ (เขา, นั้น)

       ๒.  มัชฌิมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เราพูดด้วย ได้แก่ ตุมฺหศัพท์ (ท่าน, เธอ, คุณ)

       ๓.  อุตตมบุรุษ หมายถึง ตัวเราเอง ได้แก่ อมฺหศัพท์ (ข้าพเจ้า, ผม, ดิฉัน)

  (๒)  วิเสสนสัพพนาม ได้แก่สัพพนามที่ใช้แทนคำ พูดที่กล่าวมาแล้ว หรือใช้เป็นตัวขยายสุทธนาม ให้

พิเศษขึ้น ไม่สามารถเป็นประธานได้ ต้องประกอบด้วยสุทธนามเสมอ มี ๒๕ ตัว คือ  สพฺพ =ทั้งปวง, กตร=ไหน, 

กตม=ไหน, อุภย=ทั้งสอง, อิตร=นอกนี้, อญฺญ=อื่น, อญฺญตร=อย่างใดอย่างหนึ่ง, อญฺญตม=อย่างใดอย่างหนึ่ง, 

ปุพฺพ=ก่อน,ข้างหน้า, ปร=อื่น,หลัง, อปร=อื่นอีก, ทกฺขิณ=ใต้,ขวา, อุตฺตร =เหนือ,บน, อธร=ภายใต้,เบื้องล่าง, 

ย=ใด, ต=นั้น , เอต=นั่น(นี้), อิม=นี้, อมุ=โน้น, กึ=อะไร,ใคร,ไหน, เอก=หนึ่ง, อุภ=ทั้งสอง, ทฺวิ=สอง, ติ=สาม 

และ จตุ=สี่

 หมายเหตุ :- เฉพาะ ตศัพท์ เป็นได้ทั้งปุริสสัพพนามและวิเสสนสัพพนาม และกึศัพท์มีใช้เป็นประธานได้

อรรถของ สพฺพศัพท์มี ๒ ประการ

 (๑) อวเสสสพฺพ หมายถึงทั้งหมด แต่ยังมีส่วนเหลืออยู่ เช่น สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส, สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน  

แปลว่า สัตว์ทั้งปวง ย่อมสะดุ้งแต่อาชญา สัตว์ทั้งปวง ย่อมกลัวแต่มัจจุราช แต่ในความเป็นจริงยังมีบุคคลอีก  ๔ จำ พวก

ที่ไม่เป็นเช่นนั้น ได้แก่ ช้างอาชาไนย ม้าอาชาไนย บุรุษอาชาไนย และพระอรหันต์ ฉะนั้น คำ ว่า “สพฺเพ” ที่แปลว่า  

“ทั้งปวง”นี้ ก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นอยู่ ไม่ทั้งหมดจริง ๆ
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 (๒) นิรวเสสสพฺพ หมายถึงทั้งหมด ทั้งหมดจริง ๆ ไม่มีส่วนเหลือ ไม่มียกเว้นแม้แต่อย่างเดียว เช่น สพฺเพ  

ธมฺมา อนตฺตา แปลว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา หมายความว่า ธรรมทั้งหมดมี ๒ ประเภท คือ สังขตธรรม และ 

อสังขตธรรม ทั้งสองประเภทนี้ ล้วนเป็นอนัตตา ฉะนั้น คำ ว่า “สพฺเพ” ที่แปลว่า “ทั้งปวง” ในที่นี้ จึงไม่มีส่วนเหลือ 

ทำ ตัวรูป สพฺโพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ 

 หลัง สพฺพ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สพฺพ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ สพฺพ + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ โอ สพฺโพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺโพ. (สพฺโพ ชโน. อ.ชน ทั้งปวง)

๒๐๐. สพฺพนาม’การเต  ป€โม.

 ป€โม (โย) อ.โยปฐมาวิภัตติ  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพนามการโต จาก อ อักษรของสัพพนาม  เอ 

แปลงเป็น เอ  โหติ ย่อมเป็น.

 (แปลง โยปฐมาวิภัตติที่เป็นเบื้องหลังจาก อ อักษรของสัพพนาม เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สพฺพนามการโต, เอ, ป€โม.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สพฺเพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง โย ปฐมาวิภัตติ สพฺพ + โย  = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ สพฺพ + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพ. (สพฺเพ สตฺตา. อ.สัตว์ ท. ทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สิ อาลปนะ สพฺพ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สพฺพ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา สพฺพฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 เพราะสิที่ชื่อค รัสสะ อา เป็น อ สพฺพฺ  อา  อ + สิ = อากาโร วา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค สพฺพฺ  อ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพ. (แน่ะ...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สิ อาลปนะ สพฺพ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สพฺพ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะ สิ ที่ชื่อ ค แปลง อ เป็น อา สพฺพฺ  อ  อา + สิ = อการปิตาทฺยนฺตานมา.

 ลบ สิ อาลปนะที่ชื่อ ค สพฺพฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพา. (แน่ะ...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺเพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง โย อาลปนะ สพฺพ + โย  = อาลปเน จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ สพฺพ + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพ. (แน่ะ...  ทั้งปวง ท.)
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ทำ ตัวรูป สพฺพํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สพฺพ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพํ. (ซึ่ง...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺเพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง โย ทุติยาวิภัตติ สพฺพ + โย  = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ สพฺพ + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพ. (ซึ่ง...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺเพน  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง นา ตติยาวิภัตติ สพฺพ + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน สพฺพ + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพน. (ด้วย...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺเพหิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง หิ ตติยาวิภัตติ สพฺพ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพหิ. (ด้วย...  ทั้งปวง ท.)
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ทำ ตัวรูป สพฺเพภิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง หิ ตติยาวิภัตติ สพฺพ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ สพฺพฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพภิ. (ด้วย...  ทั้งปวง ท.)

๒๐๑. ตโย  เนว  จ  สพฺพนาเมหิ.

 ตโย อาเออายาเทสา อ.การแปลงเป็น อา, เอ และอาย ท. ๓ อย่าง  สฺมาสฺมึนํ แห่งสฺมาและสฺมึวิภัตติ ท.ด้วย  

จตุตฺเถกวจนสฺส แห่งจตุตถีวิภัตติเอกวจนะด้วย  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพนาเมหิ จากสัพพนาม ท. อโต อันเป็น

อการันต์  เนว  โหนฺติ ย่อมไม่มีนั่นเทียว  จ มีได้บ้าง.

 (หลังจากสัพพนามที่เป็นอการันต์ ห้ามแปลง สฺมา เป็น อา, สฺมึ เป็น เอ และ สจตุตถีวิภัตติ เป็น อาย แปลง

ได้บ้าง)

 สูตรนี้มี ๕ บท คือ ตโย, น, เอว, จ, สพฺพนาเมหิ.  เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ ปฏิเสธนิวตฺตน 

คือ ห้ามการปฏิเสธในบางที่ แสดงว่าบางอุทาหรณ์ ก็สามารถที่จะแปลงได้ เช่น ปุพฺพา,  ปุพฺเพ เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป สพฺพสฺส  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง ส จตุตถีวิภัตติ สพฺพ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม สพฺพ + สฺ - ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพสฺส. (แก่...  ทั้งปวง)

๒๐๒. สพฺพนามานํ  นํมฺหิ  จ.

 นํมฺหิ  จ ในเพราะนํวิภัตติด้วย  อกาโร อ.ออักษร  สพฺพนามานํ ของสัพพนาม ท.  เอ แปลงเป็น เอ   

โหต ิ ย่อมเป็น.

 (เพราะนํวิภัตติ แปลง ออักษรของสัพพนาม เป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “เอ” มาไว้ในสูตรนี้.
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๒๐๓. สพฺพโต  นํ  สํสานํ.

 นํ อ.นํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพโต  (สพฺพนามโต) จากสัพพนามทั้งปวง  สํสานํ แปลงเป็น สํ และ 

สานํ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากสัพพนามทั้งปวง แปลง นํวิภัตติ เป็น สํ และ สานํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สพฺเพส ํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สพฺพ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ สพฺพฺ  เอ + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพสํ. (แก่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺเพสานํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สพฺพ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ สพฺพฺ  เอ + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพสานํ. (แก่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺพสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สพฺพ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพสฺมา. (แต่...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สพฺพ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากปุง,นปุง. แปลง สฺมา เป็น มฺหา สพฺพ + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพมฺหา. (แต่...  ทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺเพหิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ สพฺพ + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพหิ. (แต่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺเพภิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ สพฺพ + หิ = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ สพฺพฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพภิ. (แต่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺพสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สพฺพ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพสฺมึ. (ใน...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สพฺพ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 หลังจากปุง,นปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ สพฺพ + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพมฺหิ. (ใน...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺเพสุ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ สพฺพ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ สพฺพฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพสุ. (ใน...  ทั้งปวง ท.)
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สพฺพสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺโพ สพฺเพ

อาลปนะ. เห  สพฺพ  สพฺพา เห  สพฺเพ

ทุติยา. สพฺพํ สพฺเพ

ตติยา. สพฺเพน สพฺเพหิ  สพฺเพภิ

จตุตถี. สพฺพสฺส สพฺเพสํ  สพฺเพสานํ

ปัญจมี. สพฺพมฺหา  สพฺพสฺมา สพฺเพหิ  สพฺเพภิ

ฉัฏฐี. สพฺพสฺส สพฺเพสํ  สพฺเพสานํ

สัตตมี. สพฺพมฺหิ  สพฺพสฺมึ สพฺเพสุ.

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สพฺโพ  ชโน  คนฺธมาลาทินา  หตฺเถน  วิหารํ  คโต.  สพฺเพ  ชนา  คนฺธมาลาทีหิ  หตฺเถหิ  วิหารํ  คตา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. เห  สพฺพ  ทารก  โก  วิหารํ  อาคโต. เห  สพฺเพ  ทารกา  เก  อารามํ  อาคตา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. ภิกฺขุ  ภควโต  สพฺพํ  ปวิจยํ  กเถสิ. ภิกฺขู  ภควโต  สพฺเพ  ปวิจเย  กถยึสุ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. โส  ปเทโส  สพฺเพน  นเยน  อุปสงฺกมิตพฺโพ. เต  ปเทสา  สพฺเพหิ  นเยหิ  อุปสงฺกมิตพฺพา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. อนาถปิณฺฑิโก  สพฺพสฺส  ภิกฺขุสฺส  ยาคุํ  เทติ. อนาถปิณฺฑิโก  สพฺเพสํ  ภิกฺขูนํ  ยาคุโย  เทติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. สมโณ  สพฺพสฺมา  อารามา  นิกฺขนฺโต. สมณา  สพฺเพหิ  อาราเมหิ  นิกฺขนฺตา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. สพฺพสฺส  นายกสฺส  ตนฺติ  อนุวตฺเตตพฺพา. สพฺเพสํ  นายกานํ  ตนฺติโย  อนุวตฺเตตพฺพา.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. สพฺพสฺมึ  ธมฺเม  ปจฺเจโก  สภาโว  อตฺถิ. สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  ปจฺเจกา  สภาวา  สนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ทำ ตัวรูป สพฺพา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สพฺพา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  สพฺพา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพา. (สพฺพา ปชา. อ.หมู่สัตว์ ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง โย ปฐมาวิภัตติ สพฺพา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ สพฺพา  ฆ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพา. (สพฺพา ปชาโย. อ.หมู่สัตว์ ท. ทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺเพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง สิ อาลปนะ สพฺพา + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สพฺพา + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพา  ฆ + สิ = อา โฆ.

 หลังจากอาที่ชื่อฆ แปลง สิ ชื่อ ค เป็น เอ สพฺพา + สิ  เอ  = ฆเต จ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อา + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ สพฺเพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺเพ. (สพฺเพ กญฺเญ. แน่ะสาวน้อยทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สพฺพา + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อา + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพํ. (สพฺพํ กญฺญํ. ซึ่งสาวน้อยทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺพาย  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง นา ตติยาวิภัตติ สพฺพา + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพา  ฆ + นา = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง นา เป็น อาย สพฺพา + นา  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + อาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพาย. (ด้วย...  ทั้งปวง)

๒๐๔. ฆ-ปโต  สฺมึ-สานํ  สํ-สา.

 สํสา อ.การแปลงเป็น สํ และ สา ท.  สฺมึสานํ แห่ง สฺมึ และสวิภัตติ ท. ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพโต   

สพฺพนามโต จากสัพพนามทั้งปวง  ฆปโต อันมีชื่อว่า ฆ และ ป  โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากสัพพนามทั้งปวงที่มีชื่อ ฆ และ ป แปลง สฺมึวิภัตติ เป็น สํ และแปลง สวิภัตติ เป็น สา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

๒๐๕. โฆ  รสฺสํ.

 สํสาส ุ ในเพราะสํและสาวิภัตยาเทศ ท.  เอกวจเนส ุ อันเป็นเอกวจนะ  โฆ อ.อาอักษรอันมีชื่อว่า ฆ   

อาปชฺชเต ย่อมถึง  รสฺส ํซึ่งความเป็นรัสสะ.

 (เพราะสํและสาวิภัตยาเทศที่เป็นเอกวจนะ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น รัสสวิธิสูตร.
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๒๐๖. สํสาเสฺว’กวจเนสุ  จ.

 สํสาส ุ ในเพราะสํและสาวิภัตยาเทศ ท.  เอกวจเนสุ จ อันเป็นเอกวจนะด้วย  สาคโม อ.สฺอาคม  โหติ  

ย่อมลง  ปร ํ ในเบื้องหลัง  ลิงฺคมฺหา จากลิงค์.

 (เพราะสํและสาวิภัตยาเทศที่เป็นเอกวจนะ ลง สฺอาคมหลังจากลิงค์)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สํสาสุ, เอกวจเนสุ, จ.  เป็น อาคมวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า  

“สาคโม” มาไว้ในสูตรนี้.

ทำ ตัวรูป สพฺพสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็น นาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง ส จตุตถีวิภัตติ สพฺพา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา สพฺพฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ สพฺพฺ  อา  อ + สา = โฆ รสฺสํ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม สพฺพฺ  อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพสฺสา. (แก่...  ทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺพาสํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็น นาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สพฺพา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ สพฺพา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพาสํ. (แก่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺพาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็น นาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ สพฺพา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ สพฺพา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพาสานํ. (แก่...  ทั้งปวง ท.)

ทำ ตัวรูป สพฺพาย  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ สพฺพา + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพา  ฆ + สฺมา = อา โฆ.
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 หลังจากอาที่ชื่อฆ แปลง สฺมา เป็น อาย สพฺพา + สฺมา  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + อาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพาย. (แต่...  ทั้งปวง)

๒๐๗. เน’ตาหิ  สฺมิ’มาย-ยา.

 สฺมึ อ.สฺมึวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง เอตาหิ (เอเตหิ สพฺพนาเมหิ) จากสัพพนาม ท.เหล่านี้  ฆปโต อันมีชื่อ

ว่า ฆ และ ป  อายยา แปลงเป็น อาย และ ยา  น  โหติ ย่อมไม่มี.

 (สฺมึวิภัตติที่เป็นเบื้องหลังจากสัพพนามที่ชื่อ ฆ และ ป ไม่แปลงเป็น อาย และ ยา)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ น, เอตาหิ, สฺมึ, อายยา.  เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สพฺพสฺสํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สพฺพา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา สพฺพฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ สพฺพฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ สพฺพฺ  อา  อ + สํ = โฆ รสฺสํ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม สพฺพฺ  อ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพสฺสํ. (ใน...  ทั้งปวง)
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ทำ ตัวรูป สพฺพายํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ สพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง สพฺพา เป็นนาม สพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง สพฺพา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ สพฺพา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  สพฺพา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ สพฺพา  ฆ + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพายํ. (ใน...  ทั้งปวง)

สพฺพาสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺพา สพฺพา  สพฺพาโย

อาลปนะ. เห  สพฺเพ เห  สพฺพา  สพฺพาโย

ทุติยา. สพฺพํ สพฺพา  สพฺพาโย

ตติยา. สพฺพาย สพฺพาหิ  สพฺพาภิ

จตุตถี. สพฺพสฺสา  สพฺพาย สพฺพาสํ  สพฺพาสานํ

ปัญจมี. สพฺพาย สพฺพาหิ  สพฺพาภิ

ฉัฏฐี. สพฺพสฺสา  สพฺพาย สพฺพาสํ  สพฺพาสานํ

สัตตมี. สพฺพสฺสํ  สพฺพายํ สพฺพาสุ
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ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สพฺพา  อริยสาวิกา  ปาสาทิกา  อโหสิ  ทสฺสนียา.   สพฺพา  อิตฺถิโย  ราชงฺคเณ  สนฺนิปตนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

อา. สพฺเพ  เทวเต  โก  เต  นายโก  ภวติ. สพฺพาโย  เทวตาโย  เก  ตุมฺหากํ  นายกา  ภวนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. พุทฺโธ  สพฺพํ  ปชํ  โอวทติ  อนุสาสติ. พุทฺธา  สพฺพา  ปชาโย  โอวทนฺติ  อนุสาสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. อยํ  โลโก  สพฺพาย  ทิสาย  โอภาสติ. อิเม  โลกา  สพฺพาหิ  ทิสาหิ  โอภาสนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ภิกฺขุ  สพฺพสฺสา  ภิกฺขุนิยา  โอวาทํ  เทติ. ภิกฺขู  สพฺพาสํ  ภิกฺขุนีนํ  โอวาทํ  เทนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ปัญ. สิเนโห  สพฺพาย  ตรุณิยา  ชายติ. สิเนหา  สพฺพาหิ  ตรุณีหิ  ชายนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. สพฺพสฺสา  อิตฺถิยา  สทฺโท  สวนีโย  โหติ. สพฺพาสํ  อิตฺถีนํ  สทฺทา  สวนียา  โหนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. สพฺพสฺสํ  ธาตุยํ  อวินิพฺโภครูปํ  อตฺถิ. สพฺพาสุ  ธาตูสุ  อวินิพฺโภครูปานิ  สนฺติ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ทำ ตัวรูป สพฺพํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ สพฺพ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ สพฺพ + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพํ. (สพฺพํ จิตฺตํ. อ.จิต ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพานิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง โย ปฐมาวิภัตติ สพฺพ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ สพฺพ + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา สพฺพฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา สพฺพานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพานิ. (สพฺพานิ จิตฺตานิ. อ.จิต ท. ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง สิ อาลปนะ สพฺพ + สิ = อาลปเน จ.

 ตั้ง สิ ชื่อ ค  สพฺพ + สิ  ค = อาลปเน สิ คสญฺโญ.

 ลบ สิอาลปนะที่ชื่อค สพฺพ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพ. (เห สพฺพ จิตฺต. แน่ะจิตทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพํ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ สพฺพ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ สพฺพฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ สพฺพฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ สพฺพํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพํ. (ซึ่ง...  ทั้งปวง)



381สัพพนาม ไตรลิงค์กัณฑ์ ]

 หมายเหตุ:- สพฺพศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจก 

ปทมาลา เหมือนสพฺพศัพท์ในปุงลิงค์ทุกประการ.

สพฺพสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺพํ สพฺพานิ

อาลปนะ. เห  สพฺพ เห  สพฺพานิ

ทุติยา. สพฺพํ สพฺพานิ

ตติยา. สพฺเพน สพฺเพหิ  สพฺเพภิ

จตุตถี. สพฺพสฺส สพฺเพสํ  สพฺเพสานํ

ปัญจมี. สพฺพมฺหา  สพฺพสฺมา สพฺเพหิ  สพฺเพภิ

ฉัฏฐี. สพฺพสฺส สพฺเพสํ  สพฺเพสานํ

สัตตมี. สพฺพมฺหิ  สพฺพสฺมึ สพฺเพสุ

ประโยคบาลีตัวอย่าง

ป. สพฺพํ  กิจฺจํ  ตยา  กาตพฺพํ. สพฺพานิ  กิจฺจานิ  ตุมฺเหหิ  กาตพฺพานิ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ทุ. ญาติ  สพฺพํ  ธนํ  วิภชิ. ญาตโย  สพฺพานิ  ธนานิ  วิภชึสุ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ต. ตฺวํ  สพฺเพน  ธนการเณน  ชีวิตํ  น  จเชยฺยาสิ. ตุมฺเห  สพฺเพหิ  ธนการเณหิ  ชีวิตานิ  น  จเชยฺยาถ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

จ. ปุคฺคโล  สพฺพสฺส  ทุคฺคตสฺส  กุลสฺส  ธนํ  เทตุ. ปุคฺคลา  สพฺเพสํ  ทุคฺคตกุลานํ  ธนานิ  เทนฺตุ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................
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ปัญ. ภิกฺขุ  สพฺพสฺมา  อสทฺธกุลมฺหา  ปริวชฺเชยฺย. ภิกฺขู  สพฺเพหิ  อสทฺธกุเลหิ  ปริวชฺเชยฺยุํ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ฉ. สพฺพสฺส  ปาปสฺส  อกรณํ. สพฺเพสํ  ปาปานํ  อกรณํ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ส. ภิกฺขุ  สพฺพมฺหิ  สทฺเธ  กุเล  นิสีเทยฺย. ภิกฺขู  สพฺเพสุ  สทฺเธสุ  กุเลสุ  นิสีเทยฺยุํ.

 ....................................................................... .......................................................................

 ....................................................................... .......................................................................

ศัพท์แจกตาม สพฺพ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีดังนี้

กตร ไหน กตม       ไหน, ไฉน อุภย ทั้งสอง 

อิตร นอกนี้ อญฺญ อื่น อญฺญตร อย่างใดอย่างหนึ่ง   

อญฺญตม     อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺ€า  วา.

 ป€โม โย อ.โยปฐมาวิภัตติ  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพนามการโต จากอการันต์ของสัพพนาม    

ทฺวนฺทฏฺ€า อันตั้งอยู่ในทวันทสมาส   เอ แปลงเป็น เอ  โหต ิ ย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจากอการันต์ของสัพพนามที่เป็นทวันทสมาส แปลง โยปฐมาวิภัตติ เป็น เอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป กตรกตเม  ศัพท์เดิมคือ = กตรกตม

 หลัง กตรกตม ลง โย ปฐมาวิภัตติ กตรกตม + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ กตรกตม + โย  เอ = ทฺวนฺทฏฺ€า วา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ เอ กตรกตมฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กตรกตมฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ กตรกตเม = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กตรกตเม. (อ.ไหนและไฉน ท.)



383สัพพนาม ไตรลิงค์กัณฑ์ ]

ทำ ตัวรูป ปุพฺเพ  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปุพฺพ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ปุพฺพ + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ เอ ปุพฺเพ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺเพ. (อ.ก่อน ท.)

ทำ ตัวรูป ปุพฺพา  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปุพฺพ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น อา ปุพฺพ + โย  อา = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพา. (อ.ก่อน ท.)

ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปุพฺโพ ปุพฺเพ  ปุพฺพา

อาลปนะ. เห  ปุพฺพ เห  ปุพฺเพ  ปุพฺพา

ทุติยา. ปุพฺพํ ปุพฺเพ

ตติยา. ปุพฺเพน ปุพฺเพหิ  ปุพฺเพภิ

จตุตถี. ปุพฺพสฺส ปุพฺเพสํ  ปุพฺเพสานํ

ปัญจมี. ปุพฺพา  ปุพฺพมฺหา  ปุพฺพสฺมา ปุพฺเพหิ  ปุพฺเพภิ

ฉัฏฐี. ปุพฺพสฺส ปุพฺเพสํ  ปุพฺเพสานํ

สัตตมี. ปุพฺเพ  ปุพฺพมฺหิ  ปุพฺพสฺมึ ปุพฺเพสุ
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ทำ ตัวรูป ปุพฺพสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุพฺพา เป็นนาม ปุพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุพฺพา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ปุพฺพา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อา ปุพฺพฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ปุพฺพฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา ปุพฺพฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อฆ เป็น อ ปุพฺพฺ  อา  อ + สา = โฆ รสฺสํ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม ปุพฺพฺ  อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุพฺพสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพสฺสา. (แก่...  ข้างหน้า)

ทำ ตัวรูป ปุพฺพาสํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุพฺพา เป็นนาม ปุพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุพฺพา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ปุพฺพา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ ปุพฺพา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพาสํ. (แก่...  ข้างหน้า ท.)

ทำ ตัวรูป ปุพฺพาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ ปุพฺพ + อา = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + อา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.



385สัพพนาม ไตรลิงค์กัณฑ์ ]

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + อา = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุพฺพา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 ตั้ง ปุพฺพา เป็นนาม ปุพฺพา = จศัพท์ใน ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

 หลัง ปุพฺพา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ปุพฺพา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ ปุพฺพา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพาสานํ. (แก่...  ข้างหน้า ท.)

ปุพฺพาสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปุพฺพา ปุพฺพา  ปุพฺพาโย

อาลปนะ. เห  ปุพฺเพ เห  ปุพฺพา  ปุพฺพาโย

ทุติยา. ปุพฺพํ ปุพฺพา  ปุพฺพาโย

ตติยา. ปุพฺพาย ปุพฺพาหิ  ปุพฺพาภิ

จตุตถี. ปุพฺพสฺสา  ปุพฺพาย ปุพฺพาสํ  ปุพฺพาสานํ

ปัญจมี. ปุพฺพาย ปุพฺพาหิ  ปุพฺพาภิ

ฉัฏฐี. ปุพฺพสฺสา  ปุพฺพาย ปุพฺพาสํ  ปุพฺพาสานํ

สัตตมี. ปุพฺพสฺสํ  ปุพฺพายํ ปุพฺพาสุ

ทำ ตัวรูป ปุพฺพํ  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ปุพฺพ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ ปุพฺพ + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ปุพฺพฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อ ปุพฺพํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพํ. (ปุพฺพํ €านํ. อ.สถานที่ ข้างหน้า)
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ทำ ตัวรูป ปุพฺพานิ  ศัพท์เดิมคือ = ปุพฺพ

 หลัง ปุพฺพ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปุพฺพ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ ปุพฺพ + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ พฺ ออกจากสระ อ ปุพฺพฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา ปุพฺพฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ พฺ ไปประกอบกับสระ อา ปุพฺพานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุพฺพานิ. (ปุพฺพานิ €านานิ. อ.สถานที่ ท. ข้างหน้า)

ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ปุพฺพํ ปุพฺพานิ

อาลปนะ. เห  ปุพฺพ เห  ปุพฺพานิ

ทุติยา. ปุพฺพํ ปุพฺพานิ

ตติยา. ปุพฺเพน ปุพฺเพหิ  ปุพฺเพภิ

จตุตถี. ปุพฺพสฺส ปุพฺเพสํ  ปุพฺเพสานํ

ปัญจมี. ปุพฺพา  ปุพฺพมฺหา  ปุพฺพสฺมา ปุพฺเพหิ  ปุพฺเพภิ

ฉัฏฐี. ปุพฺพสฺส ปุพฺเพสํ  ปุพฺเพสานํ

สัตตมี. ปุพฺเพ  ปุพฺพมฺหิ  ปุพฺพสฺมึ ปุพฺเพสุ

ศัพท์แจกตาม ปุพฺพ มีดังนี้

ปร อื่น,เบื้องหลัง อปร        อื่นอีก, เบื้องหลัง ทกฺขิณ ขวา, ทิศใต้  

อุตฺตร บน,ทิศเหนือ อธร เบื้องล่าง

วิธีใช้ปุพฺพศัพท์และศัพท์แจกตาม มีดังนี้

 (๑)  ใช้เกี่ยวกับกาลเวลา (กาล) เช่น ปุพฺโพ กาโล แปลว่า กาลก่อน

 (๒)  ใช้เกี่ยวกับทิศ (ทิสา) เช่น ปุพฺพา ทิสา แปลว่า ทิศตะวันออก, ทิศบูรพา

 (๓)  ใช้เกี่ยวกับสถานที่ (€าน) เช่น ปุพฺพํ €านํ แปลว่า ที่ข้างหน้า
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๒๐๙. น’าญฺญํ  สพฺพนามิกํ.

 อญฺญํ สพฺพนามิกํ การิยํ อ.วิธีมีการแปลง นํ เป็น สํและสานํเป็นต้น อันเป็นไปในสัพพนาม อันอื่นจากการ

แปลงโยปฐมาวิภัตติเป็น เอ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  สพฺพนามโต จากสัพพนาม ทฺวนฺทฏฺ€า อันตั้งอยู่ในทวันทสมาส   

น  โหติ ย่อมไม่มี.

 (หลังจากสัพพนาม ที่ตั้งอยู่ในทวันทสมาส ห้ามแปลง นํวิภัตติ เป็น สํ และ สานํ เป็นต้น ยกเว้นแปลง 

โยปฐมาวิภัตติเป็น เอ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ น, อญฺญํ, สพฺพนามิกํ.  เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.

๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ  จ.

 อญฺญํ สพฺพนามิกํ การิยํ  อ.วิธีมีการแปลง นํ เป็น สํ และ สานํ เป็นต้น อันเป็นไปในสัพพนามอันอื่น  

จากการแปลงโยปฐมาวิภัตติเป็น เอ   พหุพฺพีหิมฺหิ  จ ในพหุพพีหิสมาสด้วย  น  โหต ิ ย่อมไม่มี.

 (ในสัพพนามที่เป็นพหุพพีหิสมาส ห้ามแปลง นํ เป็น สํ และ สานํ เป็นต้น)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  คัดค้านสูตรของตัวเอง  

เพราะฉะนั้น ในสัพพนามที่มีอรรถว่า ทิศ มีการแปลงได้บ้าง เช่น ทกฺขิณปุพฺพสฺสํ.

ยสทฺทปทมาลา (ใด) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โย เย

ทุติยา. ยํ เย 

ตติยา. เยน เยหิ  เยภิ

จตุตถี. ยสฺส เยสํ  เยสานํ

ปัญจมี. ยมฺหา  ยสฺมา เยหิ  เยภิ

ฉัฏฐี. ยสฺส เยสํ  เยสานํ

สัตตมี. ยมฺหิ  ยสฺมึ เยสุ
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ยาสทฺทปทมาลา (ใด) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยา ยา  ยาโย

ทุติยา. ยํ ยา  ยาโย 

ตติยา. ยาย ยาหิ  ยาภิ

จตุตถี. ยสฺสา  ยาย ยาสํ  ยาสานํ

ปัญจมี. ยาย ยาหิ  ยาภิ

ฉัฏฐี. ยสฺสา  ยาย ยาสํ  ยาสานํ

สัตตมี. ยสฺสํ  ยายํ ยาสุ

ยสทฺทปทมาลา (ใด) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยํ ยานิ

ทุติยา. ยํ ยานิ

ตติยา. เยน เยหิ  เยภิ

จตุตถี. ยสฺส เยสํ  เยสานํ

ปัญจมี ยมฺหา  ยสฺมา เยหิ  เยภิ

ฉัฏฐี. ยสฺส เยสํ  เยสานํ

สัตตมี. ยมฺหิ  ยสฺมึ เยสุ

 หมายเหตุ:- ย, ต, เอต, อิม, อมุ และกึศัพท์เป็นต้น รูปในอาลปนะไม่มีใช้. เฉพาะยศัพท์ มีวิธีทำ ตัวรูป และ

แจกปทมาลาเหมือนสพฺพศัพท์ทั้งสามลิงค์.

๒๑๑. เอต-เตสํ  โต.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  โต อ.ตอักษร   เอตเตสํ ของเอตและตศัพท์ ท.  อนป™สกานํ อันไม่ใช่นปุงสกลิงค์   

อาปชฺชเต ย่อมถึง  สํ ซึ่งความเป็น ส.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง ต อักษรของเอตและตศัพท์ที่ไม่ใช่นปุงสกลิงค์ เป็น ส)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป โส  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง ต เป็น ส ต  ส + สิ = เอตเตสํ โต.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ ส + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ สฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ สฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ โส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โส. (อ.เขา,  ...นั้น)

๒๑๒. ตสฺส  วา  นตฺตํ  สพฺพตฺถ.

 นตฺต ํอ.ความเป็น น  ตสฺส ตการสฺส  แห่งตอักษรนั้น  โหติ ย่อมมี  สพฺพตฺถ (ลิงฺเคสุ) ในลิงค์ ท.ทั้งปวง  

วา บ้าง.

 (แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป เน  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + โย = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ น + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เน. (อ.  ...นั้น ท.)
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ทำ ตัวรูป เต  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ต + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เต. (อ.เขา ท., อ. ...นั้น ท.)

ทำ ตัวรูป นํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + อํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ  อ  + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ นํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นํ. (ซึ่ง...  นั้น)

ทำ ตัวรูป เนน  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นา ตติยาวิภัตติ ต + นา = กรเณ ตติยา.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + นา = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน น + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนน. (ด้วย...  นั้น)

ทำ ตัวรูป เตน  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นา ตติยาวิภัตติ ต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
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 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เตน. (ด้วย...  นั้น)

ทำ ตัวรูป เนหิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง หิ ตติยาวิภัตติ ต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + หิ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ นฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนหิ. (ด้วย...  นั้น ท.)

ทำ ตัวรูป เนภิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง หิ ตติยาวิภัตติ ต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + หิ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ นฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ นฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนภิ. (ด้วย...  นั้น ท.)

ทำ ตัวรูป เตห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง หิ ตติยาวิภัตติ ต + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ตฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เตหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เตหิ. (ด้วย...  นั้น ท.)
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๒๑๓. ส-สฺมา-สฺมึ-สํ-สาสฺว’ตฺตํ.

 สสฺมาสฺมึสํสาสุ ในเพราะ ส สฺมา สฺมึวิภัตติและสํ สาวิภัตยาเทศ ท.  อตฺต ํอ.ความเป็น อ  ตสฺส แห่ง ตศัพท์  

สพฺพสฺส ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี  สพฺพตฺถ  (ลิงฺเคสุ) ในลิงค์ ท.ทั้งปวง  วา บ้าง.

 (เพราะ ส สฺมา สฺมึวิภัตติ และสํ สาวิภัตยาเทศ แปลง ตศัพท์ทั้งตัว เป็น อ ในลิงค์ทั้งปวง บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ สสฺมาสฺมึสํสาสุ, อตฺตํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ส จตุตถีวิภัตติ ต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง ต เป็น อ ต  อ + ส = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม อ + สฺ -ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺส. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ส จตุตถีวิภัตติ ต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + ส = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม น + สฺ -ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  นสฺส. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป ตสฺส  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ส จตุตถีวิภัตติ ต + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม ต + สฺ -ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตสฺส. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป เนส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + นํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ นฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ นฺ  เอ + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.
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 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนสํ. (แก่... นั้น ท.)

ทำ ตัวรูป เนสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ต + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + นํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ นฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ นฺ  เอ + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนสานํ. (แก่... นั้น ท.)

๒๑๔. น  ติเมหิ  กตา’กาเรหิ.

 มฺหามฺหิ อ.การแปลงเป็น มฺหา และ มฺหิ ท.  สฺมาสฺมึน ํแห่ง สฺมา และสฺมึวิภัตติ ท.  ปเรส ํอันเป็นเบื้องหลัง  

ติเมหิ จาก ต และอิมศัพท์ ท.  กตากาเรหิ อันถูกกระทำ เป็น อ อักษรแล้ว  น  โหติ ย่อมไม่มี.

 (หลังจาก ต และอิมศัพท์ที่แปลงเป็น อ แล้ว ห้ามแปลง สฺมา เป็น มฺหา และสฺมึ เป็น มฺหิ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปฏิเสธวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง ต เป็น อ ต  อ + สฺมา = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺมา. (แต่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สฺมา = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

  สำ เร็จรูปเป็น  นสฺมา. (แต่...  นั้น)
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ทำ ตัวรูป นมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ต + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สฺมา = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 หลังจากปุง,นปุง. แปลง สฺมา เป็น มฺหา น + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  นมฺหา. (แต่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป อสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง ต เป็น อ ต  อ + สฺมึ = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺมึ. (ใน...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ต + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สฺมึ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ น + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  นมฺหิ. (ใน... นั้น)

ทำ ตัวรูป เนส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ต + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สุ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ นฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนสุ. (ใน...  นั้น ท.)

ทำ ตัวรูป เตส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ต + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ตฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เตสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  เตสุ. (ใน...  นั้น ท.)

ตสทฺทปทมาลา (นั้น) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โส เน  เต

ทุติยา. นํ  ตํ เน  เต

ตติยา. เนน  เตน เนหิ  เนภิ  เตหิ  เตภิ

จตุตถี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส   เนสํ  เนสานํ  เตสํ  เตสานํ

ปัญจมี. อสฺมา  นสฺมา  ตสฺมา  นมฺหา  ตมฺหา เนหิ  เนภิ  เตหิ  เตภิ

ฉัฏฐี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส เนสํ  เนสานํ  เตสํ  เตสานํ

สัตตมี. อสฺมึ  นสฺมึ  ตสฺมึ  นมฺหิ  ตมฺหิ เนสุ  เตสุ

ทำ ตัวรูป สา  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ตา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง ตฺ เป็น สฺ ตฺ  สฺ  อา + สิ = เอตเตสํ โต.

 ลบ สิวิภัตติ  สฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา สา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  สา. (สา อิตฺถี. อ.หญิงนั้น)

 หมายเหตุ : วิธีทำ ตัวรูปในอิตถีลิงค์ของสัพพนามทุกศัพท์ ยกเว้นสังขยาศัพท์ ต้องลงอาปัจจัยอิตถีลิงค์โชตกะ  

ด้วยสูตรว่า “อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย” ก่อน แล้วจึงตั้งเป็นนามด้วย “จศัพท์”ในสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวา-

ตเวตุนาทีสุ จ” เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะถึงขั้นตอนของการลงวิภัตติ สำ หรับอุทาหรณ์ตั้งแต่ ตาศัพท์เป็นต้นไป จะไม่

แสดงขั้นตอนของการลงอาปัจจัย แต่จะแสดงเฉพาะขั้นตอนของการลงวิภัตติเท่านั้น เพราะต้องการจะแสดงวิธีการ

ทำ ตัวรูปแบบย่อๆ อย่างรวบรัด สำ หรับวิธีการลงอาปัจจัยอิตถีลิงค์ ให้ดูสพฺพาศัพท์เป็นแบบอย่าง 
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๒๑๕. ตโต  สสฺส  สฺสาย.

 สฺสาย อ.การแปลงเป็น สฺสาย   สสฺส แห่งสวิภัตติ   ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง   ตโต  (ตาเอตาอิมาโต) จาก 

ตา เอตา และอิมาศัพท์ ท.เหล่านั้น  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจาก ตา เอตา และอิมาศัพท์ แปลง สวิภัตติ เป็น สฺสาย บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

๒๑๖. ตสฺสา  วา.

 สํสาสุ ในเพราะสํและสา ท.  เอกวจเนสุ อันเป็นเอกวจนะ  อิ อ.การแปลงเป็น อิ  อนฺตสฺส (สรสฺส) แห่งสระ

อันเป็นที่สุด  ตสฺสา ของตาศัพท์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสํและสาวิภัตยาเทศที่เป็นเอกวจนะ แปลงสระที่สุดของตาศัพท์ เป็น อิ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ติสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย ตา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺสายอาเทศ แปลง อา เป็น อิ ตฺ  อา  อิ + สฺสาย = ตสฺสา วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติสฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺสาย. (ติสฺสาย อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป ตสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย ตา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺสาย = อา โฆ.

 เพราะสฺสายอาเทศ รัสสะอาที่ชื่อฆเป็น อ ตฺ  อา  อ + สฺสาย = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ตสฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตสฺสาย. (ตสฺสาย อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)
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ทำ ตัวรูป อสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย ตา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺสาย = อา โฆ.

 เพราะสฺสายอาเทศ รัสสะอาที่ชื่อฆเป็น อ ตฺ  อา  อ + สฺสาย = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ต + สฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะสฺสายอาเทศ แปลง ต เป็น อ ต  อ + สฺสาย = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสาย. (อสฺสาย อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป นสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย ตา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺสาย = อา โฆ.

 เพราะสฺสายอาเทศ รัสสะอาที่ชื่อฆเป็น อ ตฺ  อา  อ + สฺสาย = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ต + สฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สฺสาย = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

  สำ เร็จรูปเป็น  นสฺสาย. (นสฺสาย อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)
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ทำ ตัวรูป อสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา ตฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สา = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ต + สา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะสาอาเทศ แปลง ต เป็น อ ต  อ + สา = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสา. (อสฺสา อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป นสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา ตฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สา = โฆ รสฺสํ.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ  อ + สา = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม นฺ  อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ น + สฺ -สา = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  นสฺสา. (นสฺสา อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป ติสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา ตฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ แปลง อา เป็น อิ ตฺ  อา  อิ + สา = ตสฺสา วา.
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 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม ตฺ  อิ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺสา. (ติสฺสา อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป ตสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา ตฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สา = โฆ รสฺสํ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม ตฺ  อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ตสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ตสฺสา. (ตสฺสา อิตฺถิยา. แก่...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป นาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ อา + ส = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  นฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น อาย นฺ  อา + ส  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ   อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นาย. (แก่...  นั้น)
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ทำ ตัวรูป ตาย  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น อาย ตฺ  อา + ส  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ   อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา ตาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตาย. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นาสํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ ตา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ  อา + สํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นาสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นาสํ. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ ตา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สานํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ  อา + สานํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นาสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นาสานํ. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป ตาส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ ตา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตาสํ. (แก่...  นั้น)
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ทำ ตัวรูป ตาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ ตา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตาสานํ. (แก่...  นั้น)

ทำ ตัวรูป อสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ ตฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สํ = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ต + สํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะสํอาเทศ แปลง ต เป็น อ ต  อ  + สํ = สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม อ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสํ. (อสฺสํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป นสฺสํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ ตฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สํ = โฆ รสฺสํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ต + สํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + สํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม น + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ. 

  สำ เร็จรูปเป็น  นสฺสํ. (นสฺสํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิงนั้น)
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ทำ ตัวรูป ติสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ ตฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ แปลง อา เป็น อิ ตฺ  อา  อิ + สํ = ตสฺสา วา.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม ตฺ  อิ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺสํ. (ติสฺสํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป ตสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ ตฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ รัสสะ อา ที่ชื่อ ฆ เป็น อ ตฺ  อา  อ + สํ = โฆ รสฺสํ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม ตฺ  อ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ตสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ตสฺสํ. (ตสฺสํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิงนั้น)

ทำ ตัวรูป นายํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ  อา + สฺมึ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  นฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ นฺ  อา + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นายํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นายํ. (ใน...  นั้น)
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ทำ ตัวรูป ตายํ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  ตา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ ตา + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตายํ. (ใน...  นั้น)

ทำ ตัวรูป นาสุ  ศัพท์เดิมคือ = ตา

 หลัง ตา ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ตา + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา ตฺ  อา + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง ตฺ เป็น นฺ ในลิงค์ทั้งปวง  ตฺ  นฺ  อา + สุ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นาสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นาสุ. (ใน...  นั้น ท.)

ตาสทฺทปทมาลา (นั้น) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. สา นา  ตา  นาโย  ตาโย

ทุติยา. นํ  ตํ นา  ตา  นาโย  ตาโย

ตติยา. นาย  ตาย นาหิ  นาภิ  ตาหิ  ตาภิ

จตุตถี. ติสฺสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ติสฺสา  

 ตสฺสา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย นาสํ  นาสานํ  ตาสํ  ตาสานํ

ปัญจมี. นาย  ตาย นาหิ  นาภิ  ตาหิ  ตาภิ

ฉัฏฐี. ติสฺสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ติสฺสา  

 ตสฺสา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย นาสํ  นาสานํ  ตาสํ  ตาสานํ

สัตตมี. ติสฺสํ  ตสฺสํ  อสฺสํ  นสฺสํ  นายํ  ตายํ นาสุ  ตาสุ
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ทำ ตัวรูป นํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ ต + สิ  อํ = สึ.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + อํ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อ นํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นํ. (นํ จิตฺตํ. อ.จิตดวงนั้น)

ทำ ตัวรูป ต ํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ ต + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตํ. (ตํ จิตฺตํ. อ.จิตดวงนั้น)

ทำ ตัวรูป นานิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ ต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + นิ = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา นฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ อา นานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  นานิ. (นานิ จิตฺตานิ. อ.จิต ท. เหล่านั้น)
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ทำ ตัวรูป ตานิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง โย ปฐมาวิภัตติ ต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ ต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา ตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา ตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตานิ. (ตานิ จิตฺตานิ. อ.จิต ท. เหล่านั้น)

ทำ ตัวรูป เนน  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นา ตติยาวิภัตติ ต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ต + นา  เอน = อโต เนน.

 แปลง ต เป็น น ในลิงค์ทั้งปวง  ต  น + เอน = ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ นฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ นฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ เนน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เนน. (เนน จิตฺเตน. ด้วย... จิตดวงนั้น)

ทำ ตัวรูป เตน  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง นา ตติยาวิภัตติ ต + นา = กรเณ ตติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ต + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ ตฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เตน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เตน. (เตน จิตฺเตน. ด้วย... จิตดวงนั้น)

 หมายเหตุ:-  ตศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีรูปเหมือนตศัพท์ในปุงลิงค์ 

ทุกประการ
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ตสทฺทปทมาลา (นั้น) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. นํ  ตํ นานิ  ตานิ

ทุติยา. นํ  ตํ นานิ  ตานิ 

ตติยา. เนน  เตน เนหิ  เนภิ  เตหิ  เตภิ

จตุตถี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส   เนสํ  เนสานํ  เตสํ  เตสานํ

ปัญจมี. อสฺมา  นสฺมา  ตสฺมา  นมฺหา  ตมฺหา เนหิ  เนภิ  เตหิ  เตภิ

ฉัฏฐี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส เนสํ  เนสานํ  เตสํ  เตสานํ

สัตตมี. อสฺมึ  นสฺมึ  ตสฺมึ  นมฺหิ  ตมฺหิ เนสุ  เตสุ

ทำ ตัวรูป เอโส  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ เอต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง ต ของ เอต เป็น ส เอ  ต  ส + สิ = เอตเตสํ โต.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ เอส + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ เอสฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอสฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ โอ เอโส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอโส. (เอโส ปุริโส. อ.บุรุษนั่น)

ทำ ตัวรูป เอเต  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง โย ปฐมาวิภัตติ เอต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ เอต + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ เอตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เอเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอเต. (เอเต ปุริสา. อ.บุรุษ ท.เหล่านั่น)
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ทำ ตัวรูป เอต ํ  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง อํ ทุติยาวิภัตติ เอต + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ เอตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ เอตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตํ. (เอตํ ปุริสํ. ซึ่ง...  บุรุษนั่น)

ทำ ตัวรูป เอเต  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง โย ทุติยาวิภัตติ เอต + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ เอต + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ เอตฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอตฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ เอ เอเต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอเต. (เอเต ปุริเส. ซึ่ง...  บุรุษ ท.เหล่านั่น)

 หมายเหตุ:- เอตศัพท์ในปุงลิงค์ ตั้งแต่โยปฐมาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลา 

เหมือนกับสพฺพศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์ทุกประการ 

เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. เอโส เอเต

ทุติยา. เอตํ เอเต

ตติยา. เอเตน เอเตหิ  เอเตภิ

จตุตถี. เอตสฺส เอเตสํ  เอเตสานํ

ปัญจมี. เอตมฺหา  เอตสฺมา เอเตหิ  เอเตภิ

ฉัฏฐี. เอตสฺส เอเตสํ  เอเตสานํ

สัตตมี. เอตมฺหิ  เอตสฺมึ เอเตสุ
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ทำ ตัวรูป เอสา  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ เอตา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา เอตฺ  อา + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง ตฺ ของ เอต เป็น สฺ เอ   ตฺ  สฺ อา + สิ = เอตเตสํ โต.

 ลบ สิวิภัตติ  เอสฺ  อา +  สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อา เอสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอสา. (เอสา กญฺญา. อ.สาวน้อยนั่น)

ทำ ตัวรูป เอตา  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง โย ปฐมาวิภัตติ เอตา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  เอตา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ เอตา + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตา. (เอตา กญฺญาโย. อ.สาวน้อย ท.เหล่านั่น)

ทำ ตัวรูป เอตาย  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง นา ตติยาวิภัตติ เอตา + นา = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา เอตฺ  อา + นา = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  เอตฺ  อา  ฆ + นา = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง นา เป็น อาย เอตฺ  อา + นา  อาย = ฆโต นาทีนํ.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอตฺ  อา + อาย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา เอตาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตาย. (ด้วย...  นั่น)

๒๑๗. เอติมาส’มิ.

 สํสาส ุในเพราะ สํ และ สา ท.  เอกวจเนสุ อันเป็นเอกวจนะ  อนฺโต สโร อ.สระอันเป็นที่สุด  เอติมาสํ ของ

เอตาและอิมาศัพท์ ท.  อิ แปลงเป็น อิ  โหติ ย่อมเป็น.

 (เพราะสํและสาอาเทศที่เป็นเอกวจนะ แปลงสระที่สุดของเอตาและอิมาศัพท์ เป็น อิ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ เอติมาสํ, อิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท ์ที่ตามมาจากสูตร “สํสาเสฺวกวจเนสุ  จ”   
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มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร คือ ให้แปลงสระที่สุดของ อญฺญาศัพท์ เอกาศัพท์ และ 

อิตราศัพท์ เป็น อิ ได้ เช่น  อญฺญิสฺสา,  อญฺญิสฺสํ.  เอกิสฺสา, เอกิสฺสํ.  อิตริสฺสา,  อิตริสฺสํ เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป เอติสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ เอตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากเอตาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย เอตา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา เอตฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺสายอาเทศ แปลง อา เป็น อิ เอตฺ  อา  อิ + สฺสาย = เอติมาสมิ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ เอติสฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอติสฺสาย. (แก่...  นั่น)

ทำ ตัวรูป เอติสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง ส จตุตถีวิภัตติ เอตา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา เอตฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  เอตฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา เอตฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ แปลง อา เป็น อิ เอตฺ  อา  อิ + สา = เอติมาสมิ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม เอตฺ  อิ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ เอติสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอติสฺสา. (แก่...  นั่น)

ทำ ตัวรูป เอตาส ํ  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ เอตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ เอตา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตาสํ. (แก่...  นั่น ท.)

ทำ ตัวรูป เอตาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ เอตา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ เอตา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตาสานํ. (แก่...  นั่น ท.)
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ทำ ตัวรูป เอติสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ เอตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อา เอตฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  เอตฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ เอตฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ แปลง อา เป็น อิ เอตฺ  อา  อิ + สํ = เอติมาสมิ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม เอตฺ  อิ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ เอติสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอติสฺสํ. (ใน...  นั่น)

ทำ ตัวรูป เอตายํ  ศัพท์เดิมคือ = เอตา

 หลัง เอตา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ เอตา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  เอตา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ เอตา + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตายํ. (ใน...  นั่น)

เอตาสทฺทปทมาลา (นั่น) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. เอสา เอตา  เอตาโย

ทุติยา. เอตํ เอตา  เอตาโย

ตติยา. เอตาย เอตาหิ  เอตาภิ

จตุตถี. เอติสฺสาย  เอติสฺสา  เอตาย เอตาสํ  เอตาสานํ

ปัญจมี. เอตาย เอตาหิ  เอตาภิ

ฉัฏฐี. เอติสฺสาย  เอติสฺสา  เอตาย เอตาสํ  เอตาสานํ

สัตตมี. เอติสฺสํ  เอตายํ เอตาสุ
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ทำ ตัวรูป เอต ํ  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง สิ ปฐมาวิภัตติ  เอต + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ เอต + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ เอตฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ เอตฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ เอตํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตํ. (เอตํ กุลํ. อ.ตระกูลนั่น)

ทำ ตัวรูป เอตานิ  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง โย ปฐมาวิภัตติ เอต + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ เอต + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อ เอตฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา เอตฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อา เอตานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตานิ. (เอตานิ กุลานิ. อ.ตระกูล ท.เหล่านั่น)

เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. เอตํ เอตานิ

ทุติยา. เอตํ   เอตานิ

ตติยา. เอเตน เอเตหิ  เอเตภิ

จตุตถี. เอตสฺส เอเตสํ  เอเตสานํ

ปัญจมี. เอตมฺหา  เอตสฺมา เอเตหิ  เอเตภิ

ฉัฏฐี. เอตสฺส เอเตสํ  เอเตสานํ

สัตตมี. เอตมฺหิ  เอตสฺมึ เอเตสุ
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๒๑๘. อ-นปุ™สกสฺส’ายํ  สิมฺหิ.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  อยํ อ.การแปลงเป็น อยํ  สพฺพสฺส อิมสฺส แห่งอิมศัพท์ ทั้งตัว  อนปุ™สกสฺส อันไม่ใช ่

นปุงสกลิงค์  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง อิมศัพท์ที่ไม่ใช่นปุงสกลิงค์ เป็น อยํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อนปุ™สกสฺส, อยํ, สิมฺหิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อยํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อิม + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อิม เป็น อยํ อิม  อยํ + สิ = อนปุํสกสฺสายํ สิมฺหิ.

 ลบ สิวิภัตติ  อยํ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อยํ. (อยํ ปุริโส. อ.บุรุษนี้)

ทำ ตัวรูป อิเม  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง โย ปฐมาวิภัตติ อิม + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากสัพพนาม แปลง โย เป็น เอ อิม + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ อิมฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเม  = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเม. (อิเม ปุริสา. อ.บุรุษ ท. เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อิมํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อิม + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ อิมฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ อิมํ  = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมํ. (อิมํ ปุริสํ. ซึ่ง...  บุรุษนี้)

ทำ ตัวรูป อิเม  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง โย ทุติยาวิภัตติ อิม + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ อิม + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.
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 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ อิมฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเม  = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเม. (อิเม ปุริเส. ซึ่ง...  บุรุษ ท. เหล่านี้)

๒๑๙. อนิมิ  นามฺหิ  จ.

 นามฺห ิ ในเพราะนาวิภัตติ  อนิมิ อ.การแปลงเป็น อน และอิมิ ท.  สพฺพสฺส  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์ทั้งตัว  โหต ิ  

ย่อมมี  จ แน่นอน.

 (เพราะนาวิภัตติ แปลง อิมศัพท์ทั้งตัว เป็น อน และ อิมิ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  ห้ามวาศัพท์ที่จะตามมา

จากสูตรว่า “สพฺพสฺสิมสฺเส วา” ไม่ให้ตามมาสู่สูตรนี้ ฉะนั้น เพราะนาวิภัตติ จะต้องแปลงอิมศัพท์เป็น อน และ อิมิ 

แน่นอน.

ทำ ตัวรูป อเนน  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นา ตติยาวิภัตติ อิม + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อิม เป็น อน อิม  อน + นา = อนิมิ นามฺหิ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน อน + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ นฺ ออกจากสระ อ อนฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ อนฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ นฺ ไปประกอบกับสระ เอ อเนน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อเนน. (อเนน ปุริเสน. ด้วย... บุรุษนี้)

ทำ ตัวรูป อิมินา  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นา ตติยาวิภัตติ อิม + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง อิม เป็น อิมิ อิม  อิมิ + นา = อนิมิ นามฺหิ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมินา. (อิมินา ปุริเสน. ด้วย...  บุรุษนี้)
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๒๒๐. สพฺพสฺสิ’มสฺเส  วา.

 สุนํหิส ุในเพราะสุ นํ และหิวิภัตติ ท.  เอ อ.การแปลงเป็น เอ  สพฺพสฺส  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์ทั้งตัว  โหติ  

ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสุ นํ และหิวิภัตติ แปลง อิมศัพท์ทั้งตัว เป็น เอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ สพฺพสฺส, อิมสฺส, เอ, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป เอหิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง หิ ตติยาวิภัตติ อิม + หิ = กรเณ ตติยา.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อิม เป็น เอ อิม  เอ + หิ = สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอหิ. (เอหิ ปุริเสหิ. ด้วย...  บุรุษ ท.เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป เอภิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง หิ ตติยาวิภัตติ อิม + หิ = กรเณ ตติยา.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อิม เป็น เอ อิม  เอ + หิ = สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอภิ. (เอภิ ปุริเสหิ. ด้วย...  บุรุษ ท.เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อิเมห ิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง หิ ตติยาวิภัตติ อิม + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อิมฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเมหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเมหิ. (อิเมหิ ปุริเสหิ. ด้วย...  บุรุษ ท.เหล่านี้)

๒๒๑. อิม-สทฺทสฺส  จ.

 สสฺมาสฺมึสํสาสุ ในเพราะส สฺมา สฺมึวิภัตติ และสํ สาอาเทศ ท.  อตฺตํ อ.ความเป็น อ  สพฺพสฺส อิมสทฺทสฺส  

แห่งอิมศัพท์ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี  สพฺพตฺถ (ลิงฺเคสุ) ในลิงค์ ท.ทั้งปวง  จ ด้วย  วา บ้าง.

 (เพราะ ส สฺมา สฺมึวิภัตติ และ สํ สาอาเทศ แปลง อิมศัพท์ทั้งตัว ในลิงค์ทั้งปวง เป็น อ บ้าง)
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 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงสูตรว่า “สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ” มาไว้ 

และไม่ไห้ตามไปสู่สูตรอื่นอีก.

ทำ ตัวรูป อสฺส  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง ส จตุตถีวิภัตติ อิม + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง อิม เป็น อ อิม  อ + ส = อิมสทฺทสฺส จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม อ + สฺ -ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺส. (อสฺส ปุริสสฺส. แก่...  บุรุษนี้)

ทำ ตัวรูป เอส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิม + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อิม เป็น เอ อิม  เอ + นํ = สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ เอ + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอสํ. (เอสํ ปุริสานํ. แก่...  บุรุษ ท. เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป เอสานํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิม + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อิม เป็น เอ อิม  เอ + นํ = สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ เอ + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอสานํ. (เอสานํ ปุริสานํ. แก่...  บุรุษ ท. เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อิเมส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิม + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อิมฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ อิมฺ  เอ + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเมสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเมสํ. (อิเมสํ ปุริสานํ. แก่...  บุรุษ ท. เหล่านี้)
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ทำ ตัวรูป อิเมสาน ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิม + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อิมฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ อิมฺ  เอ + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเมสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเมสานํ. (อิเมสานํ ปุริสานํ. แก่...  บุรุษ ท. เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อสฺมา  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ อิม + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง อิม เป็น อ อิม  อ + สฺมา = อิมสทฺทสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺมา. (อสฺมา ปุริสสฺมา. แต่... บุรุษนี้)  

ทำ ตัวรูป อสฺม ึ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อิม + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง อิม เป็น อ อิม  อ + สฺมึ = อิมสทฺทสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺมึ. (อสฺมึ ปุริสสฺมึ. ใน... บุรุษนี้)

ทำ ตัวรูป เอส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อิม + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อิม เป็น เอ อิม  เอ + สุ = สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอสุ. (เอสุ  ปุริเสสุ. ใน...  บุรุษ ท.เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อิเมส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อิม + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อิมฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ เอ อิเมสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิเมสุ. (ใน...  ท.เหล่านี้)
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อิมสทฺทปทมาลา (นี้) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ  พหุวจนะ

ปฐมา. อยํ  อิเม

ทุติยา. อิมํ  อิเม

ตติยา. อเนน  อิมินา  เอหิ  เอภิ  อิเมหิ  อิเมภิ

จตุตถี. อสฺส  อิมสฺส    เอสํ  เอสานํ  อิเมสํ  อิเมสานํ

ปัญจมี. อสฺมา  อิมสฺมา  อิมมฺหา  เอหิ  เอภิ  อิเมหิ  อิเมภิ

ฉัฏฐี. อสฺส  อิมสฺส  เอสํ  เอสานํ  อิเมสํ  อิเมสานํ

สัตตมี. อสฺมึ  อิมสฺมึ  อิมมฺหิ  เอสุ  อิเมสุ

ทำ ตัวรูป อยํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อิมา + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อิมา เป็น อยํ อิมา  อยํ + สิ = อนปํสกสฺสายํ สิมฺหิ.

 ลบ สิวิภัตติ  อยํ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อยํ. (อยํ อิตฺถี. อ.หญิงนี้)

ทำ ตัวรูป อิมา  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง โย ปฐมาวิภัตติ อิมา + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ อิมา + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมา. (อิมา อิตฺถิโย. อ.หญิง ท.เหล่านี้)

ทำ ตัวรูป อสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง ส จตุตถีวิภัตติ อิมา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอิมาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย อิมา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 เพราะสฺสายอาเทศ แปลง อิมา เป็น อ อิมา  อ + สฺสาย = อิมสทฺทสฺส จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสาย. (แก่...  นี้)
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ทำ ตัวรูป อิมิสฺสาย  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง ส จตุตถีวิภัตติ อิมา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอิมาศัพท์ แปลง ส เป็น สฺสาย อิมา + ส  สฺสาย = ตโต สสฺส สฺสาย.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา อิมฺ  อา + สฺสาย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสฺสายอาเทศ แปลง อา เป็น อิ อิมฺ  อา  อิ + สฺสาย = เอติมาสมิ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิมิสฺสาย = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมิสฺสาย. (แก่...  นี้)

ทำ ตัวรูป อสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง ส จตุตถีวิภัตติ  อิมา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา อิมา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา. 

 เพราะสาอาเทศ แปลง อิมา เป็น อ อิมา  อ + สา = อิมสทฺทสฺส จ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม อ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสา. (แก่...  นี้)

ทำ ตัวรูป อิมิสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง ส จตุตถีวิภัตติ อิมา + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา อิมฺ  อา + ส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมฺ  อา  ฆ + ส = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง ส เป็น สา อิมฺ  อา + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ แปลง อา เป็น อิ อิมฺ  อา  อิ + สา = เอติมาสมิ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม อิมฺ  อิ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิมิสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมิสฺสา. (แก่...  นี้)
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ทำ ตัวรูป อิมาส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิมา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ อิมา + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมาสํ. (แก่...  นี้ ท.)

ทำ ตัวรูป อิมาสานํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อิมา + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ อิมา + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมาสานํ. (แก่...  นี้ ท.)

ทำ ตัวรูป อสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  อิมา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ อิมา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ แปลง อิมา เป็น อ อิมา  อ + สํ = อิมสทฺทสฺส จ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม อ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺสํ. (ใน...  นี้)

ทำ ตัวรูป อิมิสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อิมา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา อิมฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมฺ  อา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น สํ อิมฺ  อา + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ แปลง อา เป็น อิ อิมฺ  อา  อิ + สํ = เอติมาสมิ.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม อิมฺ  อิ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิมิสฺสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมิสฺสํ. (ใน...  นี้)
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ทำ ตัวรูป อิมิสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อิมา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อา อิมฺ  อา + สฺมึ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง สฺมึ เป็น สา อิมฺ  อา + สฺมึ  สา = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 เพราะสาอาเทศ แปลง อา เป็น อิ อิมฺ  อา  อิ + สา = เอติมาสมิ.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม อิมฺ  อิ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิมิสฺสา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมิสฺสา. (ใน...  นี้)

ทำ ตัวรูป อิมายํ  ศัพท์เดิมคือ = อิมา

 หลัง อิมา ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อิมา + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  อิมา  ฆ + สฺมึ = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ แปลง สฺมึ เป็น ยํ อิมา + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมายํ. (ใน...  นี้)

อิมาสทฺทปทมาลา (นี้) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อยํ อิมา  อิมาโย

ทุติยา. อิมํ อิมา  อิมาโย

ตติยา. อิมาย อิมาหิ  อิมาภิ

จตุตถี. อสฺสาย  อิมิสฺสาย  อสฺสา  อิมิสฺสา  อิมาย อิมาสํ  อิมาสานํ

ปัญจมี. อิมาย อิมาหิ  อิมาภิ

ฉัฏฐี. อสฺสาย  อิมิสฺสาย  อสฺสา  อิมิสฺสา  อิมาย อิมาสํ  อิมาสานํ

สัตตมี. อสฺสํ  อิมิสฺสํ  อิมิสฺสา  อิมายํ อิมาสุ
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๒๒๒. อิมสฺสิ’ท’มํ-สิสุ  นปุ™สเก.

 อํสิสุ ในเพราะอํและสิวิภัตติ ท.  อิท ํ อ.การแปลงเป็น อิทํ  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์  วตฺตมานสฺส อันเป็นไปอยู่  

นปุ™สเก ในนปุงสกลิงค์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะอํและสิวิภัตติ ในนปุงสกลิงค์ แปลง อิมศัพท์กับวิภัตติ เป็น อิทํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ อิมสฺส, อิทํ, อํสิสุ, นปุ™สเก.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อิทํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อิม + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อิม กับ สิ เป็น อิทํ อิม+สิ  อิทํ = อิมสฺสิทมํสิสุ นปุ™สเก.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิทํ. (อิทํ จิตฺตํ วิโรจติ. อ.จิตดวงนี้ ย่อมรุ่งโรจน์)

ทำ ตัวรูป อิม ํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อิม + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น อํ อิม + สิ  อํ = สึ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อิมฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ อิมํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมํ. (อิมํ จิตฺตํ. อ.จิตดวงนี้)

ทำ ตัวรูป อิมานิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง โย ปฐมาวิภัตติ อิม + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ อิม + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อิมฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะ อ เป็น อา อิมฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา อิมานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิมานิ. (อิมานิ จิตฺตานิ. อ.จิต ท.เหล่านี้)
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ทำ ตัวรูป อิทํ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อิม + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อิม กับ อํ เป็น อิทํ อิม+อํ  อิทํ = อิมสฺสิทมํสิสุ นปํสเก.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิทํ. (อิทํ ปุปฺผํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งดอกไม้นี้)

 หมายเหตุ:-  อิมศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีรูปเหมือนอิมศัพท์ในปุงลิงค์

อิมสทฺทปทมาลา (นี้) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อิทํ  อิมํ อิมานิ

ทุติยา. อิทํ  อิมํ อิมานิ

ตติยา. อเนน  อิมินา เอหิ  เอภิ  อิเมหิ  อิเมภิ

จตุตถี. อสฺส  อิมสฺส   เอสํ  เอสานํ  อิเมสํ  อิเมสานํ

ปัญจมี. อสฺมา  อิมสฺมา  อิมมฺหา เอหิ  เอภิ  อิเมหิ  อิเมภิ

ฉัฏฐี. อสฺส  อิมสฺส เอสํ  เอสานํ  อิเมสํ  อิเมสานํ

สัตตมี. อสฺมึ  อิมสฺมึ  อิมมฺหิ เอสุ  อิเมสุ

๒๒๓. อมุสฺส  โม  สํ.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  โม อ.มอักษร  อมุสฺส ของอมุศัพท์  อนป™สกสฺส อันไม่ใช่นปุงสกลิงค์  อาปชฺชเต  

ย่อมถึง สํ ซึ่งความเป็น ส  วา บ้าง.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง มอักษรของอมุศัพท์ที่ไม่ใช่นปุงสกลิงค์ เป็น ส บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแบ่งสูตรโดยเว้นตัวที่ตามมา(วินาธิการโยควิภาค)ว่า “อมุสฺส  

โม  สํ” เพราะกอักษร แปลง ม ของ อมุกศัพท์ เป็น ส ได้ อุทาหรณ์ว่า อสุโก เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป อส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อมุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง มฺ ของ อมุ เป็น สฺ อ  มฺ  สฺ  อุ + สิ = อมุสฺส โม สํ.
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 ลบ สิวิภัตติ  อสฺ  อุ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสุ. (อสุ ราชา. อ.พระราชา พระองค์โน้น)

๒๒๔. สพฺพโต  โก.

 โก อ.กอาคม  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  สพฺพโต (สพฺพนามโต) จากสัพพนามทั้งปวง  วา บ้าง.

 (หลังจากสัพพนามทั้งปวง ลง กอาคม บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาคมวิธิสูตร.  สพฺพโตศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ 

ในสูตร คือ หลังจากศัพท์ที่ไม่ใช่สัพพนาม มี หีนศัพท์เป็นต้น ก็สามารถลง กอาคมได้ เช่น  หีนโก เป็นต้น.

ทำ ตัวรูป อสุโก  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อมุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลัง อมุ ลง กอาคม อมุก + สิ = สพฺพโต โก.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ  ก + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะก แปลง มฺ ของ อมุ เป็น สฺ อ  มฺ  สฺ  อุ  ก + สิ = อมุสฺส โม สํ วินาธิการโยควิภาค.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ุ อสุก + สิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ อสุก + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ อสุกฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ อสุกฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ โอ อสุโก = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสุโก. (อสุโก ปุริโส. อ.บุรุษโน้น)
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อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อสุโก อสุกา

ทุติยา. อสุกํ อสุเก

ตติยา. อสุเกน อสุเกหิ  อสุเกภิ

จตุตถี. อสุกสฺส อสุกานํ

ปัญจมี. อสุกา  อสุกมฺหา  อสุกสฺมา อสุเกหิ  อสุเกภิ

ฉัฏฐี. อสุกสฺส อสุกานํ

สัตตมี. อสุเก  อสุกมฺหิ  อสุกสฺมึ อสุเกสุ

อสุกาสทฺทปทมาลา (โน้น) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อสุกา อสุกา  อสุกาโย

ทุติยา. อสุกํ อสุกา  อสุกาโย

ตติยา. อสุกาย อสุกาหิ  อสุกาภิ

จตุตถี. อสุกาย อสุกานํ

ปัญจมี. อสุกาย อสุกาหิ  อสุกาภิ

ฉัฏฐี. อสุกาย อสุกานํ

สัตตมี. อสุกายํ   อสุกาสุ



425สัพพนาม ไตรลิงค์กัณฑ์ ]

อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อสุกํ อสุกา  อสุกานิ

ทุติยา. อสุกํ อสุเก  อสุกานิ

ตติยา. อสุเกน อสุเกหิ  อสุเกภิ

จตุตถี. อสุกสฺส อสุกานํ

ปัญจมี. อสุกา  อสุกมฺหา  อสุกสฺมา อสุเกหิ  อสุเกภิ

ฉัฏฐี. อสุกสฺส อสุกานํ

สัตตมี. อสุเก  อสุกมฺหิ  อสุกสฺมึ อสุเกสุ

 หมายเหตุ:- อสุกศัพท์และอมุกศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์ แจกตามปุริสศัพท์,  ที่เป็นอิตถีลิงค์ แจกตามกญฺญาศัพท์ 

และที่เป็นนปุงสกลิงค์ แจกตามจิตฺตศัพท์.

ทำ ตัวรูป อม ู  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อมุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อมฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ อมฺ  อุ  ล + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู  = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมู. (อมู ปุริสา. อ.บุรุษ ท. เหล่าโน้น)

ทำ ตัวรูป อมุํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อมุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อมุ  ล + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล แปลง อํ เป็น นิคหิต อมุ + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุํ. (ซึ่ง...  โน้น)
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ทำ ตัวรูป อมูภิ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ อมุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ อมฺ  อู + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมูภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมูภิ. (ด้วย...  โน้น ท.)

ทำ ตัวรูป อทุสฺส  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แปลง อมุ เป็น อทุํ อมุ  อทุํ + ส = อมุสฺสาทุํ วินาธิการโยควิภาคะ..

 เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต อทุ   ํ  + ส = พฺยญฺชเน จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺ อาคม อทุ + สฺ  ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทุสฺส. (แก่...  โน้น) 

ทำ ตัวรูป อมูส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู + นํ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ อมฺ  อู + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมูสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมูสํ. (แก่...  โน้น ท.)

ทำ ตัวรูป อมูสานํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู + นํ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ อมฺ  อู + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมูสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  อมูสานํ. (แก่...  โน้น ท.)

ทำ ตัวรูป อมูส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อมุ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู + สุ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมูสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมูสุ. (ใน...  โน้น ท.)

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น)  ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อสุ อมู

ทุติยา. อมุํ อมู 

ตติยา. อมุนา อมูหิ  อมูภิ  อมุหิ  อมุภิ

จตุตถี. อมุสฺส  อทุสฺส อมูสํ  อมูสานํ  อมุสํ  อมุสานํ

ปัญจมี. อมุมฺหา  อมุสฺมา อมูหิ  อมูภิ  อมุหิ  อมุภิ

ฉัฏฐี. อมุสฺส  อทุสฺส อมูสํ  อมูสานํ  อมุสํ  อมุสานํ

สัตตมี. อมุมฺหิ  อมุสฺมึ อมูสุ  อมุสุ

ทำ ตัวรูป อมุยา  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง นา ตติยาวิภัตติ อมุ + นา = กรเณ ตติยา.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  อมุ  ป + นา = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ป แปลง นา เป็น ยา อมุ + นา  ยา = ปโต ยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุยา. (อมุยา อิตฺถิยา. ด้วย...  หญิง คนโน้น)



428 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทำ ตัวรูป อมุสฺสา  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  อมุ  ป + ส = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ป แปลง ส เป็น สา อมุ + ส  สา = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสาอาเทศ ลง สฺอาคม อมุ + สฺ -สา = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุสฺสา. (อมุสฺสา อิตฺถิยา. แก่...  หญิง คนโน้น)

ทำ ตัวรูป อมุสฺส ํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อมุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  อมุ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น สํ อมุ + สฺมึ  สํ = ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

 เพราะสํอาเทศ ลง สฺอาคม อมุ + สฺ -สํ = สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุสฺสํ. (อมุสฺสํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิง คนโน้น)

ทำ ตัวรูป อมุยํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อมุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  อมุ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยํ อมุ  ป + สฺมึ  ยํ = ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุยํ. (อมุยํ อิตฺถิยํ. ใน...  หญิง คนโน้น)

ทำ ตัวรูป อมุยา  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อมุ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 ตั้ง อุ ชื่อ ป  อมุ  ป + สฺมึ = เต อิตฺถิขฺยา โป.

 หลังจาก อุ ชื่อ ป แปลง สฺมึ เป็น ยา อมุ  ป + สฺมึ  ยา = ปโต  ยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมุยา. (อมุยา อิตฺถิยํ. ใน...  หญิง คนโน้น)
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อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อสุ อมู  อมุโย 

ทุติยา. อมุํ อมู  อมุโย

ตติยา. อมุยา อมูหิ  อมูภิ

จตุตถี. อมุสฺสา  อมุยา อมูสํ  อมูสานํ

ปัญจมี. อมุยา อมูหิ  อมูภิ

ฉัฏฐี. อมุสฺสา  อมุยา อมูสํ  อมูสานํ

สัตตมี. อมุสฺสํ  อมุยํ  อมุยา อมูสุ  

๒๒๕. อมุสฺส’าทุํ.

 อํสิสุ ในเพราะอํและสิวิภัตติ ท.  อทุ ํ อ.การแปลงเป็น อทุํ  อมุสฺส แห่งอมุศัพท์  วตฺตมานสฺส อันเป็นไปอยู่  

นปุ™สเก ในนปุงสกลิงค์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะอํและสิวิภัตติ แปลง อมุศัพท์กับวิภัตติ เป็น อทุํ ในนปุงสกลิงค์)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ อมุสฺส, อทุ™.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อทุ ํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อมุ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง อมุ กับ สิ เป็น อทุํ อมุ+สิ  อทุํ = อมุสฺสาทุํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทุ ํ. (อทุํ ปุปฺผํ. อ.ดอกไม้ ดอกโน้น)

ทำ ตัวรูป อม ู  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อมุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ตั้ง อุ ชื่อ ล  อมฺ  อุ  ล + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อุ ที่ชื่อ ล ลบ โยวิภัตติ อมฺ  อุ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อุ เป็น อู อมฺ  อุ  อู = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมู = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมู. (อมู ปุปฺผานิ. อ.ดอกไม้ ท. เหล่าโน้น)
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ทำ ตัวรูป อมูนิ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อมุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลงโย เป็น นิ อมุ + โย  นิ = โยนํ นิ นปํสเกหิ.

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อุ อมฺ  อุ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอุเป็นอู อมฺ  อุ  อู + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อ ู อมูนิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมูนิ. (อมูนิ ปุปฺผานิ. อ.ดอกไม้ ท. เหล่าโน้น)

ทำ ตัวรูป อทุํ  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อมุ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อมุ กับ อํ เป็น อทุํ อมุ+อํ  อทุํ = อมุสฺสาทํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทุํ. (อทุํ ปุปฺผํ. ซึ่ง...  ดอกไม้ ดอกโน้น)

ทำ ตัวรูป อทุสฺส  ศัพท์เดิมคือ = อมุ

 หลัง อมุ ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมุ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แปลง อมุ เป็น อทุํ อมุ  อทุํ + ส = อมุสฺสาทุํ วินาธิการโยควิภาคะ..

 เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต อทุ   ํ  + ส = พฺยญฺชเน จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม อทุ + สฺ  ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  อทุสฺส. (แก่...  โน้น) 

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อทุํ อมู  อมูนิ

ทุติยา. อทุํ อมู  อมูนิ

ตติยา. อมุนา อมูหิ  อมูภิ  อมุหิ  อมุภิ

จตุตถี. อมุสฺส  อทุสฺส อมูสํ  อมูสานํ  อมุสํ  อมุสานํ

ปัญจมี. อมุมฺหา  อมุสฺมา อมูหิ  อมูภิ  อมุหิ  อมุภิ

ฉัฏฐี. อมุสฺส  อทุสฺส อมูสํ  อมูสานํ  อมุสํ  อมุสานํ

สัตตมี. อมุมฺหิ  อมุสฺมึ อมูสุ  อมุสุ.



431สัพพนาม ไตรลิงค์กัณฑ์ ]

 หมายเหตุ:- อมุศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีรูปเหมือนอมุศัพท์ในปุงลิงค์

๒๒๖. เสเสสุ  จ. 

 เสเสสุ วิภตฺติเภเทสุ ในเพราะประเภทของวิภัตติ ท. อันเหลือจาก วปัจจัย  ก อ.การแปลงเป็น ก  กิสฺส  

แห่งกึศัพท์  โหติ ย่อมมี  จ ห้ามแปลงบ้าง.

 (เพราะวิภัตติที่เหลือจาก วปัจจัย แปลง กึ เป็น ก ห้ามแปลงบ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ นิวตฺตาปนาวธารณ  ห้ามแปลง กึ เป็น ก บ้าง 

ตัวอย่างว่า กิสฺส, กิสฺมึ, กิมฺหิ.

ทำ ตัวรูป โก  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ กึ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + สิ = เสเสสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง สิ เป็น โอ ก + สิ  โอ = โส.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ โอ โก = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โก. (อ.ใคร)

ทำ ตัวรูป เก  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง โย ปฐมาวิภัตติ กึ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + โย = เสเสสุ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง โย เป็น เอ ก + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เก = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เก. (อ.ใคร ท.)
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ทำ ตัวรูป กํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ กึ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + อํ = เสเสสุ จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อ กํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กํ. (ซึ่ง...  ใคร)

ทำ ตัวรูป เก  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง โย ทุติยาวิภัตติ กึ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + โย = เสเสสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ก + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เก = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เก. (ซึ่ง...  ใคร ท.)

ทำ ตัวรูป เกน  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง นา ตติยาวิภัตติ กึ + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนาวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + นา = เสเสสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง นา เป็น เอน ก + นา  เอน = อโต เนน.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + เอน = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ + เอน = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เกน = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เกน. (ด้วย...  ใคร)
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ทำ ตัวรูป เกภิ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง หิ ตติยาวิภัตติ กึ + หิ = กรเณ ตติยา.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + หิ = เสเสสุ จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ กฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ กฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เกหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เกหิ. (ด้วย...  ใคร ท.)

ทำ ตัวรูป กสฺส  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง ส จตุตถีวิภัตติ กึ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + ส = เสเสสุ จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม ก + สฺ -ส = สาคโม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  กสฺส. (แก่...  ใคร)

ทำ ตัวรูป กิสฺส  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง ส จตุตถีวิภัตติ กึ + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต กิ    ํ  + ส   = พฺยญฺชเน จ.

 เพราะสวิภัตติ ลง สฺอาคม กิ + สฺ -ส = สาคโม  เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  กิสฺส. (แก่...  ใคร)

ทำ ตัวรูป เกส ํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ กึ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + นํ = เสเสสุ จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ กฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ กฺ  เอ + นํ  สํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เกสํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เกสํ. (แก่...  ใคร ท.)
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ทำ ตัวรูป เกสานํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ กึ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + นํ = เสเสสุ จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ กฺ  อ  เอ + นํ = สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

 หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สานํ กฺ  เอ + นํ  สานํ = สพฺพโต นํ สํสานํ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เกสานํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เกสานํ. (แก่...  ใคร ท.)

ทำ ตัวรูป กมฺหา  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ กึ + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 เพราะสฺมาวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + สฺมา = เสเสสุ จ.

 หลังจากปุง,นปุง. แปลง สฺมา เป็น มฺหา ก + สฺมา  มฺหา = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺหา. (แต่...  ใคร)

ทำ ตัวรูป กมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ กึ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + สฺมึ = เสเสสุ จ.

 หลังจากปุง,นปุง. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ ก + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กมฺหิ. (ใน...  ใคร)

ทำ ตัวรูป กิมฺหิ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ กึ + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต กิ    ํ  + สฺมึ = พฺยญฺชเน จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ กิ + สฺมึ  มฺหิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กิมฺหิ. (ใน...  ใคร)
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ทำ ตัวรูป เกส ุ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ กึ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + สุ = เสเสสุ จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ กฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ เอ เกสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เกสุ. (ใน...  ใคร ท.)

กึสทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) ปุงลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โก เก

ทุติยา. กํ  เก

ตติยา. เกน เกหิ  เกภิ

จตุตถี. กสฺส  กิสฺส เกสํ  เกสานํ

ปัญจมี. กมฺหา  กสฺมา เกหิ  เกภิ

ฉัฏฐี. กสฺส  กิสฺส เกสํ  เกสานํ

สัตตมี. กมฺหิ  กิมฺหิ  กสฺมึ  กิสฺมึ เกสุ

ทำ ตัวรูป กา  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ กึ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + สิ = เสเสสุ จ.

 หลัง กศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ ก  อา + สิ = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ  อา + สิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ  อา + สิ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ลบ สิวิภัตติ  กฺ  อา + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อา กา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กา. (กา อิตฺถี. อ.หญิง คนไหน)
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ทำ ตัวรูป กา  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง โย ปฐมาวิภัตติ กึ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + โย = เสเสสุ จ.

 หลัง กศัพท์ ลง อาปัจจัยอิตถีลิงค์ ก  อา + โย = อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ  อา + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ กฺ  อ  อา + โย = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 ตั้ง อา ชื่อ ฆ  กฺ  อา  ฆ + โย = อา โฆ.

 หลังจาก อา ที่ชื่อ ฆ ลบ โยวิภัตติ กฺ  อา  ฆ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อา กา = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กา. (กา อิตฺถิโย. อ.หญิง ท. เหล่าไหน)

กาสทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) อิตถีลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กา กา  กาโย

ทุติยา. กํ กา  กาโย

ตติยา. กาย กาหิ  กาภิ

จตุตถี. กสฺสา  กาย กาสํ  กาสานํ

ปัญจมี. กาย  กาหิ  กาภิ

ฉัฏฐี. กสฺสา  กาย กาสํ  กาสานํ

สัตตมี. กสฺสํ  กายํ กาสุ

 หมายเหตุ:- กาศัพท์ มีวิธีทำ ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนสพฺพาศัพท์

ทำ ตัวรูป กึ  ศัพท์เดิมคือ  = กึ

 หลัง กึ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ กึ + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ลบ สิวิภัตติ  กึ + สิ = เสสโต โลปํ คสิปิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กึ. (อ.อะไร)
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ทำ ตัวรูป กานิ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง โย ปฐมาวิภัตติ กึ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + โย = เสเสสุ จ.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น นิ ก + โย  นิ = อโต นิจฺจํ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + นิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยที่แปลงเป็นนิแล้ว ทีฆะอเป็นอา กฺ  อ  อา + นิ = โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อา กานิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  กานิ. (อ.อะไร ท.)

ทำ ตัวรูป กึ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ กึ + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะสระหลัง ลบนิคหิต กิ    ํ  + อํ = กฺวจิ โลปํ.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  กิ  ฌ + อํ = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ แปลง อํ เป็นนิคหิต กิ + อํ   ํ = อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กึ. (ซึ่ง...  อะไร)

 หมายเหตุ:- กึศัพท์ในนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ มีรูปเหมือนกึศัพท์ในปุงลิงค์

กึสทฺทปทมาลา (อะไร, ไหน) นปุงสกลิงค์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กึ กานิ

ทุติยา. กึ กานิ

ตติยา. เกน เกหิ  เกภิ

จตุตถี. กสฺส  กิสฺส เกสํ  เกสานํ

ปัญจมี. กมฺหา  กสฺมา เกหิ  เกภิ

ฉัฏฐี. กสฺส  กิสฺส เกสํ  เกสานํ

สัตตมี. กมฺหิ  กิมฺหิ  กสฺมึ  กิสฺมึ เกสุ
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อรรถของ กึศัพท์

 ๑.  กึศัพท์ทั้งสามลิงค์ที่มี จินิบาตต่อท้าย เช่น  โกจิ, กาจิ, กิญฺจิ เป็นต้น  มีอรรถว่า “อปฺป”  แปลว่า น้อย, 

นิดหน่อย, บางพวก  เช่น  น  เตสํ  โกจิ  สรติ.  อ.ญาติ ไร ๆ ย่อมไม่ระลึกถึง ซึ่งเปรต ท.เหล่านั้น.

 ๒.  กึศัพท์ทั้งสามลิงค์ที่มี ยศัพท์อยู่หน้า และมี จินิบาตต่อท้าย เช่น โย โกจิ, ยา กาจิ, ยํ กิญฺจิ มีอรรถว่า 

“สกล” แปลว่า ทั้งหมด  เช่น  เย เกจิ กุสลา ธมฺมา,  สพฺเพ เต กุสลมูลา. อ.ธรรม ท. อันเป็นกุศล เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, 

อ.ธรรม ท.เหล่านั้น ทั้งหมด เป็นธรรมมีกุศลเป็นรากเหง้า ย่อมเป็น.

 ๓.  กึศัพท์ล้วน ๆ มีอรรถว่า “ปุจฺฉา” เป็นคำ ถาม แปลว่า ใคร, อะไร, ไหน  เช่น  โก เต อุปชฺฌาโย. 

อ.ใคร เป็นพระอุปัชฌาย์ ของท่าน ย่อมเป็น.

คาถาสรุป อรรถของกึศัพท์

 จินฺโต  กา  โก  จ  กึสทฺโท อปฺปกตฺถสฺส  วาจโก

 จินฺโต  จ  ยาทิ  กึสทฺโท สกลตฺถสฺส  วาจโก

 อจินฺโต  จ  อยาทิ  จ ปุจฺฉา วาจกสมฺมโต.

โกศัพท์ กาศัพท์ และกึศัพท์ ที่มี จินิบาตอยู่ท้าย กล่าวอรรถว่า น้อย, 

โกศัพท์ กาศัพท์ และกึศัพท์ ที่ประกอบด้วย ยอักษรในเบื้องแรก และ

มี จินิบาตอยู่ท้าย กล่าวอรรถว่า ทั้งหมด, โกศัพท์ กาศัพท์ และกึศัพท์

ล้วนๆ ที่ไม่มีจินิบาต อยู่ท้าย และไม่มี ยอักษรในเบื้องแรก ถูกรู้แล้ว

ว่ากล่าวอรรถ คำ ถาม.

กึ + จิ สทฺทปทมาลา (อะไร ๆ, ใคร ๆ) ปุงลิงค์     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โกจิ เกจิ

ทุติยา. กญฺจิ เกจิ

ตติยา. เกนจิ เกหิจิ

จตุตถี. กสฺสจิ เกสญฺจิ

ปัญจมี. กสฺมาจิ เกหิจิ

ฉัฏฐี. กสฺสจิ เกสญฺจิ

สัตตมี. กสฺมิญฺจิ,  กิสฺมิญฺจิ เกสุจิ
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กา + จิ สทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กาจิ กาจิ

ทุติยา. กญฺจิ กาจิ

ตติยา. กายจิ กาหิจิ

จตุตถี. กายจิ, กสฺสาจิ กาสญฺจิ

ปัญจมี. กายจิ กาหิจิ

ฉัฏฐี. กายจิ, กสฺสาจิ กาสญฺจิ

สัตตมี. กายจิ กาสุจิ

กึ + จิ สทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. กิญฺจิ กานิจิ

ทุติยา. กิญฺจิ กานิจิ

ตติยา. เกนจิ เกหิจิ

จตุตถี. กสฺสจิ เกสญฺจิ

ปัญจมี. กสฺมาจิ เกหิจิ

ฉัฏฐี. กสฺสจิ เกสญฺจิ

สัตตมี. กสฺมิญฺจิ,  กิสฺมิญฺจิ เกสุจิ
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ย + กึ + จิ สทฺทปทมาลา (ปุงลิงค์)     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. โย  โกจิ เย  เกจิ

ทุติยา. ยํ  กญฺจิ เย  เกจิ

ตติยา. เยน  เกนจิ เยหิ  เกหิจิ

จตุตถี. ยสฺส  กสฺสจิ เยสํ  เกสญฺจิ

ปัญจมี. ยสฺมา  กสฺมาจิ เยหิ  เกหิจิ

ฉัฏฐี. ยสฺส  กสฺสจิ เยสํ  เกสญฺจิ 

สัตตมี. ยสฺมึ  กสฺมิญฺจิ เยสุ  เกสุจิ

ยา + กา + จิ สทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ยา  กาจิ ยา  กาจิ

ทุติยา. ยํ  กญฺจิ ยา  กาจิ

ตติยา. ยาย  กายจิ ยาหิ  กาหิจิ

จตุตถี. ยาย  กายจิ ยาสํ  กาสญฺจิ

ปัญจมี. ยาย  กายจิ ยาหิ  กาหิจิ

ฉัฏฐี. ยาย  กายจิ ยาสํ  กาสญฺจิ

สัตตมี. ยาย  กายจิ ยาสุ  กาสุจิ
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ย + กึ + จิ สทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)     

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. ยํ  กิญฺจิ ยานิ  กานิจิ

ทุติยา. ยํ  กิญฺจิ ยานิ  กานิจิ

ตติยา. เยน  เกนจิ เยหิ  เกหิจิ

จตุตถี. ยสฺส  กสฺสจิ เยสํ  เกสญฺจิ

ปัญจมี. ยสฺมา  กสฺมาจิ เยหิ  เกหิจิ

ฉัฏฐี. ยสฺส  กสฺสจิ เยสํ  เกสญฺจิ

สัตตมี. ยสฺมึ  กสฺมิญฺจิ เยสุ  เกสุจิ

เอกสทฺทปทมาลา (หนึ่ง) 

 ลิงค์ ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์

 วิภัตติ เอกวจนะ เอกวจนะ เอกวจนะ

 ปฐมา. เอโก เอกา เอกํ

 ทุติยา. เอกํ เอกํ เอกํ

 ตติยา. เอเกน เอกาย เอเกน

 จตุตถี. เอกสฺส เอกิสฺสา  เอกาย  เอกสฺส

 ปัญจมี. เอกมฺหา  เอกสฺมา เอกาย เอกมฺหา  เอกสฺมา

 ฉัฏฐี. เอกสฺส เอกิสฺสา  เอกาย  เอกสฺส

 สัตตมี. เอกมฺหิ  เอกสฺมึ เอกิสฺสํ  เอกายํ เอกมฺหิ  เอกสฺมึ
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ทำ ตัวรูป อุโภ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อุภ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอุภ แปลง โย เป็น โอ อุภ + โย  โอ = ตุศัพท์ ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อุภฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ อุโภ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุโภ. (อุโภ ปุริสา. อ.บุรุษ ท. ทั้งสอง)

ทำ ตัวรูป อุเภ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง โย ปฐมาวิภัตติ อุภ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากอุภ แปลง โย เป็น เอ อุภ + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อุภฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ เอ อุเภ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุเภ. (อุเภ ปุริสา. อ.บุรุษ ท. ทั้งสอง)

ทำ ตัวรูป อุโภ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง โย ทุติยาวิภัตติ อุภ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอุภ แปลง โย เป็น โอ อุภ + โย  โอ = ตุศัพท์ ใน ตโต โยนโม ตุ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + โอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อุภฺ  อ + โอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ อุโภ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุโภ. (อุโภ ปุริเส. ซึ่ง...  บุรุษ ท. ทั้งสอง)

ทำ ตัวรูป อุเภ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง โย ทุติยาวิภัตติ อุภ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอุภ แปลง โย เป็น เอ อุภ + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อุภฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ เอ อุเภ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุเภ. (อุเภ ปุริเส. ซึ่ง...  บุรุษ ท. ทั้งสอง)

ทำ ตัวรูป อุโภหิ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง หิ ตติยาวิภัตติ อุภ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อุภฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง เอ เป็น โอ อุภฺ  เอ  โอ + หิ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ อุโภหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุโภหิ. (ด้วย...  ทั้งสอง ท.)

ทำ ตัวรูป อุเภภิ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง หิ ตติยาวิภัตติ อุภ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อุภฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ อุภฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ เอ อุเภภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุเภภิ. (ด้วย...  ทั้งสอง ท.)

๒๒๗. อุภาทิโต  น’มินฺนํ.

 นํ อ.นํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  อุภาทิโต (สงฺขฺยาสทฺทโต) จากสังขยาศัพท์ ท. มี อุภ เป็นต้น  อินฺนํ 

แปลงเป็น อินฺนํ  โหต ิย่อมเป็น.

 (หลังจากสังขยาศัพท์มี อุภ เป็นต้น แปลง นํวิภัตติ เป็น อินฺนํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ อุภาทิโต, นํ, อินฺนํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป อุภินฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อุภ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากสังขยา แปลง นํ เป็น อินฺนํ อุภ + นํ  อินฺนํ = อุภาทิโต นมินฺนํ.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + อินฺนํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อุภฺ  อ + อินฺนํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อุภินฺนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุภินฺนํ. (แก่...  ทั้งสอง ท.)

ทำ ตัวรูป อุโภสุ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อุภ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อุภฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง เอ เป็น โอ อุภฺ  เอ  โอ + สุ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ โอ อุโภสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุโภสุ. (ใน...  ทั้งสอง ท.)

ทำ ตัวรูป อุเภส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อุภ

 หลัง อุภ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อุภ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ภฺ ออกจากสระ อ อุภฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อุภฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ ภฺ ไปประกอบกับสระ เอ อุเภสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อุเภสุ. (ใน...  ทั้งสอง ท.)
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อุภสทฺทปทมาลา (ทั้งสอง) สามลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. อุโภ  อุเภ

 ทุติยา. อุโภ  อุเภ

 ตติยา. อุโภหิ  อุโภภิ  อุเภหิ  อุเภภิ

 จตุตถี. อุภินฺนํ

 ปัญจมี. อุโภหิ  อุโภภิ  อุเภหิ  อุเภภิ

 ฉัฏฐี. อุภินฺนํ

 สัตตมี. อุโภสุ  อุเภสุ

๒๒๘. โยสุ  ทฺวินฺนํ  เทฺว  จ.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  เทฺว จ อ.การแปลงเป็น เทฺว ด้วย  ทฺวินฺนํ แห่งทฺวิศัพท์  วตฺตมานานํ อันเป็น

ไปอยู่   อิตฺถิปุมนป™สเก ในอิตถีลิง์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลง ทฺวิ กับ โยวิภัตติ เป็น เทฺว ทั้งสามลิงค์)

 สูตรนี้มี ๔ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย  รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร

นี้ คือ ให้แปลง ทฺวิ กับ โยวิภัตติ เป็น ทุเว และเพราะนํวิภัตติ แปลง ทฺวิ เป็น ทุวิ  เช่น ทุเว,  ทุวินฺนํ.

อนุกรณ์ (การเลียนแบบ) มี ๒ อย่าง

 (๑) ปัจจัตตานุกรณ์  หมายความว่า การทำ ตามที่สละความเป็นจริง เช่นสูตรว่า  ส ฉสฺส วา  แปลว่า แปลง 

ฉสังขยาเป็น ส บ้าง ในตัวอย่างนี้ ความจริง ฉสังขยา รูปสำ เร็จมีเฉพาะวิภัตติฝ่ายพหุวจนะเท่านั้น แต่ในสูตรทำ เป็น

เอกวจนะ ฉะนั้น จึงเป็นการทำ เลียนแบบตามไวยากรณ์เท่านั้น แต่ไม่มีใช้จริงในพระบาลี

 (๒) อปัจจัตตานุกรณ์ หมายความว่า การทำ ตามที่ไม่สละความเป็นจริง เช่นสูตรว่า โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ  

แปลว่า เพราะโยวิภัตติ ให้แปลง ทฺวิ กับวิภัตติเป็น เทฺว ในตัวอย่างนี้ ความจริง ทฺวิ เป็นศัพท์เดียว แต่ใช้รูปเป็น

พหูพจน์ เนื่องจาก ทฺวิศัพท์แจกปทมาลามีรูปฝ่ายพหูพจน์เพียงอย่างเดียว

ทำ ตัวรูป เทฺว  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ

 หลัง ทฺวิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ทฺวิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงทฺวิกับโยเป็น เทฺว ทฺวิ+โย  เทฺว = โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เทฺว. (เทฺว ธมฺมา, เทฺว อิตฺถิโย, เทฺว รูปานิ)
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ทำ ตัวรูป ทุเว  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ

 หลัง ทฺวิ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ทฺวิ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงทฺวิกับโยเป็น ทุเว ทฺวิ+โย  ทุเว = จศัพท์ ใน โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทุเว. (อ.ทั้งสอง ท.)

ทำ ตัวรูป ทฺวีห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ

 หลัง ทฺวิ ลง หิ ตติยาวิภัตติ ทฺวิ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อิ ทฺวฺ  อิ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี ทฺวฺ  อิ  อี + หิ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อ ี ทฺวีหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทฺวีหิ. (ด้วย...  ทั้งสอง ท.)

๒๒๙. โน  จ  ทฺวาทิโต  นํมฺหิ.

 นํมฺหิ ในเพราะนํวิภัตติ  โน จ อ.นฺอาคมด้วย  โหต ิย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  ทฺวาทิโต (สงฺขฺยาสทฺทโต) 

จากสังขยาศัพท์ ท.มี ทฺวิ เป็นต้น.

 (เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคมหลังจากสังขยาศัพท์มี ทฺวิ เป็นต้น)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร

นี้ คือ หลังจาก ติ และจตุศัพท์ในอิตถีลิงค์ เพราะนํวิภัตติ ให้ลง สฺสํอาคม เช่น  ติสฺสนฺนํ,  จตสฺสนฺนํ.

ทำ ตัวรูป ทฺวินฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ

 หลัง ทฺวิ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ทฺวิ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคมหลังสังขยา ทฺวิ + นฺ -นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทฺวินฺนํ. (แก่...  ทั้งสอง ท.)

ทำ ตัวรูป ทุวินฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ

 หลัง ทฺวิ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ทฺวิ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง ทฺวิ เป็น ทุวิ ทฺวิ  ทุวิ + นํ = จศัพท์ ใน โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคมหลังสังขยา ทุวิ + นฺ -นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทุวินฺนํ. (แก่...  ทั้งสอง ท.)
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ทฺวิสทฺทปทมาลา (สอง) ทั้ง ๓ ลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. เทฺว  ทุเว

 ทุติยา. เทฺว  ทุเว

 ตติยา. ทฺวีหิ  ทฺวีภิ

 จตุตถี. ทฺวินฺนํ  ทุวินฺนํ

 ปัญจมี. ทฺวีหิ  ทฺวีภิ

 ฉัฏฐี. ทฺวินฺนํ  ทุวินฺนํ

 สัตตมี. ทฺวีสุ

๒๓๐. ติ-จตุนฺนํ  ติสฺโส-จตสฺโส-ตโย-จตฺตาโร-ตีณิ-จตฺตาริ.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท.  ติสฺโสจตสฺโสตโยจตฺตาโรตีณิจตฺตาริ อ.การแปลงเป็น ติสฺโส, จตสฺโส, ตโย,  

จตฺตาโร, ตีณิ, จตฺตาริ ท.  ติจตุนฺนํ แห่ง ติ และ จตุสังขยา ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺต ิ ย่อมมี.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย, ติสฺโส, ตีณิ และแปลง จตุ กับ โย เป็น จตฺตาโร, จตสฺโส, 

จตฺตาริ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ติจตุนฺนํ, ติสฺโสจตสฺโสตโยจตฺตาโรตีณิจตฺตาริ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตโย  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย ติ+โย  ตโย = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ตโย. (ตโย ปุริสา. อ.บุรุษ ท. สามคน)

ทำ ตัวรูป ตโย  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ติ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย ติ+โย  ตโย = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ตโย. (ตโย ปุริเส ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งบุรุษ ท. สามคน)
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ทำ ตัวรูป ตีห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง หิ ตติยาวิภัตติ ติ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี ตฺ  อิ  อี + หิ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี ตีหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตีหิ. (ด้วย...  สาม ท.)

ทำ ตัวรูป ตีภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง หิ ตติยาวิภัตติ ติ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อิ เป็น อี ตฺ  อิ  อี + หิ = สุนํหิสุ จ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ ตฺ  อี + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ี ตีภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตีภิ. (ด้วย...  สาม ท.)

๒๓๑. อิณฺณ’มิณฺณนฺนํ  ตีหิ  สงฺขฺยาหิ.

 นํ อ.นํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตีหิ  สงฺขฺยาหิ จากติสังขยา  อิณฺณมิณฺณนฺนํ แปลงเป็น อิณฺณํ และ 

อิณฺณนฺนํ  โหติ ย่อมเป็น.

 (หลังจากติสังขยา แปลงนํวิภัตติ เป็น อิณฺณํ และ อิณฺณนฺนํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ติณฺณํ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ติ + นํ  = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากติสังขยา แปลง นํ เป็น อิณฺณํ ติ + นํ  อิณฺณํ = อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + อิณฺณํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลังๆ เป็นปกติ ตฺ  อิ + อิณฺณํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติณฺณํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติณฺณํ. (ติณฺณํ ปุริสานํ. แก่บุรุษ ท. ทั้งสาม)
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ทำ ตัวรูป ติณฺณนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ติ + นํ  = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากติสังขยา แปลงนํ เป็นอิณฺณนฺนํ ติ + นํ  อิณฺณนฺนํ = อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิ.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + อิณฺณนฺนํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อิ + อิณฺณนฺนํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติณฺณนฺนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติณฺณนฺนํ. (ติณฺณนฺนํ ปุริสานํ. แก่บุรุษ ท. ทั้งสาม)

ติสทฺทปทมาลา (สาม) ปุงลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. ตโย

 ทุติยา. ตโย

 ตติยา. ตีหิ  ตีภิ

 จตุตถี. ติณฺณํ  ติณฺณนฺนํ

 ปัญจมี. ตีหิ  ตีภิ

 ฉัฏฐี. ติณฺณํ  ติณฺณนฺนํ

 สัตตมี. ตีสุ

ทำ ตัวรูป ติสฺโส  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับโย เป็นติสฺโส ติ+โย  ติสฺโส = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺโส. (ติสฺโส อิตฺถิโย. อ.หญิง ท. สามคน)

ทำ ตัวรูป ติสฺโส  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ติ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับโย เป็นติสฺโส ติ+โย  ติสฺโส = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺโส. (ติสฺโส อิตฺถิโย ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งหญิง ท. สามคน)
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ทำ ตัวรูป ติสฺสนฺน ํ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ติ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ลง สฺสํอาคม ติ + สฺสํ -นํ = จศัพท์ ใน โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

 เพราะพยัญชนะ แปลง นิคหิต เป็น นฺ ติ + สฺส   ํ  นฺ  -นํ = วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติสฺสนฺนํ. (ติสฺสนฺนํ อิตฺถีนํ. แก่หญิง ท. สามคน)

ติสทฺทปทมาลา (สาม) อิตถีลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. ติสฺโส

 ทุติยา. ติสฺโส

 ตติยา. ตีหิ  ตีภิ

 จตุตถี. ติสฺสนฺนํ

 ปัญจมี. ตีหิ  ตีภิ

 ฉัฏฐี. ติสฺสนฺนํ

 สัตตมี. ตีสุ

ทำ ตัวรูป ตีณ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับ โย เป็น ตีณิ ติ+โย  ตีณิ = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ตีณิ. (ตีณิ กุลานิ. อ.ตระกูล ท. ทั้งสาม) 

ทำ ตัวรูป ตีณ ิ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง โย ทุติยาวิภัตติ ติ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง ติ กับ โย เป็น ตีณิ ติ+โย  ตีณิ = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  ตีณิ. (ตีณิ กุลานิ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งตระกูล ท. ทั้งสาม)

ทำ ตัวรูป ติณฺณํ  ศัพท์เดิมคือ = ติ

 หลัง ติ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ติ + นํ  = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากติสังขยา แปลง นํ เป็น อิณฺณํ ติ + นํ  อิณฺณํ = อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิ.
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 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อิ ตฺ  อิ + อิณฺณํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตฺ  อิ + อิณฺณํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ ติณฺณํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ติณฺณํ. (ติณฺณํ กุลานํ. แก่ตระกูล ท. ทั้งสาม)

 หมายเหตุ:- ติศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติ จนถึงสัตตมีวิภัตติ มีรูปเหมือนติศัพท์ในปุงลิงค์

ติสทฺทปทมาลา (สาม) นปุงสกลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. ตีณิ

 ทุติยา. ตีณิ

 ตติยา. ตีหิ  ตีภิ

 จตุตถี. ติณฺณํ  ติณฺณนฺนํ

 ปัญจมี. ตีหิ  ตีภิ

 ฉัฏฐี. ติณฺณํ  ติณฺณนฺนํ

 สัตตมี. ตีสุ

ทำ ตัวรูป จตฺตาโร  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ จตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโย แปลง จตุ กับ โย เป็น จตฺตาโร จตุ+โย  จตฺตาโร = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  จตฺตาโร. (จตฺตาโร ปุริสา. อ.บุรุษ ท. สี่คน)

ทำ ตัวรูป จตุโร  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ จตุ + โย = ลิงฺคตฺเถป€มา.

 หลังจตุศัพท์ แปลง โย เป็น โอ จตุ + โย  โอ = ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ตุ.

 เพราะสระหลัง ลง รฺอาคม จตุ + รฺ -โอ = ยวมทนตรลา จาคมา.

 นำ พยัญชนะ รฺ ไปประกอบกับสระ โอ จตุโร = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตุโร. (จตุโร ปุริสา. อ.บุรุษ ท. สี่คน)
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ทำ ตัวรูป จตูห ิ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ จตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ จตฺ  อุ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู จตฺ  อุ  อู + หิ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ู จตูหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตูหิ. (ด้วย...  สี่ ท.)

ทำ ตัวรูป จตุพฺภ ิ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง หิ ตติยาวิภัตติ จตุ + หิ = กรเณ ตติยา.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ จตุ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 พฺ อสทิสเทวภาวะ จตุ + พฺ -ภิ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตุพฺภิ. (ด้วย...  สี่ ท.)

ทำ ตัวรูป จตุนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ จตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคม จตุ + นฺ -นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตุนฺนํ. (แก่...  สี่ ท.)

ทำ ตัวรูป จตูส ุ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง สุ สัตตมีวิภัตติ จตุ + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ จตฺ  อุ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู จตฺ  อุ  อู + สุ = สุนํหิสุ จ.

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ู จตูสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตูสุ. (ใน...  สี่ ท.)
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จตุสทฺทปทมาลา (สี่) ปุงลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. จตฺตาโร  จตุโร

 ทุติยา. จตฺตาโร  จตุโร

 ตติยา. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 จตุตถี. จตุนฺนํ

 ปัญจมี. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 ฉัฏฐี. จตุนฺนํ

 สัตตมี. จตูสุ

ทำ ตัวรูป จตสฺโส  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ จตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโย แปลง จตุ กับ โย เป็น จตสฺโส จตุ+โย  จตสฺโส = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  จตสฺโส. (จตสฺโส อิตฺถิโย. อ.หญิง ท. สี่คน)

ทำ ตัวรูป จตสฺสนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ จตุ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ ลง สฺสํอาคม จตุ + สฺสํ -นํ = จศัพท์ใน โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

 เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิต เป็น นฺ จตุ + สฺส   ํ  นฺ -นํ = วคฺคนฺตํ วา วคเค.

 แยกพยัญชนะ ตฺ ออกจากสระ อุ จตฺ  อุ + สฺสนฺนํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 แปลง อุ เป็น อ จตฺ  อุ  อ + สฺสนฺนํ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ จตสฺสนฺนํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตสฺสนฺนํ. (จตสฺสนฺนํ อิตฺถีนํ. แก่...  หญิง ท. สี่คน)
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จตุสทฺทปทมาลา (สี่) อิตถีลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. จตสฺโส

 ทุติยา. จตสฺโส

 ตติยา. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 จตุตถี. จตสฺสนฺนํ

 ปัญจมี. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 ฉัฏฐี. จตสฺสนฺนํ

 สัตตมี. จตูสุ

ทำ ตัวรูป จตฺตาร ิ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง โย ปฐมาวิภัตติ จตุ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโย แปลง จตุ กับ โย เป็น จตฺตาริ จตุ+โย  จตฺตาริ = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  จตฺตาริ. (จตฺตาริ กุลานิ. อ.ตระกูล ท. สี่ตระกูล)

ทำ ตัวรูป จตฺตาร ิ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง โย ทุติยาวิภัตติ จตุ + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโย แปลง จตุ กับ โย เป็น จตฺตาริ จตุ+โย  จตฺตาริ = ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  จตฺตาริ. (จตฺตาริ กุลานิ. ซึ่ง...ตระกูล ท. สี่ตระกูล)

ทำ ตัวรูป จตุนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = จตุ

 หลัง จตุ ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ จตุ + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคม จตุ + นฺ -นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  จตุนฺนํ. (แก่...  สี่ ท.)
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จตุสทฺทปทมาลา (สี่) นปุงสกลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. จตฺตาริ

 ทุติยา. จตฺตาริ

 ตติยา. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 จตุตถี. จตุนฺนํ

 ปัญจมี. จตูหิ  จตูภิ  จตุพฺภิ

 ฉัฏฐี. จตุนฺนํ

 สัตตมี. จตูสุ

การกำ หนดลิงค์และวจนะของสังขยา

 (๑) ตั้งแต่ ทฺวิ ถึง อฏฺ€ารส (๒-๑๘) เป็นพหุวจนะ สามลิงค์

 (๒) ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺ€นวุติ (๑๙-๙๘) เป็นเอกวจนะ อิตถีลิงค์

 (๓) ตั้งแต่ เอกูนสตํ ถึง อสงฺเขฺยยฺย เป็นนปุงสกลิงค์ ๒ วจนะ

 (๔) โกฏิ, ปโกฏิ, โกฏิปโกฏิ และ อกฺโขภิณี เป็นอิตถีลิงค์ ๒ วจนะ

คาถา แสดงการกำ หนดลิงค์และวจนะของสังขยา

 ทฺวาทโย  อฏฺ€ารสนฺตา  ติลิงฺเค  พหุวาจกา

 วีสตฺยาที  นวุตฺยนฺตา อิตฺถิลิงฺเคกวาจกา.

 สตาที  อสงฺขฺเยยฺยนฺตา นปุ™สกา  ทฺวิวาจกา

 โกฏิปภุตฺยกฺโขภิณี อิตฺถิลิงฺคา  ทฺวิวาจกา.

สังขยาทั้งหลายมี ทฺวิ เป็นต้น ถึง อฏฺ€ารส เป็นพหุวจนะ ในลิงค์ทั้ง ๓, 

ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺ€นวุติ เป็นอิตถีลิงค์ เอกวจนะเท่านั้น, ตั้งแต่ 

เอกูนสตํ ถึง อสงฺเขฺยยฺย เป็นนปุงสกลิงค์ ๒ วจนะ, โกฏิ, ปโกฏิ,  

โกฏิปฺปโกฏิ และ อกฺโขภิณี เป็นอิตถีลิงค์ ๒ วจนะ 

จบ สัพพนาม ไตรลิงค์
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๒.๔.๒ สัพพน�ม อลิงคน�ม

๒๓๒. ตฺว’มหํ  สิมฺหิ  จ.

 สิมฺหิ ในเพราะสิวิภัตติ  ตฺวมหํ  จ อ.การแปลงเป็น ตฺวํ และ อหํ ท. ด้วย  ตุมฺหมฺหากํ แห่ง ตุมฺห และ อมฺห

ศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะสิวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ สิ เป็น ตฺวํ และแปลง อมฺห กับ สิ เป็น อหํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร 

คือ แปลง ตุมฺห กับ สิ เป็น ตุวํ.

ทำ ตัวรูป ตฺว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ตุมฺห + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ สิ เป็น ตฺวํ ตุมฺห+สิ  ตฺวํ = ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺวํ. (อ.ท่าน)

ทำ ตัวรูป ตุว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ตุมฺห + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ สิ เป็น ตุวํ ตุมฺห+สิ  ตุวํ = จศัพท์ใน ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุวํ. (อ.ท่าน)

ทำ ตัวรูป อหํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง สิ ปฐมาวิภัตติ อมฺห + สิ = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะสิวิภัตติ แปลงอมฺหกับ สิ เป็น อหํ อมฺห+สิ  อหํ = ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อหํ. (อ.ข้าพเจ้า)

ทำ ตัวรูป ตุมฺเห  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง โย ปฐมาวิภัตติ ตุมฺห + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากสัพพนาม แปลง โย เป็น เอ ตุมฺห + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ ตุมฺเห = นเย ปรํ ยุตฺเต. 
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  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺเห. (อ.ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺเห  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ปฐมาวิภัตติ อมฺห + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 หลังจากสัพพนาม แปลง โย เป็น เอ อมฺห + โย  เอ = สพฺพนามการเต ป€โม.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ อมฺเห = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺเห. (อ.ข้าพเจ้า ท.)

๒๓๓. มยํ  โยมฺหิ  ป€เม.

 โยมฺหิ ในเพราะโยวิภัตติ  ป€เม อันเป็นปฐมา  มย ํ อ.การแปลงเป็น มยํ   อมฺหสฺส แห่งอมฺหศัพท์  สวิภตฺติสฺส  

อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหต ิย่อมมี.

 (เพราะโยปฐมาวิภัตติ แปลง อมฺห กับ โย เป็น มยํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป มยํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ปฐมาวิภัตติ  อมฺห + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงอมฺหกับโย เป็น มยํ อมฺห+โย  มยํ = มยํ โยมฺหิ ป€เม.

  สำ เร็จรูปเป็น  มยํ. (มยํ คจฺฉาม. อ.ข้าพเจ้า ท. จะไป)

๒๓๔. ตวํ-มมญฺ’จ  นวา.

 อํมฺหิ จ ในเพราะอํวิภัตติด้วย  ตวํมม ํอ.การแปลงเป็น ตวํ และมมํ ท. ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺห

ศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี  นวา บ้าง.

 (เพราะอํวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ อํ เป็น ตวํ และแปลง อมฺห กับ อํ เป็น มมํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ตวํมมํ, จ, นวา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “อํมฺหิ” 

มาไว้ในสูตรนี้.
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ทำ ตัวรูป ตว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลงตุมฺหกับอํ เป็น ตวํ ตุมฺห+อํ  ตวํ = ตวํมมญฺจ นวา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตวํ. (ตวํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งท่าน)

ทำ ตัวรูป มม ํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลงอมฺหกับอํ เป็น มมํ อมฺห+อํ  มมํ = ตวํมมญฺจ นวา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มมํ. (มมํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งข้าพเจ้า)

๒๓๕. ตํ-ม’มํมฺหิ.

 อํมฺหิ ในเพราะอํวิภัตติ  ตํมํ อ.การแปลงเป็น ตํ และมํ ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  

สวิภตฺตีน ํอันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะอํวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ อํ เป็น ตํ และแปลง อมฺห กับ อํ เป็น มํ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ตํมํ, อํมฺหิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ต ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง ตุมฺหกับอํ เป็น ตํ ตุมฺห+อํ  ตํ = ตํมมํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตํ. (ตํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งท่าน)

ทำ ตัวรูป ม ํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ อมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลง อมฺห กับ อํ เป็น มํ อมฺห+อํ  มํ = ตํมมํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มํ. (มํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งข้าพเจ้า)

๒๓๖. ตุมฺหสฺส  ตุวํ-ตฺว’มํมฺหิ.

 อํมฺหิ ในเพราะอํวิภัตติ  ตุวํตฺว ํอ.การแปลงเป็น ตุวํ และตฺวํ ท.  ตุมฺหสฺส แห่งตุมฺหศัพท์  สวิภตฺติสฺส อันเป็น

ไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺต ิ ย่อมมี.
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 (เพราะอํวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ อํ เป็น ตุวํ และ ตฺวํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ตุมฺหสฺส, ตุวํตฺวํ, อํมฺหิ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตุว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลงตุมฺหกับอํ เป็น ตุวํ ตุมฺห+อํ  ตุวํ = ตุมฺหสฺส ตุวํตฺวมํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุวํ. (ตุวํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งท่าน)

ทำ ตัวรูป ตฺว ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + อํ = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะอํวิภัตติ แปลงตุมฺหกับอํ เป็น ตฺวํ ตุมฺห+อํ  ตฺวํ = ตุมฺหสฺส ตุวํตฺวมํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺวํ. (ตฺวํ ปสฺส. อ.ท่าน จงดู ซึ่งท่าน)

๒๓๗. วา  ยฺว’ปฺป€โม.

 โย อ.โยวิภัตติ  อปฺป€โม อันไม่ใช่ปฐมา  ปโร อันเป็นเบื้องหลัง  ตุมฺหมฺเหหิ จากตุมฺหและอมฺหศัพท์ ท. 

อากํ แปลงเป็น อากํ  โหต ิย่อมเป็น  วา บ้าง.

 (หลังจากตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ แปลงโยทุติยาวิภัตติ เป็น อากํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ วา, โย, อปฺป€โม.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตุมฺหากํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากตุมฺหศัพท์ แปลง โย เป็น อากํ ตุมฺห + โย  อากํ = วา ยฺวปฺป€โม.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + อากํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + อากํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อา ตุมฺหากํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺหากํ. (ตุมฺหากํ ปสฺสามิ. อ.ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งท่าน ท.)
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ทำ ตัวรูป ตุมฺเห  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอการันต์ แปลง โย เป็น เอ ตุมฺห + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ ตุมฺเห = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺเห. (ตุมฺเห ปสฺสามิ. อ.ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺหากํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ อมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง โย เป็น อากํ อมฺห + โย  อากํ = วา ยฺวปฺป€โม.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + อากํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + อากํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อา อมฺหากํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺหากํ. (อมฺหากํ ปสฺสสิ. อ.ท่าน ย่อมเห็น ซึ่งข้าพเจ้า ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺเห  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ อมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง โย เป็น เอ อมฺห + โย  เอ = สพฺพโยนีนมาเอ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + เอ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + เอ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ อมฺเห = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺเห. (อมฺเห ปสฺสสิ. อ.ท่าน ย่อมเห็น ซึ่งข้าพเจ้า ท.)

๒๓๘. นามฺหิ  ตยา-มยา.

 นามฺหิ ในเพราะนาวิภัตติ  ตยามยา อ.การแปลงเป็น ตยา และมยา ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์ และอมฺห

ศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะนาวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ นา เป็น ตยา และแปลง อมฺห กับ นา เป็น มยา)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป ตยา  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นา ตติยาวิภัตติ ตุมฺห + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนา แปลง ตุมฺห กับ นา เป็น ตยา ตุมฺห+นา  ตยา = นามฺหิ ตยามยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตยา. (ด้วย...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป มยา  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นา ตติยาวิภัตติ อมฺห + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนา แปลง อมฺห กับ นา เป็น มยา อมฺห+นา  มยา = นามฺหิ ตยามยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มยา. (ด้วย...  ข้าพเจ้า)

๒๓๙. ตยา-ตยีนํ  ตกาโร  ตฺวตฺตํ  วา.

 ตกาโร อ.ตอักษร  ตยาตยีนํ ของ ตยา และ ตยิ ท.  อาปชฺชเต ย่อมถึง  ตฺวตฺตํ ซึ่งความเป็น ตฺว  วา 

บ้าง.

 (แปลง ตอักษรของ ตยา และ ตยิ เป็น ตฺว บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ตยาตยีนํ, ตกาโร, ตฺวตฺตํ, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตฺวยา  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นา ตติยาวิภัตติ ตุมฺห + นา = กรเณ ตติยา.

 เพราะนา แปลง ตุมฺหกับนา เป็น ตยา ตุมฺห+นา  ตยา = นามฺหิ ตยามยา.

 แปลง ต ของ ตยา เป็น ตฺว ต  ตฺว  ยา = ตยาตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺวยา. (ด้วย...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป ตุมฺเหห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง หิ ตติยาวิภัตติ ตุมฺห + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ตุมฺหฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ ตุมฺเหหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺเหหิ. (ด้วย...  ท่าน ท.)
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ทำ ตัวรูป อมฺเหภิ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง หิ ตติยาวิภัตติ อมฺห + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อมฺหฺ  อ  เอ + หิ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 หลังจากลิงค์ทั้งปวง แปลง หิ เป็น ภิ อมฺหฺ  เอ + หิ  ภิ = สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ อมฺเหภิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺเหภิ. (ด้วย...  ข้าพเจ้า ท.)

๒๔๐. สสฺสํ.

 อํ อ.การแปลงเป็น อํ  สสฺส แห่งสวิภัตติ  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  ตุมฺหมฺเหห ิจากตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  

โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (หลังจากตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ แปลง สวิภัตติ เป็น อํ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ สสฺส, อํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตุมฺห ํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตุมฺหศัพท์ แปลง ส เป็น อํ ตุมฺห + ส  อํ = สสฺสํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อ ตุมฺหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺหํ. (แก่...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป อมฺหํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง ส เป็น อํ อมฺห + ส  อํ = สสฺสํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อ อมฺหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺหํ. (แก่...  ข้าพเจ้า)
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๒๔๑. ตว-มม  เส.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  ตวมม อ.การแปลงเป็น ตว และ มม ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  

สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะสวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ ส เป็น ตว และแปลง อมฺห กับ ส เป็น มม)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ ส เป็น ตว ตุมฺห+ส  ตว = ตวมม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตว. (แก่...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป มม  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงอมฺหกับ ส เป็น มม อมฺห+ส  มม = ตวมม เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  มม. (แก่...  ข้าพเจ้า)

๒๔๒. ตุยฺหํ-มยฺหญฺ’จ.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  ตุยฺหํมยฺหญฺจ อ.การแปลงเป็น ตุยฺหํ และ มยฺหํ ท. ด้วย  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์ 

และอมฺหศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะสวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ ส เป็น ตุยฺหํ และแปลง อมฺห กับ ส เป็น มยฺหํ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ตุยฺหํมยฺหํ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “เส” จาก

สูตรว่า “ตวมม เส” มาไว้ในสูตรนี้.

ทำ ตัวรูป ตุยฺหํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงตุมฺหกับสเป็นตุยฺหํ ตุมฺห+ส  ตุยฺหํ = ตุยฺหํมยฺหญฺจ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุยฺหํ. (แก่...  ท่าน)
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ทำ ตัวรูป มยฺหํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงอมฺหกับสเป็นมยฺหํ อมฺห+ส  มยฺหํ = ตุยฺหํมยฺหญฺจ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มยฺหํ. (แก่...  ข้าพเจ้า)

๒๔๓. อมฺหสฺส  มมํ  สวิภตฺติสฺส  เส.

 เส ในเพราะสวิภัตติ  มมํ อ.การแปลงเป็น มมํ  อมฺหสฺส แห่งอมฺหศัพท์  สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ   

โหติ ย่อมมี.

 (เพราะสวิภัตติ แปลง อมฺห กับ ส เป็น มมํ)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป มมํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงอมฺหกับสเป็น มมํ อมฺห+ส  มมํ = อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส.

  สำ เร็จรูปเป็น  มมํ. (แก่...  ข้าพเจ้า)

๒๔๔. ตุมฺห’มฺเหหิ  น’มากํ.

 นํ อ.นํวิภัตติ  ปรํ อันเป็นเบื้องหลัง  ตุมฺหมฺเหหิ จาก ตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  อากํ แปลงเป็น อากํ ด้วย   

อํ แปลงเป็น อํ ด้วย  โหต ิย่อมเป็น.

 (หลังจากตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ แปลง นํวิภัตติ เป็น อํ และ อากํ)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ตุมฺหมฺเหหิ, นํ, อากํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ตุมฺหํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตุมฺหศัพท์ แปลง นํ เป็น อํ ตุมฺห + นํ  อํ = ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อ ตุมฺหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.
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  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺหํ. (แก่...  ท่าน ท.) 

ทำ ตัวรูป ตุมฺหากํ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากตุมฺหศัพท์ แปลง นํ เป็น อากํ ตุมฺห + นํ  อากํ = ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + อากํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ ตุมฺหฺ  อ + อากํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อา ตุมฺหากํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺหากํ. (แก่...  ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺหํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง นํ เป็น อํ อมฺห + นํ  อํ = ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + อํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + อํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อา อมฺหํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺหํ. (แก่...  ข้าพเจ้า ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺหากํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง นํ เป็น อากํ อมฺห + นํ  อากํ = ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + อากํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อมฺหฺ  อ + อากํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ อา อมฺหากํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺหากํ. (แก่...  ข้าพเจ้า ท.)
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ทำ ตัวรูป อสฺมากํ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 หลังจากอมฺหศัพท์ แปลง นํ เป็น อากํ อมฺห + นํ  อากํ = ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

 แปลง อมฺห เป็น อสฺม อมฺห  อสฺม + อากํ = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 แยกพยัญชนะ มฺ ออกจากสระ อ อสฺมฺ  อ + อากํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 ลบสระหน้า เพราะสระหลัง ๆ เป็นปกติ อสฺมฺ  อ + อากํ = สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

 นำ พยัญชนะ มฺ ไปประกอบกับสระ อา อสฺมากํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อสฺมากํ. (แก่...  ข้าพเจ้า ท.)

ทำ ตัวรูป ตยา  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ ตุมฺห + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากตุมฺหศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา ตุมฺห + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนา แปลง ตุมฺห กับ นา เป็น ตยา ตุมฺห+นา  ตยา = นามฺหิ ตยามยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตยา.  (แต่...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป มยา  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง สฺมา ปัญจมีวิภัตติ อมฺห + สฺมา = อปาทาเน ปญฺจมี.

 หลังจากอมฺหศัพท์ ตั้ง สฺมา เป็น นา อมฺห + สฺมา  นา = อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ

 เพราะนา แปลง อมฺห กับ นา เป็น มยา อมฺห+นา  มยา = นามฺหิ ตยามยา.

  สำ เร็จรูปเป็น  มยา. (แต่...  ข้าพเจ้า)

๒๔๕. ตุมฺห’มฺหากํ  ตยิ-มยิ.

 สฺมึมฺหิ ในเพราะสฺมึวิภัตติ  ตยิมยิ อ.การแปลงเป็น ตยิ และ มยิ ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหและอมฺหศัพท์ ท.  

สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมมี.

 (เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง ตุมฺห กับ สฺมึ เป็น ตยิ และแปลง อมฺห กับ สฺมึ เป็น มยิ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป ตยิ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตุมฺห + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึ แปลง ตุมฺห กับ สฺมึ เป็น ตยิ ตุมฺห+สฺมึ  ตยิ = ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตยิ. (ใน...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป ตฺวย ิ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ตุมฺห + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึ แปลง ตุมฺห กับ สฺมึ เป็น ตยิ ตุมฺห+สฺมึ  ตยิ = ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ.

 แปลง ต ของ ตยิ เป็น ตฺว ต  ตฺว  ยิ = ตยาตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ  วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตฺวยิ. (ใน...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป มยิ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ อมฺห + สฺมึ = โอกาเส สตฺตมี.

 เพราะสฺมึ แปลง อมฺห กับ สฺมึ เป็น มยิ อมฺห+สฺมึ  มยิ = ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  มยิ. (ใน...  ข้าพเจ้า)

ทำ ตัวรูป ตุมฺเหส ุ  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง สุ สัตตมีวิภัตติ ตุมฺห + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ ตุมฺหฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ ตุมฺหฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ ตุมฺเหสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตุมฺเหสุ. (ใน...  ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป อมฺเหส ุ  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง สุ สัตตมีวิภัตติ อมฺห + สุ = โอกาเส สตฺตมี.

 แยกพยัญชนะ หฺ ออกจากสระ อ อมฺหฺ  อ + สุ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสุวิภัตติ แปลง อ เป็น เอ อมฺหฺ  อ  เอ + สุ = สุหิสฺวกาโร เอ.

 นำ พยัญชนะ หฺ ไปประกอบกับสระ เอ อมฺเหสุ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อมฺเหสุ. (ใน...  ข้าพเจ้า ท.)
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๒๔๖. ปทโต  ทุติยา-จตุตฺถี-ฉฏฺ€ีสุ  โว-โน.

 ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ ในเพราะทุติยา จตุตถี และฉัฏฐีวิภัตติ ท.  พหุวจเนสุ อันเป็นพหุวจนะ  โวโน อ.การ

แปลงเป็น โว และ โน ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  สวิภตฺตีน ํอันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  ปเรสํ  

อันเป็นเบื้องหลัง  ปทโต จากบท  โหนฺติ ย่อมมี  นวา บ้าง.

 (เพราะทุติยา จตุตถี และฉัฏฐีวิภัตติฝ่ายพหูพจน์ แปลง ตุมฺห กับวิภัตติ เป็น โว และแปลง อมฺห กับวิภัตติ 

เป็น โน อยู่หลังจากบทอื่น บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ ปทโต, ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ, โวโน.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

เช่น. ปหาย  โว  คมิสฺสามิ. (ทุติยา) อ.ข้าพเจ้า ละแล้ว ซึ่งท่าน ท. จักไป.

 มา  โน  อชฺช  วิกนฺตึสุ. (ทุติยา) อ.ชน ท. อย่าตัดแล้ว ซึ่งเรา ท. ในวันนี้.

 ธมฺมํ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ. (จตุตถี) ดูก่อนภิกษุ ท. อ.เรา จักแสดง ซึ่งธรรม แก่เธอ ท.

 สํวิภเชถ  โน  รชฺเชน. (จตุตถี)  อ.บุคคล พึงแบ่ง ซึ่งราชสมบัติ แก่เรา ท. 

 ตุฏฺโ€สฺมิ  โว  ปกติยา. (ฉัฏฐี)  อ.เรา เป็นที่ยินดีแล้ว ของท่าน ท. โดยปกติ ย่อมเป็น.

 สตฺถา  โน  ภควา  อนุปฺปตฺโต. (ฉัฏฐี)  อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นศาสดา ของเรา ท. เสด็จถึงแล้ว.

ทำ ตัวรูป โว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ ตุมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงตุมฺหกับโยเป็น โว ตุมฺห+โย  โว = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โว. (ซึ่ง...  ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป โน  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ทุติยาวิภัตติ อมฺห + โย = กมฺมตฺเถ ทุติยา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงอมฺหกับโยเป็น โน อมฺห+โย  โน = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โน. (ซึ่ง...  ข้าพเจ้า ท.)

ทำ ตัวรูป โว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ นํ เป็น โว ตุมฺห+นํ  โว = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โว. (แก่...  ท่าน ท.)
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ทำ ตัวรูป โน  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นํ จตุตถีวิภัตติ อมฺห + นํ = สมฺปทาเน  จตุตฺถี.

 เพราะนํวิภัตติ แปล อมฺหกับ นํ เป็น โน อมฺห+นํ  โน = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โน. (แก่...  ข้าพเจ้า ท.)

ทำ ตัวรูป โว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ ตุมฺห + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ นํ เป็น โว ตุมฺห+นํ  โว = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โว. (แห่ง...  ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป โน  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ อมฺห + นํ = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะนํวิภัตติ แปลงอมฺหกับ นํ เป็น โน อมฺห+นํ  โน = ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โน. (แห่ง...  ข้าพเจ้า ท.)

๒๔๗. เต-เม’กวจเนสุ  จ.

 จตุตฺถีฉฏฺ€ีส ุ ในเพราะจตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติ ท.  เอกวจเนสุ อันเป็นเอกจนะ  เตเม อ.การแปลงเป็น เต                  

และ เม ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง   

ปทโต จากบท  โหนฺติ ย่อมมี  นวา บ้าง.

 (เพราะจตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ แปลง ตุมฺห กับ ส เป็น เต และแปลง อมฺห กับ ส เป็น เม อยู่หลัง

จากบทอื่น บ้าง)

 สูตรนี้ มี ๓ บท คือ เตเม, เอกวจเนสุ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า  

“ปทโต และ จตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ” มาไว้ในสูตรนี้.

เช่น. ททามิ  เต  คามวรานิ  ปญฺจ. (จตุตถี) อ.เรา จะให้ ซึ่งหมู่บ้านส่วย ท. ห้าหมู่บ้าน แก่ท่าน.

 ททาหิ  เม  คามวรํ. (จตุตถี)  อ.ท่าน จงให้ ซึ่งหมู่บ้านส่วย แก่ข้าพเจ้า.

 อิทํ  เต  รฏฺ€ํ. (ฉัฏฐี)  อ.แว่นแคว้นนี้ เป็นแว่นแคว้น ของท่าน ย่อมเป็น.

 อยํ  เม  ปุตฺโต. (ฉัฏฐี) อ.บุคคลนี้ เป็นบุตร ของเรา ย่อมเป็น.
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ทำ ตัวรูป เต  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ ตุมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ ส เป็น เต ตุมฺห+ส  เต = เตเมกวจเนสุ  จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เต. (แก่...  ท่าน)

ทำ ตัวรูป เม  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส จตุตถีวิภัตติ อมฺห + ส = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงอมฺหกับ ส เป็น เม อมฺห+ส  เม = เตเมกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เม. (แก่...  ข้าพเจ้า)  

ทำ ตัวรูป เต  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ตุมฺห + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงตุมฺหกับ ส เป็น เต ตุมฺห+ส  เต = เตเมกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เต. (แห่ง...  ท่าน)  

ทำ ตัวรูป เม  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ อมฺห + ส = สามิสฺมึ ฉฏฺ€ี.

 เพราะสวิภัตติ แปลงอมฺหกับ ส เป็น เม อมฺห+ส  เม = เตเมกวจเนสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เม. (แห่ง... ข้าพเจ้า) 

๒๔๘. น  อํมฺหิ.

 อํมฺห ิ ในเพราะอํวิภัตติ  เตเม อ.การแปลงเป็น เต และ เม ท.  ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.   

สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  ปทโต จากบท  น  โหนฺติ ย่อมไม่มี. 

 (เพราะอํวิภัตติ ห้ามแปลง ตุมฺห กับ อํ เป็น เต และห้ามแปลง อมฺห กับ อํ เป็น เม หลังจากบท)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น ปฏิเสธิวิธิสูตร คือห้ามแปลง ตุมฺห กับ อํ เป็น เต และห้ามแปลง อมฺห กับ อํ เป็น เม  

แม้จะอยู่หลังบท เช่น ปสฺเสยฺย ตํ วสฺสสตํ อโรคํ. อ.บุคคล พึงปรารถนาเห็น ซึ่งท่าน ผู้ไม่โรค สิ้นร้อยแห่งปี,  โส   

มมพฺรวิ.  อ.เขา ได้กล่าวแล้ว กะเรา.
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๒๔๙. วา  ตติเย  จ.

 ตติเย จ ในเพราะตติยาวิภัตติด้วย  เอกวจเน อันเป็นเอกวจนะ  เตเม อ.การแปลงเป็น เต และ เม ท. 

ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  ปทโต  

จากบท  โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง. 

 (เพราะตติยาวิภัตติฝ่ายเอกพจน์ แปลง ตุมฺห กับ นา เป็น เต และแปลง อมฺห กับ นา เป็น เม อยู่หลังจาก

บท บ้าง) 

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร. จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “เตเมกวจเน” จากสูตรว่า  

“เตเมกวจเนสุ จ” มาไว้ในสูตรนี้.

เช่น กตํ  เต  ปาปํ. (อนภิหิตกัตตา) อ.บาป อันท่าน กระทำ แล้ว.

 กตํ  เม  ปุญฺญํ. (อนภิหิตกัตตา) อ.บุญ อันข้าพเจ้า กระทำ แล้ว.

ทำ ตัวรูป เต  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง นา ตติยาวิภัตติ ตุมฺห + นา = กตฺตริ จ.

 เพราะนา แปลง ตุมฺห กับ นา เป็น เต ตุมฺห+นา  เต = วา ตติเย จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เต. (อันท่าน) 

ทำ ตัวรูป เม  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง นา ตติยาวิภัตติ อมฺห + นา = กตฺตริ จ.

 เพราะนา แปลง อมฺห กับ นา เป็น เม อมฺห+นา  เม = วา ตติเย จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เม. (อันข้าพเจ้า) 

๒๕๐. พหุวจเนสุ  โว-โน.

 ตติเยสุ ในเพราะตติยาวิภัตติ  พหุวจเนสุ อันเป็นพหุวจนะ โวโน อ.การแปลงเป็น โว และ โน ท.  

ตุมฺหมฺหากํ แห่งตุมฺหศัพท์และอมฺหศัพท์ ท.  สวิภตฺตีนํ อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง  ปทโต  

จากบท  โหนฺติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะตติยาวิภัตติฝ่ายพหูพจน์ แปลง ตุมฺห กับ หิ เป็น โว และแปลง อมฺห กับ หิ เป็น โน หลังจากบท 

บ้าง)
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 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ด้วยการแสดงเป็นพหุวจนะว่า “พหุวจเนสุ” เพราะโยปฐมาวิภัตติ 

แปลง ตุมฺห กับ โย เป็น โว และแปลง อมฺห กับ โย เป็น โน ได้.

เช่น   กตํ  โว  กมฺมํ. (ตติยา)  อ.กรรม อันท่าน ท. กระทำ แล้ว.

 กตํ  โน  กมฺมํ. (ตติยา)  อ.กรรม อันข้าพเจ้า ท. กระทำ แล้ว.

 คามํ  โว  คจฺเฉยฺยาถ. (ปฐมา) อ.ท่าน ท. พึงไป สู่หมู่บ้าน.

 คามํ  โน  คจฺเฉยฺยาม. (ปฐมา)  อ.เรา ท. พึงไป สู่หมู่บ้าน. 

ทำ ตัวรูป โว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง หิ ตติยาวิภัตติ ตุมฺห + หิ = กตฺตริ จ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลงตุมฺหกับหิ เป็น โว ตุมฺห+หิ  โว = พหุวจเนสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โว. (อันท่าน ท.) 

ทำ ตัวรูป โน  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง หิ ตติยาวิภัตติ อมฺห + หิ = กตฺตริ จ.

 เพราะหิวิภัตติ แปลงอมฺหกับหิเป็น โน อมฺห+หิ  โน = พหุวจเนสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โน. (อันข้าพเจ้า ท.) 

ทำ ตัวรูป โว  ศัพท์เดิมคือ = ตุมฺห

 หลัง ตุมฺห ลง โย ปฐมาวิภัตติ ตุมฺห + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงตุมฺหกับโยเป็น โว ตุมฺห+โย  โว = พหุวจเนสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โว. (อ.ท่าน ท.)

ทำ ตัวรูป โน  ศัพท์เดิมคือ = อมฺห

 หลัง อมฺห ลง โย ปฐมาวิภัตติ อมฺห + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 เพราะโยวิภัตติ แปลงอมฺหกับโยเป็น โน อมฺห+โย  โน = พหุวจเนสุ โวโน.

  สำ เร็จรูปเป็น  โน. (อ.ข้าพเจ้า ท.) 
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ตุมฺหสทฺทปทมาลา (ท่าน, เธอ, คุณ, เจ้า)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. ตฺวํ  ตุวํ ตุมฺเห  โว

ทุติยา. ตวํ  ตํ  ตฺวํ  ตุวํ ตุมฺหากํ  ตุมฺเห  โว

ตติยา. ตยา  ตฺวยา  เต ตุมฺเหหิ  ตุมฺเหภิ  โว

จตุตถี. ตุมฺหํ  ตว  ตุยฺหํ  เต ตุมฺหํ  ตุมฺหากํ  โว

ปัญจมี. ตยา ตุมฺเหหิ  ตุมฺเหภิ

ฉัฏฐี. ตุมฺหํ  ตว  ตุยฺหํ  เต ตุมฺหํ  ตุมฺหากํ  โว

สัตตมี. ตยิ  ตฺวยิ ตุมฺเหสุ

อมฺหสทฺทปทมาลา (ข้าพเจ้า, เรา, ผม, ดิฉัน)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. อหํ มยํ  อมฺเห  โน

ทุติยา. มํ  มมํ อมฺหากํ  อมฺเห  โน

ตติยา. มยา  เม อมฺเหหิ  อมฺเหภิ  โน

จตุตถี. อมฺหํ  มม  มยฺหํ  มมํ  เม อมฺหํ  อมฺหากํ  อสฺมากํ  โน

ปัญจมี. มยา   อมฺเหหิ  อมฺเหภิ

ฉัฏฐี. อมฺหํ  มม  มยฺหํ  มมํ  เม อมฺหํ  อมฺหากํ  อสฺมากํ  โน

สัตตมี. มยิ อมฺเหสุ

๒๕๑. ปญฺจาทีน’มกาโร.

 โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ ท. อกาโร อ.การแปลงเป็น ออักษร  อนฺตสฺส แห่งสระที่สุด  ปญฺจาทีนํ  (สงฺขฺยานํ)  

ของสังขยา ท.มี ปญฺจ เป็นต้น  วตฺตมานานํ อันเป็นไปอยู่  อิตฺถิปุมนปุํสเก ในอิตถีลิงค์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์   

สวิภตฺติสฺส อันเป็นไปกับด้วยวิภัตติ  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะโยวิภัตติ แปลงสระที่สุดของสังขยาศัพท์มี ปญฺจ เป็นต้นกับโยวิภัตติ เป็น อ ทั้งสามลิงค์)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ปญฺจาทีนํ, อกาโร.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.



474 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

ทำ ตัวรูป ปญฺจ  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ

 หลัง ปญฺจ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปญฺจ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปญฺจฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ ปญฺจฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ ปญฺจ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปญฺจ. (ปญฺจ ขนฺธา. อ.ขันธ์ ท. ห้า)

๒๕๒. ปญฺจาทีน’มตฺตํ.

 สุนํหิส ุในเพราะสุ นํและหิวิภัตติ ท.  อนฺโต (สโร) อ.สระที่สุด  ปญฺจาทีนํ (สงฺขฺยานํ) ของสังขยาศัพท์ ท. 

มี ปญฺจ เป็นต้น  อาปชฺชเต ย่อมถึง  อตฺตํ ซึ่งความเป็น อ.

 (เพราะสุ นํและหิวิภัตติ แปลงสระที่สุดของสังขยาศัพท์มี ปญฺจ เป็นต้น เป็น อ)

 สูตรนี้มี ๒ บท คือ ปญฺจาทีนํ, อตฺตํ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ปญฺจห ิ  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ

 หลัง ปญฺจ ลง หิ ตติยาวิภัตติ ปญฺจ + หิ = กรเณ ตติยา.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปญฺจฺ  อ + หิ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะหิวิภัตติ แปลง อ เป็น อ ปญฺจฺ  อ  อ + หิ = ปญฺจาทีนมตฺตํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ ปญฺจหิ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปญฺจหิ. (ด้วย... ห้า ท.)

ทำ ตัวรูป ปญฺจนฺนํ  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ

 หลัง ปญฺจ ลง นํ จตุตถีวิภัตติ ปญฺจ + นํ = สมฺปทาเน จตุตฺถี.

 แยกพยัญชนะ จฺ ออกจากสระ อ ปญฺจฺ  อ + นํ = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะนํวิภัตติ แปลง อ เป็น อ ปญฺจฺ  อ  อ + นํ = ปญฺจาทีนมตฺตํ.

 นำ พยัญชนะ จฺ ไปประกอบกับสระ อ ปญฺจ + นํ = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 เพราะนํวิภัตติ ลง นฺอาคม ปญฺจ + นฺ -นํ = โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปญฺจนฺนํ. (แห่ง... ห้า ท.)
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ปญฺจสทฺทปทมาลา (ห้า) สามลิงค์

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. ปญฺจ

 ทุติยา. ปญฺจ

 ตติยา. ปญฺจหิ  ปญฺจภิ

 จตุตถี. ปญฺจนฺนํ

 ปัญจมี. ปญฺจหิ  ปญฺจภิ

 ฉัฏฐี. ปญฺจนฺนํ

 สัตตมี. ปญฺจสุ

สังขยาศัพท์ที่แจกตาม ปญฺจ มีดังนี้

ฉ    หก สตฺต     เจ็ด อฏฺ€    แปด นว     เก้า       ทส     สิบ

๒๕๓. เทฺวกฏฺ€าน’มากาโร  วา.

 สงฺขฺยาเน ในเพราะสังขยาศัพท์  อนฺโต (สโร) อ.สระที่สุด  เทฺวกฏฺ€านํ ของ ทฺวิ เอก และอฏฺ€ ท.   

อากาโร แปลงเป็น อาอักษร  โหติ ย่อมเป็น  วา โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี.

 (เพราะสังขยาศัพท์ แปลงสระที่สุดของ ทฺวิ เอก และอฏฺ€ เป็น อา โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ เทฺวกฏฺ€านํ, อากาโร, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป เอกาทส  ศัพท์เดิมคือ = เอก + ทส

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ เอกฺ  อ + ทส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสังขยาศัพท์ แปลง อ เป็น อา เอกฺ  อ  อา + ทส = เทฺวกฏฺ€านมากาโร วา.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อา เอกาทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลัง เอกาทส ลง โย ปฐมาวิภัตติ เอกาทส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ เอกาทสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ เอกาทสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ เอกาทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอกาทส. (สิบเอ็ด)
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๒๕๔. เอกาทิโต  ทส  ร  สงฺขฺยาเน.

 สงฺขฺยาเน ในเพราะสังขยาศัพท์  ร อ.การแปลงเป็น ร ทส  แห่ง ท ของ ทสศัพท์  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง   

เอกาทิโต (สงฺขฺยาสทฺทโต) จากสังขยาศัพท์ ท. มี เอกศัพท์เป็นต้น  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสังขยาศัพท์ แปลง ท ของทสศัพท์ ที่เป็นเบื้องหลังจากสังขยาศัพท์มี เอก เป็นต้น เป็น ร บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  อาทิศัพท์ : หมายเอา ทฺวิ และติสังขยา

ทำ ตัวรูป เอการส  ศัพท์เดิมคือ = เอก + ทส

 หลังจากเอก แปลง ท ของทสเป็น ร เอก + ท  ร  ส = เอกาทิโต ทส ร สงฺขฺยาเน.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ เอกฺ  อ + รส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสังขยาศัพท์ แปลง อ เป็น อา เอกฺ  อ  อา + รส = เทฺวกฏฺ€านมากาโร วา.

 นำ พยัญชนะ กฺ ไปประกอบกับสระ อา เอการส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลัง เอการส ลง โย ปฐมาวิภัตติ เอการส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ เอการสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ เอการสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ เอการส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอการส. (สิบเอ็ด)

๒๕๕. วีสติ-ทเสสุ  พา  ทฺวิสฺส  ตุ.

 วีสติทเสส ุในเพราะวีสติศัพท์และทสศัพท์ ท.  พา อ.การแปลงเป็น พา  ทฺวิสฺส แห่งทฺวิศัพท์  โหติ ย่อมมี  

วา บ้าง.

 (เพราะวีสติศัพท์และทสศัพท์ แปลง ทฺวิ เป็น พา บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  ตุศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร

นี้ คือ เพราะตึสศัพท์ แปลง ทฺวิ เป็น พา ได้ เช่น  พาตฺตึส (ทฺวิ + ตึส).

ทำ ตัวรูป พารส  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ + ทส

 เพราะทสศัพท์ แปลง ทฺวิ เป็น พา ทฺวิ  พา + ทส = วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ.

 หลังจากสังขยา แปลง ท ของ ทส เป็น ร พา + ท  ร  ส = เอกาทิโต ทส ร สงฺขฺยาเน.

 หลัง พารส ลง โย ปฐมาวิภัตติ พารส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.
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 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ พารสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ พารสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ พารส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  พารส. (สิบสอง)

ทำ ตัวรูป ทฺวาทส  ศัพท์เดิมคือ = ทฺวิ + ทส

 แยกพยัญชนะ วฺ ออกจากสระ อิ ทฺวฺ  อิ + ทส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสังขยาศัพท์ แปลง อิ เป็น อา ทฺวฺ  อิ  อา + ทส = เทฺวกฏฺ€านมากาโร วา.

 นำ พยัญชนะ วฺ ไปประกอบกับสระ อา ทฺวาทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลัง ทฺวาาทส ลง โย ปฐมาวิภัตติ ทฺวาทส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ทฺวาทสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ ทฺวาทสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ทฺวาทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ทฺวาทส. (สิบสอง)

ทำ ตัวรูป เตรส  ศัพท์เดิมคือ = ติ + ทส

 เพราะทสศัพท์ แปลง ติ เป็น เต ติ  เต + ทส = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 หลังจากสังขยา แปลง ท ของทสเป็น ร เต + ท  ร  ส = เอกาทิโต ทส ร สงฺขฺยาเน.

 หลัง เตรส ลง โย ปฐมาวิภัตติ เตรส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ เตรสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ เตรสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ เตรส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  เตรส. (สิบสาม)
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๒๕๖. จตูปปทสฺส  โลโป  ตุ’ตฺตร-ปทาทิ-จสฺส  จุ-โจปิ  นวา.

 คณเน ในสังขยา  ตุ อ.ตุศัพท์  จตูปปทสฺส ของจตุศัพท์อันเป็นบทใกล้ของทสศัพท์  โลโป เป็นศัพท์ถูก

ลบ  โหติ ย่อมเป็น, จุโจปิ อ.การแปลงเป็น จุ และโจ ท.  อุตฺตรปทาทิจสฺส แห่งจอักษรอันเป็นเบื้องแรกของบทหลัง   

โหนฺติ ย่อมมี  นวา บ้าง.

 (ในสังขยา ลบตุศัพท์ของจตุอันเป็นบท่ใกล้ของทสศัพท์ และแปลง จ อันเบื้องแรกของบทหลัง เป็น จุ และ 

โจ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๗ บท คือ จตูปปทสฺส, โลโป, ตุ, อุตฺตรปทาทิจสฺส, จุโจ, อปิ, นวา.  เป็น โลปวิธิและอาเทสวิธิสูตร.  

อปิศัพท์ : มีอรรถ อวุตตฺสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้ คือ ให้ลบ จอักษรที่ไม่ใช่บทใกล้ในสังขยา 

และให้แปลง จอักษร เป็น จุ และโจ บ้าง อุทาหรณ์  ตาลีสํ,  จุตฺตาลีสํ,  โจตฺตาลีสํ,  จตฺตาลีสํ.

ทำ ตัวรูป จุทฺทส  ศัพท์เดิมคือ = จตุ + ทส

 ลบ ตุ ของจตุ และแปลง จ เป็น จุ จ  จุ  ตุ + ทส = จตูปปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิฯ

 ทฺ สทิสเทฺวภาวะ จุ + ทฺ -ทส = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 หลัง จุทฺทส ลง โย ปฐมาวิภัตติ จุทฺทส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ จุทฺทสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ จุทฺทสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ จุทฺทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  จุทฺทส. (สิบสี่)

ทำ ตัวรูป โจทฺทส  ศัพท์เดิมคือ = จตุ + ทส

 ลบ ตุ ของจตุ และแปลง จ เป็น โจ จ  โจ  ตุ + ทส = จตูปปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิฯ

 ทฺ สทิสเทฺวภาวะ โจ + ทฺ -ทส = ปร เทฺวภาโว €าเน.

 หลัง โจทฺทส ลง โย ปฐมาวิภัตติ โจทฺทส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ โจทฺทสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ โจทฺทสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ โจทฺทส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โจทฺทส. (สิบสี่)
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ทำ ตัวรูป ปนฺนรส  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ + ทส

 เพราะทสศัพท์ แปลง ปญฺจ เป็น ปนฺน ปญฺจ  ปนฺน + ทส = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 หลังจากสังขยา แปลง ท ของทสเป็น ร ปนฺน + ท  ร  ส = อฏฺ€าทิโต จ.

 หลัง ปนฺนรส ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปนฺนรส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปนฺนรสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ ปนฺนรสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ปนฺนรส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปนฺนรส. (สิบห้า)

ทำ ตัวรูป ปณฺณรส  ศัพท์เดิมคือ = ปญฺจ + ทส

 เพราะทสศัพท์ แปลง ปญฺจ เป็น ปณฺณ ปญฺจ  ปณฺณ + ทส = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

 หลังจากสังขยา แปลง ท ของทสเป็น ร ปณฺณ + ท  ร  ส = อฏฺ€าทิโต จ.

 หลัง ปณฺณรส ลง โย ปฐมาวิภัตติ ปณฺณรส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ ปณฺณรสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ ปณฺณรสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ ปณฺณรส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปณฺณรส. (สิบห้า)

๒๕๗. ทเส  โส  นิจฺจญฺจ.

 ทเส ในเพราะทสศัพท์  โส อ.การแปลงเป็น โส   ฉสฺส แห่งฉศัพท์  โหติ ย่อมมี  นิจฺจํ แน่นอน.

 (เพราะทสศัพท์ แปลง ฉ เป็น โส แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ ทเส, โส, นิจฺจํ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “ฉสฺส” 

จากสูตรว่า “ส ฉสฺส วา” มาไว้ในสูตรนี้.

๒๕๘. ล  ท-รานํ.

 ล อ.การแปลงเป็น ล  ทรานํ แห่ง ท และ ร ท.  สงฺขฺยานํ ของสังขยา ท.  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (แปลง ท และ ร ของสังขยา เป็น ล บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป โสฬส  ศัพท์เดิมคือ = ฉ + ทส

 เพราะทสศัพท์ แปลง ฉ เป็น โส ฉ  โส + ทส = ทเส โส นิจฺจญฺจ.

 แปลง ท ของสังขยา เป็น ล โส + ท  ล  ส = ล ทรานํ.

 หลัง โสฬส ลง โย ปฐมาวิภัตติ โสฬส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ โสฬสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ โสฬสฺ  อ+โย  อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ โสฬส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  โสฬส. (สิบหก)

๒๕๙. อฏฺ€าทิโต  จ.

 สงฺขฺยาเน ในเพราะสังขยาศัพท์  ร อ.การแปลงเป็น ร  ทส แห่ง ท ของทสศัพท์  ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง  

อฏฺ€าทิโต  (สงฺขฺยาสทฺทโต) จากสังขยาศัพท์ ท.มี อฏฺ€ เป็นต้น  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะสังขยาศัพท์ แปลง ท ของ ทสศัพท์ที่อยู่หลังจากสังขยาศัพท์มี อฏฺ€ เป็นต้น เป็น ร บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “ทส” และ “ร” มาไว้ในสูตร

นี้.  อาทิศัพท์ : หมายเอา ปญฺจ และสตฺตสังขยา

ทำ ตัวรูป อฏฺ€ารส  ศัพท์เดิมคือ = อฏฺ€ + ทส

 หลังจาก อฏฺ€ แปลง ท ของทส เป็น ร อฏฺ€ + ท  ร  ส = อฏฺ€าทิโต จ.

 แยกพยัญชนะ €ฺ ออกจากสระ อ อฏฺ€ฺ  อ + รส = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะสังขยาศัพท์ แปลง อ เป็น อา อฏฺ€ฺ  อ  อา + รส = เทฺวกฏฺ€านมากาโร วา.

 นำ พยัญชนะ €ฺ ไปประกอบกับสระ อา อฏฺ€ารส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

 หลัง อฏฺ€ารส ลง โย ปฐมาวิภัตติ อฏฺ€ารส + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 แยกพยัญชนะ สฺ ออกจากสระ อ อฏฺ€ารสฺ  อ + โย = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโยวิภัตติ แปลง อ กับ โย เป็น อ อฏฺ€ารสฺ  อ+โย อ = ปญฺจาทีนมกาโร.

 นำ พยัญชนะ สฺ ไปประกอบกับสระ อ อฏฺ€ารส = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อฏฺ€ารส. (สิบแปด)
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ทำ ตัวรูป กต ิ  ศัพท์เดิมคือ = กติ

 หลัง กติ ลง โย ปฐมาวิภัตติ กติ + โย = ลิงฺคตฺเถ ป€มา.

 ตั้ง อิ ชื่อ ฌ  กติ  ฌ + โย = อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

 หลังจาก อิ ที่ชื่อ ฌ ลบโยวิภัตติ กตฺ  อิ + โย = ฆปโต จ โยนํ โลโป.

 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อิ เป็น อี กตฺ  อิ  อี  = โยสุ กตนิการโลเปสุ  ทีฆํ.

 รัสสะ อี เป็น อิ กตฺ  อี  อิ   = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสาฯ

 นำ พยัญชนะ ตฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ กติ = นเย ปรํ ยุตฺเต. 

  สำ เร็จรูปเป็น  กติ. (อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานิ. อ.ธุระ ท. มีเท่าไร ในพระศาสนานี้)

กติสทฺทปทมาลา (เท่าไร)

 วิภัตติ พหุวจนะ

 ปฐมา. กติ

 ทุติยา. กติ

 ตติยา. กติหิ  กติภิ

 จตุตถี. กตินํ

 ปัญจมี. กติหิ  กติภิ

 ฉัฏฐี. กตินํ

 สัตตมี. กติสุ

จบ อลิงคนาม



๒.๕ วิภัตติปัจจยวิธ�น

 คำ ว่า “วิภัตติปัจจัยวิธาน” มาจาก “วิภัตติ + ปัจจัย + วิธาน” แปลว่า วิธีของปัจจัยที่ลงในอรรถของวิภัตติ 

หรือใช้แทนวิภัตติ หมายความว่า เป็นปัจจัย แต่ลงในอรรถของวิภัตติต่างๆ ใช้แทนวิภัตตินั่นเอง มี ๑๕ ตัว คือ โต, 

ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, หํ, หิญฺจนํ, ว, ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา และ ทาจนํปัจจัย รูปสำ เร็จเป็นนิบาต หรือเรียกว่าอัพยยศัพท์ 

มีวิธีการใช้ ดังนี้ 

  ๑)  โตปัจจัย ลงหลังจากสุทธนามบ้าง หลังสัพพนามบ้าง (๑) เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติ แปล

ว่า “ข้าง..., โดย...”, (๒) เป็นเครื่องหมายปัญจมีวิภัตติ แปลว่า “แต่..., จาก...., กว่า...,เพราะ...” และ (๓) เป็น

เครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ แปลว่า “ใน..., บน...”เป็นต้น ถ้าลงหลังสุทธนาม แปลออกสำ เนียงอายตนิบาตของวิภัตติได้

เลย ส่วนลงหลังวิเสสนสัพพนาม เวลาแปล ต้องโยคสุทธนามเข้ามาก่อน จึงจะแปลได้

  ๒)  ปัจจัย ๙ ตัวเหล่านี้ คือ ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, หํ, หิญฺจนํ และ วปัจจัย ลงหลังจากสัพพนาม  

เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ

  ๓)  ปัจจัย ๕ ตัวเหล่านี้ คือ ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา และ ทาจนํปัจจัย ลงหลังจากสัพพนาม  

เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ในอรรถกาลเวลา เรียกว่า กาลสัตตมี

๒๖๐. กฺวจิ  โต  ปญฺจมฺย’ตฺเถ.

 โต อ.โตปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปญฺจมฺยตฺเถ ในอรรถแห่งปัญจมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (ลงโตปัจจัยในอรรถปัญจมีวิภัตติ บ้าง)  

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  สูตรนี้ให้ลงโตปัจจัยหลังจากลิงค์ที่เป็นสุทธนามและสัพพนามทั้งปวง. 

ด้วยการแบ่งสูตร(ทฺวิธากรณโยควิภาค)ว่า “กฺวจิ  โต” สามารถลงโตปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ หลังจากศัพท์มี 

อาทิ เป็นต้นได้ เช่น อาทิโต (ในเบื้องต้น),  มชฺฌโต (ในท่ามกลาง) เป็นต้น   และลงโตปัจจัย ในอรรถตติยา

วิภัตติ หลังจากศัพท์มี อนิจฺจ เป็นต้น เช่น อนิจฺจโต สมฺมสติ (ย่อมพิจารณา โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง),  ทุกฺขโต  

(โดยความเป็นสภาพที่ทนได้ยาก) เป็นต้น.
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๒๖๑. ตฺวาทโย  วิภตฺติ-สญฺญาโย.

 ตฺวาทโย  ปจฺจยา อ.ปัจจัย ท.มี โต เป็นต้น  วิภตฺติสญฺญาโย มีชื่อว่าวิภัตติ  โหนฺติ ย่อมเป็น.

 (ตั้งโตปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่าวิภัตติ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น สัญญาสูตร.

ทำ ตัวรูป ปุริสโต  ศัพท์เดิมคือ = ปุริส

 หลัง ปุริส ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี ปุริส + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ ปุริส + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปุริสโต. (แต่...  บุรุษ)

ทำ ตัวรูป อิตฺถิโต  ศัพท์เดิมคือ = อิตฺถี

 หลัง อิตฺถี ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี อิตฺถี + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิตฺถี + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 แยกพยัญชนะ ถฺ ออกจากสระ อี อิตฺถฺ  อี + โต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโตปัจจัย รัสสะ อี เป็น อิ อิตฺถฺ  อี  อิ + โต = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสาฯ

 นำ พยัญชนะ ถฺ ไปประกอบกับสระ อ ิ อิตฺถิโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิตฺถิโต. (แต่...  หญิง)

เอวํ ราชโต  วา. (ราช + โต) แต่...พระราชา ก็ดี

 โจรโต  วา. (โจร + โต) แต่...โจร ก็ดี

 อคฺคิโต  วา. (อคฺคิ + โต) แต่...ไฟ ก็ดี

 คหปติโต วา. (คหปติ + โต)  แต่...คฤหบดี ก็ดี

 หตฺถิโต. (หตฺถี + โต) แต่...ช้าง (รัสสะ อี เป็น อิ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

 เหตุโต. (เหตุ + โต) แต่...เหตุ

 สพฺพญฺญุโต. (สพฺพญฺญู + โต) แต่...พระสัพพัญญูพุทธเจ้า (รัสสะ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

 กญฺญโต. (กญฺญา + โต) แต่...สาวน้อย (รัสสะ อา เป็น อ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

 ยุตฺติโต. (ยุตฺติ + โต) แต่...ความเหมาะสม

 ภิกฺขุนิโต. (ภิกฺขุนี + โต) แต่...ภิกษุณี (รัสสะ อี เป็น อิ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)
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 ยาคุโต. (ยาคุ + โต) แต่...ข้าวต้ม

 ชมฺพุโต. (ชมฺพู + โต) แต่...ต้นหว้า (รัสสะ อู เป็น อุ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

 จิตฺตโต. (จิตฺต + โต) แต่...จิต

 อายุโต. (อายุ + โต) แต่...อายุ

 หมายเหตุ:-  ศัพท์ที่มีทีฆสระเป็นที่สุดทุกศัพท์ หลังจากลงโตปัจจัยแล้ว ให้ทำ รัสสะ ด้วยสูตรว่า “กฺวจาทิ-

มชฺฌุตฺตรานํ  ทีฆรสฺสา  ปจฺจเยสุ  จ” ทุกครั้ง

ทำ ตัวรูป สพฺพโต  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี สพฺพ + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพโต. (แต่...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป ตโต  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี ต + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตโต. (แต่...  นั้น)

เอวํ ยโต. (ย + โต) แต่...ใด

 กตรโต. (กตร + โต) แต่...ไหน

 กตมโต. (กตม + โต) แต่...ไหน

 อิตรโต. (อิตร + โต) แต่...นอกนี้

 อญฺญโต. (อญฺญ + โต) แต่...อื่น

 เอกโต. (เอก + โต) แต่...หนึ่ง

 อุภยโต. (อุภย + โต) แต่...ทั้งสอง

 ปุพฺพโต. (ปุพฺพ + โต) แต่...ข้างหน้า

 ปรโต. (ปร + โต) แต่....ข้างหลัง

 อปรโต. (อปร + โต) แต่...อื่นอีก

 ทกฺขิณโต. (ทกฺขิณ + โต) แต่...ข้างใต้
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 อุตฺตรโต. (อุตฺตร + โต) แต่...ข้างบน

 อมุโต. (อมุ + โต) แต่...โน้น

๒๖๒. ตฺร-โต-เถสุ  จ.

 ตฺรโตเถสุ  จ ในเพราะ ตฺร โต และถปัจจัย ท. ด้วย  กุ อ.การแปลงเป็น กุ  กิสฺส แห่ง กึศัพท์  โหติ  

ย่อมมี.

 (เพราะ ตฺร โต และถปัจจัย แปลง กึศัพท์ เป็น กุ)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “กุ” มาไว้ในสูตรนี้.

ทำ ตัวรูป กุโต  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี กึ + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะโตปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + โต = ตฺรโตเถสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุโต. (แต่...  ไหน)

๒๖๓. สพฺพสฺเส’ตสฺสา’กาโร  วา.

 โตเถสุ ในเพราะโตปัจจัยและถปัจจัย ท.  อกาโร อ.การแปลงเป็น ออักษร  เอตสฺส แห่งเอตศัพท์  สพฺพสฺส  

ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะโตและถปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทั้งตัวเป็น อ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ สพฺพสฺส, เอตสฺส, อกาโร, วา.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อโต  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี เอต + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอต + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะโตปัจจัย แปลง เอต เป็น อ เอต  อ + โต = สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  อโต. (แต่...  นั่น)
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๒๖๔. เอ  โต-เถสุ  จ.

 โตเถสุ  จ ในเพราะโตปัจจัยและถปัจจัย ท.ด้วย  เอ อ.การแปลงเป็น เอ  เอตสฺส แห่งเอตศัพท์  สพฺพสฺส ทั้ง

ตัว  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะโตและถปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทั้งตัวเป็น เอ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท ์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาวธารณ กำ หนดว่า เพราะโต 

และ ถ ปัจจัย ต้องแปลง เอต เป็น อ และเป็น เอ เท่านั้น.

ทำ ตัวรูป เอตฺโต  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี เอต + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอต + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะโตปัจจัย แปลง เอต เป็น เอ เอต  เอ + โต = เอ โตเถสุ จ.

 ตฺ สทิสเทวภาวะ เอ + ตฺ -โต = ปร เทฺวภาโว €าเน.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตฺโต. (แต่...  นั่น)

๒๖๕. อิมสฺสิ  ถํ-ทานิ-ห-โต-เธสุ  จ.

 ถํทานิหโตเธสุ  ในเพราะ ถํ ทานิ ห โต และธปัจจัย ท.  อิ อ.การแปลงเป็น อิ  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์  สพฺพสฺส 

ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี  จ แน่นอน.

 (เพราะ ถํ ทานิ ห โต และธปัจจัย แปลง อิมศัพท์ทั้งตัวเป็น อิ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๔ บท คือ อิมสฺส, อิ, ถํทานิหโตเธสุ, จ.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาวธารณ 

กำ หนดว่า เพราะ ถํ ทานิ ห โต และธปัจจัย ต้องแปลง อิมศัพท์ทั้งตัวเป็น อิ แน่นอน.

ทำ ตัวรูป อิโต  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง โตปัจจัยในอรรถปัญจมี อิม + โต = กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะโตปัจจัย แปลง อิม เป็น อิ อิม  อิ + โต = อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิโต. (แต่...  นี้)

ทำ ตัวรูป อาทิโต  ศัพท์เดิมคือ = อาทิ

 หลัง อาทิ ลง โตปัจจัยในอรรถสัตตมี อาทิ + โต = “กฺวจิ  โต” โยควิภาคะใน ...
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 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ อาทิ + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  อาทิโต. (ใน...เบื้องต้น)

ทำ ตัวรูป ปจฺฉโต  ศัพท์เดิมคือ = ปจฺฉา

 หลัง ปจฺฉา ลง โตปัจจัยในอรรถสัตตมี ปจฺฉา + โต = “กฺวจิ  โต” โยควิภาคะใน ...

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ ปจฺฉา + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 แยกพยัญชนะ ฉฺ ออกจากสระ อา ปจฺฉฺ  อา + โต = ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะโตปัจจัย รัสสะ อา เป็น อ ปจฺฉฺ  อา  อ + โต = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสาฯ

 นำ พยัญชนะ ฉฺ ไปประกอบกับสระ อ ปจฺฉโต = นเย ปรํ ยุตฺเต.

  สำ เร็จรูปเป็น  ปจฺฉโต. (ในภายหลัง, ข้างหลัง)

เอวํ. มชฺฌโต. (มชฺฌ + โต) ในท่ามกลาง

 เอกโต. (เอก + โต) ในความเป็นอันเดียวกัน

 ปุรโต. (ปุร + โต) ในกาลก่อน, ข้างหน้า

 ปจฺฉโต. (ปจฺฉา + โต) ในภายหลัง, ข้างหลัง(รัสสะ อา เป็น อ = กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

 ปสฺสโต. (ปสฺส + โต) ในด้านข้าง

 ปิฏฺ€ิโต. (ปิฏฺ€ิ + โต) ในข้างหลัง

 ปาทโต. (ปาท + โต) ใกล้เท้า

 สีสโต. (สีส + โต) บนศีรษะ

 อคฺคโต. (อคฺค + โต). บนยอด

 มูลโต. (มูล + โต) ที่รากไม้, ใกล้โค้นไม้

 ปรโต. (ปร + โต) ในข้างหลัง

 

ทำ ตัวรูป อนิจฺจโต  ศัพท์เดิมคือ = อนิจฺจ

 หลัง อนิจฺจ ลง โตปัจจัยในอรรถตติยา อนิจฺจ + โต = “กฺวจิ  โต” โยควิภาคะใน ...

 ตั้ง โตปัจจัย ชื่อวิภัตติ อนิจฺจ + โต = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  อนิจฺจโต. (โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง)
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เอวํ. ทุกฺขโต  สมฺมสติ.  (ทุกฺข + โต) ย่อมพิจารณา โดยความเป็นสภาพที่ทนได้ยาก

 โรคโต. (โรค + โต) โดยความเป็นโรค

 คณฺฑโต. (คณฺฑ + โต) โดยความเป็นฝี

๒๖๖. ตฺร-ถ  สตฺตมิยา  สพฺพนาเมหิ.

 ตฺรถ อ.ตฺรและถปัจจัย ท.  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  สพฺพนาเมหิ จากสัพพนาม ท.  สตฺตมิยา  

ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากสัพพนาม ลง ตฺร และถปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สพฺพตฺร  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง ตฺรปัจจัยในอรรถสัตตมี สพฺพ + ตฺร = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ตฺรปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + ตฺร = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพตฺร. (ใน...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป สพฺพตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี สพฺพ + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ สพฺพ + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพตฺถ. (ใน...  ทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป ยตฺร  ศัพท์เดิมคือ = ย

 หลัง ย ลง ตฺรปัจจัยในอรรถสัตตมี ย + ตฺร = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ตฺรปัจจัย ชื่อวิภัตติ ย + ตฺร = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยตฺร. (ใน...  ใด)

ทำ ตัวรูป ยตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = ย

 หลัง ย ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี ย + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ ย + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ ย + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.
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  สำ เร็จรูปเป็น  ยตฺถ. (ใน...  ใด)

ทำ ตัวรูป ตตฺร  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ตฺรปัจจัยในอรรถสัตตมี ต + ตฺร = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ตฺรปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + ตฺร = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตตฺร. (ใน...  นั้น)

ทำ ตัวรูป ตตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี ต + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ ต + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตตฺถ. (ใน...  นั้น)

ทำ ตัวรูป กุตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะถปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + ถ = ตฺรโตเถสุ จ.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ กุ + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุตฺถ. (ใน...  ไหน)

ทำ ตัวรูป กตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะถปัจจัย แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + ถ = จศัพท์ ใน กิสฺส ก เว จ.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ ก + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  กตฺถ. (ใน...  ไหน)

เอวํ. อิตรตฺร. (อิตร + ตฺร) ใน...นอกนี้

 อิตรตฺถ. (อิตร + ถ) ใน...นอกนี้

 อญฺญตฺร. (อญฺญ + ตฺร) ใน...อื่น
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 อญฺญตฺถ. (อญฺญ + ถ) ใน...อื่น

 อุภยตฺร. (อุภย + ตฺร) ใน...ทั้งสอง

 อุภยตฺถ. (อุภย + ถ) ใน...ทั้งสอง

 ปรตฺร. (ปร + ตฺร) ใน...อื่น

 ปรตฺถ. (ปร + ถ) ใน...อื่น.

 กุตฺร. (กึ + ตฺร) ใน...ไหน (แปลง กึ เป็น กุ = ตฺรโตเถสุ จ)

 กุตฺถ. (กึ + ถ) ใน...ไหน

 กตฺถ. (กึ + ถ) ใน...ไหน (แปลง กึ เป็น ก = จศัพท์ใน กิสฺส ก เว จ)

 อมุตฺร. (อมุ + ตฺร) ใน...โน้น

 อมุตฺถ. (อมุ + ถ) ใน...โน้น

๒๖๗. เตฺร  นิจฺจํ.

 เตฺร ในเพราะตฺรปัจจัย  อกาโร อ.การแปลงเป็น อ อักษร  สพฺพสฺส  เอตสฺส  แห่งเอตศัพท์ทั้งตัว  โหต ิ  

ย่อมมี  นิจฺจํ แน่นอน.

 (เพราะตฺรปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทั้งตัวเป็น อ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป อตฺร  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง ตฺรปัจจัยในอรรถสัตตมี เอต + ตฺร = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ตฺรปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอต + ตฺร = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะตฺรปัจจัย แปลง เอต เป็น อ เอต  อ + ตฺร = เตฺร นิจฺจํ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺร. (ใน...  นั่น)

ทำ ตัวรูป อตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี เอต + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอต + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะถปัจจัย แปลง เอต เป็น อ เอต  อ + ถ = สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วา.

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ อ + ตฺ -ถ = วคฺเค  โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.
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  สำ เร็จรูปเป็น  อตฺถ. (ใน...  นั่น)

ทำ ตัวรูป เอตฺถ  ศัพท์เดิมคือ = เอต

 หลัง เอต ลง ถปัจจัยในอรรถสัตตมี เอต + ถ = ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

 ตั้ง ถปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอต + ถ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะถปัจจัย แปลง เอต เป็น เอ เอต  เอ + ถ = เอ โตเถสุ จ. 

 ตฺ อสทิสเทวภาวะ เอ + ตฺ -ถ = วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยป€มา.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตฺถ. (ใน...  นั่น)

๒๖๘. สพฺพโต  ธิ.

 ธิ อ.ธิปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  สพฺพโต จากสพฺพศัพท์  อตฺเถ ในอรรถ  สตฺตมิยา แห่ง 

สัตตมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากสพฺพศัพท์ ลง ธิปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป สพฺพธิ  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลัง สพฺพ ลง ธิปัจจัยในอรรถสัตตมี สพฺพ + ธิ = สพฺพโต ธิ.

 ตั้ง ธิปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + ธิ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพธิ. (ใน...  ทั้งปวง)

๒๖๙. กิสฺมา  โว.

 โว อ.วปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  กิสฺมา จากกึศัพท์  อตฺเถ ในอรรถ  สตฺตมิยา แห่งสัตตมี

วิภัตติ กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากกึศัพท์ ลง วปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.
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๒๗๐. กิสฺส  ก  เว  จ. 

 เว จ ในเพราะวปัจจัยด้วย  ก อ.การแปลงเป็น ก  กิสฺส แห่งกึศัพท์  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะวปัจจัย แปลง กึศัพท์ เป็น ก)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร 

คือ เพราะ ถ และหํปัจจัย ก็สามารถแปลง กึศัพท์เป็น ก ได้ เช่น กตฺถ, กหํ.

ทำ ตัวรูป กฺว  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง วปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + ว = กิสฺมา โว.

 ตั้ง วปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + ว = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะวปัจจัย แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + ว = กิสฺส ก เว จ.

 แยกพยัญชนะ กฺ ออกจากสระ อ กฺ  อ + ว = ปุพฺมโธ€ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

 เพราะวปัจจัย ลบ ออักษร กฺ  อ + ว = เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

  สำ เร็จรูปเป็น  กฺว. (กฺว คโตสิ ตฺวํ. อ.ท่าน เป็นผู้ไปแล้ว ในที่ไหน ย่อมเป็น)

๒๗๑.  หึ-หํ-หิญฺจนํ.

 หึหํหิญฺจน ํ อ.หึ หํ และหิญฺจนํปัจจัย ท.  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  กิสฺมา จากกึศัพท์  อตฺเถ ในอรรถ  

สตฺตมิยา แห่งสัตตมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากกึศัพท์ ลง หึ หํ และหิญฺจนํปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มีบทเดียว.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.

๒๗๒. กุ  หึ-หํสุ  จ.

 หึหํสุ จ ในเพราะหึและหํปัจจัย ท.ด้วย  กุ อ.การแปลงเป็น กุ  กิสฺส แห่งกึศัพท์  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะหึและหํปัจจัย แปลง กึศัพท์ เป็น กุ) 

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อวุตฺตสมุจฺจย รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร

นี้ คือ แม้เพราะหิญฺจนํและทาจนํปัจจัยเป็นต้น ให้แปลง กึศัพท์เป็น กุ ได้ เช่น  กุหิญฺจนํ,  กุทาจนํ.
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ทำ ตัวรูป กุหึ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง หึปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + หึ = หึหํหิญฺจนํ.

 ตั้ง หึปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + หึ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะหึปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + หึ = กุ หึหํสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุหึ. (ใน...  ไหน)

ทำ ตัวรูป กุหํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง หํปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + หํ = หึหํหิญฺจนํ.

 ตั้ง หํปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + หํ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะหํปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + หํ = กุ หึหํสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุหํ. (ใน...  ไหน)

ทำ ตัวรูป กุหิญฺจนํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง หิญฺจนํปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + หิญฺจนํ = หึหํหิญฺจนํ.

 ตั้ง หิญฺจนํปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + หิญฺจนํ  = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะหิญฺจนํปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + หิญฺจนํ  = จศัพท์ใน กุ หึหํสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุหิญฺจนํ. (ใน...  ไหน)

ทำ ตัวรูป กหํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง หํปัจจัยในอรรถสัตตมี กึ + หํ = หึหํหิญฺจนํ.

 ตั้ง หํปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + หํ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะหํปัจจัย แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + หํ = จศัพท์ ใน กิสฺส ก เว จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กหํ. (ใน...  ไหน)

๒๗๓. ตมฺหา  จ.

 หึหํ อ.หึและหํปัจจัย ท.  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  ตมฺหา จ จาก ตศัพท์ด้วย  อตฺเถ ในอรรถ  

สตฺตมิยา แห่งสัตตมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากตศัพท์ ลง หึ และหํปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “หึหํ” มาไว้ในสูตรนี้.
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ทำ ตัวรูป ตห ึ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง หึปัจจัยในอรรถสัตตมี ต + หึ = ตมฺหา จ.

 ตั้ง หึปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + หึ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตหึ. (ใน...  นั้น)

ทำ ตัวรูป ตห ํ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง หํปัจจัยในอรรถสัตตมี ต + หํ = ตมฺหา จ.

 ตั้ง หํปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + หํ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตหํ. (ใน...  นั้น)

๒๗๔. อิมสฺมา  ห-ธา  จ.

 หธา จ อ.หและธปัจจัย ท.ด้วย  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  อิมสฺมา จาก อิมศัพท์  อตฺเถ ในอรรถ   

สตฺตมิยา แห่งสัตตมีวิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากอิมศัพท์ ลง ห และธปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาวธารณ ตัดสินชี้ขาดว่า “หปัจจัย และ ธ

ปัจจัย” ต้องลงหลังจากอิมศัพท์ ในอรรถสัตตมีวิภัตติเท่านั้น.

ทำ ตัวรูป อิห  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง หปัจจัยในอรรถสัตตมี อิม + ห = อิมสฺมา หธา จ.

 ตั้ง หปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + ห = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะหปัจจัย แปลง อิม เป็น อิ อิม  อิ + ห = อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิห. (ใน...  นี้)

ทำ ตัวรูป อิธ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง ธปัจจัยในอรรถสัตตมี อิม + ธ = อิมสฺมา หธา จ.

 ตั้ง ธปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + ธ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะธปัจจัย แปลง อิม เป็น อิ อิม   อิ + ธ = อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิธ. (ใน...  นี้)
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๒๗๕. ยโต  หึ.

 หึ อ.หึปัจจัย  โหติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  ยโต จาก ยศัพท์  อตฺเถ ในอรรถ  สตฺตมิยา แห่งสัตตมี

วิภัตติ  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากยศัพท์ ลง หึปัจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตติ บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป ยหึ  ศัพท์เดิมคือ = ย

 หลัง ย ลง หึปัจจัยในอรรถสัตตมี ย + หึ = ยโต หึ.

 ตั้ง หึปัจจัย ชื่อวิภัตติ ย + หึ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย. 

  สำ เร็จรูปเป็น  ยหึ. (ใน...  ใด)

๒๗๖. กึ-สพฺพ’ญฺเญ’ก-ย-กุหิ  ทา-ทาจนํ.

 ทาทาจนํ อ.ทา และทาจนํปัจจัย ท.   โหนฺติ ย่อมลง   ปรํ ในเบื้องหลัง   กึสพฺพญฺเญกยกุหิ จาก กึ สพฺพ 

อญฺญ เอก ย และกุศัพท์ ท.  อตฺเถ ในอรรถ  สตฺตมิยา แห่งสัตตมีวิภัตติ  กาเล ในอรรถกาล  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจาก กึ สพฺพ อญฺญ เอก ย และกุศัพท์ ลง ทา และทาจนํปัจจัย ในอรรถกาลสัตตมี บ้าง)

 สูตรนี้มี ๒ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.

ทำ ตัวรูป กทา  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลัง กึ ลง ทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี กึ + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะทาปัจจัย แปลง กึ เป็น ก กึ  ก + ทา = จศัพท์ ใน กิสฺส ก เว จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กทา. (ในกาลไร)

๒๗๗. สพฺพสฺส  โส  ทามฺหิ  วา.

 ทามฺหิ ในเพราะทาปัจจัย  โส อ.การแปลงเป็น ส  สพฺพสฺส แห่งสพฺพศัพท์  โหติ ย่อมมี  วา บ้าง.

 (เพราะทาปัจจัย แปลงสพฺพศัพท์ เป็น ส บ้าง)

 สูตรนี้มี ๔ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป สทา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลังสพฺพ ลงทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี สพฺพ + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะทาปัจจัย แปลง สพฺพ เป็น ส สพฺพ  ส + ทา = สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา.

  สำ เร็จรูปเป็น  สทา. (ในกาลทุกเมื่อ) (สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต)

ทำ ตัวรูป สพฺพทา  ศัพท์เดิมคือ = สพฺพ

 หลังสพฺพ ลงทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี สพฺพ + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ สพฺพ + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  สพฺพทา. (ในกาลทุกเมื่อ, ในกาลทั้งปวง)

ทำ ตัวรูป อญฺญทา  ศัพท์เดิมคือ = อญฺญ

 หลังอญฺญ ลงทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี อญฺญ + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ อญฺญ + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  อญฺญทา. (ในกาลอื่น)

ทำ ตัวรูป เอกทา  ศัพท์เดิมคือ = เอก

 หลังเอก ลงทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี เอก + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ เอก + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอกทา. (ในกาลบางคราว)

ทำ ตัวรูป ยทา  ศัพท์เดิมคือ = ย

 หลัง ย ลง ทาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี ย + ทา = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ ย + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ยทา. (ในกาลใด)

ทำ ตัวรูป กุทาจนํ  ศัพท์เดิมคือ = กึ

 หลังกึ ลงทาจนํปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี กึ + ทาจนํ = กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

 ตั้ง ทาจนํปัจจัย ชื่อวิภัตติ กึ + ทาจนํ  = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะทาจนํปัจจัย แปลง กึ เป็น กุ กึ  กุ + ทาจนํ  = จศัพท์ ใน กุ หึหํสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  กุทาจนํ. (ในกาลไหนๆ)
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๒๗๘. ตมฺหา  ทานิ  จ.

 ทานิ จ อ.ทานิปัจจัยด้วย  ทา อ.ทาปัจจัยด้วย  โหนฺติ ย่อมลง   ปรํ ในเบื้องหลัง  ตมฺหา จากตศัพท์   

สตฺตมฺยตฺเถ ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ  กาเล ในอรรถกาล  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากตศัพท์ ลง ทานิ และทาปัจจัย ในอรรถกาลสัตตมี บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน  ดึงบทว่า “ทา” มาไว้ในสูตรนี้.

ทำ ตัวรูป ตทานิ  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ทานิปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี ต + ทานิ = ตมฺหา ทานิ จ.

 ตั้ง ทานิปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + ทานิ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตทานิ. (ในกาลนั้น)

ทำ ตัวรูป ตทา  ศัพท์เดิมคือ = ต

 หลัง ต ลง ทาปัจจัยในอรรถกาาลสัตตมี ต + ทา = ตมฺหา ทานิ จ.

 ตั้ง ทาปัจจัย ชื่อวิภัตติ ต + ทา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

  สำ เร็จรูปเป็น  ตทา. (ในกาลนั้น)

๒๗๙. อิมสฺมา  รหิ-ธุนา-ทานิ  จ.

 รหิธุนาทานิ จ อ.รหิ ธุนา และทานิปัจจัย ท.ด้วย  โหนฺติ ย่อมลง  ปรํ ในเบื้องหลัง  อิมสฺมา จาก อิมศัพท์   

สตฺตมฺยตฺเถ ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ  กาเล ในอรรถกาล  กฺวจิ บ้าง.

 (หลังจากอิมศัพท์ ลง รหิ ธุนา และทานิปัจจัย ในอรรถกาลสัตตมี บ้าง)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ อนุกฑฺฒน ดึงบทว่า “กาเล และ สตฺตมฺยตฺเถ” มา

ไว้ในสูตรนี้.

๒๘๐. เอต  รหิมฺหิ.

 รหิมฺหิ ในเพราะรหิปัจจัย  เอต อ.การแปลงเป็น เอต  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์  สพฺพสฺส ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี.

 (เพราะรหิปัจจัย แปลง อิมศัพท์ทั้งตัว เป็น เอต)

 สูตรนี้มี ๒ บท. เป็น อาเทสวิธิสูตร.
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ทำ ตัวรูป เอตรหิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลัง อิม ลง รหิปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี อิม + รหิ = อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จ.

 ตั้ง รหิปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + รหิ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะรหิปัจจัย แปลง อิม เป็น เอต อิม  เอต + รหิ = เอต รหิมฺหิ.

  สำ เร็จรูปเป็น  เอตรหิ. (ในกาลนี้)

๒๘๑. อ  ธุนามฺหิ  จ.

 ธุนามฺหิ ในเพราะธุนาปัจจัย  อ อ.การแปลงเป็น อ  อิมสฺส แห่งอิมศัพท์  สพฺพสฺส ทั้งตัว  โหติ ย่อมมี   

จ แน่นอน.

 (เพราะธุนาปัจจัย แปลงอิมศัพท์ทั้งตัว เป็น อ แน่นอน)

 สูตรนี้มี ๓ บท.  เป็น อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาวธารณ  ตัดสินลงไปว่า “เพราะธุนา

ปัจจัย ต้องแปลง อิมศัพท์เป็น อ แน่นอน”.

ทำ ตัวรูป อธุนา  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลังอิม ลงธุนาปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี อิม + ธุนา = อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จ.

 ตั้ง ธุนาปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + ธุนา = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะธุนาปัจจัย แปลง อิม เป็น อ อิม  อ + ธุนา = อ ธุนามฺหิ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อธุนา. (ในกาลไม่ช้านี้)

ทำ ตัวรูป อิทานิ  ศัพท์เดิมคือ = อิม

 หลังอิม ลงทานิปัจจัยในอรรถกาลสัตตมี อิม + ทานิ = อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จ.

 ตั้ง ทานิปัจจัย ชื่อวิภัตติ อิม + ทานิ = ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

 เพราะทานิปัจจัย แปลง อิม เป็น อิ อิม  อิ + ทานิ = อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.

  สำ เร็จรูปเป็น  อิทานิ. (ในกาลนี้)

จบ วิภัตติปัจจยวิธาน



๒.๖ อุปสัคบท

 คำ ว่า “อุปสัค” แปลว่า เข้าไปจัดแจงอรรถของธาตุ มีวิเคราะห์ว่า “อุเปจฺจ  อตฺถํ  สชฺชนฺตีติ  อุปสคฺคา,  

ปาทโย” เข้าไปอยู่ข้างหน้าธาตุแล้ว ย่อมจัดแจงอรรถของธาตุ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอุปสัค, ได้แก่ ป เป็นต้น. (อุป

+สชฺช+ณ), “อุปสคฺคเมว  โอปสคฺคิก”ํ. อุปสัคนั่นแหละ ชื่อว่าโอปสัคคิกะ. (อุปสคฺค+ณิก) หมายความว่า อุปสัคเกือบ

จะทั้งหมด จะประกอบอยู่ข้างหน้าธาตุ เว้น อปิอุปสัคตัวเดียว ที่อยู่ข้างหน้าธาตุ ก็มี อยู่ข้างหลังธาตุ ก็มี และอุปสัคบาง

ตัว อยู่ตัวเดียวโดดๆ ก็มีบ้าง ส่วนมากอยู่หน้าธาตุ ที่ได้ชื่อว่าเข้าไปจัดแจงอรรถของธาตุ เพราะอุปสัคนั้น มีอรรถมาก 

ธาตุตัวเดียว เมื่อมีอุปสัคตัวต่างๆ ไปอยู่ข้างหน้า ความหมายก็จะเปลี่ยนไป เช่น ธาธาตุ มีอรรถว่า “ทรงไว้” แต่ถ้ามี 

นิอุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ฝังไว้” มีรูปเป็น “นิธียติ” ย่อมถูกฝังไว้, มี วิอุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “กระทำ ” 

มีรูปเป็น “วิธียติ” ย่อมถูกกระทำ , มี สํอุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ตั้งไว้” มีรูปว่า “สมาหิโต” ตั้งมั่นแล้ว, มี อภิ

อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “กล่าว” มีรูปเป็น “อภิหิตํ” ถูกกล่าวแล้ว, มี ปริอุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “นุ่งห่ม” มี

รูปเป็น “ปริทหติ” ย่อมนุ่งห่ม, มี อปิอุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ปิด” มีรูปเป็น “ปิทหติ” ย่อมปิด เป็นต้น  

 อุปสัคนั้น มี ๒๐ ตัว คือ  ป,  ปรา,  นิ,  นี,  อุ, ทุ,  สํ,  วิ,  อว,  อนุ,  ปริ,  อธิ,  อภิ,  ปติ,  สุ,  อา,  

อติ,  อปิ,  อป,  อุป.

 บาลี (สำ หรับท่อง) : ป,  ปรา,  นิ,  นี;  อุ, ทุ,  สํ,  วิ;  อว,  อนุ,  ปริ,  อธิ;  อภิ,  ปติ,  สุ,  อา;  อติ,  

อปิ,  อป,  อุป  อิติ  วีสติ  อุปสคฺคา.

อุปสัค มีอรรถ ๓ อย่าง

 (๑) ธาตฺวตฺถพาธก  เบียดเบียนอรรถของธาตุ  เช่น คจฺฉติ แปลว่า ย่อมไป ใส่ อาอุปสัคเข้าไปข้างหน้าธาตุ 

มีรูปว่า อาคจฺฉติ แปลว่า ย่อมมา, ชยติ แปลว่า ย่อมชนะ ใส่ ปราอุปสัคเข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า ปราชยติ แปลว่า 

ย่อมพ่ายแพ้ 

 (๒)  ธาตฺวตฺถานุวตฺตก คล้อยตามอรรถของธาตุ  เช่น จรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ ใส่ อาอุปสัค เข้าไปข้าง

หน้าธาตุ มีรูปว่า อาจรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ มีความหมายเหมือนอรรถของธาตุ

 (๓)  ธาตฺวตฺถวิเสสก ทำ อรรถของธาตุให้พิเศษขึ้น  เช่น ภวติ แปลว่า ย่อมมี, ย่อมเป็น ใส่ อนุอุปสัค เข้าไป

ข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อนุภวติ แปลว่า ย่อมเสวย
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คาถาสรุป อรรถของอุปสัค ๓ อย่าง

 ธาตฺวตฺถํ  พาธเต  โกจิ โกจิ  ตมนุวตฺตเต

 ตเมวญฺโญ  วิเสเสติ อุปสคฺคคตี  ติธา.

อุปสัค มีอรรถ ๓ อย่าง คือ อุปสัคบางตัว ย่อมเบียดเบียนอรรถของธาตุ 

อุปสัคบางตัว ย่อมคล้อยตามอรรถของธาตุ และอุปสัคบางตัว ย่อมทำ 

อรรถของธาตุให้พิเศษขึ้น

อุปสัค ๒๐ ตัว และอรรถของอุปสัค

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

 - ปการ อรรถประการ, ต่างๆ เช่น ปญฺญา. ความรู้โดยประการต่างๆ (ป + ญา + อ)

 - อาทิกมฺม อรรถเบื้องต้น เช่น วิปฺปกตํ. การงานอันถูกระทำ เบื้องแรกยังไม่สำ เร็จ (วิ+ป+กร+ต)

 - ปธาน อรรถประธาน เช่น ปณีตํ. ความประณีต (ป + นี + ต)

 - อิสฺสริย อรรถความเป็นใหญ่ เช่น ปภู อยํ เทสสฺส. อ.ผู้นี้ เป็นใหญ่ แห่งสถานที่ (ป + ภู)

 - อนฺโตภาว อรรถความเป็นภายใน เช่น ปกฺขิตฺตํ. ถูกใส่แล้ว (ป + ขิป + ต)

 - วิโยค อรรถการแยกกัน เช่น ปวาสี. ผู้จากไปอยู่ต่างถิ่น, ผู้พลัดพราก (ป + วส + ณี)

 - ตปฺปร อรรถประเสริฐกว่านั้น เช่น ปาจริโย. อาจารย์ของอาจารย์ (ป + อาจริย)

 - ภุสตฺถ อรรถยิ่ง เช่น ปวุทฺธกาโย. ผู้มีกายใหญ่ยิ่ง (ป + วุทฺธกาย)

 - สมฺภว อรรถการเกิดเบื้องแรก เช่น หิมวตา คงฺคา ปภวติ. อ.แม่น้ำ คงคา ย่อมเกิดขึ้นเบื้องแรก 

    จากภูเขาหิมพานต์ (ป + ภู + อ+ ติ)

 - ติตฺติ อรรถเต็มหรืออิ่ม เช่น ปหูตมนฺนํ. อ.ข้าว อันเพียงพอ (ป + หู + ต)

 - อนาวิล อรรถไม่ขุ่นมัว เช่น ปสนฺนมุทกํ. อ.น้ำ  อันใส (ป + สท + ต)

 - ปตฺถน อรรถความปรารถนา เช่น ปณิหิตํ. ปรารถนาแล้ว (ป + นิ + ธา + ต)

(๒) ปรา กลับความ, ที่อยู่, ความพยายาม, จับต้อง

 - ปริหานิ อรรถความเสื่อม เช่น ปราภโว. ความเสื่อม (ปรา + ภว)

 - ปราชย อรรถพ่ายแพ้ เช่น ปราชิโต. พ่ายแพ้แล้ว (ปรา + ชิ + ต)

 - คติ อรรถที่อยู่, ที่ไป เช่น ปรายนํ. ที่อยู่อาศัย, ที่ไป (ปรา + อย + ยุ)

 - วิกฺกม อรรถความพยายาม เช่น ปรกฺกมติ. ย่อมบากบั่น (ปรา + กมุ + อ + ติ)
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 - อามสน อรรถการจับต้อง เช่น องฺคสฺส ปรามสนํ. อ.การลูบคลำ  ซึ่งอวัยวะ (ปรา+อา+มส+ยุ)

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

 - นิสฺเสส อรรถไม่มีเหลือ เช่น นิรุตฺติ. การกล่าวโดยไม่มีเหลือ (นิ + วจ + ติ)

 - นิคฺคต อรรถการออก เช่น นิกฺกิเลโส. ผู้มีกิเลสออกแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส (นิ + กิเลส)

    นิยฺยาติ. ย่อมออกไป (นิ + ยา + อ + ติ)

 - นิหรณ อรรถการนำ ออก เช่น นิทฺธารณํ. การถอนออก (นิ + ธร + ยุ)

 - อนฺโตปเวส อรรถการใส่เข้าข้างใน เช่น นิขาโต. ฝังแล้ว (นิ + ขนุ + ต)

 - อภาว อรรถความไม่มี เช่น นิมฺมกฺขิกํ. ไม่มีแมลงวัน (นิ + มกฺขิกา)

 - นิเสธ อรรถการห้าม เช่น นิวาเรติ. ย่อมห้าม (นิ + วร + เณ + ติ)

 - นิกฺขนฺต อรรถการพ้น เช่น นิพฺพโน. ผู้พ้นจากดงกิเลส (นิ + วน)

    นิพฺพานํ. สภาพหลุดพ้นจากตัณหา (นิ + วาน)

 - ปาตุภาว อรรถความมีปรากฏ เช่น นิมฺมิตํ. ถูกเนรมิตแล้ว, ถูกสร้างแล้ว (นิ + มา + ต)

 - อวธารณ อรรถการตัดสิน เช่น นิจฺฉโย. การตัดสิน (นิ + จิ + อ)

 - วิภชน อรรถการจำ แนก เช่น นิทฺเทโส. การแสดงโดยพิสดาร (นิ + ทิสี + อ)

 - อุปมา อรรถการเปรียบเทียบ เช่น นิทสฺสนํ. ตัวอย่างเป็นเครื่องแสดง (นิ + ทิส + ยุ)

 - อวสาน อรรถการจบ เช่น นิฏฺ€ิตํ. จบแล้ว (นิ + €า + ต)

 - เฉก อรรถฉลาด เช่น นิปุโณ. ผู้ฉลาด (นิ + ปุณ + อ)

(๔) นี ออก, ห้าม

 - นีหรณ อรรถการนำ ออก เช่น นีหรติ. ย่อมนำ ออก (นี + หร + ติ)

 - อาวรณ อรรถการห้าม เช่น นีวรณํ. ธรรมอันกั้น (นี + วร + ยุ)

(๕) อุ ขึ้น, นอก, ประเสริฐ, พลัดพราก, เกิดขึ้น, ได้สภาพ, ความสามารถ, การกล่าวโดยสรุป

 - อุคฺคต อรรถการขึ้น เช่น อุคฺคจฺฉติ. ย่อมขึ้นไป (อุ + คมุ + อ+ ติ)

 - อุทฺธกมฺม อรรถกระทำ ข้างบน เช่น อาสนา อุฏฺ€ิโต. ลุกขึ้นแล้ว จากอาสนะ (อุ + €า + ต)

    อุกฺเขโป. การยกขึ้น (อุ + ขิป + อ)

 - ปธาน อรรถความประเสริฐ  เช่น อุตฺตโม. ผู้ประเสริฐสูงสุด (อุ + ตม)

    โลกุตฺตโร. ธรรมอันเหนือโลก (โลก + อุตฺตร)
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 - วิโยค อรรถการแยกจากกัน เช่น อุพฺพาสิโต  ผู้ถูกให้แยกจากกัน (อุ + วส + เณ + ต)

 - สมฺภว อรรถการเกิดขึ้น เช่น อุพฺภูโต. เกิดขึ้นแล้ว (อุ + ภู + ต)

 - อตฺถลาภ อรรถการได้ซึ่งสภาพ เช่น อุปฺปนฺนํ ญาณํ. อ.ญาณ อันเกิดขึ้นแล้ว (อุ + ปท + ต)

 - สตฺติ อรรถความสามารถ เช่น อุสฺสหติ คนฺตุํ. ย่อมสามารถ เพื่ออันไป (อุ + สห + อ+ ติ)

 - สรูปกถน อรรถการกล่าวโดยสรุป เช่น อุทฺทิสติ สุตฺตํ. ย่อมสวด ซึ่งพระสูตร (อุ + ทิส + อ + ติ)

(๖) ทุ ชั่ว, ยาก, ไม่มี, น่าเกลียด, ผิดปกติ

 - อโสภน อรรถความไม่งาม เช่น ทุคฺคนฺโธ. กลิ่นเหม็น (ทุ + คนฺธ)

 - อภาว อรรถความไม่มี เช่น ทุพฺภิกฺขํ. ความขาดแคลนอาหาร (ทุ + ภิกฺขา)

 - กุจฺฉิต อรรถความน่าเกลียด เช่น ทุกฺกฏํ. กรรมอันกระทำ โดยน่าเกลียด (ทุ + กร + ต)

 - อสมิทฺธิ อรรถความไม่บริบูรณ์ เช่น ทุสฺสสฺสํ. ข้าวกล้าอันไม่บริบูรณ์ (ทุ + สสฺส)

 - กิจฺฉ อรรถความยากลำ บาก เช่น ทุกฺกรํ. กรรมอันกระทำ ได้โดยยาก (ทุ + กร + ข)

 - วิรูปตา อรรถความมีรูปผิดปกติ เช่น ทุพฺพณฺโณ.  ผู้มีผิวพรรณไม่งาม (ทุ + วณฺณ)

    ทุมฺมุโข. ผู้มีใบหน้าไม่งาม (ทุ + มุข)

(๗) สํ ดี, งาม, ง่าย, การต่อ, การย่อ, เสมอกัน, ร่วมกัน, เบื้องแรก, รวบรวม, ปิด, บริบูรณ์

 - สโมธาน อรรถการรวม เช่น สนฺธิ. การต่อ (สํ + ธา + อิ)

 - สมฺมา อรรถด้วยดี เช่น สมาธิ. ความตั้งไว้ด้วยดีในอารมณ์ (สํ + อา + ธา + อิ)

 - สม อรรถเสมอกัน เช่น สมฺปยุตฺโต. ประกอบโดยเสมอกัน (สํ + ป + ยุช + ต)

 - สมนฺตภาว  อรรถความเป็นโดยรอบ  เช่น สํกิณฺณา. เกลื่อนกล่นแล้ว (สํ + กิร + ต)

    สมุลฺลปนา. การพูดเลียบเคียง (สํ + อุ + ลป + ยุ)

 - สงฺคต อรรถการร่วม เช่น สงฺคโม. การร่วมกัน, สังคม (สํ + คมุ + อ)

 - สงฺเขป อรรถการย่อ เช่น สมาโส. การย่อ (สํ + อสุ + ณ)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เช่น สารตฺโต. กำ หนัดอย่างแรง (สํ + รนฺช + ต)

 - สหตฺถ อรรถสหศัพท์ เช่น สํวาโส. การอยู่ด้วยกัน (สํ + วส + ณ)

 - อปฺปตฺถ อรรถน้อย เช่น สมคฺโฆ. มีราคาถูก (สํ + อคฺฆ)

 - ปภว อรรถการเกิดเบื้องแรก เช่น สมฺภโว. ที่เกิดเบื้องแรก, เหตุ (สํ + ภู + อ)

 - อภิมุขภาว  ความเป็นเฉพาะหน้า เช่น  สมฺมุขํ. เฉพาะหน้า (สํ + มุข)
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 - สงฺคห  อรรถการรวบรวม เช่น สงฺคณฺหาติ. ย่อมรวบรวม (สํ + คห + ณฺหา + ติ)

 - ปิธาน อรรถการปิด เช่น สํวุตํ. การปิด (สํ + วร + ต)

 - ปุนปฺปุนกรณ อรรถกระทำ บ่อยๆ เช่น สนฺธาวติ. ย่อมแล่นไปบ่อยๆ (สํ + ธาวุ + อ + ติ)

 - สมิทฺธิ อรรถบริบูรณ์ เช่น สมฺปนฺโน. สมบูรณ์แล้ว, ถึงพร้อมแล้ว (สํ + ปท + ต)

(๘) วิ วิเศษ, แจ้ง, ต่าง, ตรงกันข้าม, ปราศจาก, แยกจากกัน, ผิดปกติ 

 - วิเสส อรรถพิเศษ เช่น วิมุตฺติ. การพ้นโดยพิเศษ (วิ + มุจ + ติ)

    วิสิฏฺโ€. พิเศษ (วิ + เสส + ต)

 - วิวิธ อรรถประการต่างๆ เช่น วิมติ. ความรู้โดยอย่างต่างๆ, ความสงสัย (วิ + มน + ติ)

    วิจิตฺรํ. วิจิตร (วิ + จินฺต + ตรณฺ)

 - วิรุทฺธ อรรถตรงกันข้าม เช่น วิวาโท. การทะเลาะกัน (วิ + วท + ณ)

 - วิคต อรรถปราศจาก เช่น วิมลํ. ปราศจากมลทิน (วิ + มล)

 - วิโยค อรรถแยกจากกัน เช่น วิปฺปยุตฺโต. ไม่ประกอบ (วิ + ป+ ยุช + ต)

 - วิรูปตา อรรถความมีรูปผิดปกติ  เช่น วิรูโป. ผู้มีรูปผิดแปลก (วิ + รูป)

(๙) อว ลง, แยกจากกัน, รู้, บริสุทธิ์, ตัดสิน, สถานที่, การลักขโมย (รูปแปลง อว เป็น โอ ก็มีใช้)

 - อโธภาค อรรถส่วนภายใต้ เช่น อวกฺขิตฺตจกฺขุ. ผู้มีตาอันทอดลง (อว + ขิป + ต + จกฺขุ)

 - วิโยค อรรถการแยกจากกัน  เช่น โอมุกฺกอุปาหโน. ผู้มีรองเท้าอันถอดออกแล้ว (อว + มุจ + ต)

    อวโกกิลํ วนํ. อ.ป่า อันนกดุเหว่าทอดทิ้งแล้ว. (อว + โกกิล)

 - ปริภว อรรถการดูหมิ่น เช่น อวชานนํ. การดูหมิ่น (อว + ญา + ยุ)

    อวมญฺญติ. ย่อมดูหมิ่น (อว + มน + ย + ติ)

 - ชานน อรรถการรู้ เช่น อวคจฺฉติ. ย่อมรู้ (อว + คมุ + อ + ติ)

    อวคมนํ.  การรู้ (อว + คมุ + ยุ)

 - สุทฺธิ อรรถความบริสุทธิ์ เช่น โวทานํ. ความหมดจด (วิ + อว + ทา + ยุ)

 - นิจฺฉย อรรถการตัดสิน เช่น อวธารณํ.  การกำ หนด (อว + ธร + เณ + ยุ)

 - เทส อรรถสถานที่ เช่น อวกาโส. สถานที่ (อว + กาส + อ)

 - เถยฺย อรรถการขโมย เช่น อวหาโร. การลักขโมย (อว + หร + ณ)



504 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

(๑๐) อนุ น้อย, ภายหลัง, ตาม, ไม่ขาดสาย, แรง, เหมือนกัน, ส่วน, กล่าวซ้ำ 

 - อนุคต อรรถการไปตาม เช่น อเนฺวติ. ย่อมไปตาม (อนุ + อิ + อ + ติ)

 - อนุปจฺฉินฺน  อรรถความไม่ขาด เช่น อนุสโย. กิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน (อนุ + สิ + อ)

 - ปจฺฉาสทฺทตฺถ  อรรถปจฺฉาศัพท์ เช่น อนุรถํ. ภายหลังรถ (อนุ + รถ)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เช่น อนุรตฺโต. กำ หนัดอย่างแรง (อนุ + รนฺช + ต)

 - สาทิสฺส อรรถเหมือนกัน เช่น อนุรูปํ. สมควร (อนุ + รูป)

 - หีน อรรถต่ำ ต้อย เช่น อนุ สาริปุตฺตํ  ปญฺญวนฺโต. อ.บุคคล ผู้มีปัญญา ท. ด้อยกว่า 

    พระสารีบุตร

 - ตติยตฺถ อรรถตติยาวิภัตติ เช่น นทิมนฺววสิตา เสนา. อ.กองทัพ อยู่ติดเนื่องแล้ว กับด้วยแม่น้ำ .

 - ลกฺขณ อรรถลักขณะ เช่น รุกฺขํ อนุ วิชฺโชตเต วิชฺชุ. อ.สายฟ้า ย่อมส่องแสง กระทบต้นไม้.

 - อิตฺถมฺภูตกฺขาน  กล่าวความพิเศษ  เช่น สาธุ เทวทตฺโต มาตรํ อนุ. อ.เทวทัต ปฏิบัติดี ในมารดา.

 - ภาค อรรถส่วน เช่น ยเทตฺถ มํ อนุ สิยา, ตํ ทียตุ. ในทรัพย์ ท.เหล่านี้หนา อ.ทรัพย์ 

    ใด เป็นส่วน ของเรา พึงมี, อ.ทรัพยนั้น อันท่าน จงให้.

 -วิจฺฉา อรรถกล่าวซ้ำ  เช่น รุกฺขํ รุกฺขํ อนุ วิชฺโชตเต จนฺโท. อ.พระจันทร์ ย่อมส่องแสง  

    ที่ต้นไม้ทุกต้น

(๑๑) ปริ รอบ, กำ หนด, เว้น, กอด, นุ่ง, บูชา, การให้บริโภค, ดูหมิ่น, กล่าวโทษ

 - สมนฺตโตภาว  ความเป็นโดยรอบ เช่น ปริวุโต. ถูกแวดล้อมแล้ว (ปริ + วร + ต)

 - ปริจฺเฉท อรรถการกำ หนด เช่น ปริญฺเญยฺยํ. ธรรมอันควรกำ หนดรู้ (ปริ + ญา + ณฺย)

 - วชฺชน อรรถการเว้น เช่น ปริหรติ. ย่อมเว้น ย่อมหลีก (ปริ + หร + อ + ติ)

 - อาลิงฺคน อรรถการกอด เช่น ปริสฺสชติ. ย่อมกอด (ปริ + สช + อ + ติ)

 - นิวาสน อรรถการนุ่ง เช่น วตฺถํ ปริธสฺสติ. จักนุ่ง ซึ่งผ้า (ปริ + ธา + สฺสติ)

 - ปูชา อรรถการบูชา เช่น ปาริจริยา. การรับใช้ (ปริ + จร + ณฺย)

 - โภชน อรรถการให้บริโภค เช่น ภิกฺขุํ ปริวิสติ. ย่อมอังคาส ซึ่งภิกษุ (ปริ + วิส + อ + ติ)

 - อวชานน อรรถการดูหมิ่น เช่น ปริภวติ. ย่อมดูหมิ่น (ปริ + ภู + อ + ติ)

 - โทสกฺขาน อรรถการกล่าวโทษ เช่น ปริภาสติ. ย่อมกล่าวโทษ ย่อมด่า (ปริ + ภาส + อ + ติ)

 - ลกฺขณ อรรถลักขณะ เช่น รุกฺขํ ปริ วิชฺโชตเต วิชฺชุ. อ.สายฟ้า ย่อมส่องแสง กระทบต้นไม้.
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(๑๒) อธิ ยิ่ง, ใหญ่, ทับ, ข้างบน, ครอบงำ , สวด, อธิษฐาน, ตัดสิน, ถึง

 - อธิก อรรถยิ่ง เช่น อธิสีลํ. ศีลอันยิ่ง (อธิ + สีล)

 - อิสฺสร อรรถเป็นใหญ่ เช่น อธิปติ. ผู้เป็นใหญ่ อธิบดี (อธิ + ปติ)

    อธิ พฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลา. อ.ชาวเมืองปัญจาละ ท. เป็นพลเมือง  

    ของพระเจ้าพรหมทัต

 - อุปริภาว อรรถความเป็นข้างบน เช่น อธิโรหติ. ย่อมขึ้นข้างบน (อธิ + รุห + อ + ติ)

    ปถวึ อธิเสสฺสติ. จักนอนทับ บนแผ่นดิน (อธิ + สิ + สฺสติ)

 - อธิภวน อรรถครอบงำ  เช่น อธิภวติ. ย่อมครอบงำ  (อธิ + ภู + อ + ติ)

 - อชฺฌายน อรรถการสวด เช่น พฺยากรณมธีเต. ย่อมสวด ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์ (อธิ + อิ + เต)

 - อธิฏฺ€าน อรรถการอธิษฐาน เช่น ภูมิกมฺปาทึ อธิฏฺ€าติ. ย่อมอธิษฐาน ซึ่งอิทธิวิธีมีการหวั่นไหว 

    แห่งแผ่นดินเป็นต้น (อธิ + €า + อ + ติ)

 - นิจฺฉย อรรถการตัดสิน เช่น อธิโมกฺโข. การตัดสิน (อธิ + มุจ + อ)

 - ปาปุณน อรรถการถึง หรือได้ เช่น โภคกฺขนฺธํ อธิคจฺฉติ. ย่อมได้ ซึ่งกองแห่งโภคะ (อธิ+คมุ+อ+ติ)

(๑๓) อภิ ยิ่ง, ใหญ่, จำ เพาะ, ข้างหน้า, พิเศษ, เหมาะสม, กราบไหว้

 - อภิมุขภาว  ความเป็นเฉพาะหน้า  เช่น  อภิมุโข. ผู้อยู่เฉพาะหน้า (อภิ + มุข)

    อภิกฺกมติ. ย่อมก้าวไปข้างหน้า (อภิ + กมุ + อ + ติ)

 - วิสิฏฺ€ อรรถพิเศษ เช่น อภิธมฺโม. ธรรมอันพิเศษกว่าพระสูตรคืออภิธรรม (อภิ + ธมฺม)

 - อธิก อรรถยิ่ง เช่น อภิวสฺสติ. ย่อมตกหนัก (อภิ + วสฺส + อ + ติ)

 - อุทฺธกมฺม อรรถกระทำ ข้างบน เช่น อภิรุหติ. ย่อมขึ้น (อภิ + รุห + อ + ติ)

 - กุล อรรถตระกูล เช่น อภิชาโต. ผู้เกิดมาในตระกูลดี (อภิ + ชน + ต)

 - สารุปฺป อรรถมีสภาพเหมาะสม เช่น อภิรูโป. ผู้มีรูปงาม (อภิ + รูป)

 - วนฺทน อรรถการกราบไหว้ เช่น อภิวาเทติ. ย่อมกราบไหว้ (อภิ + วท + เณ + ติ)

(๑๔) ปติ เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ, เหมือนกัน, ถือเอา, รู้ตลอด, อาศัย  (แปลง ปติ เป็น ปฏิ บ้าง)

 - ปติคต อรรถการอาศัย เช่น  ปจฺจกฺขํ. อารมณ์อันอาศัยอินทรีย์ ๕ (ปติ + อกฺข)

 - ปฏิโลม อรรถทวนกลับ เช่น ปฏิโสตํ. ทวนกระแส (ปติ + โสต)

 - ปตินิธิ อรรถเหมือน, ตัวแทน เช่น อาจริยโต ปติ สิสฺโส. อ.ศิษย์ เหมือนกับอาจารย์.



506 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

 - ปติทาน อรรถการให้แทน เช่น เตลตฺถิกสฺส ฆตํ ปติ ททาติ. ย่อมให้แทน ซึ่งเนยใส แก่บุคคล 

    ผู้ต้องการน้ำ มัน

 - นิเสธ อรรถการห้าม เช่น ปฏิเสธนํ. การปฏิเสธ (ปติ + เสธ + ยุ)

 - นิวตฺตน อรรถการกลับ เช่น ปฏิกฺกมติ. ย่อมก้าวกลับ ย่อมถอยหลัง (ปติ + กมุ + อ + ติ)

 - สาทิสฺส อรรถความเหมือนกัน เช่น ปติรูปกํ. ของเทียม,รูปเหมือน (ปติ + รูปก)

 - ปติกรณ อรรถการเยียวยา เช่น ปติกาโร. การเยียวยา (ปติ + กร + ณ)

 - อาทาน อรรถการถือเอา เช่น ปติคฺคณฺหาติ. ย่อมถือเอา ย่อมรับ (ปติ + คห + ณฺหา + ติ)

 - ปติโพธ อรรถการรู้ตลอด เช่น ปฏิเวโธ. การแทงตลอด ปฏิเวธ (ปติ + วิธ + อ)

 - ปฏิจฺจ อรรถอาศัย เช่น ปจฺจโย. อาศัยแล้วเป็นไป, เหตุ, ปัจจัย (ปติ + อิ + อ)

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

 - โสภน อรรถงาม เช่น สุคนฺโธ. มีกลิ่นหอม (สุ + คนฺธ)

 - สุฏฺ€ุ อรรถด้วยดี เช่น สุฏฺ€ุ คโต สุคโต. เสด็จไปแล้ว ด้วยดี (เพราะเหตุนั้น) ชื่อว่าสุคต. 

    ผู้เสด็จไปด้วยดี (สุ + คต)

 - สมฺมา อรรถด้วยดี, โดยชอบ เช่น สมฺมา คโตติปิ สุคโต. เสด็จไปแล้ว โดยชอบ แม้เพราะเหตุนั้น 

    ชื่อว่าสุคต. ผู้เสด็จไปโดยชอบ (สุ + คมุ + ต)

 - สมิทฺธิ อรรถบริบูรณ์ เช่น สุภิกฺขํ. ความบริบูรณ์แห่งอาหาร (สุ + ภิกฺขา)

 - สุขตฺถ อรรถความง่าย เช่น สุกโร. การงานอันบุคคลกระทำ ได้โดยง่าย (สุ + กร + ข)

(๑๖) อา ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ, เขตแดน, ถึง, ปรารถนา, เริ่มต้น, กอด, ถือเอา, ใกล้, เรียก

 - อภิมุขภาว  ความเป็นเฉพาะหน้า  เช่น  อาคจฺฉติ. ย่อมมา (อา + คมุ + อ + ติ)

 - อุทฺธกมฺม อรรถกระทำ ข้างบน เช่น อาโรหติ. ย่อมขึ้น (อา + รุห + อ + ติ)

 - มริยาท อรรถเขตแดน เช่น อาปพฺพตา เขตฺตํ. อ.นา จรดภูเขา.

 - อภิวิธิ อรรถการแผ่ไป เช่น อากุมารํ ยโส กจฺจายนสฺส. อ.ชื่อเสียง ของพระกัจจายนเถระ 

    ถึงเด็กน้อย

 - ปตฺติ อรรถการถึง เช่น อาปตฺตึ อาปนฺโน. ต้องแล้ว ซึ่งอาบัติ (อา + ปท + ต)

 - อิจฺฉา อรรถความปรารถนา เช่น อากงฺขา. ความหวัง (อา + กขิ + อ + อา)

 - ปริสฺสชน อรรถการกอด เช่น อาลิงฺคนํ. การกอด (อา + ลคิ + ยุ)

 - อาทิกมฺม อรรถกระทำ เบื้องแรก เช่น อารมฺโภ. การเริ่มต้น (อา + รภ + อ)
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 - คหณ อรรถการถือเอา เช่น อาทียติ. ย่อมถูกถือเอา (อา + ทา + ย + เต)

    อาลมฺพติ. ย่อมหิ้ว, ย่อมหน่วง (อา + ลพิ + อ + ติ)

 - นิวาส อรรถการอยู่ เช่น อาวสโถ. ที่อยู่อาศัย (อา + วส + ถ)

 - สมีป อรรถใกล้ เช่น อาสนฺนํ. ใกล้ (อา + สท + ต)

 - อวฺหาน อรรถการเรียก เช่น อามนฺเตสิ. เรียกแล้ว (อา + มนฺต + เณ + สฺ + อี)

(๑๗) อติ ยิ่ง, เกิน, ล่วง, แรง

 - อติกฺกมน อรรถการล่วงเลย เช่น อติโรจติ อมฺเหหิ.  ย่อมรุ่งโรจน์กว่า กว่าเรา ท. (อติ+รุจ+อ+ติ)

    อตีโต. กาลอันล่วงไปแล้ว (อติ + อิ + ต)

 - อติกฺกนฺต อรรถเกินไป เช่น อจฺจนฺตํ. เกินซึ่งขอบเขต, โทษ (อติ + อนฺต)

 - อติสย อรรถยิ่ง เช่น อติกุสโล. ฉลาดยิ่ง (อติ + กุสล)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เช่น อติกฺโกโธ. โกรธอย่างแรง, โกรธจัด (อติ + โกธ)

    อติวุทฺธิ. เจริญมาก (อติ + วุทฺธิ)

(๑๘) อปิ ใกล้, บน, มองหา, รวบรวม, ติเตียน, คำ ถาม  (มีการลบ อ ของ อปิอุปสัคบ้าง)

 - สมฺภาวนา  อรรถการสรรเสริญ เช่น อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ. แม้ในกาม ท. อันเป็นทิพย์

    เมรุมฺปิ วินิวิชฺฌิตฺวา คจฺเฉยฺย. เจาะแล้ว แม้ซึ่งภูเขาสิเนุ พึงไป

 - อเปกฺขา อรรถการมองหา เช่น อยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต. อ.อาบัติ แม้นี้ ก็ไม่แน่นอน

 - สมุจฺจย อรรถการรวบรวม เช่น อิติปิ อรหํ. แม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นพระอรหันต์

    อนฺตมฺปิ อนฺตคุณมฺปิ อาทาย.  ถือเอาแล้ว ซึ่งใส้ใหญ่ด้วย 

    ซึ่งใส้น้อยด้วย

 - ครห อรรถการติเตียน เช่น อปิ อมฺหากํ ปณฺฑิตก.  แน่ะบัณฑิตผู้น่าเกลียด ของเรา ท.

 - ปณฺห อรรถคำ ถาม เช่น อปิ ภนฺเต ภิกฺขํ ลภิตฺถ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อ.ท่าน ได้แล้ว ซึ่งอาหาร  

    บ้างหรือ?

(๑๙) อป ปราศ, หลีก, ติเตียน, บูชา, ประทุษร้าย

 - อปคต อรรถปราศจาก เช่น อปมาโน. ผู้มีมานะไปปราศแล้ว, ผู้ปราศจากมานะ (อป + มาน)

    อเปโต. ไปปราศแล้ว (อป + อิ + ต)

 - ครห อรรถการติเตียน เช่น อปคพฺโภ. ผู้มีครรภ์อันเลว (อป + คพฺภ)
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 - วชฺชน อรรถการเว้น เช่น อปสาลาย อายนฺติ วาณิชา. อ.พ่อค้า ท. หลีกเว้นจากศาลา 

    ย่อมมา

 - ปูชา อรรถการบูชา เช่น วุทฺธาปจายี. ผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ (วุทฺธ + อป + จิ + ณี)

 - ปทุสฺสน อรรถการประทุษร้าย เช่น อปรชฺฌติ. ย่อมประทุษร้าย, ย่อมประพฤติผิด (อป+ราธ+ย+ติ)

(๒๐) อุป เข้าไป, ใกล้, มั่น, กล่าวโทษ, ชื่อ, กระทำ ข้างหน้า, การบูชา

 - อุปคมน อรรถเข้าไปใกล ้ เช่น นสิินนฺ ํวา อปุนสีิเทยยฺ. พงึเขา้ไปนัง่ใกล ้ซึง่บุคคลผู้นัง่แลว้ กดี็           

    (อุป + นิ + สท + เอยฺย)

 - สมีป อรรถใกล้ เช่น อุปนครํ. ใกล้แห่งเมือง (อุป + นคร)

 - อุปปตฺติ อรรถการเข้าถึง เช่น สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ. ย่อมเข้าถึง ซึ่งโลกสวรรค์ (อุป+ปท+ย+ติ)

             หรือแปลว่า สมควร เช่น อุปปตฺติโต อิกฺขตีติ อุเปกฺขา. ย่อมดู โดยความสมควร เพราะ 

    เหตุนั้น ชื่อว่าอุเปกฺขา. ดูโดยสมควร (อุป + อิกฺข + อ + อา)

 - สาทิสฺส อรรถความเหมือนกัน เช่น อุปมานํ อุปมา. อ.การเปรียบเทียบ ชื่อว่าอุปมา (อุป+มา+อ+ อา)

 - อธิก อรรถยิ่ง เช่น อุป ขาริยํ โทโณ. อ.ทะนาน ยิ่งเกิน กว่าขารี.

 - อุปริภาว อรรถความเป็นข้างบน เช่น อุปสมฺปนฺโน. ผู้ถึงความเป็นภิกษุอันสูง (อุป + สํ + ปท + ต)

 - อนสน อรรถการไม่กินอาหาร เช่น อุปวาโส. การอยู่โดยไม่กินอาหาร (อุป + วส + ณ)

 - โทสกฺขาน อรรถการกล่าวโทษ เช่น ปรํ อุปวทติ.  ย่อมว่าร้าย ซึ่งบุคคลอื่น (อุป + วท + อ + ติ)

 - สญฺญา อรรถชื่อ เช่น อุปธา. ชื่อว่าอุปธา (อุป + ธา)

    อุปสคฺโค. อุปสัคบท (อุป + สชฺช + ณ)

 - ปุพฺพกมฺม อรรถกระทำ ข้างหน้า เช่น อุปกฺกโม. การก้าวไปข้างหน้า, ความบากบั่น (อุป + กมุ + อ)

    อุปกาโร. กระทำ คุณก่อน, อุปการะ (อุป + กร + ณ)

 - ปูชา อรรถการบูชา เช่น พุทฺธุปฏฺ€าโก. ผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า (พุทฺธ + อุปฏฺ€าก)

    มาตุปฏฺ€านํ. การบำ รุงมารดา (มาตุ + อุปฏฺ€าน)

 - คยฺหาการ อาการอันควรถือเอา  เช่น โสเจยฺยปฺปจฺจุปฏฺ€านํ. ความปรากฏโดยความเป็นบุคคลผู้สะอาด  

    (โสเจยฺย + ปติ + อุปฏฺ€าน)

 - ภุสตฺถ อรรถแรง เช่น อุปาทานํ. การยึดมั่น (อุป + อา + ทา + ยุ)

    อุปายาโส. ความลำ บากอย่างหนัก (อุป + อายาส)

    อุปนิสฺสโย. ที่อาศัยใหญ่ (อุป + นิ + สิ + อ)
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๒๘๒. สพฺพาส’มาวุโส’ปสคฺค-นิปาตาทีหิ  จ.

 โลโป อ.การลบ  สพฺพาสํ (วิภตฺตีนํ) ซึ่งวิภัตติ ท.ทั้งปวง  ปราสํ อันเป็นเบื้องหลัง  อาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ  

(ลิงฺเคหิ) จากลิงค์ ท.มี อาวุโสศัพท์ อุปสัค และนิบาตเป็นต้น  โหติ ย่อมมี  จ แน่นอน.

 (หลังจาก อาวุโสศัพท์เป็นต้น อุปสัค และนิบาต ลบวิภัตติทั้งปวงแน่นอน)

 สูตรนี้มี ๓ บท คือ สพฺพาสํ, อาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ, จ.  เป็น โลปวิธิสูตร.  จศัพท์ : มีอรรถ สนฺนิฏฺ€านาว

ธารณ กำ หนดตัดสินว่า หลัง อาวุโสศัพท์เป็นต้น อุปสัค และนิบาต ต้องลบวิภัตติแน่นอน. อาทิศัพท์ : หมายเอา สุตฺตศัพท์  

ปทศัพท์ และพฺยญฺชนศัพท์เป็นต้น ที่ลง โสปัจจัยในอัพยยตัทธิต เช่น สุตฺตโส (สุตฺต + โส + นา) โดยการจำ แนก

โดยสูตร ในตัวอย่างนี้ ลบ นาตติยาวิภัตติ ด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ” นี้.

ตัวอย่�งก�รประกอบอุปสัคทั้ง ๒๐ ตัว

ลำ ดับ อุปสัค คำ ศัพท์ คำ แปล แยกธาตุ+ปัจจัย+[วิภัตติ]

  - หรณํ การนำ ไป หร + ยุ

  - หาโร การนำ ไป, หาระ หร + ณ

  - หรติ ย่อมนำ ไป หร + อ + ติ

(๑) ป - ปหรณํ การตี ป + หร + ยุ

  - ปหาโร การตี ป + หร + ณ

  - ปหรติ ย่อมตี ป + หร + อ + ติ

(๒) ปรา - ปราภวนํ ความเสื่อม ปรา + ภู + ยุ

  - ปราภโว ความเสื่อม ปรา + ภู + ณ

  - ปราภวติ ย่อมเสื่อม ปรา + ภู + อ + ติ

(๓) นิ - นิวาสนํ การอยู่ นิ + วส + ยุ

  - นิวาโส การอยู่ นิ + วส + ณ

  - นิวสติ ย่อมอยู่ นิ + วส + อ + ติ

(๔) นี - นีหรณํ การนำ ไป, นำ ออก นี + หร + ยุ

  - นีหาโร การนำ ไป, นำ ออก  นี + หร + ณ

  - นีหรติ ย่อมนำ ไป, นำ ออก นี + หร + อ + ติ
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(๕) อุ - อุทฺธรณํ การถอนขึ้น อุ + ธร + ยุ

  - อุทฺธาโร การถอนขึ้น อุ + ธร + ณ

  - อุทฺธรติ ย่อมถอนขึ้น อุ + ธร + อ + ติ

(๖) ทุ - ทุหรณํ การนำ ไปไม่ด ี ทุ + หร + ยุ

  - ทุหาโร การนำ ไปไม่ด ี ทุ + หร + ณ

  - ทุหรติ ย่อมนำ ไปไม่ด ี ทุ + หร + อ + ติ

(๗) สํ - สํหรณํ การรวบรวม, การย่อ สํ + หร + ยุ

  - สํหาโร การรวบรวม, การย่อ สํ + หร + ณ

  - สํหรติ ย่อมรวบรวม สํ + หร + อ + ติ

(๘) วิ - วิหรณํ การอยู่ วิ + หร + ยุ 

  - วิหาโร วัดเป็นที่อยู่ วิ + หร + ณ

  - วิหรติ ย่อมอยู่ วิ + หร + อ + ติ

(๙) อว - อวหรณํ การลักขโมย อว + หร + ยุ

  - อวหาโร การลักขโมย อว + หร + ณ

  - อวหรติ ย่อมลักขโมย อว + หร + อ + ติ

(๑๐) อนุ - อนุหรณํ การนำ ไปโดยสมควร อนุ + หร + ยุ

  - อนุหาโร การนำ ไปโดยสมควร อนุ + หร + ณ

  - อนุหรติ ย่อมนำ ไปโดยสมควร อนุ + หร + อ + ติ

(๑๑) ปริ - ปริหรณํ การหลีก, การแก้, การักษา ปริ + หร + ยุ

  - ปริหาโร การหลีก, การแก้, การักษา ปริ + หร + ณ

  - ปริหรติ ย่อมหลีก, ย่อมแก้, ย่อมรักษา ปริ + หร + อ + ติ

(๑๒) อธิ - อธิหรณํ การนำ ไปยิ่ง อธิ + หร + ยุ

  - อธิหาโร การนำ ไปยิ่ง อธิ + หร + ณ

  - อธิหรติ ย่อมนำ ไปยิ่ง อธิ + หร + อ + ติ

(๑๓) อภิ - อภิหรณํ การนำ ไปข้างหน้า อภิ + หร + ยุ

  - อภิหาโร การนำ ไปข้างหน้า อภิ + หร + ณ

  - อภิหรติ ย่อมนำ ไปข้างหน้า อภิ + หร + อ + ติ
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(๑๔) ปติ - ปติหรณํ การนำ กลับ ปติ + หร + ยุ

  - ปติหาโร การนำ กลับ ปติ + หร + ณ

  - ปติหรติ ย่อมนำ กลับ ปติ + หร + อ + ติ

(๑๕) สุ - สุหรณํ การนำ ไปด ี สุ + หร + ยุ

  - สุหาโร การนำ ไปด ี สุ + หร + ณ

  - สุหรติ ย่อมนำ ไปดี สุ + หร + อ + ติ

(๑๖) อา - อาหรณํ การนำ มา อา + หร + ยุ

  - อาหาโร การนำ มา อา + หร + ณ  

  - อาหรติ ย่อมนำ มา อา + หร + อ + ติ

(๑๗) อติ - อติหรณํ การนำ ไปยิ่ง อติ + หร + ยุ

  - อติหาโร การนำ ไปยิ่ง อติ + หร + ณ

  - อติหรติ ย่อมนำ ไปยิ่ง อติ + หร + อ + ติ

(๑๘) อปิ - อปิหรณํ การนำ ไปปิด อปิ + หร + ยุ

  - อปิหาโร การนำ ไปปิด อปิ + หร + ณ

  - อปิหรติ ย่อมนำ ไปปิด อปิ + หร + อ + ติ

(๑๙) อป - อปหรณํ การนำ ออกไป อป + หร + ยุ

  - อปหาโร การนำ ออกไป อป + หร + ณ

  - อปหรติ ย่อมนำ ออกไป อป + หร + อ + ติ

(๒๐) อุป - อุปหรณํ การนำ เข้าไป, การบูชา อุป + หร + ยุ

  - อุปหาโร การนำ เข้าไป, การบูชา อุป + หร + ณ  

  - อุปหรติ ย่อมนำ เข้าไป, ย่อมบูชา อุป + หร + อ + ติ

จบ อุปสัคบท



๒.๗ นิบ�ตบท

 คำ ว่า “นิบาต” แปลว่า ศัพท์ที่ตกไป คือถูกวางไว้ข้างหน้าบ้าง ท่ามกลางบ้าง หรือที่สุดของประโยคบ้าง 

มีวิเคราะห์ว่า “ปทาทิมชฺฌนฺเต  นิปตนฺตีติ  นิปาตา” ย่อมตกไป ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดของบท เพราะเหตุ

นั้น ชื่อว่านิบาต. (นิ + ปต + ณ), นิปาตเมว  เนปาติกํ. นิบาตนั่นแหละ ชื่อว่าเนปาติกะ.(นิปาต + ณิก)  นิบาตนี้ เป็น

บทๆ หนึ่ง ในบท ๔ คือ นามบท อุปสัคบท นิบาตบท และอาขยาตบท สำ หรับนินาตนี้ เป็นบทที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของวิภัตติ หมายความว่าจะลงวิภัตตินามอะไรมาก็ตาม จะต้องถูกลบทิ้งทั้งหมด ด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺค- 

นิปาตาทีหิ จ” 

 นิบาตนี้ เป็นศัพท์โดดๆ ก็มี เป็นศัพท์ที่สำ เร็จมาจากนาม ที่เป็นวิภัตติปัจจยวิธาน ก็มี เป็นศัพท์ที่สำ เร็จ  

มาจากตัทธิต ที่เป็นอัพยยตัทธิต ก็มี และเป็นศัพท์กิริยากิตก์ที่สำ เร็จมาจากธาตุปัจจัย โดยเฉพาะที่มี ตเว, ตุ ํ, ตุน,  

ตฺวาน และ ตฺวาปัจจัยเป็นที่สุด ก็มี รูปสำ เร็จเป็นนิบาต เรียกว่าอัพยยศัพท์ทั้งหมด ดังนี้

 (๑)  นิบาตแท้ๆ เป็นคำ ศัพท์โดดๆ ไม่สามารถแยกศัพท์ได้  เช่น  หิ, จ, ปน, ตุ เป็นต้น

 (๒)  นิบาตที่สำ เร็จมาจากนาม สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น เอตฺถ มาจาก “เอต + ถปัจจัย” เป็นต้น

 (๓) นิบาตที่สำ เร็จมาจากอัพยยตัทธิต สามารถแยกศัพท์ได้  เช่น  เอกธา มาจาก “เอก + ธาปัจจัย” 

เป็นต้น

 (๔)  นิบาตที่สำ เร็จมาจากกิตก์ สามารถแยกศัพท์ได้  เช่น กตฺวา มาจาก “กรธาตุ + ตฺวาปัจจัย” 

เป็นต้น

 การจัดประเภทของนิบาต สามารถจัดได้ตามหน้าที่ของนิบาตนั้นๆ เช่น นิบาตต้นข้อความ นิบาตบอก

อาลปนะ นิบาตบอกความปริกัปป์ นิบาตที่เป็นกาลสัตตมี เป็นต้น

(๑) จ ด้วย, และ, แน่นอน

 - สมุจฺจย รวบรวม เช่น ตฺวํ ปจาหิ จ ภุญฺชาหิ จ. อ.ท่าน จงหุงด้วย จงบริโภคด้วย

 - อนฺวาจย รวบรวมภายหลัง เช่น สีลํ รกฺขาหิ, ทานญฺจ เทหิ. อ.ท่าน จงรักษา ซึ่งศีล, 

    (ถ้าสามารถ) จงให้ ซึ่งทานด้วย

 - อิตรีตรโยค รวบรวมอรรถอื่น เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา. อ.สมณะด้วย อ.พราหมณ์ 

    ด้วย ชื่อว่าสมณพฺราหฺมณ. (สมณะและพราหมณ์)

 - สมาหาร รวบรวมให้เป็นหนึ่ง เช่น จกฺขุ จ โสตญฺจ จกฺขุโสตํ. อ.ตาด้วย อ.หูด้วย ชื่อว่าจกฺขุโสต. 
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    (ตาและหู)

 - อวธารณ ตัดสิน, ชี้ขาด เช่น อ  ธุนามฺหิ  จ. ในเพราะธุนาปัจจัย อ.การแปลงเป็น อ 

    แห่งอิมศัพท์ ย่อมมี แน่นอน

(๒) วา บ้าง, หรือ, เพียงดัง, ก็ดี, ด้วย, กล่าวกำ หนด

 - วิกปฺปน ไม่แน่นอน เช่น สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา. อ.สมณะหรือ หรือว่า อ.พราหมณ์

 - อุปมาน เพียงดัง, เหมือน เช่น มธุ วา มญฺญตี พาโล. อ.คนพาล ย่อมสำ คัญ ซึ่งบาป ว่าเป็น

    เพียงดัง น้ำ ผึ้ง

 - สมุจฺจย รวบรวม เช่น ราชโต วา โจรโต วา มนุสฺสโต วา อารกฺขํ คณฺหนฺตุ. จงถือเอา 

    ซึ่งการอารักขา จากพระราชาด้วย จากโจรด้วย จากมนุษย์ด้วย.

 - ววตฺถิตวิภาสา  กล่าวกำ หนด เช่น วา ปโร อสรปูา. อ.สระ อนัเป็นเบือ้งหลงั จากอสรปูสระ ยอ่มถงึ  

    ซึ่งการลบ โดยกำ หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี.

(๓) นิบาตเหล่านี้ คือ  น,  โน,  มา,  อ,  อลํ,  หล ํใช้ในอรรถ ปฏิเสธน การห้าม การปฏิเสธ

 น ไม่ เช่น น วาหํ ปณฺณํ ภุญฺชามิ. อ.เรา จะไม่กิน ซึ่งผัก แน่นอน

 โน ไม่ เช่น สุภาสิตํว ภาเสยฺย โน จ ทุพฺภาสิตํ ภเณ. อ.บุคคล ควรพูด ซึ่งคำ  

    อันเป็นสุภาษิตเทียว อนึ่ง ไม่ควรพูด ซึ่งคำ อันเป็นทุพภาสิต

 มา อย่า เช่น มา เอวมกตฺถ. อ.ท่าน ท. อย่าได้กระทำ แล้ว อย่างนี้.

 อ ไม่ เช่น อญฺญาตํ อสุตํ อทิฏฺ€ํ อวิทิตํ อสจฺฉิกตํ อปสฺสิตํ ปญฺญาย. 

    อันเรา ไม่รู้แล้ว ไม่ได้ยินแล้ว ไม่เห็นแล้ว ไม่เข้าใจแล้ว ไม่กระจ่าง 

    แล้ว ไม่บรรลุแล้ว ด้วยปัญญา

 อลํ อย่าเลย, พอละ เช่น อลํ เต อิธ วาเสน. อ.อย่าเลย ด้วยการอยู่ ในที่นี้ แก่ท่าน

 หลํ อย่าเลย, ไม่ควร เช่น หลํ ทานิ ปกาสิตํ. ไม่ควร เพื่ออันแสดง ในกาลนี้

(๔) อลํ สมควร, ประดับ

 - ปริยตฺติ สมควร เช่น อลํ ปุญฺญานิ กาตํ. สมควร เพื่ออันทำ  ซึ่งบุญ ท.

 -  ภูสน การประดับ เช่น อลงฺกาโร. เครื่องประดับ
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ปูรณะ การทำ บทให้เต็ม มี ๒ อย่าง

 (๑) อตฺถปูรณ  การทำ เนื้อความให้เต็ม หมายความว่า ทำ ให้เนื้อความของประโยคนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

 (๒) ปทปูรณ  การทำ บทให้เต็ม ไม่มีความหมายพิเศษเพิ่มเติมใดๆ ใช้ในจุณณิยะ ใช้ประดับคำ พูด หรือทำ 

คำ พูดให้สละสลวยยิ่งขึ้น  เรียกว่า “วจนาลังการะ”บ้าง เรียกว่า “วาจาสิลิฏฐะ”บ้าง ใช้ในคาถา เรียกว่า “ปทปูรณะ” 

ใส่เข้ามาเพื่อให้ครบตามจำ นวนพยางค์ที่กำ หนดไว้ในฉันทลักษณ์

(๕) นิบาตเหล่านี้ คือ  อถ,  ขลุ,  วต,  วถ,  อโถ,  อสฺสุ,  ยคฺเฆ,  หิ,  จรหิ,  นํ,  ตํ,  วา, จ,  ตุ,  ว,  โว  ปน,  หเว,  กีว,  ห,   

 ตโต,  ยถา,  สุทํ,  โข,  เว,  หํ,  เอนํ,  เสยฺยถิทํ เป็นต้น เป็น ปทปูรณะ.

 - อถ ปทปูรณะ เช่น อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย. อ.บุรุษ พึงมา

 - ขลุ ปทปูรณะ เช่น สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต. ท่าน 

    ผู้เจริญ อ.พระสมณะ ผู้โคดม เป็นศากยบุตร ทรงเสด็จออกแล้ว 

    จากตระกูลศากยะ ทรงผนวชแล้ว

 - วต ปทปูรณะ เช่น อจฺฉริยํ วต โภ. ท่านผู้เจริญ น่าอัศจรรย์

 - วถ  ปทปูรณะ เช่น ตํ วถ ชยเสโน ราชกุมาโร. อ.พระราชกุมารพระนามว่าชัยเสน  

    ย่อมรู้จัก ซึ่งเหตุนั้น

 - อโถ ปทปูรณะ เช่น อโถ มํ อนุกมฺปสิ. อ.ท่าน ย่อมอนุเคราะห์ ซึ่งเรา

 - อสฺสุ ปทปูรณะ เช่น นาสฺสุธ โกจิ ภควนฺตํ อุปสงฺกมติ. อ.ใครๆ ในหมู่สงฆ์นี้ ย่อมไม่ 

    เข้าไปเฝ้า ซึ่งพระผู้มีพระภาค.

 - ยคฺเฆ ปทปูรณะ เช่น ยคฺเฆ มหาราช ชาเนยฺยาสิ. ข้าแต่มหาบพิตร อ.พระองค์ 

    พึงทราบ

 - หิ ปทปูรณะ เช่น โส หิ ภควา ชานํ ชานาติ, ปสฺสํ ปสฺสติ. อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  

    พระองค์นั้น เมื่อรู้ ย่อมตรัสว่า ย่อมรู้, เมื่อเห็น ย่อมตรัสว่า 

    ย่อมเห็น

 - จรหิ ปทปูรณะ เช่น กถํ จรหิ มหาปญฺโญ. เป็นผู้มีปัญญามาก ได้อย่างไร

 - นํ ปทปูรณะ เช่น น นํ สุชาโต สมโณ โคตโม. อ.พระสมณะผู้โคดม ทรงเป็นผู้มี 

    พระชาติดีแล้ว หามิได้แล

 - ตํ ปทปูรณะ เช่น ตํ กิสฺส เหตุ. เพราะเหตุไร?
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 - วา ปทปูรณะ เช่น นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ. อ.อันถามว่า อ.รูป เที่ยง ไม่เที่ยง

 - จ ปทปูรณะ เช่น กึ จ ภิกฺขเว รูปํ วเทถ. ดูก่อนภิกษุ ท. เพราะเหตุไร? อ.เธอ ท. 

    จึงเรียกว่ารูป

 - ตุ ปทปูรณะ เช่น เวทนาทีสุเปกสฺมึ ขนฺธสทฺโท ตุ รุฬฺหิยา. อ.ขนฺธศัพท์ ย่อมถูก 

    ยกแสดง โดยระบุ ในส่วนหนึ่ง แม้ในขันธ์ ท. มี เวทนา เป็นต้น

 - ว ปทปูรณะ เช่น เธนุว วจฺฉคิทฺธาว, กถํ มทฺที กริสฺสสิ. แน่ะแม่มัทรี เมื่อเธอ ไม่เห็น 

    อยู่ ซึ่งเด็ก ท., อ.เธอ จักกระทำ  อย่างไร? เพียงดัง อ.แม่โคนม 

    ผู้ต้องการลูกวัว (เวสฺสนฺตรชาตก) 

 - โว ปทปูรณะ เช่น เอเต โว สุขสมฺมตา. อ.กามคุณ ๕ ท.เหล่านั่น เป็นของสมมติกัน 

    ว่าเป็นสุข ย่อมเป็น

 - ปน ปทปูรณะ เช่น กึ ปน ภวํ โคตโม ทหโร เจว ชาติยา นโว จ ปพฺพชฺชาย. 

    อ.พระโคดม ทรงพระเยาว์ โดยชาติด้วยนั่นเทียว ทรงเป็นผู้ใหม่ 

    ด้วยการบวชด้วย เพราะเหตุใด (ย่อมประกาศ ซึ่งพระองค์ว่า  

    เป็นพระพุทธเจ้าเล่า?)

 - หเว ปทปูรณะ เช่น หเว เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา. อ.สมณะและพราหมณ์ ท. 

    ผู้เจริญ เหล่านั้น

 - กีว ปทปูรณะ เช่น ยาว กีวญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ. ดูก่อนภิกษุ ท. มีประมาณเพียงไร 

    แก่ภิกษุ ท.

 - ห ปทปูรณะ เช่น มา เหวํ อานนฺท. ดูก่อนอานนท์ อ.เธอ อย่ากล่าวแล้ว อย่างนี้.

 - ตโต ปทปูรณะ เช่น ตโต จ มฆวา สกฺโก อตฺถทสฺสี ปุรินฺทโท. อ.ท้าวสักกะ ผู้มีนามว่า 

    มฆะ ผู้เห็นประโยชน์ เป็นผู้เคยให้ทานในกาลก่อน

 - ยถา ปทปูรณะ เช่น ยถา กถํ ปน ภนฺเต ภควติ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

    อ.พรหมจรรย์ อันข้าพระองค์ จะประพฤติ ในสำ นัก ของพระผู้ม ี

    พระภาค ได้อย่างไร

 - สุทํ ปทปูรณะ เช่น ตตฺร สุทํ ภควา นาติเก วิหรติ คิญฺชกาวสเถ. อ.พระผู้มีพระภาค  

    ทรงประทับอยู่ ที่ปราสาท ในหมู่บ้านนาติกะนั้น
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 - โข ปทปูรณะ เช่น ตตฺร สุ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ. ในสมัยนั้น อ.พระผู้มีพระภาค  

    ตรัสเรียกแล้ว ซึ่งภิกษุ ท.

 - เว ปทปูรณะ เช่น ส เว เอเตน ยาเนน นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. อ.บุคคลนั้น ดำ เนินไป 

    อยู่ ในที่ใกล้ แห่งพระนิพพานนั่นเทียว ด้วยยานคืออริยมรรคนั่น

 - หํ ปทปูรณะ เช่น มา หํ ปน เม ภนฺเต ภควา. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อ.พระผู้มีพระภาค  

    มิได้ตรัสแล้ว แก่ข้าพระองค์นั่นเทียว

 - เอนํ ปทปูรณะ เช่น ยตฺวาธิกรณเมนํ จกฺขุนฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ. อ.กิเลส ย่อมท่วมทับ  

    ซึ่งบุคคลผู้ไม่สำ รวมแล้ว ซึ่งอินทรีย์คือจักษุ อยู่อยู่ เพราะเหตุใด

 - เสยฺยถิทํ ปทปูรณะ เช่น เสยฺยถิทํ รูปูปาทานกฺขนฺโธ. อ.รูปขันธ์อันเป็นอารมณ์ 

    ของอุปาทาน

(๖) อถ ในที่ไม่มีระหว่าง, ครั้งนั้น, หรือ

 - ปญฺห การถามปัญหา เช่น อถ ตฺวํ เกน วณฺเณน เกน วา ปน เหตุนา เกน วา อตฺถชาเตน 

    อตฺตานํ ปริโมจยิ. อ.เธอ เปลื้องแล้ว ซึ่งตน เพราะเหตุปัจจัย 

    อะไรหรือ?

 - อนนฺตริย ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง เช่น อถ นามิกวิภตฺยาวตาโร วุจฺจเต. ต่อจากสนธิกัณฑ์นั้น อ.การลง 

    วิภัตตินาม อันข้าพเจ้า จะกล่าว.

    อถ นํ อาห. ลำ ดับนั้น อ.เขา กล่าวแล้ว กะบุคคลนั้น

 - อธิการ สถานที่ เช่น อถ ปุพฺพสฺสรโลโป. ในที่นั้น อ.การลบสระหน้า ย่อมมี.

(๗) ขลุ ไม่, แน่แท้, ได้ยินว่า

 - ปฏิเสธ การห้าม เช่น ขลุปจฺฉาภตฺติโก. ผู้ไม่ฉันภัตตาหารภายหลัง

 - อวธารณ การตัดสิน, เน้นความ เช่น สาธุ ขลุ ปยโส ปานํ ยญฺญทตฺเตน. อันนายยัญญทัต ดื่ม ซึ่งนม  

    เป็นการดี แน่แท้

 - ปสิทฺธิ ความสำ เร็จ เช่น สมาโน ขลุ โภ โคตโม. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า อ.พระ 

    สมณะ ผู้โคดม
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(๘) วต หนอ, แน่นอน, โดยแท้, จริงๆ 

 - เอกํส โดยส่วนเดียว เช่น อจฺเฉรํ วต โลกสฺมึ อุปฺปชฺชนฺติ วิจกฺขณา. อ.บัณฑิต ท. ย่อมเกิดขึ้น  

    ในโลก น่าอัศจรรย์จริงๆ

 - เขท ความเหน็ดเหนื่อย เช่น กิจฺฉํ วตายํ โลโก อาปนฺโน. อ.สัตว์โลกนี้ ถึงแล้ว ซึ่งความยาก  

    ลำ บากหนอ

 - อนุกมฺป ความสงสาร เช่น กปโณ วตายํ สมโณ. อ.พระสมณะนี้ เป็นผู้กำ พร้าหนอ.

 - สงฺกปฺป ความดำ ริ เช่น อโห วตายํ นสฺเสยฺย. โอหนอ อ.บุคคลนี้ พึงฉิบหาย 

(๙) อโถ อนึ่ง, นอกจากนั้น

 - อนฺวาเทส แสดงความคล้อยตาม เช่น สฺวาคตํ เต มหาราช, อโถ เต อทุราคตํ. ข้าแต่มหาบพิตร อ.การ 

    เสด็จมาดีแล้ว ย่อมมี แก่พระองค์ อนึ่ง อ.การไม่เสด็จมาร้าย  

    ย่อมมี แก่พระองค์ 

(๑๐) หิ เพราะว่า, เท่านั้น

 - เหตุ เหตุ, เพราะว่า เช่น มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ. เพราะว่า อ.ชีวิต มีความตายเป็นที่สุด

 - อวธารณ การตัดสิน, เท่านั้น เช่น ชินวจนยุตฺตํ หิ. อ.สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ เป็นของสมควร 

    ต่อพระพุทธพจน์เท่านั้น ย่อมเป็น

(๑๑) ต ุ แต่ว่า, เพราะว่า, ห้าม

 - วิเสส ความแตกต่าง เช่น ตุลฺโย ตฺวมสิ เภโท ตุ, สรีเรเนทิเสน เต. อ.พระองค์ เป็นผู้เสมอ  

    ด้วยสาคร ย่อมเป็น, ส่วนว่า อ.ความแตกต่าง ด้วยสรีระ เช่นนี้  

    ของพระองค์ ย่อมมี

 - เหตุนิวตฺตน การห้ามเหตุ เช่น เวทนาทีสุเปกสฺมึ, ขนฺธสทฺโท ตุ รุฬฺหิยา. อ.ขันธศัพท์ ในขันธ์ ท.  

    แม้มีเวทนาขันธ์เป็นต้น ย่อมปรากฏ ในขันธ์อันหนึ่ง โดยความ 

    เป็นสำ นวนนั่นเทียว



518 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

(๑๒) ปน ส่วนว่า, แต่ว่า

 - วิเสส กล่าวความให้พิเศษ เช่น อฏฺ€กถายํ ปน วุตฺตํ ขลูติ เอโก สกุโณติ. แต่ว่า อ.คำ ว่า “ขลุ”  

    ได้แก่นกตัวหนึ่ง อันท่าน กล่าวไว้แล้ว ในอรรถกถา

(๑๓) หเว,  เว ใช้ในอรรถ เอกํส โดยส่วนเดียว ความแน่นอน

 - หเว แล, แน่นอน, โดยแท้ เช่น ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา. อ.ธรรม ท. ย่อมปรากฏ โดยแท้ 

    ในกาลใด

 - เว แล, แน่นอน, โดยแท้ เช่น ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา. อ.ราชรถ ท. อันวิจิตรดี ย่อม

    คร่ำ คร่า โดยแท้

(๑๔) หํ โอ, น่าหวาดหวั่น

 - วิสาท ความอ่อนใจ เช่น หํ เอกปุตฺตก. โอ ดูก่อนลูกน้อยผู้เดียว

 - สมฺภม ความหวั่นไหว เช่น หํ สมฺม กึ ตฺวํ ปสฺสสิ อุปริปพฺพเต €ิโต. ดูก่อนสหาย อ.ท่าน ยืนอยู่ 

    แล้ว ในเบื้องบนแห่งภูเขา ย่อมแลเห็น ซึ่งอะไร อย่างน่า 

    หวาดหวั่น

(๑๕) เสยฺยถิทํ เป็นไฉน, คือ เช่น อยเมว อริโย อฏฺ€งฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถิทํ? อ.มรรค อันประเสริฐ  

    อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเทียว. อ.อริยมรรคนั้น เป็นไฉน ?

อตฺถปูรณ  การทำ เนื้อความให้เต็ม มี ๒ อย่าง

 (๑) วิภตฺติยุตฺต ประกอบด้วยวิภัตติ ใช้ในอรรถของวิภัตติ เช่น อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ ใช้ในอรรถ

อาลปนะ

 (๒) อวิภตฺติยุตฺต  ไม่ประกอบด้วยวิภัตติ ไม่ใช้ในอรรถของวิภัตติ เช่น อปฺเปว นาม ชื่อแม้ไฉน ใช้ใน

อรรถสงสัย
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ต่อไปนี้ เป็นนิบาตที่ประกอบด้วยวิภัตติ ใช้ในอรรถของวิภัตติ

(๑๖) อตฺถิ,  สกฺกา,  ลพฺภา ใช้ในอรรถปฐมาวิภัตติ

 อตฺถิ มีอยู่ เช่น ปุตฺตา มตฺถิ. อ.บุตร ท. ของเรา มีอยู่.

 สกฺกา อาจ, สามารถ เช่น สกฺกา ภิกฺขเว อกุสลํ ปชหิตุํ กุสลํ ภาเวตุํ. ดูก่อนภิกษุ ท. อันบุคคล  

    อาจ เพื่ออันละ ซึ่งอกุศล เพื่ออันยังกุศล ให้เจริญ

 ลพฺภา ได้ เช่น ลพฺภา ภิกฺขเว ปถวี เกตุํ วิกฺเกตุํ €าเปตุํ โอจินิตุํ วิจินิตุํ. 

    ดูก่อนภิกษุ ท. อ.แผ่นดิน อันบุคคล พึงได้ เพื่ออันซื้อ เพื่ออันขาย  

    เพื่ออันจำ นอง เพื่ออันตรวจสอบ เพื่ออันเลือกเฟ้น

(๑๗) อาวุโส,  อมฺโภ,  หมฺโภ,  เร,  อเร,  หเร,  เช ใช้ในอรรถ อามนฺตน การร้องเรียก

 อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เช่น น ตํ ภายามิ อาวุโส. ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อ.เรา ย่อมไม่กลัว  

    ซึ่งท่าน

 อมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ เช่น อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน. แน่ะบุรุษผู้เจริญ  

    อ.ประโยชน์อะไร ด้วยชีวิตที่ไม่ดี อันเลวทรามนี้ แก่ท่าน

 หมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ เช่น หมฺโภ ปุพฺเพ ฉ สตฺถาโร มยํ อรหนฺตามฺหาติ วิจรึสุ. 

    แน่ะท่านผู้เจริญ อ.ครู ท. หก ในกาลก่อน กล่าวแล้วว่า อ.เรา ท.  

    เป็นพระอรหันต์ ย่อมเป็น ดังนี้ เที่ยวไปแล้ว

 เร เฮ้ย, เว้ย เช่น วิกฺกม เร มหามิคา. แน่ะกวางใหญ่เอ๋ย อ.ท่าน จงขวนขวายเถิด

 อเร เฮ้ย, เว้ย เช่น อเร ทุฏฺ€โจรา. เฮ้ย โจรผู้ชั่วช้า ท.

 หเร เฮ้ย, เว้ย เช่น หเร สขา กิสฺส นุ มํ ชหาสิ. เฮ้ย เพื่อน อ.ท่าน ย่อมทิ้ง ซึ่งเรา  

    เพราะเหตุอะไรหนอ?

 เช แน่ะแม่สาวใช้ เช่น สเจ เช ตฺวํ สจฺจํ ภณสิ. แน่ะแม่สาวใช้ ถ้าว่า อ.เธอ ย่อมพูด ซึ่ง 

    ความจริงไซร้

(๑๘) ทิวา,  ภิยฺโย,  นโม  ใช้ในอรรถของปฐมาวิภัตต ิและทุติยาวิภัตติ

 ทิวา เวลากลางวัน เช่น รตฺตึเยว สมานํ ทิวาติ สญฺชานนฺติ. อ.ชน ท. ย่อมสำ คัญ ซึ่งเวลา 

    กลางคืนนั่นเทียว อันมีอยู่ ว่าเป็นเวลากลางวัน
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 ภิยฺโย ยิ่ง เช่น อุปฺปชฺชติ สุขํ, สุขา ภิยฺโย โสมนสฺสํ. อ.ความสุข ย่อมเกิดขึ้น,  

    อ.ความโสมนัส อันยิ่ง กว่าความสุข ย่อมเกิดขึ้น

 นโม ความนอบน้อม เช่น นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ. ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้กล้าหาญ อ.ความ  

    นอบน้อม ขอจงมี แด่พระองค์ (อรรถปฐมาวิภัตติ)

    นโม กโรหิ นาคสฺส. อ.ท่าน จงกระทำ  ซึ่งการนอบน้อม แก่พระ 

    อรหันต์ (อรรถทุติยาวิภัตติ)

(๑๙) สยํ,  สามํ,  สํ,  สมฺมา,  กินฺติ  ใช้ในอรรถของตติยาวิภัตติ

 สยํ ด้วยตนเอง เช่น สยํ อภิญฺญาย กมุทฺทิเสยฺยํ. อ.เรา ตรัสรู้แล้ว ด้วยตนเอง พึงอ้าง  

    ซึ่งใคร? 

 สามํ ด้วยตนเอง เช่น สามํ สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา. ตรัสรู้ยิ่งแล้ว ซึ่งสัจจะ ท. ด้วย 

    พระองค์เอง

 สํ ด้วยตนเอง เช่น สมฺพุทฺโธ. ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

 สมฺมา โดยชอบ เช่น เย เอวํ ชานนฺติ, เต สมฺมา ชานนฺติ. อ.ชน ท.เหล่าใด ย่อมรู้ 

    อย่างนี้, อ.ชน ท.เหล่านั้น ย่อมรู้ โดยชอบ

 กินฺติ อย่างไร เช่น กินฺติ เม สาวกา สทฺธาย วฑฺเฒยฺยํ. อ.สาวก ท. ของเรา พึงเจริญ  

    ด้วยศรัทธา อย่างไร?

(๒๐) บทที่ลง โส, โต และธาปัจจัยเป็นที่สุด ลงในอรรถตติยาวิภัตติ 

 สุตฺตโส โดยสูตร เช่น สุตฺตโส ธมฺมํ วาเจยฺย. ยังอนุปสัมบัน พึงให้กล่าว ซึ่งธรรม 

    โดยสูตร

 ปทโส โดยบท, โดยส่วน เช่น ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย. ยังอนุปสัมบัน พึงให้กล่าว ซึ่งธรรม  

    โดยบท

 อนิจฺจโต โดยความไม่เที่ยง เช่น อนิจฺจโต สมฺมสติ. ย่อมพิจารณา โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง

 ทุกฺขโต โดยความเป็นทุกข์ เช่น ทุกฺขโต สมฺมสติ. ย่อมพิจารณา โดยความเป็นทุกข์

 เอกธา โดยส่วนเดียว เช่น เอเกน วิภาเคน เอกธา. โดยส่วนหนึ่ง ชื่อว่าเอกธา

 ทฺวิธา โดยสองส่วน เช่น ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา. โดยส่วน ท. สอง ชื่อว่าทฺวิธา
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(๒๑) บทที่ลง ตเว และตุํปัจจัยเป็นที่สุด ใช้ในอรรถจตุตถีวิภัตติ

 กาตเว เพื่ออันกระทำ  เช่น ปุญฺญานิ กาตเว. เพื่ออันกระทำ  ซึ่งบุญ ท.

 ทาตเว เพื่ออันให้ เช่น ทานานิ ทาตเว. เพื่ออันให้ ซึ่งทาน ท.

 กาตุํ เพื่ออันกระทำ  เช่น ปุญฺญานิ กาตุํ. เพื่ออันกระทำ  ซึ่งบุญ ท.

 กาเรตุํ เพื่ออันยัง...ให้กระทำ  เช่น วิหารํ กาเรตุํ. เพื่ออันยังช่างให้สร้าง ซึ่งวิหาร

 ทาตุํ เพื่ออันให้ เช่น ทานานิ ทาตุํ. เพื่ออันให้ ซึ่งทาน ท.

 ทาเปตุํ เพื่ออันยัง...ให้ให้ เช่น ทานํ ทาเปตุํ. เพื่ออันยังบุคคลนั้นให้ถวาย ซึ่งทาน

(๒๒) บทที่ลง โส และโตปัจจัยเป็นที่สุด ใช้ในอรรถปัญจมีวิภัตติ

 ทีฆโส จากส่วนยาว โอรโส จากฝั่งนี้ 

 ราชโต วา จากพระราชาก็ดี โจรโต วา จากโจรก็ดี 

(๒๓) บทที่ลง โตปัจจัยเป็นที่สุด ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ

 เอกโต ที่ด้านหนึ่ง ปุรโต ที่ข้างหน้า 

 ปจฺฉโต ที่ข้างหลัง ปสฺสโต ที่ด้านข้าง 

 ปิฏฺ€ิโต ที่ข้างหลัง ปาทโต ที่เท้า, บนพื้น 

 สีสโต บนศีรษะ อคฺคโต บนยอด 

 มูลโต ใกล้โคนต้น, ที่ราก 

(๒๔) บทที่ลง ตฺร และถปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ

 ยตฺร ใน... ใด ยตฺถ  ใน... ใด 

 ยหึ ใน... ใด ตตฺร  ใน... นั้น 

 ตตฺถ ใน... นั้น ตหึ  ใน... นั้น 

 ตหํ ใน... นั้น 
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(๒๕) สมนฺตา,  สามนฺตา,  ปริโต,  อภิโต,  สมนฺตโต,  เอกชฺฌํ,  เอกมนฺตํ,  เหฏฺ€า,  อุปริ,  อุทฺธํ,  อโธ,   

ติริยํ,  สมฺมุขา,  ปรมฺมุขา,  อาวิ,  รโห,  ติโร,  อุจฺจํ,  นีจํ,  อนฺโต,  อนฺตรา,  อชฺฌตฺตํ,  พหิทฺธา,  

พาหิรา,  พาหิรํ,  พหิ,  โอรํ,  ปารํ, อารา,  อารกา,  ปจฺฉา,  ปุเร,  หุรํ และ เปจฺจ ใช้ในอรรถ 

สัตตมีวิภัตติ

 - สมนฺตา ในที่โดยรอบ เช่น สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ  อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา 

    สทฺธมฺมํ มุนิราชสฺส  สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ. 

    อ.เทวดา ท. ในจักวาฬ ท. ในที่โดยรอบ จงมา ในที่นี้ จงฟัง 

    ซึ่งพระสัทธรรม อันให้ซึ่งสวรรค์และนิพพาน ของพระจอมมุนี

 - สามนฺตา ในที่ใกล้,ในที่โดยรอบ เช่น ราชคหสฺส สามนฺตา เวปุลฺลปพฺพตพฺภนฺตเร. ในระหว่างแห่งภูเขา 

    เวปุลละ ในที่ใกล้ แห่งเมืองราชคฤห์

 - ปริโต ในที่โดยรอบ เช่น ปริโต คามํ วสติ. ย่อมอยู่ ในที่โดยรอบ แห่งหมู่บ้าน

 - อภิโต ในภายใน เช่น มุจลินฺทํ สรํ อภิโต. ในภายใน แห่งสระมุจลินท์

 - สมนฺตโต ในที่รอบ ๆ เช่น อคฺยาคารํ สมนฺตโต. แวดล้อมแล้ว ซึ่งโรงไฟ ในที่รอบๆ

 - เอกชฺฌํ ในส่วนหนึ่ง เช่น เอกชฺฌํ สนฺนิปตึสุ. ประชุมกันแล้ว ในส่วนหนึ่ง

 - เอกมนฺตํ ในที่สมควรข้างหนึ่ง เช่น เอกมนฺตํ อฏฺ€าสิ. ได้ยืนอยู่แล้ว ในที่สมควรข้างหนึ่ง

 - เหฏฺ€า ในภายใต้ เช่น มญฺจสฺส เหฏฺ€า. ในภายใต้ แห่งเตียง

 - อุปริ ในเบื้องบน เช่น ปาทตลโต อุปริ. ในเบื้องบน จากชั้นแห่งพื้น

 - อุทฺธํ ในเบื้องบน เช่น อุทฺธํ ปาทตลา. ในเบื้องบน จากชั้นแห่งพื้น

 - อโธ ในเบื้องล่าง เช่น อโธ เกสมตฺถกา. ในเบื้องล่าง จากปลายแห่งผม

 - ติริยํ ในด้านขวาง เช่น นาโค คนฺตฺวา คตมคฺเค ติริยํ อฏฺ€าสิ. อ.ช้างพลาย มาแล้ว 

    ได้ยินแล้ว ขวาง ในทางเป็นที่เสด็จไป

 - สมฺมุขา ในที่เฉพาะหน้า เช่น โส ตํปิ สมฺมุขา €ิตํ ทิสฺวา. อ.เขา เห็นแล้ว ซึ่งบุคคลแม้นั้น 

    ผู้ยืนแล้ว ในที่เฉพาะหน้า

 - ปรมฺมุขา ในที่ลับหลัง เช่น กถํ ปรมฺมุขา วิกปฺปนา โหตีติ. อ.การใคร่ครวญ ย่อมมี 

    ในที่ลับหลัง ได้อย่างไร?

 - อาวิ ในที่แจ้ง, แจ่มแจ้ง เช่น อาวิ ภวิสฺสติ. จักมี อย่างแจ่มแจ้ง

 - รโห ในที่ลับ เช่น รโห ติฏฺ€ติ. ยืนอยู่ ในที่ลับ
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 - ติโร ในฝั่งข้างนอก เช่น ติโรปากาเร. ในฝั่งข้างนอกแห่งกำ แพง

 - อุจฺจํ ในที่สูง เช่น อุจฺจํ นิปนฺโน. นอนแล้ว ในที่สูง

 - นีจํ ในที่ต่ำ  เช่น นีจํ นิสีทิ. นั่งแล้ว ในที่ต่ำ 

 - อนฺโต  ในภายใน เช่น อนฺโตกุฏฺเฏ ปทีโป วิย. ราวกะ อ.ประทีบ ในภายในแห่งฝา

 - อนฺตรา ในระหว่าง เช่น อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน.  

    อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้เสด็จดำ เนินไปแล้วสู่หนทางไกล ใน 

    ระหว่าง แห่งเมืองราชคฤห์ด้วย แห่งเมืองนาฬันทาด้วย ย่อมเป็น

 - อชฺฌตฺตํ ในภายใน เช่น ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา...อภิ 

    สญฺญูหิตฺวา อภิสงฺขิปิตฺวา... อ.รูป อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต  

    อนาคต และปัจจุบัน ย่อแล้ว สรุปแล้ว ซึ่งรูปนั้น ในส่วนหนึ่ง 

    ในภายใน หรือ หรือว่า ในภายนอก...

 - พหิทฺธา ในภายนอก เช่น พหิทฺธา ธมฺมา. อ.ธรรม ท. ในภายนอก

 - พาหิรา ในภายนอก เช่น พาหิรา อาลินฺเท นิสีทิ. นั่งแล้ว ที่ระเบียง ในภายนอก

 - พาหิรํ ในภายนอก เช่น พาหิรํ อาลินฺเท นิปนฺโน. นอนแล้ว ที่ระเบียง ในภายนอก

 - พหิ ในภายนอก เช่น พหิ อาลินฺเท นิปนฺโน. นอนแล้ว ที่ระเบียง ในภายนอก

 - โอรํ ในฝั่งนี้, ที่ฝั่งใน เช่น โอรํ สมุทฺทสฺส อติตฺตรูโป. มีรูปอันไม่อิ่ม แห่งสมุทร ในฝั่งใน

 - ปารํ ในฝั่งโน้น, ที่ฝั่งนอก เช่น ปารํ สมุทฺทสฺสปิ ปตฺถเยถ. พึงปรารถนา แม้แห่งสมุทร ที่ฝั่งนอก

 - อารา ในที่ห่างไกล เช่น อารา สิงฺฆามิ วาริชํ. อ.เรา ย่อมสูดกลิ่น ซึ่งปลา ในที่ห่างไกล

 - อารกา ในที่ห่างไกล เช่น อารกา ปริวชฺเชหิ. อ.ท่าน จงเว้น ในที่ห่างไกล

 - ปจฺฉา ในภายหลัง เช่น ปจฺฉา น หาเยถ. ไม่พึงเสื่อม ในภายหลัง

 - ปุเร ในกาลก่อน เช่น อหํ ปุเร สญฺญมิสฺสํ. อ.เรา จักสำ รวม ในกาลก่อน

 - หุรํ ในโลกอื่น เช่น อิธ วา หุรํ วา. ในโลกนี้ หรือ หรือว่า ในโลกอื่น

 - เปจฺจ ในโลกหน้า เช่น ส เว เปจฺจ น โสจติ. อ.เขาแล ย่อมไม่เศร้าโศก ในโลกหน้า

(๒๖) สมฺปติ,  อายติ,  อชฺช,  อปรชฺชุ,  สุเว,  เสฺว,  ปรสุเว,  หิยฺโย,  ปเร,  สชฺชุ,  สายํ,  ปาโต,  กาลํ,  กลฺลํ,  ทิวา,  นตฺตํ,   

 นิจฺจํ,  สตตํ,  อภิณฺหํ,  อภิกฺขณํ,  มุหุํ,  มุหุตฺตํ,  ภูตปุพฺพํ,  ปุรา,  ยทา,  ตทา และ กทา เป็นต้น ใช้ใน

อรรถกาลสัตตมี.
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 - สมฺปติ บัดเดี๋ยวนี้, ในกาลนี้ เช่น สมฺปติ ชาตสฺส โพธิสตฺตสฺส เทวา ฉตฺตํ ธารยึสุ. อ.เทวดา ท. 

    กั้นแล้ว ซึ่งร่ม แก่พระโพธิสัตว์ ผู้เกิดแล้ว ในบัดเดี๋ยวนี้

 - อายติ ในกาลต่อไป เช่น อายตึ โทสํ นาญฺญาย โย กาเม ปฏิเสวติ. อ.บุคคลใด ย่อมเสพ 

    ซึ่งกาม ท. เพราะไม่รู้ ซึ่งโทษ ในกาลต่อไป

 - อชฺช  ในวันนี้ เช่น ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ. อ.เรา ย่อมไม่เห็น ซึ่งบุตร ท. เหล่านั้น 

    ในวันนี้

 - อปรชฺชุ ในวันอื่นอีก เช่น มม กสิผลํ ภุญฺชิตฺวา อปรชฺชุ เอว ฉาโต โหติ. อ.บุคคล บริโภคแล้ว  

    ซึ่งผลของการหว่านไถ ของเรา เป็นผู้หิวแล้ว ในวันอื่นอีก

    นั่นเทียว ย่อมเป็น

 - สุเว ในวันพรุ่งนี้ เช่น โก ชญฺญา มรณํ สุเว. อ.ใคร พึงรู้ ซึ่งความตาย ในวันพรุ่งนี้

 - เสฺว ในวันพรุ่งนี้ เช่น ภนฺเต เสฺว อมฺหากํ ภิกฺขํ คณฺหถ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.พระองค์  

    ขอจงรับ ซึ่งภิกษา ของข้าพระองค์ ท. ในวันพรุ่งนี้

 - ปรสุเว ในวันมะรืนนี้ เช่น สุเว วา ปรสุเว วา มรณํ วา ชีวิตํ วา โก ชาเนยฺย. อ.ใคร พึงรู้ 

    ซึ่งความตาย หรือ หรือว่าซึ่งชีวิต ในวันพรุ่งนี้ หรือ หรือว่า ในวัน 

    มะรืนนี้

 - หิยฺโย ในวันวาน เช่น หิยฺโยปิ ปเรปิ ตยาเวตํ €านํ สมฺมชฺชิตํ. อ.ที่นั่น อันเธอนั่นเทียว  

    กวาดแล้ว แม้ในวันวาน แม้ในวันอื่นหรือ?

 - ปเร ในวันอื่น เช่น หิยฺโยปิ ปเรปิ ตยาเวตํ €านํ สมฺมชฺชิตํ. อ.ที่นั่น อันเธอนั่นเทียว  

    กวาดแล้ว แม้ในวันวาน แม้ในวันอื่นหรือ?

 - สชฺชุ ในวันมีอยู่, ในวันนี้ เช่น สชฺชุ ปาณหรํ มมฺเม ตาฬนํ. อ.การนำ ไปซึ่งสัตว์ เป็นการชก

    ในจุดที่สำ คัญของเรา ในวันนี้

 - สายํ ในเวลาเย็น เช่น สายํ นิโคฺรธุปาคมึ. อ.เรา ได้เข้าไปแล้ว สู่ต้นไทร ในเวลาเย็น

 - ปาโต ในเวลาเช้า เช่น ปาโต ปิณฺฑาย จรนฺติ. อ.ภิกษุ ท. ย่อมเที่ยวไป เพื่อบิณฑบาต ใน 

    เวลาเช้า

 - กาลํ ในเวลารุ่งสาง เช่น นายํ กาลํ อกาลํ วา อภิชานาติ กุกฺกุโฏ. อ.ไก่นี้ ย่อมไม่รู้ว่า 

    เวลารุ่งสาง หรือไม่ใช่เวลารุ่งสาง
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 - กลฺลํ ในความสมควร เช่น อกลฺลํ มํ พฺราหฺมณา. อ.พราหมณ์ ท. ย่อมถาม ซึ่งเรา ในสิ่ง

    ที่ไม่สมควร

 - ทิวา ในเวลากลางวัน เช่น ทิวา วา รตฺโต วา หรนฺติ เย พลึ. อ.ชน ท.เหล่าใด ย่อมนำ ไป 

    ซึ่งพลีกรรม ในเวลากลางวัน หรือ หรือว่าในเวลากลางคืน

 - นตฺตํ ในเวลากลางคืน เช่น นตฺตํ รตฺติยํ มาลา ยสฺสาติ นตฺตมาโล. อ.ระเบียบ ของต้นไม้ใด 

    มีอยู่ ในเวลากลางคืน  เพราะเหตุนั้น อ.ต้นไม้นั้น ชื่อว่านตฺตมาล.  

    (ต้นกุ่ม, ไม้กะเช้า)

 - นิจฺจํ แน่นอน, เป็นนิจ เช่น ธมฺเมสุ นิจฺจํ อนุธมฺมจารี. อ.บุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมตาม-

    สมควรโดยปกติ ในธรรม ท. เป็นนิจ

 - สตตํ แน่นอน, เป็นประจำ  เช่น สตตนฺติ นิรนฺตรํ. บทว่า สตตํ ได้แก่ตลอดไป

 - อภิณฺหํ เนือง ๆ เช่น อภิณฺหํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ. อันภิกษุ พึงพิจารณา เนือง ๆ

 - อภิกฺขณํ เนือง ๆ เช่น อภิกฺขณํ ปรชฺชติ. ย่อมยินดี เนือง ๆ

 - มุหุํ เนือง ๆ, บ่อย ๆ เช่น กึ มํ มุหุํ เปกฺขสิ หฏฺ€โลโม. อ.ท่าน เป็นผู้มีขนอันลุกแล้ว 

    ย่อมมองดู ซึ่งเรา เนือง ๆ เพราะอะไร?

 - มุหุตฺตํ เพียงชั่วครู่ เช่น มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู, ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ. หากว่า อ.ผู้รู้ ย่อมเข้าไป 

    นั่งใกล้ ซึ่งบัณฑิต แม้เพียงชั่วครู่

 - ภูตปุพฺพํ ในอดีตกาล เช่น ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว. ดูก่อนภิกษุ ท. ในอดีตกาล (เคยมีมาแล้ว)

 - ปุรา ในกาลก่อน เช่น ทนฺเต อิเม ฉินฺทีติ ปุรา มรามิ. อ.นายพราน ตัดแล้ว ซึ่งงา ท.

    เหล่านี้ เพราะเหตุนั้น อ.เรา ย่อมตาย ในกาลก่อน

 - ยทา ในกาลใด เช่น ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ. อ.ชน ท.เหล่านั้น จักทะเลาะกัน ในกาลใด

 - ตทา  ในกาลนั้น เช่น ตทา ปณฺณรสุโปสโถ อโหสิ. อ.วันนั้น เป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ  

    ได้เป็นแล้ว ในกาลนั้น 

 - กทา ในกาลไหน เช่น กทา อาคโตสิ. อ.ท่าน เป็นผู้มาแล้ว ในกาลไหน ย่อมเป็น
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ต่อไปนี้ เป็นนิบาตที่ไม่ประกอบด้วยวิภัตติ ไม่ลงในอรรถของวิภัตติ

(๒๗) อปฺเปว,  อปฺเปว นาม,  นุ  ใช้ในอรรถ สํสย ความสงสัย คลางแคลงใจ

 อปฺเปว ไฉนหนอ เช่น อปฺเปว มํ ภควา อฏฺ€ิกํ โอวเทยฺย. ไฉนหนอ อ.พระผู้มีพระภาค  

    พึงสั่งสอน ซึ่งเรา ด้วยดี

 อปฺเปว นาม ชื่อแม้ไฉน, ไฉนหนอ เช่น อปฺเปวนาม อยมายสฺมา อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมาโน  

    อญฺญมาราเธยฺย. ไฉนหนอ? อ.ท่านผู้มีอายุนี้ ใช้สอยอยู่ 

    ซึ่งเสนาสนะ ท. อันสัปปายะ พึงบรรลุ ซึ่งพระอรหันต์

 นุ หนอ เช่น กึ นุ โขสฺมิ, กถํ นุ โขสฺมิ. อ.เรา จะเป็นอะไรหนอแล ย่อมเป็น,  

    อ.เรา จะเป็นอย่างไรหนอแล ย่อมเป็น

(๒๘) อทฺธา,  อญฺญทตฺถุ,  ตคฺฆ,  ชาตุ,  กามํ,  สสกฺกํ  ใช้ในอรรถ เอกํส  โดยส่วนเดียว

 อทฺธา แน่แท้ เช่น อทฺธา อาวุโส ภควา ชานํ ชานาติ, ปสฺสํ ปสฺสติ. ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  

    อ.พระผู้มีพระภาค เมื่อรู้ ย่อมตรัสว่า ย่อมรู้, เมื่อเห็น ย่อมตรัสว่า  

    ย่อมเห็น แน่แท้

 อญฺญทตฺถุ โดยแน่แท้ เช่น อญฺญทตฺถุ มาณวกานญฺเญว สุตฺวา.  ฟังแล้ว ซึ่งคำ  ของมาณพ  

    ท.นั่นเทียว โดยแน่แท้

 ตคฺฆ แน่แท้ เช่น ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคา. ข้าแต่พระสุคต อ.ธรรม ท.เหล่านั้น 

    เป็นโพชฌงค์ แน่แท้

 ชาตุ โดยแน่แท้ เช่น อิทญฺหิ ชาตุ เม ทิฏฺ€ํ, นยิทํ อิติหีติหํ. ก็ อ.ความเป็นพระอรหันต์ 

    นี้ อันเรา เห็นแล้ว โดยแน่แท้, อ.ความเป็นพระอรหันต์นี้ ไม่ใช ่

    เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา

 กามํ แน่แท้ เช่น กามํ จชาม อสุเรสุ ปาณํ. อ.เรา ท. จะสละ ซึ่งชีวิต ในอสูร ท. 

    เป็นแน่แท้

 สสกฺกํ แน่แท้ เช่น เอวรูปํ เต ราหุล กาเยน กมฺมํ สสกฺกํ น จ กรณียํ. ดูก่อนราหุล  

    อ.กรรม อันเห็นปานนี้ อันเธอ ไม่ควรกระทำ  ด้วยกาย 

    อย่างแน่แท้
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(๒๙) เอว  ใช้ในอรรถ อวธารณ  การตัดสิน

 เอว นั่นเทียว, เท่านั้น เช่น ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต  

    เอตทโหสิ. ดูก่อนภิกษุ ท. อ.ความปริวิตกนี้ ได้มีแล้ว แก่เรา 

    ผู้มิได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์นั่นเทียว มีอยู่ 

    ในกาลก่อนนั่นเทียว แต่กาลเป็นที่ตรัสรู้

(๓๐) กจฺจิ,  นุ, กินฺนุ,  นนุ,  กถํ,  กึสุ,  กึ  ใช้ในอรรถ ปุจฺฉน การถามปัญหา

 กจฺจิ หรือ, แลหรือ เช่น กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียํ, กจฺจิ ยาปนียํ. ดูก่อนภิกษุ ท. อ.อัตภาพ   

    อันเธอ ท. ยังพอทนได้หรือ, อ.อัตภาพ อันเธอ ท. ยังพอ ให้เป็นไป 

    ได้หรือ?

 นุ หรือ เช่น โก นุ โข ภนฺเต เหตุ สิตสฺส ปาตุกมฺมาย. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

    อ.อะไรหนอแล เป็นเหตุ แห่งการแย้ม ทำ ให้ปรากฏ

 กินฺนุ หรือหนอ, เหตุใด เช่น กินฺนุ สนฺตรมาโนว. รีบเร่งอยู่เทียว เพราะเหตุอะไรหนอ?

 กถํ อย่างไร เช่น กถํ สุ ตรติ โอฆํ. ย่อมข้าม ซึ่งโอฆะ(ห้วงน้ำ ) ได้อย่างไร?

 กึสุ อะไรสิ เช่น กึสุ เฉตฺวา สุขํ เสติ. อ.บุคคล ตัดแล้ว ซึ่งอะไรสิ ย่อมนอน เป็นสุข

 กึ อะไร เช่น กึ เสวมาโน ลภตีธ ปญฺญํ. อ.บุคคล ในโลกนี้ เสพอยู่ ซึ่งอะไร 

    ย่อมได้ ซึ่งปัญญา

(๓๑) เอวํ,  อิติ,  อิตฺถํ  ใช้ในอรรถ นิทสฺสน ชี้แจง แสดงตัวอย่าง

 เอวํ อย่างนี้ เช่น เอวมฺปิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้

 อิติ อย่างนี้ เช่น  อิติปิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้

 อิตฺถํ อย่างนี้ เช่น อิตฺถมฺปิ เต มโน. อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้

(๓๒) อิติ   เพราะเหตุนั้น, จบแล้ว, ดังนี้แล

 - เหตุ เพราะเหตุนั้น เช่น สาสตีติ สตฺถา. ย่อมสั่งสอน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าพระศาสดา.

 -วากฺยปริสมตฺติ  จบคำ พูด, ดังนี้แล เช่น อิติ ปทรูปสิทฺธิยํ สนฺธิกณฺโฑ ป€โม. อ.สนธิกัณฑ์ อันเป็นกัณฑ์ 

    ที่ ๑ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ จบแล้ว



528 รูปสิทธิทีปนี [ ๒.นาม

(๓๓) ยาว,  ตาว,  ยาวตา,  ตาวตา,  กิตฺตาวตา,  เอตฺตาวตา,  กีว  ใช้ในอรรถ ปริจฺเฉทน การกำ หนด

 ยาว เพียงใด เช่น ยาวสฺส กาโย €สฺสติ. อ.พระวรกาย ของพระผู้มีพระภาคนั้น 

    จักดำ รงอยู่ เพียงใด?

 ตาว เพียงนั้น เช่น ตาว นํ ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสา. อ.เทวดาและมนุษย์ ท. ย่อมเห็น 

    ซึ่งพระวรกายนั้น เพียงนั้น

 ยาวตา เพียงใด เช่น ยาวตา ภิกฺขเว กาสิโกสลา. ดูก่อนภิกษุ ท. อ.แคว้นกาสี และ 

    แคว้นโกศล ท. มีอยู่ เพียงใด?

 ตาวตา เพียงนั้น เช่น ตาวตา ตฺวํ ภวิสฺสสิ อิสิ วา อิสิตฺถาย วา ปฏิปนฺโน. อ.เธอ เป็นฤาษี  

    หรือ หรือว่า เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความเป็นฤาษี เพียงนั้น

 กิตฺตาวตา มีประมาณเพียงไร เช่น กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต อุปาสโก โหตีติ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

    อ.บุคคล ชื่อว่าเป็นอุบาสก ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร หนอแล  

    ย่อมเป็น ดังนี้

 เอตฺตาวตา มีประมาณเพียงนี้ เช่น เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก โหตีติ. ดูก่อนมหานามะ  

    อ.บุคคล ชื่อว่าเป็นอุบาสก ด้วยเหตุมีประมาณเพียงนี้แล 

    ย่อมเป็น ดังนี้

 กีว เพียงไร เช่น กีว ทูโร คาโม. อ.หมู่บ้าน ไกล เพียงไร? 

(๓๔) เอวํ,  สาหุ,  ลหุ,  โอปายิกํ,  ปติรูป™,  อาม,  สาธ ุ ใช้ในอรรถ สมฺปฏิจฺฉน การรับคำ 

 เอวํ อย่างนั้น เช่น เอวํ ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา. อ.ภิกษุ ท.เหล่านั้น 

    รับแล้ว ซึ่งพระดำ รัส ของพระผู้มีพระภาค ว่า ข้าแต่พระองค์ 

    ผู้เจริญ อ.อย่างนั้น

 สาหุ ดีแล้ว เช่น สาหูติ. รับแล้ว ว่า อ.ดีละ ดังนี้

 ลหุ เบา, ไม่เป็นไร เช่น ลหูติ. รับแล้วว่า ไม่เป็นไร ดังนี้

 โอปายิกํ เหมาะสม เช่น โอปายิกนฺติ. รับแล้วว่า เหมาะสมแล้ว ดังนี้

 ปติรูปํ สมควร เช่น ปติรูปนฺติ. รับแล้วว่า สมควรแล้ว ดังนี้

 อาม ครับ, ค่ะ เช่น อามาวุโส ชานามิ. ดูก่อนผู้มีอายุ ครับ อ.ผม ย่อมรู้
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 สาธุ ดีละ, ครับ, ค่ะ เช่น สาธุ สุฏฺ€ุ ภนฺเต สํวริสฺสามิ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดีละ อ.กระผม  

    จักสำ รวม ด้วยดี

(๓๕) ยถา,  ตถา,  ยเถว,  ตเถว,  เอวํ,  เอวเมว,  เอวเมวํ,  เอวมฺปิ,  ยถาปิ,  เสยฺยถาปิ,  เสยฺยถาปิ นาม,  วิย,  อิว,  

ยถริว,  ตถริว,  ยถานาม,  ตถานาม,  ยถาหิ,  ตถาหิ,  ยถาจ,  ตถาจ  ใช้ในอรรถ ปฏิภาค การเปรียบเทียบ 

ลักษณะที่เหมือนกัน

 ยถา ฉันใด เช่น นครํ ยถา ปจฺจนฺตํ คุตฺตํ สนฺตรพาหิรํ. อ.เมือง อันตั้งอยู่ ในที่สุด  

    ปลายแดน อันบุคคล คุ้มครองแล้ว ในภายในและในภายนอก  

    ฉันใด

 ตถา ฉันนั้น เช่น ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ. อ.เรา ย่อมกล่าว ซึ่งสัตบุรุษ ว่าไม่หวั่นไหว  

    อันมีเสาเขื่อนเป็นเครื่องเปรียบ ฉันนั้น

 ยเถว ฉันใดนั่นเทียว เช่น ยเถว ตฺยาหํ วจนํ. อ.เรา จะทำ  ซึ่งคำ  ของท่าน ฉันใดนั่นเทียว

 ตเถว ฉันนั้นนั่นเทียว เช่น ตเถว สทฺโธ สุตวา อภิสงฺขจฺจ โภชนํ. อ.บุคคลผู้มีศรัทธา 

    เป็นพหูสูตร ปรุงแต่งแล้ว ซึ่งโภชนะ ย่อมเลี้ยงดู ให้อิ่มหนำ   

    เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว

 เอวํ ฉันนั้น เช่น เอวํ วิชิตสงฺคามํ สตฺถวาหํ, อนุตฺตรํ. อ.สาวก ท. ย่อมบำ รุง ซึ่งพระ 

    ผู้มีพระภาค ผู้ยอดเยี่ยม เป็นดุจนายกองเกวียน ผู้มีสงคราม 

    อันชนะแล้ว เหมือนอย่างนั้น

 เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว เช่น  เอวเมว ตฺวมฺปิ ปมุญฺจสฺสุ สทฺธํ. แม้ อ.เธอ จงปล่อย ซึ่งศรัทธา  

    เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว

 เอวเมวํ ฉันนั้นนั่นเทียว เช่น เอวเมวํ โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต. 

    อ.พระธรรม อันพระโคดม ผู้เจริญ ทรงประกาศแล้ว โดยอเนก 

    ปริยาย  ฉันนั้นนั่นเทียว

 เอวมฺปิ แม้ฉันนั้น เช่น เอวมฺปิ โย เวทคู ภาวิตตฺโต. อ.บุคคลใด ผู้มีตนอันอบรมแล้ว 

    เป็นผู้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ฉันนั้น

 ยถาปิ แม้ฉันใด, ฉันใด เช่น ยถาปิ รหโท คมฺภีโร วิปฺปสนฺโน อนาวิโล. อ.ห้วงน้ำ  อันลึก อันใส 

    สะอาดแล้ว ไม่ขุ่นมัว แม้ฉันใด
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 เสยฺยถาปิ แม้ฉันใด เช่น เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหารุกฺโข. ดูก่อนภิกษุ ท. อ.ต้นไม้ใหญ่ 

    แม้ฉันใด

 เสยฺยถาปิ นาม ชื่อแม้ฉันใด เช่น เสยฺยถาปิ นาม มหตี นงฺคลสีสา. อ.งอนไถ อันใหญ่ ชื่อแม้ฉันใด

 วิย ราวกะ, ดุจ เช่น หตฺถิปฺปภินฺนํ วิย องฺกุสคฺคโห. ราวกะ อ.นายควาญช้าง ปราบอยู่  

    ซึ่งช้างตัวตกมัน

 อิว เพียงดัง, เหมือน เช่น ตูลํ ภฏฺ€ํว มาลุโต. เพียงดัง อ.ลม พัดไปอยู่ ซึ่งปุยนุ่น ให้ลอยไป

 ยถริว ฉันใดนั่นเทียว, เหมือน เช่น ยถริว โภตา โคตเมน. เหมือนกับพระโคดมผู้เจริญ

 ตถริว ฉันนั้นนั่นเทียว,เหมือน เช่น ตถริว ภควา. เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า

 ยถานาม ชื่อฉันใด เช่น ยถานาม วิปฺปวาสา อาคตํ ปุตฺตํ มาตา สกึ อภินนฺทติ. อ.มารดา 

    ผู้อยู่ปราศจาก เห็นแล้ว    ซึ่งบุตร ผู้มาแล้ว ย่อมยินดียิ่ง ครั้งหนึ่ง  

    ชื่อฉันใด 

 ตถานาม ชื่อฉันนั้น เช่น ตถานาม ภควา. เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า

 ยถาหิ ฉันใด เช่น ยถาหิ เมโฆ ถนยํ. อ.เมฆ คำ รามอยู่ ฉันใด.

 ตถาหิ ฉันนั้น เช่น ตถาหิ ภควา. เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า

 ยถาจ ฉันใด เช่น ยถาจ มหาราช. ข้าแต่มหาบพิตร ...ฉันใดนั่นเทียว.

 ตถาจ ฉันนั้น เช่น ตถาจ ภควา. เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า

(๓๖) ยถา สมควรแก่สภาพ, กล่าวซ้ำ , ตามลำ ดับ, แสดงตัวอย่าง

 - โยคตฺตา ความเหมาะสม เช่น ยถารูปํ อุปสํหรติ. ย่อมน้อมเข้าไป ตามสมควร

 - วิจฺฉา กล่าวซ้ำ  เช่น เย เย วุฑฺฒา ยถาวุฑฺฒํ. อ.ผู้เจริญ ท.ใดใด ชื่อว่ายถาวุฑฺฒ

 - ปทตฺถานติวตฺต ไม่ข้ามอรรถของบท เช่น ยถากฺกมํ. ตามลำ ดับ

 - นิทสฺสน แสดงตัวอย่าง เช่น โก คสฺส. ยถา กุลูปโก. อ.การแปลงเป็น ก แห่ง ค ย่อมมี 

    เช่น กุลูปโก (ผู้เข้าไปสู่ตระกูล)

(๓๗) เอว ํ อย่างนี้, อย่างนี้หรือ

 - อุปเทส ชี้แนะ, บอกวิธี เช่น เอวํ เต อภิกฺกมิตพฺพํ. อันเธอ พึงก้าวไปข้างหน้า อย่างนี้

 - ปญฺห การถาม เช่น เอวํ กิร อกาสิ. ได้ยินว่า อ.เธอ ได้กระทำ แล้ว อย่างนี้หรือ?
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(๓๘) กิญฺจาปิ  ใช้ในอรรถ อนุคฺคหณ การคล้อยตาม

 กิญฺจาปิ  แม้ก็จริง เช่น กิญฺจาปิ เม ภนฺเต ภควา สทฺธายิโก ปจฺจยิโก. ข้าแต่พระองค์ 

    ผู้เจริญ อ.พระผู้มีพระภาค เป็นผู้อันข้าพระองค์ควรศรัทธา 

    ควรเชื่อ แม้ก็จริง

(๓๙) อโห พิโธ่, โอ, น่าอัศจรรย์ 

 - ครห การติเตียน เช่น อโห วต เร อสฺมากํ ปณฺฑิตก. ดูก่อนบัณฑิตผู้น่ารังเกียจ       

    ของเรา ท. โอหนอ

 - ปสํสน การสรรเสริญ เช่น อโห พุทฺโธ, อโห ธมฺโม, อโห สํโฆ. โอ อ.พระพุทธเจ้า, 

    โอ อ.พระธรรม, โอ อ.พระสงฆ์

 - ปตฺถน ความปรารถนา เช่น อโห วต มํ อรญฺเญ วสมานํ รชฺเช อภิสิญฺเจยฺย. โอหนอ  

    อ.มหาชน พึงอภิเสก ซึ่งเรา ผู้อยู่ ในป่า ในความเป็นแห่งพระ 

    ราชา

(๔๐) นาม ชื่อ, ชื่อว่า, หนอ, หรือ

 - ครห การติเตียน เช่น อตฺถิ นาม ตาต รฏฺ€ปาล อมฺหากํ. แน่ะพ่อรัฐบาล อ.ทรัพย์  

    ของเรา ท. มีอยู่หนอ

 - ปสํสน การสรรเสริญ เช่น สาวกาปิ นาม เอวํ มหิทฺธิกา. ชื่อ แม้ อ.สาวก ท. เป็นผู้มีฤทธิ์มาก  

    อย่างนี้ ย่อมเป็น

 - สญฺญา ชื่อ เช่น วิสาขา นาม อุปาสิกา. อ.อุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา

 - ปญฺห การถามปัญหา เช่น อตฺถิ นาม ตาต สุทินฺน. แน่ะพ่อสุทิน อ.ทรัพย์ ของเรา มีอยู่ 

    มิใช่หรือ?,  กึ นาเมตํ. อ.ข้อนั้น ชื่ออะไร?

(๔๑) สาธ ุ ดีละ, ขอโอกาส

 - ปสํสน การสรรเสริญ เช่น สาธุ สาธุ สาริปุตฺต. ดูก่อนสารีบุตร อ.ดีละ ๆ
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 - ยาจน การขอ, ขอโอกาส เช่น สาธุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺมํ เทเสตุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

    ขอประทานวโรกาส อ.พระผู้มีพระภาค ขอจงแสดง ซึ่งธรรม 

    แก่ข้าพระองค์

(๔๒) อิงฺฆ,  หนฺท  ใช้ในอรรถ โจทน การกระตุ้นเตือน

 อิงฺฆ เชิญเถอะ เช่น อิงฺฆ เม ตฺวํ อานนฺท ปานียํ อาหร. ดูก่อนอานนท์ เชิญเถอะ  

    อ.เธอ จงนำ มา ซึ่งน้ำ ดื่ม แก่เรา 

 หนฺท เชิญเถิด, เอาเถอะ เช่น หนฺท ทานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา,  

    อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ. ดูก่อนภิกษุ ท. เอาเถอะ ในกาลนี้ อ.เรา  

    ขอเตือน ซึ่งเธอ ท.ว่า อ.สังขาร ท. มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,

    อ.เธอ ท. ยังกิจ จงให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด

(๔๓) สาธุ,  สุฏฺ€ุ,  เอวเมตํ  ใช้ในอรรถ อนุโมทน การพลอยยินดี

 สาธุ ดีแล้ว เช่น สาธุ เต กตํ. อ.กรรม อันท่าน กระทำ แล้ว ดีแล้ว

 สุฏฺ€ุ ดีแล้ว เช่น สุฏฺ€ุ เต กตํ. อ.กรรม อันท่าน กระทำ แล้ว ดีแล้ว

 เอวเมตํ ข้อนี้ชอบแล้ว เช่น เอวเมตํ มหาราช. ข้าแต่มหาบพิตร อ.ข้อนี้ ชอบแล้ว

(๔๔) กิร ได้ยินว่า

 - อนุสฺสวน ได้ฟังตามกันมา เช่น เอวํ กิร อกาสิ. ได้ยินว่า อ.เธอ ได้กระทำ แล้ว อย่างนี้หรือ?

 - อสฺสทฺเธยฺย ไม่เชื่อถือ เช่น เกจิ กิร วทนฺติ. ได้ยินว่า อ.อาจารย์ ท. บางพวก ย่อมกล่าว

(๔๕) นูน แน่, จริง ๆ, หนอ

 - อนุมาน คาดคะเน, เป็นแน่แท้ เช่น นูน หิ น โส ธมฺมวินโย โอรโก, น สา โอรกา ปพฺพชฺชา.  

    อ.พระธรรมวินัยนั้น เห็นจะไม่ต่ำ  เป็นแน่แท้, อ.บรรพชานั้น  

    เห็นจะไม่ต่ำ  เป็นแน่แท้

 - อนุสฺสรณ หวนระลึก เช่น สา นูน กปณิยา อนฺธา อปริณายิกา. อ.ช้างพังเชือกนั้น เป็นช้าง 

    กำ พร้า ตาบอด ไม่มีผู้นำ ทาง ช่างน่าสงสารจริง ๆ
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 - ปริวิตกฺกน ความดำ ริ เช่น ยนฺนูนาหํ อนุปขชฺช ชีวิตา โวโรเปยฺยํ. ไฉนหนอ? อ.เรา  

    เข้าไปใกล้แล้ว พึงปลงลง จากชีวิต

(๔๖) กสฺมา ใช้ในอรรถ การณปุจฺฉน การถามถึงเหตุการณ์

 กสฺมา เพราะเหตุอะไร เช่น  กสฺมา ภวํ วิชนมรญฺญนิสฺสิโต. อ.ท่าน(พระโคดม) อาศัยแล้ว 

    ซึ่งป่าที่ปราศจากคน เพราะเหตุไร?

(๔๗) ยสฺมา,  ตสฺมา,  ตถาหิ,  เตน  ใช้ในอรรถ  การณจฺเฉทน การกำ หนดขอบเขตของเหตุ, การตัดเหตุ

 ยสฺมา เพราะเหตุใด เช่น ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูปํ อนตฺตา. ดูก่อนภิกษุ ท. อ.รูป เป็นอนัตตา  

    เพราะเหตุใดแล

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น เช่น ตสฺมา รูปํ อาพาธาย สํวตฺตติ. เพราะเหตุนั้น อ.รูป ย่อมเป็นไป  

    เพื่ออาพาธ

 ตถาหิ เพราะเหตุนั้น เช่น ตถาหิ ปน เม อยฺยปุตฺตา ภควา นิมนฺติโต สฺวาตนาย ภตฺตํ สทฺธึ  

    ภิกฺขุสํเฆน. ข้าแต่พระคุณเจ้า ท. ก็เพราะเหตุนั้นแล อ.พระผู้มี 

    พระภาค อันดิฉัน นิมนต์แล้ว เพื่อฉันซึ่งอาหาร อันจะมีในวันรุ่ง 

    ขึ้น กับ ด้วยหมู่แห่งภิกษุ

 เตน เพราะเหตุนั้น เช่น สุญฺญํ เม อคารํ ปวิสิตพฺพํ อโหสิ, เตน ปาวิสินฺติ. อ.เรือน อันว่าง  

    อันเรา พึงเข้าไป ได้มีแล้ว, เพราะเหตุนั้น อ.เรา ได้เข้าไปแล้ว

(๔๘) สห,  สทฺธึ,  สมํ,  อมา  ใช้ในอรรถ สมกฺริยา กระทำ พร้อมกัน

 สห กับ เช่น เวเทโห สหมจฺเจหิ อุมงฺเคน คมิสฺสติ. อ.พระเจ้าเวเทหะ จักเสด็จ 

    ไป โดยทางอุโมงค์ กับ ด้วยอำ มาตย์ ท. 

 สทฺธึ กับ เช่น มยา สทฺธึ คมิสฺสติ. อ.เขา จักไป กับ ด้วยข้าพเจ้า

 สมํ เสมอ เช่น สหสฺเสน สมํ มิตา. ถูกเปรียบเทียบแล้ว เสมอ ด้วยพัน

 อมา กับ เช่น สพฺพกิจฺเจสุ อมา รญฺญา วตฺตติ. อ.บุคคลใด ย่อมเป็นไป กับ 

    ด้วยพระราชา ในกิจทั้งปวง ท.
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(๔๙) วินา,  ริเต  ใช้ในอรรถ วิปฺปโยค การไม่ประกอบ การพลัดพราก

 วินา เว้น เช่น วินา สทฺธมฺมา นตฺถญฺโญ โกจิ โลเก นาโถ วิชฺชติ. อ.ที่พึ่ง 

    อะไร ๆ มีอยู่ ในโลก, อ.ที่พึ่งอื่น เว้น จากพระสัทธรรม  

    ย่อมไม่มี

 ริเต เว้น เช่น ริเต สทฺธมฺมา กุโต สุขํ. อ.ความสุข เว้น จากพระสัทธรรม จักมี 

    แต่ที่ไหน

(๕๐) นานา,  ปุถุ  ใช้ในอรรถ พหุปฺปการ มีประการต่าง ๆ จำ นวนมาก

 นานา ต่างๆ เช่น นานาผลธรา ทุมา. อ.ต้นไม้ ท. ทรงไว้ซึ่งผลต่างๆ 

 ปุถุ จำ นวนมาก, ต่าง ๆ เช่น ปุถุ สมณพฺราหฺมณา. อ.สมณะและพราหมณ์ ท. จำ นวนมาก

(๕๑) ปุถุ,  วิสุํ  ใช้ในอรรถ อสงฺฆาต ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ปุถุ ต่างหาก เช่น อริเยหิ ปุถุ ภูโต ชโน. อ.ชน เป็นผู้ต่างหาก จากพระอริยะ ท.

 วิสุํ เฉพาะ, ต่างหาก เช่น วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย. เพื่อประโยชน์แก่การรักษา เฉพาะข้อ ๆ

(๕๒) ทุฏฺ€ุ,  ก ุ ใช้ในอรรถ ชิคุจฺฉา น่ารังเกียจ

 ทุฏฺ€ุ  ไม่ดี เช่น อโสภณํ กตํ ทุกฺกฏํ. อ.กรรมอันถูกกระทำ แล้ว ไม่ดี ชื่อว่าทุกกฏ

 กุ น่ารังเกียจ เช่น กุปุริโส  บุรุษผู้น่ารังเกียจ

(๕๓) ปุน  ใช้ในอรรถ อปฺป€ม ในที่ไม่ใช่ครั้งแรก

 ปุน อีก เช่น ปุน วทามิ. อ.ข้าพเจ้า จะกล่าว อีก

(๕๔) กถญฺจิ  ใช้ในอรรถ กิจฺฉ ยาก, ลำ บาก

 กถญฺจิ ยากลำ บาก เช่น โก จาปิ ปชฺชลิตโลหคุฬํ คเหตุํ สกฺโกติ กถญฺจิทปิ  

    ปาณิตเลน  ภูมึ.  แม้ อ.ใครเล่า ย่อมอาจ เพื่ออันจับ ซึ่งก้อนเหล็ก  

    อันลุกโพรงแล้ว บนพื้นดิน แม้ด้วยฝ่ามือ อย่างยากลำ บาก
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(๕๕) ธา,  กฺขตฺตุํ,  สกึ  ใช้ในอรรถ สงฺขฺยาวิภาค การจำ แนกสังขยา(จำ นวน)

 ธา ส่วน, อย่าง, ประการ เช่น เอกธา. หนึ่งส่วน

 กฺขตฺตุํ ครั้ง เช่น ติกฺขตฺตุํ ปทกฺขิณํ กตฺวา. กระทำ  ปทักษิณ สามครั้ง

 สกึ ครั้งเดียว เช่น สกึ นิมุคฺโค. ดำ ลงแล้ว ครั้งเดียว

(๕๖) อีสกํ  ใช้ในอรรถ อปฺป เล็กน้อย

 อีสกํ นิดหน่อย, เล็กน้อย เช่น อีสกํ หสติ. ย่อมยิ้ม เล็กน้อย

(๕๗) สณิกํ  ใช้ในอรรถ มนฺท เบา ๆ  ค่อย ๆ

 สณิกํ ค่อย ๆ, เบา ๆ เช่น สณิกํ มนฺทมกฺขิกํ อปเนตฺวา. นำ ออกแล้ว ซึ่งผึ้งตัวอ่อน ค่อย ๆ

(๕๘) ขิปฺป™,  อรํ,  ลหุ,  อาสุํ,  ตุณฺณํ,  อจิรํ  ใช้ในอรรถ สีฆ เร็ว

 ขิปฺปํ พลัน เช่น ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ. อ.มโนรถ ขอจงสำ เร็จ ฉับพลันนั่นเทียว

 อรํ เร็ว, พลัน เช่น อรํ สีฆํ ชรา อสฺสาติ อรญฺชโร. อ.ความคร่ำ คร่า เร็ว ของน้ำ ส้มนั้น  

    มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอรญฺชร. (น้ำ ส้ม)

 ลหุ เร็ว, พลัน เช่น ลหุ อตฺถํ วิจินฺตกา. อ.บุคคลผู้ดำ ริ ท. ซึ่งประโยชน์ เร็ว

 อาสุํ เร็ว, พลัน เช่น อาสุํ คมนตฺถาย อสฺโส. อ.ม้า ย่อมมี เพื่อประโยชน์แก่การไป เร็ว

 ตุณฺณํ เร็ว, พลัน เช่น ตุณฺณํ วายตีติ ตุณฺณวาโย. ย่อมเย็บ เร็ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า 

    ตุณฺณวาย. (ผู้เย็บเร็ว)

 อจิรํ ไม่นาน เช่น อจิรํ วตยํ กาโย, ปถวึ อธิเสสฺสติ. อ.กายนี้ จักนอนทับ 

    บนแผ่นดิน ไม่นานหนอ 

(๕๙) จิรํ,  จิรสฺสํ  ใช้ในอรรถ ทีฆกาล เวลายาวนาน

 จิรํ กาลนาน เช่น จิรํ ติฏฺ€ตุ สทฺธมฺโม. อ.พระสัทธรรม ขอจงตั้งอยู่ ตลอดกาลนาน

 จิรสฺสํ กาลนาน เช่น จิรสฺสํ วต ปสฺสามิ, พฺราหฺมณํ ปรินิพฺพุตํ. อ.เรา ย่อมเห็น ซึ่งพระ 

    อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงดับกิเลสแล้ว สิ้นกาลนานหนอ
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(๖๐) เจ,  ยทิ  ใช้ในอรรถ สงฺกาวฏฺ€าน กำ หนดเงื่อนไข

 เจ หากว่า เช่น มญฺเจ ตฺวํ นิกฺขณํ วเน. หากว่า  อ.ท่าน ฝังไว้ ซึ่งเรา ในป่าไซร้

 ยทิ ผิว่า เช่น ยทิมสฺส โลกนาถสฺส, วิรชฺฌิสฺสาม สาสนํ. ผิว่า อ.เรา ท. จักผิด 

    ซึ่งคำ สอน ของพระโลกนาถพระองค์นั้นไซร้

(๖๑) ธุวํ   แน่นอน

 - ถิร มั่นคง เช่น นิจฺจํ ธุวํ สสฺสตํ. เที่ยง จีรัง ยั่งยืน

 - อวธารณ ตัดสิน, ชี้ชัด เช่น ธุวํ พุทฺโธ ภวามหํ. อ.เรา จะเป็นพุทธเจ้า แน่แท้ จะเป็น

(๖๒) หา  ใช้ในอรรถ วิสาท ความเหนื่อยใจ

 หา เฮ้ย เช่น หา มฏฺ€กุณฺฑลี. เฮ้ย มัฏฐกุณฑลี

(๖๓) ตุณฺหี  ใช้ในอรรถ อภาสน การไม่กล่าว

 ตุณฺหี นิ่ง เช่น ตุณฺหีภูโต อุทิกฺเขยฺย. อ.เขา เป็นผู้นิ่ง พึงแลดู

(๖๔) สจฺฉ ิ ใช้ในอรรถ ปจฺจกฺข ความประจักษ์แก่อินทรีย์

 สจฺฉิ แจ้ง เช่น อรหตฺตผลํ สจฺฉิ อกาสิ. อ.เขา ได้กระทำ  ให้แจ้งแล้ว ซึ่งอรหัตผล

(๖๕) มุสา,  มิจฺฉา,  อลิกํ  ใช้ในอรรถ อสจฺจ ความไม่จริง เท็จ

 มุสา เท็จ เช่น ตุจฺฉํ มุสา วิลปินฺติ. อ.ข้าพเจ้า กล่าวแล้ว ว่างเปล่า เท็จ

 มิจฺฉา ผิด เช่น อิทํ โว มิจฺฉา. อ.สิ่งนี้ เป็นความผิด ของเธอ ท.

 อลิกํ ไม่จริง, เหลาะแหละ เช่น อลิกํ ภาสติ อยํ ธุตฺโต. อ.นักเลงการพนันผู้นี้ ย่อมกล่าว ซึ่งคำ  

    ไม่จริง

(๖๖) สุวตฺถิ  ใช้ในอรรถ อาสีส ความหวัง ความปรารถนา

 สุวตฺถิ ความสวัสดี เช่น  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. อ.ความสวัสดี ขอจงมี ด้วยคำ สัตย์นี้ 
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(๖๗) บทที่มี ตุน, ตฺวาน และ ตฺวาปัจจัยเป็นที่สุด ใช้ในอรรถ อุสฺสุกฺกน ความพยายามในการสืบต่อกิริยา หมายความ 

 ว่า ยังมีกิริยาอื่นๆ ต่อไปอีก เป็น “ปุพฺพกาลกฺริยา” กิริยาที่ทำ ก่อนกิริยาถัดไป

 ปสฺสิตุน เห็นแล้ว ปสฺสิย เห็นแล้ว 

 ปสฺสิตฺวาน เห็นแล้ว ปสฺสิตฺวา เห็นแล้ว 

 ทิสฺวา เห็นแล้ว ทิสฺวาน เห็นแล้ว 

 ทสฺเสตฺวา แสดงแล้ว ทาตุน ให้แล้ว 

 ทตฺวาน ให้แล้ว  ทตฺวา ให้แล้ว 

 อุปาทาย ถือเอาแล้ว ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว 

 วิญฺญาเปตฺวา ให้รู้แล้ว วิเจยฺย พิจารณาแล้ว 

 วิเนยฺย แนะนำ แล้ว นิหจฺจ กระทบแล้ว 

 สเมจฺจ สงบแล้ว อเปจฺจ ไปปราศแล้ว, ละไปแล้ว 

 อุเปจฺจ เข้าไปใกล้แล้ว อารพฺภ ปรารภแล้ว, เริ่มแล้ว 

 อาคมฺม อาศัยแล้ว 

จบ นิบาตบท
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๑.  คำ ว่า “นาม” มีความหมายว่าอย่างไร? จงอธิบาย 

๒. นามมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? จงอธิบาย 

๓.  คำ ว่า “ลิงค์” มีความหมายว่าอย่างไร? การจัดศัพท์เป็นลิงค์ต่างๆ จัดตามอะไรเป็นตัวกำ หนด 

๔. การันต์ คืออะไร? มีกี่อย่าง? ในปุงลิงค์ มีกี่การันต์? อะไรบ้าง? จงชี้แจง พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วย 

๕. วิภัตติ หมายความว่าอย่างไร? มีกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๖. จงแปลสูตรว่า “สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ” และ ตุศัพท์ในสูตรนี้ มีอรรถอะไร? จงชี้แจง 

๗. จงแปลสูตรว่า “สพฺพโยนีนมาเอ” พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำ แปลของสูตรด้วย 

๘. ลักษณะของมโนคณะมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๙. จงแปลสูตรว่า “ตโต โยนโม ตุ” และ ตุศัพท์ในสูตรนี้ มีอรรถอะไร? จงชี้แจง 

๑๐. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “คจฺฉนฺต” ในปุงลิงค์ 

๑๑. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “สติ” และบทว่า “สติมโต” มาดู 

๑๒. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “สติมนฺตุ” ในปุงลิงค์ 

๑๓. จงอธิบายคาถาดังต่อไปนี้

  วิสทาวิสทาการ- โวหาโรภยมุตฺตกา

  ปุมาทิชานเน  เหตุ- ภาวโต  ลิงฺคมีริตา.

๑๔. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “อตฺต” มาดู 

๑๕. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “ธมฺมจารี” มาดู 

๑๖. จงแสดงวิธีทำ ตัวรูปบทว่า “สตฺถริ” และบทว่า “ภิกฺขเว” มาดู 

๑๗. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “ภิกฺขุ” มาดู 

๑๘. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “สตฺถุ” มาดู 

๑๙. หลักการลง อา, อี และ อินีปัจจัย ซึ่งเป็นอิตถีลิงค์โชตกปัจจัย มีข้อกำ หนดอย่างไรบ้าง? จงอธิบาย 

๒๐. จงอธิบายสูตรว่า “ฆโต นาทีนํ” กับสูตรว่า “ปโต ยา” ว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?

๒๑. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “ปชา” และบทว่า “มาตุ” มาดู 

๒๒. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “สีล” และศัพท์ว่า “กมฺม” มาดู 

๒๓. จงแจกปทมาลาของศัพท์ว่า “อกฺขิ” และศัพท์ว่า “จกฺขุ” มาดู 
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๒๔. คำ ว่า “สัพพนาม” มีความหมายว่าอย่างไร? มีกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๒๕. สัพพนามมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? จงชี้แจง 

๒๖. สพฺพศัพท์มีอรรถกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงอธิบาย  

๒๗. จงแจกปทมาลา “ตศัพท์” ทั้งสามลิงค์ มาดู 

๒๘. จงแจกปทมาลา “อิมศัพท์” ทั้งสามลิงค์ มาดู 

๒๙. จงแจกปทมาลาของ “อุภศัพท์” ทั้งสามลิงค์ มาดู 

๓๐. จงแจกปทมาลาของ “ติสังขยา” ที่เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มาดู 

๓๑. จงแจกปทมาลาของ “จตุสังขยา” ที่เป็นอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์ มาดู 

๓๒. ปัจจัยที่ลงหลังจากนามและสัพพนาม เป็นเครื่องหมายให้ทราบอะไร? จงอธิบาย 

๓๓. โตปัจจัย ลงในอรรถของวิภัตติอะไรได้บ้าง? จงชี้แจง 

๓๔. เพราะ ถํ, ทานิ, ห, โต และ ธปัจจัย ให้แปลง อิมศัพท์เป็นอะไรได้บ้าง? และมีรูปสำ เร็จเป็นอย่างไร?

๓๕. บทว่า “อิทานิ, อชฺช, เอตฺถ, อิธ และ เอตรหิ” มีวิธีทำ ตัวรูปอย่างไร?

๓๖. ทาปัจจัย ลงในอรรถอะไร? จงชี้แจง 

๓๗. คำ ว่า “อุปสัค” มีความหมายว่าอย่างไร? มีกี่ตัว? อะไรบ้าง?

๓๘. อรรถของอุปสัคมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงอธิบาย 

๓๙. อาอุปสัค ในบทว่า “อาจรติ” กับบทว่า “อาคจฺฉติ” มีอรรถเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?

๔๐. นิอุปสัค กับ นีอุปสัค เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร? จงอธิบาย 

๔๑. สูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ” มีความหมายว่าอย่างไร?

๔๒. นิบาต มีความหมายว่าอย่างไร?

๔๓. ปูรณะ มีกี่อย่าง อะไรบ้าง? จงชี้แจง 

๔๔. อัตถปูรณะ มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จงชี้แจง 

๔๕. เพราะเหตุใด นิบาตจึงมี “ปทปูรณะ” จะไม่ขัดแย้งกับคำ กล่าวที่ว่า “อักษรทุกตัวที่เป็นพุทธพจน์ล้วนมีอรรถ  

มีความหมาย” หรือ? และปทปูรณะนี้ ยังสามารถเรียกว่าอะไรได้อีกบ้าง?



พุทธพจน์

  วินัย คืออายุพุทธศาสน์

 ธรรมประสาธน์ เนื้อหา คำาพร่ำาสอน

 มรรคผล คือแก่นสาร ศานต์อมร

 สรรพสุนทร พุทธพจน์ บทพึงเรียน

                       ปุญฺญวำโส



บทนำ�ก�รก

ก. ความหมายของการก

	 คำ	ว่า	“การก”	แปลว่า	ผู้กระทำ	ซึ่งทำ	ให้กิริยาสำ	เร็จได้	(Syntax)	มีวิเคราะห์ว่า	“กฺริยํ			กโรติ			อภินิปฺผาเทตีติ		 

การกํ.	 (กร	+	ณฺวุ)	 ชื่อว่าการก	 เพราะทำ	กิริยาให้สำ	เร็จได้”	 หมายความว่า	 การกนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับกิริยา

เท่านั้น	หรือวิเคราะห์ว่า	“มุโขฺยปจารวเสน		กฺริยํ		กโรตีติ	 การกํ.	ชื่อว่าการก	เพราะทำ	กิริยาให้สำ	เร็จได้ทั้งโดยตรง 

และโดยอ้อม”	 ตามวิเคราะห์นี้	 การกโดยตรง	 ได้แก่กัตตุการกเพียงอย่างเดียว	 เพราะเป็นผู้ทำ	กิริยาเอง	 ส่วนการก 

ที่เหลืออีก	๕	คือ	กัมมการก	กรณการก	สัมปทานการก	อปาทานการก	และโอกาสการก	เป็นการกโดยอ้อม	เพราะ

ช่วยให้กิริยาสำ	เร็จได้	   

	 การกนั้น	มี	๖	ประการ	คือ	กัตตุการก	กัมมการก	กรณการก	สัมปทานการก	อปาทานการก	และโอกาส-

การก	 ตามลำ	ดับของวิภัตติ	 เว้นฉัฏฐีวิภัตติ	 ซึ่งไม่จัดเป็นการก	 เพราะไม่สามารถทำ	กิริยาให้สำ	เร็จได้	 บทที่ลงฉัฏฐี

วิภัตติ	สัมพันธ์กับบทนามเพียงอย่างเดียว

ข. ประเภทของการก 

	 การก	มี	๖	อย่าง	คือ

 ๑.  กัตตุการก		การกคือผู้ทำ		ประกอบด้วยกิริยานิปผาทนสัตติ	คือความสามารถในการทำ	กิริยาให้สำ	เร็จ	

เช่น	ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ	(อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง)	มี	๕	ประเภท	คือ

	 	 ๑.๑	 สุทฺธกตฺตา		ผู้กระทำ	กิริยาเอง	โดยไม่มีใครมากระตุ้น	หรือใช้ให้ทำ		เรียกว่า	“สปฺปธานกตฺตา”	

บ้าง	เรียกว่า	“อภิหิตกตฺตา”	บ้าง	เรียกว่า	“ปกติกตฺตา”	บ้าง	เรียกว่า	“สยกตฺตา”	บ้าง	เช่น		ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ.	

แปลว่า	อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง.	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปุริโส”	เป็นสุทธกัตตา	เพราะเป็นผู้ทำ	กิริยาคือการไป	(บาลี

สนามหลวง	ใช้คำ	ว่า	“สยกตฺตา”)

	 	 ๒.๒	 เหตุกตฺตา	 	 กัตตาที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นกระทำ	สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 เรียกว่า	 “ปโยชกกตฺตา”	 บ้าง	 เช่น		 

สามิโก		สูทํ		โอทนํ		ปาเจติ.	(อ.เจ้านาย	ยังพ่อครัว	ย่อมให้หุง	ซึ่งข้าวสุก)

	 	 ๑.๓	 กมฺมกตฺตา	 	 การงานที่ทำ	ได้ง่าย	 เหมือนกับมันสำ	เร็จเอง	 โดยไม่ต้องมีผู้กระทำ		 	 เช่น	 	 สยํ		 

กรียเต		กโฏ.	(อ.เสื่อ	ย่อมถูกกระทำ		เอง),		สยเมว		ปจฺจเต		โอทโน.	(อ.ข้าวสุก	ย่อมถูกหุง	เองนั่นเทียว)

	 	 ๑.๔	 อภิหิตกตฺตา		กัตตาที่ถูกกิริยากล่าวถึง		เช่น		ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ.	(อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง)	

ในตัวอย่างนี้	กัตตา	คือบทว่า	ปุริโส	เพราะถูกกิริยาอาขยาตบทว่า	“คจฺฉติ”	กล่าวถึง	จึงเรียกว่า	อภิหิตกัตตา
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	 	 ๑.๕	 อนภิหิตกตฺตา	 	กัตตาที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง	 ลงตติยาวิภัตติ	 	 เช่น	 	 สูเทน	 	โอทโน	 	ปจฺจเต.	

(อ.ข้าวสุก	อันพ่อครัว	ย่อมหุง)	ในประโยคนี้	กิริยากล่าวถึงบทกรรมอยู่แล้ว	ฉะนั้น	บทกรรมว่า	โอทโน	จึงลงปฐมา 

วิภัตติ

 ๒.  กัมมการก	 	 การกคือผู้ถูกกระทำ		 ประกอบด้วยกิริยาสัมพัชฌนสัตติ	 คือความสามารถในการเนื่อง	 

ด้วยกิริยา	เช่น		สูโท		โอทนํ		ปจติ	(อ.พ่อครัว	ย่อมหุง	ซึ่งข้าวสุก)	ในขณะที่หุงข้าวอยู่	ข้าวเป็นสิ่งที่เนื่องกับกิริยา

การหุงอยู่เสมอ	 ส่วนพ่อครัวแม้จะเป็นผู้ทำ	การหุง	 แต่อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับการหุงตลอดเวลา	 เพราะเมื่อก่อไฟแล้ว	

อาจจะไปทำ	ธุระอย่างอื่นก็ได้	ข้าว	ในคำ	ว่า	โอทนํ	จึงประกอบด้วยกิริยาสัมพัชฌนสัตติ	กัมมการกมี	๗	อย่าง	คือ

	 	 ๒.๑	 นิพฺพตฺตนียกมฺม			กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้น		เช่น		มาตา		ปุตฺตํ		วิชายติ.	(อ.มารดา	ย่อมคลอด	 

ซึ่งบุตร),		อาหาโร		สุขํ		ชนยติ.	(อ.อาหาร	ยังความสุข	ย่อมให้เกิด)

	 	 ๒.๒	 วิกรณียกมฺม	 	 กรรมที่ถูกกระทำ	ให้เปลี่ยนแปลงไป	 	 เช่น	 	ฆฏํ	 	 กโรติ	 	 เทวทตฺโต.	 (อ.นาย 

เทวทัต	ย่อมกระทำ		ซึ่งหม้อ),		วีหโย		ลุนาติ.	(ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ท.),		กฏฺ€มงฺคารํ		กโรติ.	(ย่อมกระทำ		ซึ่งฟืน	

ให้เป็นถ่าน)

	 	 ๒.๓	 ปาปณียกมฺม		กรรมที่เป็นเหตุให้ถึง		เช่น		เทวทตฺโต		นิเวสนํ		ปวิสติ.	(อ.นายเทวทัต	ย่อมเข้าไป	 

สู่เรือน),		ธมฺมํ		สุณาติ.	(ย่อมฟัง	ซึ่งธรรม)

	 	 ๒.๔	 กถิตกมฺม		กรรมที่ถูกกล่าวถึง	เป็นกรรมหลัก	แปลว่า	“ซึ่ง...”		เช่น		ยญฺญทตฺตํ		กมฺพลํ		ยาจเต		 

พฺราหฺมโณ.		(อ.พราหมณ์	ย่อมขอ	ซึ่งผ้ากัมพล	กะนายยัญญทัต)

	 	 ๒.๕	 อกถิตกมฺม	 	 กรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง	 เป็นกรรมรอง	 แปลว่า	 “กะ...”	 	 เช่น	 	 ภควา	 	ภิกฺขู		 

เอตทโวจ.		(อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ได้ตรัสแล้ว	ซึ่งพระดำ	รัสนั่น	กะภิกษุ	ท.)

	 	 ๒.๖	 อภิหิตกมฺม	กรรมที่ถูกกิริยา	 (อาขยาตหรือกิตก์)	กล่าวถึง	แปลว่า	“อันว่า...”	 เช่น	 เทวทตฺเตน	 

กโฏ	กรียเต.	(อ.เสื่อ	อันนายเทวทัต	ย่อมกระทำ	)

	 	 ๒.๗		อนภิหิตกมฺม	กรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง	แปลว่า	“ซึ่ง...”	 เช่น	 เทวทตฺโต	กฏํ	กโรติ.	 (อ.นาย 

เทวทัต	ย่อมกระทำ		ซึ่งเสื่อ)

	 	 กรรม	มี	๒	ประเภท	คือ

	 	 ๑.	 อิจฺฉิตกมฺม	กรรมที่ถูกปรารถนา	 เช่น		ธมฺมํ	สุณาติ.	 (อ.เขา	ย่อมฟัง	ซึ่งธรรม)	บทว่า	“ธมฺมํ”	 

เป็นกรรมในประโยคนี้	และเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านประสงค์จะฟัง	เพื่อนำ	ไปเป็นข้อคิดและปฏิบัติตาม

	 	 ๒.	 อนิจฺฉิตกมฺม	 กรรมที่ไม่ถูกปรารถนา	 เช่น	 	 กณฺฏกํ	 มทฺทติ.	 (อ.เขา	 ย่อมเหยียบ	 ซึ่งหนาม)	 

บทว่า	“กณฺฏกํ”	เป็นกรรมในประโยคนี้	แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาที่จะถูกหนามตำ	เท้า
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 ๓.  กรณการก		การกคือเครื่องกระทำ		ประกอบด้วยกิริยาสาธกตมสัตติ	คือความสามารถในการทำ	กิริยา

ให้สำ	เร็จมากกว่ากัมมการกเป็นต้น	เช่น	กสฺสโก		ทาตฺเตน		วีหโย		ลุนาติ	(อ.ชาวนา	ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ด้วยเคียว)	เคียว	

ในคำ	ว่า	ทาตฺเตน	เป็นเครื่องมือในการทำ	กิริยาเกี่ยวข้าว	ถ้าไม่มีเคียวแล้ว	การเกี่ยวข้าวย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้	ส่วนใหญ ่

กัมมการกเป็นต้นมักปรากฏว่ามีอยู่ก่อนกรณการก	 เช่นมีข้าวที่จะต้องเกี่ยว	 แต่กรณการกเป็นสิ่งที่ผู้กระทำ	กิริยา

จำ	เป็นต้องแสวงหาเมื่อทำ	กิริยานั้นๆ	 ดังนั้น	 กรณการก	 จึงปรากฏว่าเป็นเครื่องมือในการทำ	กิริยาให้สำ	เร็จมากกว่า 

กัมมการกเป็นต้น	โดยยกเว้นกัตตุการก	กรณการกมี	๒	อย่าง	คือ

	 	 ๓.๑	 อชฺฌตฺติกกรณ	 	 กรณะอันเป็นเครื่องมือมีอยู่ภายในร่างกาย	 	 เช่น	 	 หตฺเถน	 	 กมฺมํ	 	 กโรติ.		 

(ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	ด้วยมือ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“หตฺเถน”	แปลว่า	ด้วยมือ	มือเป็นเครื่องมือในการทำ	การงาน	

เป็นเครื่องมือที่มีอยู่ภายในร่างกาย

	 	 ๓.๒	 พาหิรกรณ	 	กรณะอันเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ภายนอกร่างกาย	 	 เช่น	 	ทาตฺเตน	 	 วีหโย	 	 ลุนาติ.	 

(ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ท.	ด้วยเคียว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ทาตฺเตน”	แปลว่า	ด้วยเคียว	เคียวเป็นเครื่องมือในการเกี่ยวข้าว	 

เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย

 ๔.  สัมปทานการก	 	 การกคือผู้รับ	 ประกอบด้วยวัตถุกิริยาปฏิคคาหกสัตติ	 คือความสามารถในการรับ

สิ่งของหรือกิริยา	เช่น		อุปาสโก		ภิกฺขุสฺส		จีวรํ		ททาติ	(อ.อุบาสก	ย่อมถวาย	ซึ่งจีวร	แก่ภิกษุ)	ภิกษุ	ในคำ	ว่า	ภิกฺขุสฺส	 

เป็นผู้รับของคือจีวร	หรือเช่น	พุทฺธสฺส		สิลาฆเต.	(อ.มหาชน	ย่อมสรรเสริญ	แด่พระพุทธเจ้า)	พระพุทธเจ้า	ในคำ	ว่า	

พุทฺธสฺส	เป็นผู้รับกิริยาสรรเสริญ	จึงประกอบด้วยวัตถุกิริยาปฏิคคาหกสัตติ	สัมปทานการกมี	๓	อย่าง	คือ

	 	 ๔.๑	 อนิวารณสมฺปทาน		ผู้รับที่ไม่ห้ามวัตถุที่เขาให้		เช่น		พุทฺธสฺส		ปุปฺผํ		ยชติ.	(ย่อมบูชา	ซึ่งดอกไม้	 

แก่พระพุทธเจ้า)

	 	 ๔.๒	 อชฺเฌสนสมฺปทาน		ผู้รับที่มีการกระตุ้น	เชิญชวนให้เขาให้		เช่น		ยาจกานํ		ธนํ		ททาติ.	(ย่อมให้	 

ซึ่งทรัพย์	แก่ผู้ขอ	ท.)

	 	 ๔.๓	 อนุมติสมฺปทาน		ผู้รับที่อนุญาตให้เขาให้	เช่น		ภิกฺขูนํ		ทานํ		เทติ.	(ย่อมถวาย	ซึ่งทาน	แก่ภิกษุ

ท.)

 ๕.  อปาทานการก	 	 การกคือแดนหลีกออก	 ประกอบด้วยกิริยาอปคมนสัตติ	 คือความสามารถในการหลีก

ออกจากกิริยา	เช่น		คามา		อเปนฺติ		มุนโย	(อ.พระมุนี	ท.	ย่อมหลีกออก	จากหมู่บ้าน)	หมู่บ้าน	ในคำ	ว่า	คามา	เป็น

แดนหลีกออกจากกิริยาของบทกัตตาคือพระมุนี	จึงประกอบด้วยกิริยาอปคมนสัตติ	อปาทานการกมี	๕	อย่าง	คือ

	 	 ๕.๑	 นิทฺทิฏฺ€วิสย		คือ	อปาทานที่มีกิริยาอันเป็นที่ตั้งของชื่ออปาทานอยู่โดยตรง		เช่น		คามา		อเปนฺติ		 

มุนโย.		(อ.พระมุนี	ท.	ย่อมหลีกออก	จากหมู่บ้าน)
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	 	 ๕.๒	 อุปาตฺตวิสย		คืออปาทานที่ต้องใส่กิริยาอันเป็นที่ตั้งของอปาทานเข้ามา		เช่น		วลาหกา		วิชฺโชตเต		 

วิชฺชุ.	(อ.สายฟ้า	(นิกฺขมิตฺวา)	ออกแล้ว	จากเมฆ	ย่อมส่องแสง)

	 	 ๕.๓	 อนุเมยฺยวิสย	 	 คืออปาทานที่สามารถรู้กิริยาอันเป็นที่ตั้งของชื่ออปาทานด้วยการคาดคะเน	 เช่น		

มาถุรา		ปาฏลิปุตฺเตหิ		อภิรูปา.	(อ.ชาวเมืองมถุรา	ท.	มีรูปงาม	กว่าชาวเมืองปาฏลีบุตร	ท.)

	 	 ๕.๔	 จลอปาทาน	 คือ	 อปาทานเป็นที่หลีกออกที่เคลื่อนไหวได้	 เช่น	 	 ธาวตา	 	 หตฺถิมฺหา	 	 ปติโต		 

องฺกุสธารี.	(อ.นายควาญช้างผู้ถือตะขอ	ตกแล้ว	จากช้าง	ตัววิ่งไปอยู่)

	 	 ๕.๕	 อจลอปาทาน		คือ	อปาทานเป็นที่หลีกออกที่เคลื่อนไหวไม่ได้		เช่น		ปพฺพตา		โอตรนฺติ		วนจรา.	

(อ.พรานป่า	ท.	ย่อมลง	จากภูเขา)

 ๖.  โอกาสการก (อาธาระ)	 	 การกคือที่ตั้ง	 ประกอบด้วยกิริยาปติฏฐาปนสัตติ	 คือความสามารถในการ

ดำ	รงกิริยาไว้	เช่น	ภูมีสุ		มนุสฺสา		จรนฺติ	(อ.มนุษย์	ท.	ย่อมเที่ยวไป	บนแผ่นดิน	ท.)	พื้นดิน	ในคำ	ว่า	ภูมีสุ	เป็นที่ตั้ง

ของกิริยาเที่ยวไป	จึงประกอบด้วยกิริยาปติฏฐาปนสัตติ	โอกาสการกมี	๔	อย่าง	คือ

	 	 ๖.๑	 พฺยาปิกาธาระ		ที่รองรับที่เป็นไปแผ่ไป		เช่น		ติเลสุ		เตลํ		อตฺถิ.		(อ.น้ำ	มัน	มีอยู่	ในงา	ท.)	

(บาลีสนามหลวง	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“พยาปิกาธาระ”)

	 	 ๖.๒	 โอปสิเลสิกาธาระ		ที่รองรับที่อยู่ภายใน	ข้างบน	หรือเหนือขึ้นไป		เช่น		ฆเฏสุ		อุทกํ		อตฺถิ.		(อ.น้ำ		 

มีอยู่	ในหม้อน้ำ		ท.)		(บาลีสนามหลวง	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“อุปสิเลสิกาธาระ”)

	 	 ๖.๓	 สามีปิกาธาระ		ที่รองรับที่อยู่ใกล้	ๆ	เช่น		ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน.		(อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า	ย่อมประทับอยู่	ในพระเชตวัน	ใกล้กรุงสาวัตถี)		(บาลีสนามหลวง	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“สมีปาธาระ”)

	 	 ๖.๔	 เวสยิกาธาร		ที่รองรับที่เป็นที่อยู่อาศัย		เช่น		อากาเส		สกุณา		ปกฺขนฺทนฺติ.		(อ.นก	ท.	ย่อมบินไป	 

ในอากาศ)		(บาลีสนามหลวง	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“วิสยาธาระ”)

ค. การก ว่าโดยสภาพ มี ๒ อย่าง 

	 ๑.	 มุขฺยการก		การกโดยตรง	ได้แก่	กัตตุการก	เพราะสามารถทำ	กิริยาให้สำ	เร็จได้โดยตรง		เช่น	ปุริโส		

มคฺคํ		คจฺฉติ.	บทว่า	ปุริโส	เป็น	กัตตา	มีความสามารถในการไป	คือทำ	กิริยาการไปให้สำ	เร็จได้โดยตรง

	 ๒.	 อุปจารการก		การกโดยอ้อม	ได้แก่	การก	๕	ประการที่เหลือ	คือ	กัมมการก,	กรณการก,	สัมปทานการก,	

อปาทานการก	 และโอกาสการก	 เป็นอุปจารการก	 การกโดยอ้อม	 เพราะช่วยให้กิริยาสำ	เร็จได้	 แต่ไม่ได้ทำ	กิริยา	 

ให้สำ	เร็จโดยตรง	



545บทนำ�ก�รกกัณฑ์ ]

ฆ. การก ๒

	 ๑.		สภาวการก	 	 การกโดยสภาพที่มีอยู่จริง	 เช่น	 รูปํ	 ปสฺสติ	 (ย่อมเห็น	 ซึ่งรูป),	 ธมฺมํ	 สุณาติ	 (ย่อมฟัง	 

ซึ่งธรรม)

	 ๒.	 ปริกปฺปการก	 	 การกโดยการคาดคะเน	 ไม่มีอยู่จริง	 เช่น	 อสนฺตํ	 ฆฏํ	 กโรติ	 (ย่อมกระทำ		 ซึ่งหม้อ	 

อันไม่มีอยู่)

ง. การก ๓

	 ๑.		สตฺติการก	การกคือความสามารถ	ความสามารถในการทำ	กิริยาเป็นต้นเป็นการกโดยตรง	เพราะการก

เป็นผู้กระทำ	กิริยาจริง	ๆ	

	 ๒.		ทพฺพการก	 	การกคือทัพพะ	ความสามารถเป็นสภาพที่ตั้งอยู่ในตัวบุคคลหรือสิ่งของ	ที่เรียกว่า	ทัพพะ	

ดังนั้น	 ทัพพะจึงเป็นการกโดย	 “€านฺยูปจาร”	 คือสำ	นวนที่กล่าวถึงฐานีคือวัตถุอาศัย	 แต่มุ่งให้หมายถึงฐานะคือที่ตั้ง	 

ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงวัตถุอาศัยคือความสามารถ	แต่เจตนาหมายถึงที่ตั้งคือทัพพะ

	 ๓.		สทฺทการก	 	 การกคือศัพท์	 ศัพท์ที่แสดงถึงทัพพะอันได้แก่	 ปุริโส	 เป็นต้น	 ก็ได้ชื่อว่าการก	 โดย	 

“การณูปจาร”	 คือสำ	นวนที่กล่าวถึงเหตุ	 แต่มุ่งให้หมายถึงผล	 ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงเหตุคือศัพท์	 แต่เจตนา	 หมายถึงผล

คือทัพพะ	

จ. วิภัตติ

	 คำ	ว่า	“วิภัตติ”	หมายความว่า	จำ	แนก	แจกแจงอรรถของศัพท์มีกรรมเป็นต้น	และจำ	นวนมีเอกพจน์เป็นต้น	

มีวิเคราะห์ว่า	“เอกมฺปิ		อตฺถํ		กมฺมาทิวเสน		เอกตฺตาทิวเสน		จ		วิภชนฺตีติ		วิภตฺติโย,		สฺยาทโย”.		(วิ	+	ภช	+	

ติ)	แปลว่า	จำ	แนกอรรถแม้อย่างหนึ่ง	แม้ด้วยสามารถแห่งอรรถมีกรรมเป็นต้น	และด้วยสามารถแห่งจำ	นวนมีเอกพจน์

เป็นต้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิภัตติ,	ได้แก่วิภัตติมี	สิ	เป็นต้น	วิภัตตินี้	หมายถึงวิภัตตินาม	มีทั้งหมด	๑๔	ตัว	แบ่งออก

เป็น	๒	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายเอกพจน์	๗	ตัว	และฝ่ายพหูพจน์	๗	ตัว	ดังนี้
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วิภัตติ ๗ หมวด และคำ แปล

 ไวยากรณ์  อรรถกถา เอกพจน์ พหูพจน์   อายตนิบาต (คำ เชื่อมต่อศัพท์)

๑.	 ปฐมาวิภัตติ	 ปัจจัตตะ	 	 สิ	 	 โย	 อันว่า...

๒.	 ทุติยาวิภัตติ	 อุปโยคะ	 	 อํ	 	 โย	 ซึ่ง,	สู่,	ยัง,	สิ้น,	ตลอด,	กะ,	เฉพาะ

๓.	 ตติยาวิภัตติ	 กรณะ	 	 นา	 	 หิ	 ด้วย,	โดย,	อัน,	ตาม,	(ข้าง,	ทาง),	เพราะ,	มี,	ด้วยทั้ง

๔.	 จตุตถีวิภัตติ	 สัมปทาน	 	 ส	 	 นํ	 แก่,	เพื่อ,	ต่อ

๕.	 ปัญจมีวิภัตติ	 นิสสักกะ	 	 สฺมา	 	 หิ	 แต่,	จาก,	กว่า,	เหตุ

๖.	 ฉัฏฐีวิภัตติ	 สามิวจนะ	 	 ส	 	 นํ	 แห่ง,	ของ,	เมื่อ

๗.	สัตตมีวิภัตติ	 ภุมมะ	 	 สฺมึ	 	 สุ	 ใน,	ใกล้,	ที่,	ครั้นเมื่อ,	ในเพราะ,	เหนือ,	บน,	ณ

๘.	 อาลปนะ	 อาลปนะ	 	 สิ	 	 โย	 แน่ะ,	ดูก่อน,	ข้าแต่

ฉ. จุดประสงค์ในการศึกษาการก

	 ๑.		เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างประโยคในภาษาบาลี

	 ๒.		เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบทต่าง	ๆ	ในประโยค

	 ๓.	 เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของบทต่าง	ๆ	ที่อยู่ในประโยคว่ามีความสัมพันธ์กับบทอื่นในฐานะใด

	 ๔.		เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของวิภัตติต่าง	ๆ	ทั้งที่ลงในอรรถของตัวเอง	และที่ลงในอรรถของวิภัตติอื่น



๓. ก�รกกัณฑ์

๓.๑ ปฐม�วิภัตยัตถเภทะ

๒๘๓. ลิงฺคตฺเถ  ป€มา.

 ป€มา	อ.ปฐมาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		ลิงฺคตฺเถ	ในอรรถแห่งลิงค์.

	 (ลงปฐมาวิภัตติ	ในอรรถแห่งลิงค์)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

ความแตกต่างระหว่าง “ลิงค์” กับ “ลิงคัตถะ”

 คำ	ว่า	 “ลิงฺค”	 หมายถึง	 ส่วนที่แอบแฝง	 ศัพท์ที่เป็นเหตุให้รู้เนื้อความแอบแฝง	 หรือศัพท์ที่ยังให้รู้เนื้อความ	 

ที่ซ่อนเร้น	มี	๓	ความหมาย	ดังนี้

	 ๑.		วิเคราะห์ว่า	“ลีนํ		องฺคนฺติ		ลิงฺค ํ”.	 (ลีน	+	องฺค)	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	แปลว่า	ส่วนที่

แอบแฝง	ไม่ปรากฏ	ชื่อว่าลิงค์.	 คำ	ว่า	ส่วนที่แอบแฝงลี้ลับนี้	 คือนามศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงวิภัตติ	 ไม่ปรากฏรูปเป็นกรรม	 

กัตตา	และกรณะเป็นต้น	ซึ่งเมื่อนำ	มากระจายรูปด้วยวิภัตติต่าง	ๆ	แล้ว	จึงปรากฏเป็นรูปดังกล่าว	เช่น	ปุริส	มีความ

หมายว่า	“บุรุษ”	เท่านั้น	ต่อเมื่อลงวิภัตติแล้ว	จึงจะทราบว่า	คำ	นี้ทำ	หน้าที่กรรม	กัตตา	หรือกรณะเป็นต้นในประโยค	

เช่น	พุทฺโธ		ปุริสํ		ปสฺสติ	(อ.พระพุทธเจ้า	ย่อมทอดพระเนตร	ซึ่งบุรุษ)	คำ	ว่า	“ปุริสํ”	ทำ	หน้าที่เป็นกรรมในประโยค	 

ปุริเสน	 กมฺมํ	 กรียเต	 (อ.การงาน	 อันบุรุษ	 ย่อมกระทำ	)	 คำ	ว่า	 “ปุริเสน”	 ทำ	หน้าที่เป็นกัตตา	 (อนภิหิตกัตตา) 

ในประโยคเป็นต้น

	 ฉะนั้น	 ส่วนที่แอบแฝง	 จึงหมายถึงนามศัพท์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบทนามที่ลงวิภัตติแล้ว	 ไม่ปรากฏรูป	 

เป็นกรรมและกัตตาเป็นต้น	 และเมื่อนำ	มากระจายรูปด้วยวิภัตติต่าง	 ๆ	 แล้ว	 นามศัพท์นั้น	 ก็ไม่เหมือนรูปเดิม	 ทั้งนี้

เพราะว่าวิภัตติได้เปลี่ยนแปลงรูปศัพท์นั้นไปจากเดิม

	 ๒.		วิเคราะห์ว่า	“ลีนํ			อตฺถํ		คเมตีติ		ลิงฺค ํ”.	(ลีนสทฺทูปปท	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	กฺวิ)	ย่อมให้รู้	 

ซึ่งเนื้อความอันแอบแฝง	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าลิงค์.	 เนื้อความอันแอบแฝงในทีนี้	 คือ	 เนื้อความที่ไม่ปรากฏ	 เมื่อ

ปราศจากศัพท์มี	ปุริส	เป็นต้น	หมายความว่าถ้าไม่มีนามศัพท์มี	ปุริส	เป็นต้น	เนื้อความว่า	บุรุษ	ก็ไม่ปรากฏแก่ใคร	ๆ 

เหมือนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลก	แสดงธรรมด้วยศัพท์ธรรมะต่าง	ๆ	คือ	จิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	ชาวโลก 

ก็ไม่สามารถรู้ความหมายของสภาวธรรมเหล่านั้นได้
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	 ๓.		วิเคราะห์ว่า	“ลีนํ		อตฺถํ		ลิงฺเคติ		ญาเปตีติ		ลิงฺค ํ”.		(ลิงฺค		โพธเน	ในการรู้	+	เณ	+	อ)	ย่อมให้รู้	

ซึ่งเนื้อความอันซ่อนเร้น	(มีบุรุษเป็นต้น)	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าลิงค์.	ในความหมายนี้	ก็เหมือนกับความหมายที่	๒	แตก

ต่างเพียงรากศัพท์ของบท

	 ส่วนคำ	ว่า	“ลิงฺคตฺถ”	หมายถึง	ความหมายของลิงค์	ซึ่งหมายเอาตัวจริงของสิ่งนั้น	ๆ	มีวิเคราะห์ว่า	“ลิงฺคสฺส		

อตฺโถ		ลิงฺคตฺโถ”.	(ลิงฺค	+	อตฺถ)	อ.เนื้อความ	แห่งลิงค์	ชื่อว่าลิงคัตถะ.							

	 ฉะนั้น	 ลิงค์ กับ	 ลิงคัตถะ	 จึงมีความแตกต่างกัน	 ดังมีคำ	กล่าวที่ว่า	 “ศัพท์เป็นลิงค์	 ตัวจริงเป็นลิงคัตถะ”	 

แต่ทั้งสองอย่าง	ต้องอาศัยกันและกันในการสื่อสารเพื่อให้ทราบความหมายตามความประสงค์

 รุกฺโขติ  วจนํ  ลิงฺคํ ลิงฺคตฺโถ  เตน  ทีปิโต,

 เอวํ  ลิงฺคญฺจ  ลิงฺคตฺถํ ญตฺวา  โยเชยฺย  ปณฺฑิโต. (นยาสะ)

ศัพท์ว่า	“รุกฺโข”	ชื่อว่าลิงค์	(นามศัพท์)	ส่วนอรรถของนามศัพท์	ย่อม

ถูกแสดงไว้ด้วยนามศัพท์นั้น	 บัณฑิตรู้นามศัพท์และอรรถของนามศัพท์

อย่างนี้แล้ว	พึงประกอบไว้ตามสมควร

 

	 สรุปว่า	วิภัตติ	๖	หมวดตั้งแต่ทุติยาวิภัตติถึงสัตตมีวิภัตติ	สามารถแสดงอรรถเฉพาะของตน	ๆ 	ได้	ส่วนปฐมา- 

วิภัตติไม่ได้แสดงอรรถอะไร	 การลงปฐมาวิภัตติก็เพื่อให้ศัพท์สามารถนำ	มาใช้ในประโยคได้เท่านั้น	 เพราะนามศัพท์

ที่ยังไม่ได้ลงวิภัตติจะนำ	มาผูกเป็นประโยคไม่ได้

ลิงคัตถะ มี ๒ อย่าง 

 ๑.  กมฺมาทิสํสฏฺ€ลิงฺคตฺถ	 	ลิงคัตถะที่ผสมกับอรรถมีกรรมเป็นต้น	 เช่น	อหํ	 คามํ	 คจฺฉามิ	 (อ.เรา	ย่อมไป	 

สู่หมู่บ้าน)	คำ	ว่า	“คจฺฉามิ”	ย่อมไป	เป็นกิริยาอาขยาต	กล่าวถึงกัตตา	คือ	อหํ	(เรา)	ได้	แม้จะไม่มีคำ	ว่า	อหํ	ผู้ฟังก็รู้ว่า 

คนที่ไปหมู่บ้าน	คือ	“เรา”	เพราะ	มิวิภัตติ	 เป็น	อมฺหโยคะ	เอกวจนะ	และ	ปุริเสน	ตฺวํ	ปหญฺญเส	(อ.ท่าน	อันบุรุษ	 

ย่อมตี)	คำ	ว่า	ปหญฺญเส	(ย่อมตี)	เป็นกิริยาอาขยาตที่กล่าวถึงกรรม	คือ	ตฺวํ	(ท่าน)	แม้จะไม่มีคำ	ว่า	“ตฺวํ”	ในประโยค	 

ผู้ฟังก็รู้ได้ว่าคนที่ถูกตีคือ	“ท่าน”	เพราะ	เสวิภัตติ	เป็นตุมฺหโยคะ	เอกวจนะ	

	 ดังนั้น	บทกัตตา	คือ	อหํ	และบทกรรม	คือ	ตฺวํ	จึงเป็นกัตตาและกรรมที่ถูกอาขยาตกล่าวไว้แล้ว	บทเหล่านี้ลง

ปฐมาวิภัตติด้วยสูตรว่า	“ลิงฺคตฺเถ	ป€มา”	เพื่อรักษาความเป็นบทไว้ในประโยค	ไม่ลงตติยาวิภัตติในอรรถกัตตาท้าย	

อมฺหศัพท์	ด้วยสูตรว่า	“กตฺตริ	จ”	หรือลงทุติยาวิภัตติในอรรถกรรมท้าย	ตุมฺหศัพท์	ด้วยสูตรว่า	“กมฺมตฺเถ	ทุติยา”	

เพราะอาขยาตวาจกเป็นผู้กล่าวอรรถกัตตาและกรรมเหล่านั้นไว้แล้ว	ฉะนั้น	ความหมายของนามศัพท์	คือ	อหํ	และ	ตฺวํ	
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ในประโยคดังกล่าว	จึงเรียกว่า	กัมมาทิสังสัฏฐลิงคัตถะ	คือความหมายของนามศัพท์ที่เจือปนด้วยการกมีกรรมเป็นต้น	 

กัมมาทิสังสัฏฐลิงคัตถะมี	๔	ประการ	คือ

  ๑.๑  อาขยาตวาจก	 	 เช่น	 	 ปจฺจติ	 	 โอทโน.	 (อ.ข้าวสุก	 อันเรา	 ย่อมหุง)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 

“โอทโน”	ไม่ต้องลงทุติยาวิภัตติ	เพราะความเป็นกรรม	อันอาขยาตกิริยาคือบทว่า	“ปจฺจติ”	ซึ่งมาจาก	“ปจธาตุ	+	 

ยปัจจัย	+	เตวิภัตติ”	กล่าวแล้ว	ฉะนั้น	จึงให้ลงปฐมาวิภัตติ

  ๑.๒  กิตกวาจก		เช่น		มคฺโค		คนฺตพฺโพ.	(อ.หนทาง	อันท่าน	พึงไป)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“มคฺโค”	ไม่ต้อง 

ลงทุติยาวิภัตติ	เพราะกิริยากิตก์	คือ	“คนฺตพฺโพ”	ซึ่งมาจาก	“คมุธาตุ	+	ตพฺพปัจจัย”	กล่าวถึงแล้ว	ฉะนั้น	จึงให้ลงปฐมา- 

วิภัตติ

  ๑.๓  ตัทธิตวาจก		เช่น		เวยฺยากรณิโก		(ผู้เรียนคัมภีร์ไวยากรณ์)	ในตัวอย่างนี้	มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	 

“เวยฺยากรณํ	 	อธีเตติ	 	 เวยฺยากรณิโก”	แปลว่า	 “ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวยฺยากรณิก”.	

มาจาก	“เวยฺยากรณ	+	ณิกปัจจัย”	ไม่ต้องลงทุติยาวิภัตติ	เพราะตัทธิตปัจจัยกล่าวถึงแล้ว	ฉะนั้น	ให้ลงปฐมาวิภัตติ

  ๑.๔  สมาสวาจก		เช่น		อาคตสมโณ		(อารามที่มีสมณะมา)	มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	“อาคตา		สมณา		 

อิมนฺติ		อาคตสมโณ,		สํฆาราโม.	แปลว่า	“อ.สมณะ	ท.	มาแล้ว	สู่สังฆารามนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.สังฆารามนี้	ชื่อว่า 

อาคตสมณ,	ได้แก่สังฆาราม”.	ในบทว่า	“อาคตสมโณ”	นี้เป็นพหุพพีหิสมาส	ซึ่งกล่าวกรรมอยู่แล้ว	ฉะนั้น	จึงไม่ต้อง 

ลงทุติยาวิภัตติ	แต่ศัพท์ต้องลงวิภัตติจึงจะนำ	ไปใช้ในประโยคบาลีได้	จึงให้ลงปฐมาวิภัตติ

 ๒.  สุทฺธลิงฺคตฺถ		ลิงคัตถะล้วน	ๆ	คือประโยคบาลีซึ่งใช้เป็นวลีและไม่มีกิริยาคุมพากย์	มี	๕	อย่าง	คือ

  ๒.๑ สลิงฺคลิงฺคตฺถ	 	 หมายถึงนามศัพท์ทั่วไปที่ประกอบด้วยเพศทางไวยากรณ์	 คือปุงลิงค์,	 อิตถีลิงค์	

และนปุงสกลิงค์	เช่น	เอโส	ปุริโส	(อ.บุรุษนี้),	เอสา	อิตฺถี	(อ.หญิงนี้),	เอตํ	จิตฺตํ	(อ.จิตนี้)

  ๒.๒ สสงฺขฺยาลิงฺคตฺถ		หมายถึงนามศัพท์ที่แสดงสังขยา	เช่น		เอโก	(หนึ่ง),	เทฺว	(สอง)	เป็นต้น

  ๒.๓ สปริมาณลิงฺคตฺถ		หมายถึงนามศัพท์ที่แสดงปริมาณ	เช่น		โทโณ	(หนึ่งทะนาน),		ขารี	(หนึ่ง

สาแหรก),		อาฬฺหกํ	(หนึ่งกระดอง)	เป็นต้น

  ๒.๔ อุปสัค		เช่น		ป,	ปรา,	นิ,	นี	เป็นต้น	

	 	 ๒.๕		 นิบาต		เช่น		จ,	วา,	หิ,	อตฺถิ,	สกฺกา,	ลพฺภา	เป็นต้น	
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ลิงคัตถะ ความหมายของนามศัพท์ มี ๒ ประเภท 

 ๑.   ปญฺญตฺติอตฺถ		ความหมายที่บัญญัติ	คือความหมายของคำ	ว่า	ฆฏ	(หม้อ)	ปฏ	(ผ้า)	เป็นต้น

 ๒.   ปรมตฺถ		ความหมายที่เป็นปรมัตถ์	คือลักษณะทั่วๆ	ไป	มีความแข็งและการกระทบเป็นต้น

ศัพท์ที่จัดเข้าเป็นลิงค์ มี ๘ จำ พวก 

 ๑.  สมาส 	เช่น		“ราชปุริโส”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“ราชบุรุษ”	เป็นลิงคัตถะ	[ราช	+	ปุริส]

 ๒.  ตัทธิต		เช่น		“สามเณโร”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“สามเณร”	เป็นลิงคัตถะ	[สมณ	+	เณร]

 ๓.  กิตก	์	เช่น		“ปาจโก”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“ผู้หุง”	เป็นลิงคัตถะ	[ปจ	+	ณฺวุ]

 ๔.  รุฬหี 	เช่น		“ติสฺโส,		ทตฺโต”	เป็นต้น	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“นายติสสะ,	นายทัตตะ”	เป็นลิงคัตถะ

 ๕.  สัพพนาม 	เช่น		“สพฺโพ”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“ทั้งหมด”	เป็นลิงคัตถะ

 ๖.  สังขยา		เช่น	“เอโก”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“หนึ่ง”	เป็นลิงคัตถะ

 ๗.  อุปสัค		เช่น		“ป”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“เป็นใหญ่”เป็นต้น	เป็นลิงคัตถะ

 ๘.  นิบาต		เช่น		“จ”	เป็นลิงค์		คำ	แปลว่า	“ก็,	สำ	หรับ,	อนึ่ง”เป็นต้น	เป็นลิงคัตถะ

ทำ	ตัวรูป ปุริโส	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	สิ	ปฐมาวิภัตติ	 ปุริส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุริส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ			 ปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปุริโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริโส.	(อ.บุรุษ,	อ.บุคคล)

ทำ	ตัวรูป ปุริสา  	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	โย	ปฐมาวิภัตติ		 ปุริส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ปุริส	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุริสฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปุริสา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริสา.	(อ.บุรุษ	ท.,	อ.บุคคล	ท.)

หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงปฐมาวิภัตติ

	 ๑.	 เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 ซึ่งเป็นผู้กระทำ	กิริยาเอง	 ไม่มีผู้ใช้	 หรือกระตุ้นให้กระทำ		 เรียกว่า	

“สุทธกัตตา”	 หรือเรียกว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 บ้าง	 “อภิหิตกัตตา”	 บ้าง	 “ปกติกัตตา”	 บ้าง	 สำ	หรับบาลีสนามหลวง	

เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“สยกัตตา”	แปลว่า	“อันว่า...”	

	 	 เช่น			ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ.	

	 	 	 อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง

	 	 	 ปุริโส	สุทธกัตตา	ใน	คจฺฉติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	มคฺคํ	สัมปาปุณียกัมมะ	ใน	คจฺฉติ

 ๒.	 เป็นประธานในประโยคเหตุกัตตุวาจก	โดยเป็นผู้ใช้	หรือกระตุ้นให้ผู้อื่นกระทำ	กิริยา	เรียกว่า	“เหตุ- 

กัตตา”	แปลว่า	“อันว่า...”		

	 	 เช่น			สามิโก		สูทํ		โอทนํ		ปาเจติ.	

	 	 	 อ.เจ้านาย	ยังพ่อครัว	ย่อมให้หุง	ซึ่งข้าวสุก		

	 	 	 สามิโก	เหตุกัตตา	ใน	ปาเจติ	ๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		สูทํ	การิตกัมมะ	ใน	ปาเจติ		โอทนํ	 

อวุตตกัมมะ	ใน	ปาเจติ

 ๓.	 เป็นประธานในประโยคกัมมวาจกและประโยคเหตุกัมมวาจก	เรียกว่า	“วุตตกัมมะ”	แปลว่า	“อันว่า...”		

	 	 เช่น			ชิเนน		ธมฺโม		เทสิโต.	(ประโยคกัมมวาจก)

	 	 	 อ.พระธรรม	อันพระชินเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	

	 	 	 ธมฺโม	วุตตกัมมะ	ใน	เทสิโต	ๆ	กิตบทกัมมวาจก		ชิเนน	อนภิหิตกัตตา	ใน	เทสิโต		

	 	 			 อนาถปิณฺฑิเกน		วิหาโร		การิโต.	(ประโยคเหตุกัมมวาจก)

	 	 	 อ.วิหาร	อันเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ	ให้สร้างแล้ว

	 	 	 วิหาโร	 วุตตกัมมะใน	 การิโต	 ๆ	 กิตบทเหตุกัมมวาจก	 อนาถปิณฺฑิเกน	 อนภิหิตกัตตา	 ใน	 

การิโต		อนาถปิณฺฑิเกน	อนภิหิตกัตตา	ใน	การิโต		

 ๔.	 เป็นประธานในประโยคลิงคัตถะ	 โดยมีเฉพาะประธาน	 แต่ไม่มีกิริยามารองรับ	 เรียกว่า	 “ลิงคัตถะ”	 

แปลว่า	“อันว่า...”		
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	 	 เช่น			เอวํ		อาวุโส.	

	 	 	 ดูก่อนผู้มีอายุ	อ.อย่างนั้น	

	 	 	 อาวุโส	อาลปนะ	เอวํ	ลิงคัตถะ

	 ๕.	 เป็นประธานในประโยคอุปมา	เรียกว่า	“อุปมาลิงคัตถะ”	แปลว่า	“อันว่า...”

	 	 เช่น			จกฺกํว		วหโต		ปทํ.	(จกฺกํ		อิว		ธุรํ		วิหโต		พลิวทฺทสฺส		ปทํ		อเนฺวนฺตํ)

	 	 	 เพียงดัง	อ.ล้อ	หมุนไปตามอยู่	ซึ่งรอยเท้า	ของโคตัวเนื่องด้วยกำ	ลัง	ตัวนำ	ไปอยู่	ซึ่งแอก

	 	 	 จกฺกํ	อุปมาลิงคัตถะ		อิวศัพท์	อุปมาโชตกะ	 เข้ากับ	จกฺกํ	ธุรํ	 วหโต	พลิวทฺทสฺส	ปทํ	อเนฺวนฺตํ		 

ธุรํ	อวุตตกัมมะใน	วหโต	ๆ	วิเสสนะของ	พลิวทฺทสฺส	ๆ	สามีสัมพันธะใน	ปทํ	ๆ	อวุตตกัมมะใน	อเนฺวนฺตํ	ๆ	วิเสสนะ

ของจกฺกํ

	 ๖.			แปลว่า	“เป็น...”	เรียกว่า	“วิกติกัตตา”	

	 	 เช่น			อยํ		ภิกฺขุ		พหุสฺสุโต		โหติ.	

	 	 	 อ.ภิกษุนี้	เป็นผู้มีสุตะมาก	ย่อมเป็น

	 	 	 อยํ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ	ๆ	สุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		พหุสฺสุโต	วิกติกัตตาใน	

โหติ.

	 ๗.		แปลว่า	“ให้เป็น...”	เรียกว่า	“วิกติกัมมะ”	

	 	 เช่น	 กสฺสเกน		กฏฺ€ํ		องฺคาโร		กรียติ.

	 	 	 อ.ฟืน	อันชาวนา	ย่อมกระทำ		ให้เป็นถ่าน

	 	 	 กฏฺ€ํ	วุตตกัมมะใน	กรียติ	ๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก		กสฺสเกน	อนภิหิตกัตตาใน	กรียติ		องฺคาโร	 

วิกติกัมมะใน	กรียติ.	
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อาลปนวิภัตติ

	 คำ	ว่า	“อาลปน”	มีความหมายว่า	การร้องเรียก	มีวิเคราะห์ว่า		“อภิมุขํ		กตฺวา		ลปนํ		อาลปนํ”.	(อาปุพฺพ	

+	ลป		ภาสเน	ในการกล่าว	+	ยุ)		อ.การกล่าว	กระทำ	แล้ว	ให้เป็นของเฉพาะหน้า	ชื่อว่าอาลปน.

ทำ	ตัวรูป ปุริส	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	สิ	อาลปนะ		 ปุริส	+	สิ	 =	อาลปเน	จ.

	 ตั้ง	สิ	อาลปนะ	ชื่อ	ค	 ปุริส	+	สิ		ค	 =	อาลปเน	สิ	คสญฺโญ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	สิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสิที่ชื่อค	แปลง	อ	เป็น	อา	 ปุริสฺ		อ	 	อา	+	สิ	 =	อการปิตาทฺยนฺตานมา.

	 เพราะสิที่ชื่อค	รัสสะ	อา	เป็น	อ	 ปุริสฺ		อา	 	อ	+	สิ	 =	อากาโร	วา.

	 ลบ	สิ	อาลปนะที่ชื่อ	ค			 ปุริสฺ		อ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุริส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริส.	(แน่ะ,	ดูก่อน,	ข้าแต่บุรุษ)

ทำ	ตัวรูป ปุริสา	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	สิ	อาลปนะ		 ปุริส	+	สิ	 =	อาลปเน	จ.

	 ตั้ง	สิ	อาลปนะ	ชื่อ	ค	 ปุริส	+	สิ		ค	 =	อาลปเน	สิ	คสญฺโญ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	สิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสิที่ชื่อค	แปลง	อ	เป็น	อา	 ปุริสฺ		อ	 	อา	+	สิ	 =	อการปิตาทฺยนฺตานมา.

	 ลบ	สิ	อาลปนะที่ชื่อ	ค	 ปุริสฺ		อา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปุริสา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริสา.	(แน่ะ,	ดูก่อน,	ข้าแต่บุรุษ)
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ทำ	ตัวรูป ปุริสา	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	โย	อาลปนะ		 ปุริส	+	โย	 =	อาลปเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ปุริส	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุริสฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปุริสา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริสา.	(แน่ะ,	ดูก่อน,	ข้าแต่บุรุษ	ท.)

อาลปนะ ๒ ประการ

	 (๑)		อาลปนะนาม		ได้แก่นามนามประกอบด้วยอาลปนวิภัตติทั้งสิ้น	เช่น	ปุริส, กญฺเญ, อานนฺท		เป็นต้น

	 (๒)	อาลปนะนิบาต		ได้แก่นิบาตบอกอาลปนะ	๑๐	ศัพท์	คือ	ยคฺเฆ	-	ขอเดชะ,	ภนฺเต	-	ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,	 

ภทนฺเต	-	ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,	ภเณ	-	แน่ะพนาย,	อมฺโภ	-	ดูก่อนท่านผู้เจริญ,	อาวุโส	-	ดูก่อนท่านผู้มีอายุ,	เร -	

โว้ย,	อเร -	โว้ย,	เห	-	เฮ้ย,	เช	-	แน่ะแม่สาวใช้

หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงอาลปนวิภัตติ

	 อาลปนะนามและอาลปนะนิบาต	 ถ้ามาคู่กัน	 ให้แปลอาลปนะนามก่อน	 แล้วจึงแปลอาปลนะนิบาต	 อาลปนะ

นิบาตทำ	หน้าที่เป็น	”วิเสสนะ”	(บทขยาย) 

	 ๑.	 ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		“ภิกฺขโวติ	ฯ

	 	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ตรัสเรียกแล้ว	ซึ่งภิกษุ	ท.	ในที่นั้นแล	ว่า	ดูก่อนภิกษุ	ท.	ดังนี้	ฯ

	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	อามนฺเตสิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตฺตร	วิเสสนะของ	€าเน	ๆ	วิสยาธาระใน	 

อามนฺเตสิ	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 ภิกฺขู	 อวุตตกัมมะใน	 อามนฺเตสิ	 	 ภิกฺขโว	 อาลปนะ	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 

อามนฺเตสิ	ฯ

	 ๒.	 “ภทนฺเตติ		เต		ภิกฺขู		ภควโต		ปจฺจสฺโสสุํ	ฯ

	 	 อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น	ได้ฟังตอบแล้ว	ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	ว่า	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ดังนี้	ฯ

	 	 เต	วิเสสนะของ	ภิกฺขู	ๆ	สุทธกัตตาใน	ปจฺจสฺโสสุํ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภทนฺเต	อาลปนะ		อิติศัพท์	 

อาการะใน	ปจฺจสฺโสสุํ		ภควโต	สัมปทานใน	ปจฺจสฺโสสุํ	ฯ
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	 ๓.	 โกกาลิโกปิ		โข		“อุฏฺเ€หิ		อาวุโส  เทวทตฺต,		นีตา		เต		ภิกฺขู		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ,		นนุ		ตฺวํ		มยา		 

วุตฺโต		‘มา		อาวุโส		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ		วิสฺสาสิ;		ปาปิจฺฉา		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา		ปาปิกานํ		อิจฺฉานํ		วสงฺคตาติ		 

วตฺวา		ชนฺนุเกน		หทยมชฺเฌ		ปหริ	ฯ

	 	 แม้	อ.พระโกกาลิกะ	แล	กล่าวแล้ว	ว่า	ดูก่อนเทวทัต	ผู้มีอายุ	อ.ท่าน	จงลุกขึ้น,	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น	 

อันพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	ท.	นำ	ไปแล้ว,	อ.ท่าน	เป็นผู้อันเรากล่าวแล้ว	ว่า	ดูก่อนท่านผู้มีอายุ	อ.ท่าน	อย่า

คุ้นเคยแล้ว	กับด้วยพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	ท.,	อ.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	ท.	ผู้มีความปรารถนา 

ชั่วช้า	 ไปแล้ว	 สู่อำ	นาจ	 แห่งความอยาก	ท.	 อันชั่วช้า	 ดังนี้	 ย่อมเป็น	 มิใช่หรือ?	 ดังนี้	 ตีแล้ว	 ที่ท่ามกลางแห่งทหัย	 

ด้วยเข่า	ฯ

	 	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	โกกาลิโก	ๆ 	สุทธกัตตาใน	ปหริ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		โขศัพท์	วจนา- 

ลังการะ		อาวุโส	วิเสสนะของ	เทวทตฺต	ๆ 	อาลปนะ		ตฺวํ	สุทธกัตตา	ใน	อุฏฺเ€หิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เต	วิเสสนะ 

ของ	ภิกฺขู	ๆ	วุตตกัมมะใน	นีตา	ๆ	กิตบทกัมมวาจก		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ	อนภิหิตกัตตา	ใน	นีตา,		ตฺวํ	สุทธ-

กัตตาใน	อสิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นนุศัพท์	ปุจฉนัตถะ		มยา	อนภิหิตกัตตา	ใน	วุตฺโต	ๆ	วิกติกัตตาใน	อสิ,	

อาวุโส	อาปลนะ		ตฺวํ	สุทธกัตตา	ใน	วิสฺสาสิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มาศัพท์	ปฏิเสธะใน	วิสฺสาสิ		สาริปุตฺต-

โมคฺคลฺลาเนหิ	สหัตถตติยา	เข้ากับ	วิสฺสาสิ,		ปาปิจฺฉา	วิเสสนะของ	สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา	ๆ	สุทธกัตตา	ใน	คตา	ๆ	 

กิตบทกัตตุวาจก	 	 ปาปิกานํ	 วิเสสนะของ	 อิจฺฉานํ	 ๆ	 สามีสัมพันธะใน	 วสํ	 ๆ	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 คตา	 	 อิติศัพท์	 

อาการะใน	วุตฺโต		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวา	ๆ	ปุพพกาลกิริยา	ใน	ปหริ		ชนฺนุเกน	กรณะใน	ปหริ		หทยมชฺเฌ	

วิสยาธาระ	ใน	ปหริ	ฯ	

	 ๔.	 โส		เอกสฺมึ		ทานคฺเค		ตสฺสา		สาสนํ		สุตฺวาว		อาคนฺตฺวา		“กึ		อมฺม  สุมเนติ		อาห	ฯ

	 	 อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น	ฟังแล้ว	ซึ่งข่าวสาส์น	ของนางสุมนาเทวีนั้น	ในโรงแห่งทาน	แห่งหนึ่ง

เทียว	มาแล้ว	กล่าวแล้ว	ว่า	ดูก่อนสุมนา	ผู้แม่	อ.อะไร	ดังนี้	ฯ

	 	 โส	วิเสสนะของ	อนาถปิณฺฑิโก	ๆ	สุทธกัตตา	ใน	อาห	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอกสฺมึ	วิเสสนะของ	 

ทานคฺเค	 ๆ	 วิสยาธาระใน	 สุตฺวา	 	 ตสฺสา	 วิเสสนะของ	 สุมนาเทวิยา	 ๆ	 สามีสัมพันธะใน	 สาสนํ	 ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 

สุตฺวา	เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	สุตฺวา	ๆ	ปุพพกาลกิริยา	ใน	อาคนฺตฺวา	ๆ	ปุพพกาลกิริยา	ใน	อาห		อมฺม	วิเสสนะ

ของ	สุมเน	ๆ	อาลปนะ		กึ	ลิงฺคตฺถ	อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ
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๓.๒ ทุติย�วิภัตยัตถเภทะ

๒๘๔.  กมฺมตฺเถ  ทุติยา.

 ทุติยา	อ.ทุติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		กมฺมตฺเถ	ในอรรถกรรม.		

	 (ลงทุติยาวิภัตติ	ในอรรถกรรม)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

๒๘๕. ยํ  กโรติ  ตํ  กมฺมํ.

 ปุคฺคโล	อ.บุคคล		กโรติ	ย่อมกระทำ			ยํ  (การกํ)	ซึ่งการกใด,		ตํ  (การกํ)	อ.การกนั้น		กมฺม	ํมีชื่อว่ากรรม		 

โหติ		ย่อมเป็น.

	 (บุคคลกระทำ	การกใด	การกนั้น	มีชื่อว่ากรรม)

	 สูตรนี้มี	๔	บท.		เป็น	สัญญาสูตร		ตั้งการกที่ถูกกระทำ	ว่าเป็นกรรม.

	 คำ	ว่า	“กรรม”	หรือ	“กัมมะ”	หมายถึง	สิ่งที่ถูกกระทำ		มีวิเคราะห์ว่า	“กรียตีติ		กมฺม”ํ.	(กร	+	รมฺม)		ย่อม

ถูกกระทำ		เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากรรม	

การก	๖

 กตฺตุกมฺมญฺจ  กรณํ  สมฺปทาน’มถาปรํ,

 อปาทานญฺจ  โอกาสํ  การกํ  ฉพฺพิธํ  มตํ.  (กจฺจายนวณฺณนา)

พึงทราบว่า	การก	มี	๖	อย่าง	คือ	กัตตุการก	กัมมการก	กรณการก	

สัมปทานการก	อปาทานการก	และโอกาสการก

กรรม ๓

 ๑. นิพฺพตฺตนียกมฺม		กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้น		เช่น		“มาตา		ปุตฺตํ		วิชายติ”	แปลว่า	“อ.มารดา	ย่อม

คลอด	ซึ่งบุตร”		การได้บุตร	ชาวบ้านทั่วไป	ถือว่านำ	ความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ครอบครัว	ฉะนั้น	คำ	ว่า	“ปุตฺตํ”	จึงเป็น	 

“นิพฺพตฺตนียกมฺม”	 เพราะเป็นเหตุให้เกิดความปีติยินดีของคนในครอบครัวและเครือญาติ,	 “อาหาโร	 	 สุขํ	 	 ชนยติ”	 

แปลว่า	 “อ.อาหาร	 ยังความสุข	 ย่อมให้เกิด”	 การได้รับประทานอาหารของบุคคลผู้หิว	 จัดว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง	

ฉะนั้น	คำ	ว่า	“สุขํ”	จึงจัดเป็น	“นิพฺพตฺตนียกมฺม”	เพราะเป็นผลของการบริโภคอาหารทำ	ให้เกิดความสุขแก่ผู้บริโภค
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 ๒. วิกรณียกมฺม		กรรมที่ถูกกระทำ	ให้เปลี่ยนแปลงไป		เช่น		“ฆฏํ		กโรติ		เทวทตฺโต”	แปลว่า	“อ.นาย 

เทวทัต	ย่อมกระทำ		ซึ่งหม้อ”	ตัวอย่างนี้	คำ	ว่า	“ฆฏํ”	เป็น	“วิกรณียกมฺม”	เพราะถูกกระทำ	มาจากดิน	คือทำ	ดินให้เป็นหม้อ,		

“วีหโย		ลุนาติ”	แปลว่า	“ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว”	คำ	ว่า	“วีหโย”	เป็น	“วิกรณียกมฺม”	เพราะทำ	ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

รวงข้าวในทุ่งนามาเป็นข้าวเปลือก,		“กฏฺ€มงฺคารํ		กโรติ”	แปลว่า	“ย่อมกระทำ		ซึ่งฟืน	ให้เป็นถ่าน”	คำ	ว่า	“องฺคารํ”	เป็น	 

“วิกรณียกมฺม”	 เพราะถูกกระทำ	ให้เปลี่ยนแปลงมาจากไม้	 ฉะนั้น	 สิ่งที่ถูกกระทำ	ให้เปลี่ยนไปจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่ง

หนึ่ง	จัดเป็นวิกรณียกรรม	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“วิกติกัมมะ”ก็ได้

 ๓. ปาปณียกมฺม		กรรมที่เป็นเหตุให้ถึงหรือให้บรรลุถึง		เช่น		“เทวทตฺโต		นิเวสนํ		ปวิสติ”	แปลว่า	“อ.นาย

เทวทัต	ย่อมเข้าไป	สู่เรือน”	คำ	ว่า	“นิเวสนํ”	เป็น	“ปาปณียกมฺม”	เพราะเป็นเหตุให้นายเทวทัตไปถึง,	“ธมฺมํ		สุณาติ”	

แปลว่า	“ย่อมฟัง	ซึ่งธรรม”	การฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรม	ฉะนั้น	คำ	ว่า	“ธมฺมํ”	จึงเป็น	“ปาปณียกมฺม”	หรือ

เรียกว่า	“สมฺปาปุณียกมฺม”	ก็ได้

กรรม ๔

 ๑. อิจฺฉิตกมฺม		กรรมที่ถูกปรารถนา	 เช่น	ธมฺมํ	สุณาติ	 (ย่อมฟัง	ซึ่งธรรม)	คำ	ว่า	“ธมฺมํ”	ในประโยคนี้	 

เป็นกรรมของกิริยา	เป็นกรรมที่พุทธศาสนิกชนปรารถนาที่จะฟัง	

 ๒. อนิจฺฉิตกมฺม	 	 กรรมที่ไม่ถูกปรารถนา	 เช่น	 กณฺฏกํ	 มทฺทติ	 (ย่อมเหยียบ	 ซึ่งหนาม)	 คำ	ว่า	 “กณฺฏกํ”	 

ในประโยคนี้	เป็นกรรมที่ทุกคนไม่ปรารถนาจะเหยียบ

 ๓.  กถิตกมฺม		กรรมหลัก	กรรมตรง	เช่น	พฺราหฺมโณ		ยญฺญทตฺตํ		กมฺพลํ		ยาจเต.	(อ.พราหมณ์	ย่อมขอ	ซึ่งผ้า

กัมพล	กะนายยัญญทัต)	ในประโยคนี้	คำ	ว่า	“ยญฺญทตฺตํ”	และคำ	ว่า	“กมฺพลํ”	เป็นกรรมทั้งสองบท	คำ	ว่า	“ยญฺญทตฺตํ”	

แปลว่า	“กะนายยัญญทัต”	 เป็นกรรมรอง	 เพราะไม่เป็นประธาน	 เรียกว่า	อกถิตกัมมะ	ส่วนคำ	ว่า	“กมฺพลํ”	แปลว่า	 

“ซึ่งผ้ากัมพล”	เป็นกรรมหลัก	กรรมตรง	เรียกว่า	กถิตกัมมะ

 ๔.  อกถิตกมฺม		กรรมรอง	เช่น	พฺราหฺมโณ		ยญฺญทตฺตํ		กมฺพลํ		ยาจเต.	(อ.พราหมณ์	ย่อมขอ	ซึ่งผ้ากัมพล	

กะนายยัญญทัต)	 ในประโยคนี้	 คำ	ว่า	 “ยญฺญทตฺตํ”	 และคำ	ว่า	 “กมฺพลํ”	 เป็นกรรมทั้งสองบท	คำ	ว่า	 “ยญฺญทตฺตํ”	 

แปลว่า	“กะนายยัญญทัต”	 เป็นกรรมรอง	 เพราะไม่เป็นประธาน	 เรียกว่า	อกถิตกัมมะ	ส่วนคำ	ว่า	“กมฺพลํ”	แปลว่า	 

“ซึ่งผ้ากัมพล”	เป็นกรรมหลัก	กรรมตรง	เรียกว่า	กถิตกัมมะ
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ทฺวิกมฺมกธาตุ คือธาตุที่มีสองกรรม แบ่งเป็น ๒ จำ พวก 

 (๑)  ปธานกมฺม	 ธาตุที่มีสองกรรม	 และเน้นกรรมที่เป็นประธานเป็นหลัก	 คำ	แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 ในประโยค

กัตตุวาจก	เรียกว่า	“อวุตตกัมมะ”	แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคกัมมวาจก	ตัวที่เป็นปธานกรรมนี้	จะเปลี่ยนเป็น	“วุตต-

กัมมะ”	คำ	แปลว่า	“อันว่า...”	เช่น	นี,	วห	และหรธาตุ	เป็นต้น

	 	 เช่น	 อชปาโล		อชํ		คามํ		เนติ.	(ประโยคกัตตุวาจก)		

	 	 	 อ.คนเลี้ยงแพะ	ย่อมนำ	ไป	ซึ่งแพะ	สู่หมู่บ้าน	    

	 	 	 อชปาเลน		อโช		คามํ		นียเต.	(ประโยคกัมมวาจก)		

	 	 	 อ.แพะ	อันคนเลี้ยงแพะ	ย่อมนำ	ไป	สู่หมู่บ้าน	 

	 ในประโยคกัตตุวาจก	บทว่า	“อชํ”	เป็นปธานกรรม	เป็นกรรมหลัก	แปลว่า	“ซึ่งแพะ”	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	

“อวุตตกรรม”	ส่วนบทว่า	“คามํ”	 เป็นกรรมรอง	 เรียกว่าอปธานกรรม	แปลว่า	“สู่หมู่บ้าน”	 เรียกว่า	“สัมปาปุณีย- 

กัมมะ”

	 บทว่า	 “อโช”	 ในประโยคกัมมวาจก	 เป็นประธานในประโยค	 เรียกว่า	 “วุตตกรรม”	 เพราะธาตุกลุ่มนี้	 

เน้นตัวปธานกรรม	ฉะนั้น	ตัวที่เป็นกรรมหลักในประโยคกัตตุวาจก	เม่ือเป็นประโยคกัมมวาจก	จะเปลี่ยนเป็นประธาน

แทน

 (๒) อปธานกมฺม	 	 ธาตุที่มีสองกรรม	 และเน้นที่กรรมรองเป็นหลัก	 คำ	แปลว่า	 “กะ...”	 เรียกว่า 

“อกถิตกัมมะ”	 แปลว่า	 “สู่...”	 เรียกว่า	 “สัมปาปุณียกัมมะ”	 ในประโยคกัตตุวาจก	 แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยค 

กรรมวาจก	ตัวที่เป็นอปธานกรรมนี้	จะเปลี่ยนเป็น	“วุตตกัมมะ”	แปลว่า	“อันว่า...”	เช่น	ทุห,	ยาจ,	รุธิ	และปุจฺฉธาตุ	

เป็นต้น

	 	 เช่น	 เสฏฺ€ี		สตฺถารํ		ปญฺหํ		ปุจฺฉติ.	(ประโยคกัตตุวาจก)

	 	 	 อ.เศรษฐี	ย่อมทูลถาม	ซึ่งปัญหา	กะพระศาสดา	

	 	 	 เสฏฺ€ินา		สตฺถา		ปญฺหํ		ปุจฺฉียเต.	(ประโยคกัมมวาจก)

	 	 	 อ.พระศาสดา	อันเศรษฐี	ย่อมทูลถาม	ซึ่งปัญหา	

คาถาสรุป	ทฺวิกมฺมกธาตุ	๒	จำ	พวก

 ทุห ยาจ รุธิ ปุจฺฉ-  ภิกฺข สาส วจาทโย,  

 นี วห หร มาที  จ อุภเยเต  ทฺวิกมฺมกา,

 นิยาทีนํ  ปธานญฺจ อปฺปธานํ  ทุหาทินํ.
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ธาตุที่มีสองกรรม	มี	๒	จำ	พวก	คือ	(๑)	ทุห,	ยาจ,	รุธิ,	ปุจฺฉ,	ภิกฺข,	

สาส	และวจธาตุเป็นต้น	เป็นพวกอปธานกรรม	เน้นกรรมรอง	(๒)	นี,	

วห	และหรธาตุเป็นต้น	เป็นพวกปธานกรรม	เน้นกรรมหลัก

๒๘๖. คติ-พุธิ-ภุช-ป€-หร-กร-สยาทีนํ  การิเต  วา.

 การิเต	ครั้นเมื่อการประกอบด้วยการิตปัจจัย		คติ-พุธิ-ภุช-ป€-หร-กร-สยาทีนํ  (ธาตูนํ)	แห่งธาตุ	ท. 

มี	คมุ,	พุธ,	ภุช,	ป€,	หร,	กร	และ	สิธาตุเป็นต้น		สต	ิมีอยู่,		ทุติยา	อ.ทุติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		กมฺมน	ิใน 

การิตกรรม		วา	บ้าง.

	 (เมื่อธาตุมี	คมุ,	พุธ,	ภุช,	ป€,	หร,	กร	และ	สิธาตุเป็นต้น	ประกอบด้วยการิตปัจจัยมีอยู่,	ลงทุติยาวิภัตติ	 

ในการิตกรรม	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.	 	 เป็น	 วิภัตติวิธิสูตร.	 	ทุติยาวิภัตติลงในอรรถการิตกรรม	แปลว่า	“ยัง...”	หลักสัมพันธ์

เรียกว่า	“การิตกัมมะ”		เช่น		อาจริโย		สิสฺสํ		ธมฺมํ		ปาเ€ติ.	(อ.อาจารย์	ยังศิษย์	ย่อมให้สวด	ซึ่งธรรม)	สัมพันธ์ว่า	 

“อาจริโย	เหตุกัตตา	ใน	ปาเ€ติ	ๆ 	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		สิสฺสํ	การิตกัมมะ	ใน	ปาเ€ติ		ธมฺมํ	อวุตตกัมมะ	ใน	ปาเ€ติ”.	 

ด้วย	วาศัพท์ :	สามารถลงตติยาวิภัตติในอรรถการิตกัมมะได้	เช่น		ปุริโส		ปุริเสน		คามํ		คมยติ.	(อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	 

ย่อมให้ไป	สู่หมู่บ้าน)	สัมพันธ์ว่า	“ปุริโส	เหตุกัตตา	ใน	คมยติ	ๆ 	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		ปุริเสน	ตติยาการิตกัมมะ	 

ใน	คมยติ		คามํ	สัมปาปุณียกัมมะ	ใน	คมยติ”

ตัวอย่าง:	ปุริโส		ปุริสํ		คามํ		คมยติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้ไป	สู่หมู่บ้าน		(การิตกรรม)

	 ปุริโส		ปุริเสน		คามํ		คมยติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้ไป	สู่หมู่บ้าน	(ปโยชชกัตตา)

	 สิสฺสํ		ธมฺมํ		โพเธติ		อาจริโย.			 อ.อาจารย์	ยังศิษย์	ย่อมให้รู้	ซึ่งธรรม	(การิตกรรม)

	 มาตา		ปุตฺตํ		โภชนํ		โภชยติ.			 อ.มารดา	ยังบุตร	ย่อมให้กิน	ซึ่งโภชนะ	(การิตกรรม)

	 สิสฺสํ		ธมฺมํ		ปาเ€ติ		อาจริโย.			 อ.อาจารย์	ยังศิษย์	ย่อมให้สวด	ซึ่งธรรม	(การิตกรรม)

	 ปุริโส		ปุริสํ		ภารํ		หาเรติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้นำ	ไป	ซึ่งภาระ	(การิตกรรม)

	 ปุริโส		ปุริสํ		กมฺมํ		การยติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้กระทำ		ซึ่งการงาน	(การิตกรรม)

	 ปุริโส		ปุริเสน		กมฺมํ		การาปยติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้ทำ		ซึ่งการงาน	(ปโยชชกัตตา)

	 ปุริโส		ปุริสํ		สยาเปติ.			 อ.บุรุษ	ยังบุรุษ	ย่อมให้นอน	(การิตกรรม)
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ทำ	ตัวรูป ปุริส	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	อํทุติยาวิภัตติในการิตกรรม			ปุริส	+	อํ	 =	คติพุทฺธิภุชป€หรกรสยาทีนํฯ

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุริสฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุริสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริส.ํ	(ยังบุรุษ)

ทำ	ตัวรูป ปุริเสน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 	=	ปุริส	

	 หลัง	ปุริส	ลง	นาตติยาวิภัตติในการิตกรรม	ปุริส	+	นา	 =	วาศัพท์ใน	คติพุทฺธิภุชป€หรฯ

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ปุริส	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุริสฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุริสฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ปุริเสน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุริเสน.	(ยังบุรุษ)

๒๘๗. กาล’ทฺธาน’มจฺจนฺต-สํโยเค.

 ทุติยา	 อ.ทุติยาวิภัตติ	  โหต	ิ ย่อมลง	 	 อจฺจนฺตสํโยเค	 ในที่ประกอบไม่ขาดระยะกับทัพพะ-คุณ-กิริยา		 

กาลทฺธานํ	แห่งกาลเวลาและหนทาง	ท.

	 (ลงทุติยาวิภัตติในที่ประกอบไม่ขาดระยะกับทัพพะ-คุณ-กิริยา	แห่งกาลเวลาและหนทาง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		กาลทฺธานํ,	อจฺจนฺตสํโยเค.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.		ทุติยาวิภัตติลงในอรรถประกอบตลอด	

เกี่ยวกับกาลเวลาและหนทาง	แปลว่า	“ตลอด...,	สิ้น...”	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	“อัจจันตสังโยคะ”	เช่น		ภควา  ตโย   

มาเส  อภิธมฺมํ		เทเสสิ.	(อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	ซึ่งพระอภิธรรม	ตลอดเดือน	ท.	สาม)		สัมพันธ์ว่า	“ภควา	

สุทธกัตตา	ใน	เทเสสิ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตโย	วิเสสนะ	ของ	มาเส	ๆ 	อัจจันตสังโยคะ	ใน	เทเสสิ		อภิธมฺมํ	อวุตต- 

กัมมะ	ใน	เทเสสิ”.

อัจจันตสังโยคะ ๒

 ๑.  กาลอจฺจนฺตสํโยค		การประกอบตลอดในกาลเวลา	มี	๓	อย่าง	คือ

	 	 ๑.๑	 กาลทพฺพอจฺจนฺตสํโยค	 	 การประกอบตลอดในกาลเวลาที่เกี่ยวกับทัพพะบุคคล	 สิ่งของ	 เป็นต้น		

(สุทธนาม)	เช่น		สตฺตาหํ		ควปานํ.	(อ.เครื่องดื่มอันเกิดจากวัว	ตลอด	๗	วัน	ย่อมมี)
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	 	 ๑.๒	 กาลคุณอจฺจนฺตสํโยค		การประกอบตลอดในกาลเวลาที่เกี่ยวกับคุณวิเสสนะ	(คุณนาม)	เช่น		สรทํ		

รมณียา		นที.	(อ.แม่น้ำ		อันน่ารื่นรมย์	ตลอดฤดูสรทะ)

	 	 ๑.๓	 กาลกฺริยาอจฺจนฺตสํโยค	 การประกอบตลอดในกาลเวลาที่เกี่ยวกับกิริยา	 เช่น	 มาสํ	 สชฺฌายติ.	

(ย่อมสาธยาย	ตลอดเดือน)

 ๒.  อทฺธานอจฺจนฺตสํโยค		การประกอบตลอดในระยะทาง	มี	๓	อย่าง	คือ

	 	 ๒.๑	 อทฺธานทพฺพอจฺจนฺตสํโยค	 	 การประกอบตลอดในระยะทางที่เกี่ยวกับทัพพะ	 บุคคล	 สิ่งของ	

เป็นต้น	(สุทธนาม)	เช่น		โยชนํ		วนราชิ.	(อ.ราวป่า	ตลอดโยชน์)

	 	 ๒.๒	 อทฺธานคุณอจฺจนฺตสํโยค	 	 การประกอบตลอดในระยะทางที่เกี่ยวกับคุณวิเสสนะ	 (คุณนาม)	 เช่น		 

โยชนํ		ทีโฆ		ปพฺพโต.	(อ.ภูเขา	อันยาว	ตลอดโยชน์)

	 	 ๒.๓	 อทฺธานกฺริยาอจฺจนฺตสํโยค		การประกอบตลอดในระยะทางที่เกี่ยวกับกิริยา	เช่น		โกสํ		สชฺฌายติ. 

(ย่อมสาธยาย	ตลอดโกสะ)	(๑	โกสะ	=	๕๐๐	ชั่วธนู	หรือ	๑	กิโลเมตร)

กาล.		 สตฺตาหํ		ควปานํ.			 อ.เครื่องดื่มอันเกิดจากวัว	ตลอด	๗	วัน	ย่อมมี

	 มาสํ		มํโสทนํ.		 ย่อมบริโภค	ซึ่งข้าวอันระคนด้วยเนื้อ	ตลอดเดือน

	 สรทํ		รมณียา		นที.	 อ.แม่น้ำ		อันน่ารื่นรมย์	ตลอดฤดูสรทะ

	 สพฺพกาลํ		รมณียํ		นนฺทนํ.	 อ.สวนนันทวัน	อันน่ารื่นรมย์	ตลอดกาลทั้งปวง

	 มาสํ		สชฺฌายติ.	 ย่อมสาธยาย	ตลอดเดือน

	 ตโย		มาเส		อภิธมฺมํ		เทเสสิ.	 ทรงแสดงแล้ว	ซึ่งพระอภิธรรม	ตลอดเดือน	ท.	สาม

อัทธานะ.	โยชนํ		วนราชิ.	 อ.ราวป่า	ตลอดโยชน์

	 โยชนํ		ทีโฆ		ปพฺพโต.	 อ.ภูเขา	อันยาว	ตลอดโยชน์

	 โกสํ		สชฺฌายติ.	 ย่อมสาธยาย	ตลอดโกสะ	(๕๐๐	ชั่วธนู	หรือ	๑	กิโลเมตร)

ทำ	ตัวรูป สรทํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สรท	

	 หลัง	สรท	ลง	อํทุติยาวิภัตติ		 สรท	+	อํ	 =	กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อ	 สรทฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สรทฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สรทํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สรทํ.	(ตลอดฤดูสรทะ)
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ทำ	ตัวรูป มาเส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาส

	 หลัง	มาส	ลง	โยทุติยาวิภัตติ		 มาส	+	โย	 =	กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	เอ	 มาส	+	โย	 	เอ		 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ		ออกจากสระ	อ	 มาสฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มาสฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ		ไปประกอบกับสระ	อ	 มาเส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาเส.	(ตลอดเดือนทั้งหลาย)

๒๘๘. กมฺมปฺ-ปวจนีย-ยุตฺเต.

 กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต	 ครั้นเมื่อการประกอบด้วยนิบาตและอุปสัคอันชื่อว่ากัมมัปปวจนียะ	 	 สต	ิ มีอยู่,	 	 ทุติยา  

อ.ทุติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง.

	 (เมื่อมีการประกอบด้วยนิบาตและอุปสัคที่ชื่อว่ากัมมัปปวจนียะ	ลงทุติยาวิภัตติ)

	 สูตรนี้มีบทเดียว.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร. 

		 คำ	ว่า	“กมฺมปฺปวจนีย”	คือ	นิบาตและอุปสัคที่ชื่อว่ากัมมัปปวจนียะ	มีวิเคราะห์ว่า	“กมฺมํ		ปวจนียํ		เยสํ		เต		

กมฺมปฺปวจนียา”.		(กมฺม	+	ปวจนีย).	อ.กิริยา	อันนิบาตและอุปสัค	ท.	เหล่าใด	พึงแสดงโดยสมควร	มีอยู่	อ.นิบาต

และอุปสัค	ท.	เหล่านั้น	ชื่อว่ากัมมัปปวจนียะ.	ได้แก่อุปสัคและนิบาตที่อยู่โดด	ๆ	ไม่เชื่อมสมาสกับนามและอาขยาต	มี	๕	

ศัพท์	คือ	ปติ,	ปริ,	อภิ,	อนุอุปสัค	และ	ธินิบาต

	 คำ	ว่า	“ปวจนีย”	พึงแสดงโดยประการต่าง	ๆ	หมายถึงพึงแสดงโดยประการ	คือ	ลักขณะ	(เครื่องสังเกต),	

อิตถัมภูตักขาน	(แสดงคุณลักษณะ),	วิจฉา	(การประกอบซ้ำ		และ	ภาคะ	(แบ่ง/ส่วน)

อุปสัคที่ควรกล่าวกิริยา มีอรรถ ๖ ประการ

 (๑) ลักขณะ	เครื่องหมายจดจำ	/เครื่องสังเกต		เช่น	ปพฺพชิตมนุ		ปพฺพชึสุ.	(อ.ชน	ท.	บวชแล้ว	ตาม	ซึ่งพระ

โพธิสัตว์	ผู้บวชแล้ว	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อนุ”	แปลว่า	“ตาม”	ใช้แทนกิริยาอนุคมนะ	และแสดงอรรถลักขณะโดย

อ้อมว่า	เมื่อพระโพธิสัตว์บวชแล้ว	ประชาชนก็ได้พากันบวชตาม	

	 	 สัมพันธ์ว่า	 “ชนา	 สุทธกัตตาใน	ปพฺพชึสุ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ปพฺพชิตํ	 วิเสสนะของ	โพธิสตฺตํ	 

อวุตตกัมมะใน	อนุ	ๆ	กิริยาวิเสสนะใน	ปพฺพชึสุ”	
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 (๒) สหัตถะ	อรรถของสหศัพท์	เช่น	นทิมนฺววสิตา		พาราณสี.	(อ.เมืองพาราณสี	ติดแล้ว	กับด้วยแม่น้ำ	)	ใน

ตัวอย่างนี้	บทว่า	“อนุ”	แปลว่า	“กับ”	ใช้แทนอรรถของสหศัพท์

	 	 สัมพันธ์ว่า	“พาราณสี	สุทธกัตตา	ใน	อวสิตา	ๆ	กิตบทกัตตุวาจก		นทึ	ทุติยาสหัตถตติยา	เข้ากับ	อนุ	

ๆ	กิริยาวิเสสนะใน	อวสิตา”

 (๓) หีนะ	ต่ำ	กว่า	เช่น		อนุ		สาริปุตฺตํ		ปญฺญวา	(อ.ผู้มีปัญญา	หย่อนกว่า	ซึ่งพระสารีบุตร)	ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“อนุ”	แปลว่า	“หย่อนกว่า,	ต่ำ	กว่า”	

	 	 สัมพันธ์ว่า	“สาริปุตฺตํ	อวุตตกัมมะใน	อนุ	ๆ	วิเสสนะใน	ปญฺญวา	ๆ	ลิงคัตถะ”

 (๔) อิตถัมภูตักขานะ	แสดงคุณลักษณะ	เช่น	สาธุ		เทวทตฺโต		มาตรํ		ปติ	(อ.นายเทวทัต	เป็นคนดี	เฉพาะ	 

ซึ่งมารดา	ย่อมเป็น)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปติ”	แปลว่า	“เฉพาะ”	เป็นอุปสัคแสดงคุณลักษณะที่มีอยู่เฉพาะที่	ไม่ทั่วไป

	 	 สัมพันธ์ว่า	“เทวทตฺโต	สุทธกัตตา	ใน	โหติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สาธุ	วิกติกัตตา	ใน	โหติ		มาตรํ	 

อวุตตกัมมะใน	ปติ	ๆ	กิริยาวิเสสนะใน	โหติ”

 (๕) ภาคะ	ส่วน/แบ่ง	เช่น		ยเทตฺถ		มํ		ปติ		สิยา,		ตํ		ทียตุ	(อ.-ในวัตถุ	ท.	เหล่านี้หนา	-	วัตถุใด		พึง

มี	เจาะจง	ซึ่งเรา,	อ.วัตถุนั้น	อันบุคคล	จงให้)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปติ”	แปลว่า	“เจาะจง”	กล่าวอรรถภาคะ

	 	 สัมพันธ์ว่า	“เอตฺถ	วิเสสนะของ	วตฺถูสุ	ๆ 	นิทธารณะใน	ยํ	วตฺถุ		ยํ	วิเสสนะของ	วตฺถุ	ๆ 	นิทธารณียะและ

สุทธกัตตา	ใน	สิยา	ๆ 	อาขยาตบท	กัตตุวาจก		มํ	อวุตตกัมมะใน	ปติ	ๆ 	กิริยาวิเสสนะใน	สิยา,	ตํ	วิเสสนะของ	วตฺถุ	ๆ 	 

วุตตกัมมะ	ใน	ทียตุ	ๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก		ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	ทียตุ”

 (๖) วิจฉาโยคะ	การประกอบซ้ำ		ๆ	เช่น	รุกฺขํ			รุกฺขํ		ปติ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	(อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	

แผ่ไปทุกๆ	ต้นไม้)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปติ”	แปลว่า	“แผ่ไป”	กล่าวอรรถวิจฉา

	 	 สัมพันธ์ว่า	“จนฺโท	สุทธกัตตา	ใน	วิชฺโชตเต	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		รุกฺขํ	รุกฺขํ	ๆ	สัมปาปุณียกัมมะ	 

ใน	ปติ	ๆ	กิริยาวิเสสนะ	ใน	วิชฺโชตเต”

	 ส่วน	นิบาตที่เป็นกัมมัปปวจนียะ	ศัพท์ที่ควรกล่าวกิริยา	แสดงตัวอย่างไว้บทเดียว	คือ	ธิ	แปลว่า	น่าติเตียน	

เช่น	ธิ	พฺราหฺมณสฺส	หนฺตารํ	(อ.เรา	ย่อมตำ	หนิ	ซึ่งบุคคลผู้เบียดเบียน	ซึ่งพระอรหันต์)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ธิ”	เป็น

นิบาตใช้แทนกิริยา	“ครหามิ”	ใช้คุมพากย์	สัมพันธ์ว่า	“อหํ	สุทธกัตตา	ใน	ธิ	ๆ	นิบาตบท	กัตตุวาจก		พฺราหฺมณสฺส	

ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	หนฺตารํ	ๆ	อวุตตกัมมะใน	ธิ”
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ตัวอย่าง:	ปพฺพชิตมนุ		ปพฺพชึสุ.	 อ.ชน	ท.	บวชแล้ว	ตาม	ซึ่งพระโพธิสัตว์ผู้บวชแล้ว	

	 นทิมนฺววสิตา		พาราณสี.	 อ.เมืองพาราณสี	ติดแล้ว	กับด้วยแม่น้ำ	

	 อนุ		สาริปุตฺตํ		ปญฺญวา.	 อ.บุคคลผู้มีปัญญา	ด้อยกว่าพระสารีบุตร

ลักขณะ.	สุริยุคฺคมนํ	ปติ	ทิพฺพา	ภกฺขา	ปาตุภเวยฺยุํ.	 อ.อาหาร	 ท.	 อันเป็นทิพย์	 พึงปรากฏ	 เฉพาะ	 ซึ่งเวลาขึ้นไป	 

	 	 	 แห่งพระอาทิตย์

	 รุกฺขํ		ปติ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	กำ	หนดซึ่งต้นไม้

	 รุกฺขํ		ปริ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	เจาะจงซึ่งต้นไม้

	 รุกฺขํ		อนุ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	กระทบซึ่งต้นไม้

 อิตฺถมฺภูตกฺขาน	 หมายความว่า	 การกล่าวบุคคลผู้ถึงคุณลักษณะที่มีอยู่อย่างนี้	 	 มีรูปวิเคราะห์ว่า	 “อเนน		

ปกาเรนาติ		อิตฺถํ”	แปลว่า	ด้วยประการนี้	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอิตฺถํ,		“อิตฺถํ		ภูโต		อาปนฺโนติ		อิตฺถมฺภูโต”	แปลว่า	 

ถึงแล้ว	ซึ่งความเป็นอย่างนี้	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอิตฺถมฺภูต,		“อิตฺถมฺภูตสฺส		อกฺขานํ		อิตฺถมฺภูตกฺขานํ”	แปลว่า	อ.การ

กล่าว	 ซึ่งความถึงความเป็นอย่างนี้	 ชื่อว่าอิตฺถมฺภูตกฺขาน”	 (อิตฺถํ+ภูต+อกฺขาน)	 คุณคือความเป็นคนดี	 ชื่อว่าอิตฺถํ,	 

นายเทวทัตผู้ถึงคุณคือความเป็นคนดีนั้น	ชื่อว่าอิตฺถมฺภูต,	 เนื้อความของ	“มาตรํ”	ชื่อว่าอิตฺถมฺภูตกฺขาน,	ส่วนอุปสัคมี	

อภิ	เป็นต้น	เป็นบทส่องสว่างซึ่ง	อิตฺถมฺภูตกฺขาน	นั้น	เรียกว่า	อิตฺถมฺภูตกฺขานโชตก	ศัพท์แสดงอิตถัมภูตักขานะ	

 ดูแผนผังประกอบ ดังนี้ 

	 อิตฺถํ	 อิตฺถมฺภูต	 อิตฺถมฺภูตกฺขาน	 อิตฺถมฺภูตกฺขานโชตก

                             

	 สาธุ	 เทวทตฺโต	 		มาตรํ	 						ปติ.

คาถาแสดงความหมายของ	“อิตฺถมฺภูตกฺขาน”

 สาธุภาวคุโณ  อิตฺถํ  ทตฺโต  ภูโต  ตทาปนฺโน,

 มาตรตฺโถ  ตทาขฺยานํ อภฺยาทโย  ตุ  ตชฺโชตา.

คุณคือความเป็นคนดี	 ชื่อว่าอิตฺถํ,	 	นายเทวทัต	ผู้ถึงความเป็นคนดีนั้น	

ชื่อว่าอิตฺถมฺภูต,	 เนื้อความของ	 “มาตรํ”	 ชื่อว่าอิตฺถมฺภูตกฺขาน,	 ส่วน	  

อุปสัคมี	อภิ	เป็นต้น	เป็นบทส่องสว่างซึ่ง	อิตฺถมฺภูตกฺขาน	นั้น
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อิตถัมภูต.สาธุ		เทวทตฺโต		มาตรํ		ปติ.	 อ.นายเทวทัต	เป็นคนดี	เฉพาะ	ซึ่งมารดา

	 สาธุ		เทวทตฺโต		มาตรํ		ปริ.	 อ.นายเทวทัต	เป็นคนดี	เฉพาะ	ซึ่งมารดา

	 สาธุ		เทวทตฺโต		มาตรํ		อนุ.	 อ.นายเทวทัต	เป็นคนดี	เฉพาะ	ซึ่งมารดา

ภาคะ.	 ยเทตฺถ		มํ		ปติ		สิยา,		ตํ		ทียตุ.	 อ.-ในวัตถุ	ท.	เหล่านี้หนา	-วัตถุใด		พึงมี	เจาะจง	ซึ่งเรา,		

	 	 อ.วัตถุนั้น	อันบุคคล	จงให้

วิจฉา.	 อตฺถมตฺถํ		ปติ		สทฺโท		นิวิสติ.	 อ.ศัพท์	ย่อมตั้งอยู่	อาศัยทุกๆ	เนื้อความ

	 รุกฺขํ			รุกฺขํ		ปติ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	แผ่ไป	สู่ทุก	ๆ	ต้นไม้

	 รุกฺขํ			รุกฺขํ		ปริ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	แผ่ไป	สู่ทุก	ๆ	ต้นไม้

	 รุกฺขํ			รุกฺขํ		อนุ		วิชฺโชตเต		จนฺโท.	 อ.พระจันทร์	ย่อมส่องแสง	แผ่ไป	สู่ทุก	ๆ	ต้นไม้

	 ตํ		โข		ปน		ภวนฺตํ		โคตมํ		เอวํ		กลฺยาโณ		กิตฺติสทฺโท		อพฺภุคฺคโต.	

	 	 อ.กิตติศัพท์	อันดี	อย่างนี้	ของพระพุทธเจ้า	พระนามว่าโคดม		

	 	 ผู้เจริญ	พระองค์นั้น	ฟุ้งไปแล้ว

	 สาธุ		เทวทตฺโต		มาตรํ		อภิ.	 อ.นายเทวทัต	เป็นคนดี	เฉพาะ	ซึ่งมารดา

นิบาต.	 ธิ	พฺราหฺมณสฺส	หนฺตารํ.		 อ.เรา	ย่อมตำ	หนิ	ซึ่งบุคคลผู้เบียดเบียน	ซึ่งพระอรหันต์

ทำ	ตัวรูป ปพฺพชิต	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปพฺพชิต

	 หลัง	ปพฺพชิต	ลง	อํทุติยาวิภัตติ		 ปพฺพชิต	+	อํ	 =	กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ปพฺพชิตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปพฺพชิตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปพฺพชิตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปพฺพชิต.ํ	(ซึ่งผู้บวชแล้ว)

ทำ	ตัวรูป สาริปุตฺต ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สาริปุตฺต	

	 หลัง	สาริปุตฺต	ลง	อํทุติยาวิภัตติ		 สาริปุตฺต	+	อํ	 =	กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สาริปุตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สาริปุตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สาริปุตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สาริปุตฺต.ํ	(ซึ่งพระสารีบุตร)
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๒๘๙. กฺวจิ  ทุติยา  ฉฏฺ€ีน’มตฺเถ.

 ทุติยา	อ.ทุติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		ฉฏฺ€ีนํ	แห่งฉัฏฐีวิภัตติ	ท.		กฺวจ	ิบ้าง.

	 (ลงทุติยาวิภัตติในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	 ๔	 บท	 คือ	 	 กฺวจิ,	 ทุติยา,	 ฉฏฺ€ีนํ,	 อตฺเถ.	 	 เป็น	 วิภัตติวิธิสูตร.	 	 ด้วยการแสดงเป็นพหุพจน์ว่า	 

“ฉฏฺ€ีนํ”	ให้ลงทุติยาวิภัตติในอรรถปัญจมีวิภัตติ	เช่น	ปุพฺเพน		คามํ		รมณียํ		วนํ	(อ.ป่า	อันน่ารื่นรมย์	มีอยู่	ใน

ทิศตะวันออก	จากหมู่บ้าน)	สัมพันธ์ว่า	“รมณียํ	วิเสสนะของ	วนํ	ๆ	สุทธกัตตา	ใน	อตฺถิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		 

ปุพฺเพน	ตติยาวิสยาธาระ	ใน	อตฺถิ		คามํ	ทุติยาอปาทาน	ใน	ปุพฺเพน”

	 ศัพท์ที่จะลงทุติยาวิภัตติในอรรถฉัฏฐีวิภัตติได้นั้น	ต้องในที่ประกอบด้วย	อนฺตรา, อภิโต, ปริโต, ปติ และ	 

ปฏิภาตศิัพท์		แปลว่า	“แห่ง...,	ของ...”		

ตัวอย่าง:	อนฺตรา		จ		ราชคหํ		อนฺตรา		จ		นาฬนฺทํ		อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน.		

	 เสด็จไปสู่หนทางไกล	ในระหว่าง	แห่งเมืองราชคฤห์	ด้วย	ในระหว่าง	แห่งเมืองนาฬันทา	ด้วย

	 อภิโต		คามํ		วสติ.	 ย่อมอยู่	ในภายใน	แห่งหมู่บ้าน

	 ปริโต		คามํ		วสติ.	 ย่อมอยู่	โดยรอบ	แห่งหมู่บ้าน

	 นทึ		เนรญฺชรํ		ปติ.	 ในที่ใกล้	แห่งแม่น้ำ		ชื่อว่าเนรัญชรา

	 ปฏิภนฺตุ		ตํ		จุนฺท		โพชฺฌงฺคา.	 ดูก่อนจุนทะ	อ.โพชฌงค์	ท.	จงปรากฏ	ในญาณ	ของเธอ

	 อุปมา		มํ		ปฏิภาติ.	 อ.อุปมา	ย่อมปรากฏ	ในญาณ	ของเรา

ทำ	ตัวรูป ราชคหํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราชคห

	 หลัง	ราชคห	ลง	อํทุติยาวิภัตติในอรรถฉัฏฐี	ราชคห	+	อํ	 =	กฺวจิ	ทุติยา	ฉฏฺ€ีนมตฺเถ.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ		ออกจากสระ	อ	 ราชคหฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ราชคหฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ		ไปประกอบกับสระ	อ	 ราชคหํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ราชคหํ.	(แห่งเมืองราชคฤห์)

ทำ	ตัวรูป คามํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	คาม

	 หลัง	คาม	ลง	อํทุติยาวิภัตติในอรรถฉัฏฐี		 คาม	+	อํ	 =	กฺวจิ	ทุติยา	ฉฏฺ€ีนมตฺเถ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 คามฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คามฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 คามํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คามํ.	(แห่งหมู่บ้าน)

 อนฺตรา  ปติ  อภิโต ปริโต  ปฏิภาทิหิ,

 โยเค  ฉฏฺ€ฺยตฺเถ  ทุติยา  พหฺวาธิเกน  วาวธึ. (กัจจายนสุตตัตถะ)

ทุติยาวิภัตติย่อมลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ	 ในที่ประกอบด้วย	 อนฺตรา,	

ปติ	อภิโต,	ปริโต	และภาธาตุที่มี	ปติเป็นบทหน้า	และลงทุติยาวิภัตติ	 

ในอรรถอปาทาน	ด้วยศัพท์พหูพจน์ที่เกินมาว่า	“ฉฏฺ€ีนํ”

๒๙๐. ตติยา-สตฺตมีนญฺ’จ.

 ทุติยา	อ.ทุติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		ตติยาสตฺตมีน	ํแห่งตติยาวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ	ท.			 

จ	ด้วย		กฺวจ	ิบ้าง.

	 (ลงทุติยาวิภัตติ	ในอรรถตติยาและสัตตมีวิภัตติ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		ตติยาสตฺตมีนํ,		จ.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถ	 

ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้	คือให้ลงทุติยาวิภัตติในอรรถกิริยาวิเสสนะ		เช่น		สุขํ		เสติ.	(ย่อมนอน	สบาย)	เป็นต้น

ตติยา.	 สเจ		มํ		นาลปิสฺสติ.	 ถ้าว่า	อ.บุคคลนั้น	จักไม่พูด	กับด้วยเราไซร้

	 ตฺวญฺจ		มํ		นาภิภาสสิ.	 ก็	อ.ท่าน	ย่อมไม่พูด	กับด้วยเรา

	 วินา		สทฺธมฺมํ		กุโต		สุขํ.	 อ.ความสุข	เว้น	ด้วยพระสัทธรรม	จักมี	แต่ที่ไหน

	 อุปายมนฺตเรน		น		อตฺถสิทฺธิ.	 อ.ความสำ	เร็จแห่งประโยชน์	เว้น	ด้วยอุบาย	ย่อมไม่มี

ทำ	ตัวรูป สทฺธมฺม	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สทฺธมฺม

	 หลัง	สทฺธมฺม	ลง	อํทุติยาในอรรถตติยา		 สทฺธมฺม	+	อํ	 =	ตติยาสตฺตมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 สทฺธมฺมฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สทฺธมฺมฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สทฺธมฺมํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สทฺธมฺม.ํ	(ด้วยพระสัทธรรม)
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สัตตมี.	 ปุพฺพณฺหสมยํ		นิวาเสตฺวา.	 นุ่งแล้ว	ในเวลาเช้า

	 เอกํ		สมยํ		ภควา.	 ในสมัยหนึ่ง	อ.พระผู้มีพระภาค

	 อิมํ		รตฺตึ		จตฺตาโร		มหาราชาโน.	 อ.ท้าวมหาราช	ท.	สี่	ในราตรีนี้

	 คามํ		อุปวสติ.	 ย่อมอยู่	ในหมู่บ้าน

	 คามํ		อนุวสติ.	 ย่อมอยู่	ในหมู่บ้าน

	 วิหารํ		อธิวสติ.	 ย่อมอยู่	ในวิหาร

	 คามํ		อาวสติ.	 ย่อมอยู่	ในหมู่บ้าน

	 อคารํ		อชฺฌาวสติ.	 ย่อมอยู่	ในบ้าน

	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ.	 จักนอนทับ	บนแผ่นดิน

	 คามํ		อธิติฏฺ€ติ.	 ย่อมยืนอยู่	ในหมู่บ้าน

	 คามํ		อชฺฌาวสติ.	 ย่อมอยู่	ในหมู่บ้าน

	 นทึ		ปิวติ.	 ย่อมดื่ม	ในแม่น้ำ	

	 คามํ		จรติ.	 ย่อมเที่ยวไป	ในหมู่บ้าน

ทำ	ตัวรูป สมย	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สมย

	 หลัง	สมย	ลง	อํทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมี		สมย	+	อํ	 =	ตติยาสตฺตมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ		ออกจากสระ	อ	 สมยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สมยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สมย.ํ	(ในสมัย)

ทำ	ตัวรูป คามํ	 	 ศัพท์เดิมคือ											 =	คาม

	 หลัง	คาม	ลง	อํทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมี		คาม	+	อํ	 =	ตติยาสตฺตมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 คามฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ						คามฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ				 คามํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คามํ.	(ในหมู่บ้าน)
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สรุป ทุติยาวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้  ๔ วิภัตติ

	 ๑.	 ทุติยาวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 แปลว่า	 “ด้วย...”	 เรียกว่า	 “ทุติยากรณะ”	 	 เช่น	 	 สเจ	 	 มํ		 

นาลปิสฺสติ.	แปลว่า	“ถ้าว่า	อ.บุคคลนั้น	จักไม่พูด	กับด้วยเรา”		

	 ๒.	 ทุติยาวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	 แปลว่า	 “จาก...”	 เรียกว่า	 “ทุติยาอปาทาน”	 	 เช่น	 	ทูรํ	 	 คามํ		 

อาคโต.		แปลว่า	“มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล”	(จศัพท์ในสูตร	๓๑๒.“ทูรนฺติกทฺธกาลฯ”)

	 ๓.	 ทุติยาวิภัตติลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ	ในที่ประกอบด้วย	“อนฺตรา,	อภิโต,	ปริโต,	ปติ	และปฏิภาติศัพท์”	

แปลว่า	“แห่ง...,	ของ...”	เรียกว่า	“ทุติยาสัมพันธะ”		เช่น		อนฺตรา		จ		ราชคหํ		อนฺตรา		จ		นาฬนฺทํ		อทฺธานมคฺคปฺ-

ปฏิปนฺโน.	แปลว่า	“อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	เป็นผู้เสด็จดำ	เนินไปสู่หนทางไกล	ในระหว่าง	แห่งเมืองราชคฤห์	ด้วย	ใน

ระหว่าง	แห่งเมืองนาฬันทา	ด้วย	ย่อมเป็น”	

	 ๔.	 ทุติยาวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	 แปลว่า	 “ใน...,	 บน...”	 เรียกว่า	 “ทุติยาอาธาระ”	 เช่น	 	 วิหารํ		 

อธิวสติ.	แปลว่า	“อ.ภิกษุ	ย่อมอยู่	ในวิหาร”	ถ้าเกี่ยวกับกาลเวลา	เรียกว่า	“ทุติยากาลสัตตมี”	เช่น		เอกํ		สมยํ		ภควา		

สาวตฺถิยํ	 	 วิหรติ	 	 เชตวเน.	 แปลว่า	 “ในสมัยหนึ่ง	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ย่อมประทับอยู่	 ในพระเชตวัน	ใกล้เมือง 

สาวัตถี”		
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หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงทุติยาวิภัตติ

	 ๑.	 แปลว่า	“ซึ่ง...”	เรียกว่า	“อวุตตกัมมะ”	กรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง		

	 	 เช่น		มาตา		ปุตฺตํ		วิชายติ.	

	 	 	 อ.มารดา	ย่อมคลอด	ซึ่งบุตร		

	 	 	 มาตา	สุทธกัตตาใน	วิชายติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปุตฺตํ	อวุตตกัมมะใน	วิชายติ

	 ๒.		แปลว่า	“ซึ่ง...,	สู่...”	เรียกว่า	“สัมปาปุณียกัมมะ”	กรรมที่ถูกถึง	ถูกบรรลุ		

	 	 เช่น		ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ.	

	 	 	 อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง

	 	 	 ปุริโส	สุทธกัตตาใน	คจฺฉติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มคฺคํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	คจฺฉติ

	 	 เช่น		เทสนาวสาเน		พหู		โสตาปตฺติผลาทีนิ		ปาปุณึสูติ.

	 	 	 ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งเทศนา	อ.ชน	ท.	จำ	นวนมาก	บรรลุแล้ว	ซึ่งอริยผล	ท.	มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น	ดังนี้แล

	 	 	 เทสนาวสาเน	กาลสัตตมีใน	ปาปุณึสุ		พหู	วิเสสนะของ	ชนา	ๆ 	สุทธกัตตาใน	ปาปุณึสุ	ๆ 	อาขยาต-

บทกัตตุวาจก		โสตาปตฺติผลาทีนิ	วิเสสนะของ	อริยผลานิ	ๆ	สัมปาปุณียกัมมะ	(อวุตตกัมมะ)ใน	ปาปุณึสุ		อิติศัพท์	 

สมาปนะ

	 ๓.		แปลว่า	“ยัง...”	เรียกว่า	“การิตกัมมะ”	กรรมที่ถูกใช้ให้กระทำ			

	 	 เช่น		อาจริโย		สิสฺสํ		ธมฺมํ		โพเธติ.	

	 	 	 อ.อาจารย์	ยังศิษย์	ย่อมให้รู้	ซึ่งธรรม		

	 	 	 อาจริโย	เหตุกัตตาใน	โพเธติ	ๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		สิสฺสํ	การิตกัมมะใน	โพเธติ		ธมฺมํ	 

อวุตตกัมมะใน	โพเธติ

	 ๔.		แปลว่า	 “สิ้น...,	 ตลอด...”	 เรียกว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 กรรมที่ถูกประกอบตลอดระยะเวลา	 หรือระยะ

ทาง			 	 	

	 	 เช่น		พุทฺโธ		เตมาสํ		อภิธมฺมํ		เทเสสิ.	(กาลอัจจันตสังโยคะ)

	 	 	 อ.พระพุทธเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	ซึ่งพระอภิธรรม	ตลอดสามเดือน	

	 	 	 พุทฺโธ	 สุทธกัตตาใน	 เทเสสิ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เตมาสํ	 อัจจันตสังโยคะใน	 เทเสสิ		 

อภิธมฺมํ	อวุตตกัมมะใน	เทเสสิ
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	 	 เช่น		กาโก		นาม		ทาโส		เอกทิวสํ		สฏฺ€ิโยชนานิ		คจฺฉติ.	(อัทธานอัจจันตสังโยคะ)

	 	 	 อ.ทาส	ชื่อว่ากากะ	ย่อมไป	สิ้นโยชน์หกสิบ	ท.	ในวันหนึ่ง

	 	 	 นามศัพท์	สัญญาโชตกะเข้ากับ	กาโก	ๆ	วิเสสนะของ	ทาโส	ๆ	สุทธกัตตาใน	คจฺฉติ	ๆ	อาขยาต-

บทกัตตุวาจก		เอกทิวสํ	ทุติยากาลสัตตมีใน	คจฺฉติ		สฏฺ€ิโยชนานิ	อัจจันตสังโยคะใน	คจฺฉติ

	 ๕.		แปลว่า	“กะ...,	เฉพาะ...”	เรียกว่า	“อกถิตกัมมะ”	กรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง	เป็นกรรมรอง		

	 	 เช่น		ภควา		ภิกฺขู		เอตทโวจ.	

	 	 	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ได้ตรัสแล้ว	ซึ่งพระดำ	รัสนั่น	กะภิกษุ	ท.		

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	อโวจ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภิกฺขู	อกถิตกัมมะใน	อโวจ		เอตํ	วิเสสนะ

ของ	วจนํ	ๆ	อวุตตกัมมะใน	อโวจ

	 ๖.		แปลไม่ออกสำ	เนียงอายตนิบาต	เป็นคำ	ขยายกิริยาให้แตกต่างออกไป	เรียกว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		

	 	 เช่น		ธมฺมจารี		สุขํ		เสติ.		

	 	 	 อ.บุคคล	ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ	ย่อมนอน	สบาย		

	 	 	 ธมฺมจารี	วิเสสนะของ	ปุคฺคโล	ๆ	สุทธกัตตาใน	เสติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สุขํ	กิริยาวิเสสนะ	 

ใน	เสติ

	 ๗.		แปลว่า	“ด้วย...”	เรียกว่า	“ทุติยากรณะ”	ทุติยาวิภัตติที่ลงในอรรถตติยาวิภัตติ		

	 	 เช่น		สเจ		มํ		นาลปิสฺสติ.	

	 	 	 ถ้าว่า	อ.บุคคลนั้น	จักไม่พูด	กับด้วยเราไซร้	

	 	 	 สเจ	ปริกัปปัตถะ		โส	วิเสสนะของ	ปุคฺคโล	ๆ 	สุทธกัตตาใน	น	อาลปิสฺสติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

มํ	ทุติยากรณะใน	นาลปิสฺสติ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อาลปิสฺสติ

	 ๘.		แปลว่า	“จาก...”	เรียกว่า	“ทุติยาอปาทาน”	ทุติยาวิภัตติที่ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ		

	 	 เช่น		ทูรํ		คามํ		อาคโต.		(จศัพท์ในสูตร	๓๑๒.“ทูรนฺติกทฺธกาลฯ”)

	 	 	 อ.บุรุษ	มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล	

	 	 	 ปุริโส	 สุทธกัตตาใน	 อาคโต	 ๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 ทูรํ	 วิเสสนะของ	 คามํ	 ๆ	 ทุติยาอปาทาน	 

ใน	อาคโต

	 ๙.		แปลว่า	 “แห่ง...”	 เรียกว่า	 “ทุติยาสัมพันธะ”	 ทุติยาวิภัตติที่ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ	 ในที่ประกอบด้วย	 

“อนฺตรา,	อภิโต,	ปริโต,	ปติ	และปฏิภาติศัพท์		



572 รูปสิทธิทีปนี [ ๓.การก

	 	 เช่น		เอกํ		สมยํ		ภควา		อนฺตรา		จ		ราชคหํ		อนฺตรา		จ		นาฬนฺทํ		อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน		โหติ.	

	 	 	 ในสมัยหนึ่ง	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 เป็นผู้เสด็จดำ	เนินไปสู่หนทางไกล	 ในระหว่าง	 แห่งเมือง

ราชคฤห์	ด้วย	ในระหว่าง	แห่งเมืองนาฬันทา	ด้วย	ย่อมเป็น	

	 	 เอกํ	วิเสสนะของ	สมยํ	ๆ 	ทุติยากาลสัตตมีใน	โหติ		ภควา		สุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

อนฺตรา	สองศัพท์	อาธาระใน	อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน	จ	สองศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	ราชคหํ	และ	นาฬนฺทํ	ๆ 	ทุติยา- 

สัมพันธะใน	อนฺตรา		อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน	วิกติกัตตาใน	โหติ

	 ๑๐.	แปลว่า	“ใน...,	บน...”	เรียกว่า	“ทุติยาอาธาระ”	หรือ	“ทุติยากาลสัตตมี”	ทุติยาวิภัตติ	ที่ลงในอรรถ 

สัตตมีวิภัตติ		

	 	 เช่น		คามํ		จรติ.

	 	 	 อ.บุคคล	ย่อมเที่ยวไป	ในหมู่บ้าน

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	จรติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		คามํ	ทุติยาวิสยาธาระใน	จรติ

	 	 เช่น		เอกํ		สมยํ		ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน.	

	 	 	 ในสมัยหนึ่ง	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ย่อมประทับอยู่	ในพระเชตวัน	ใกล้กรุงสาวัตถี	

	 	 	 เอกํ	วิเสสนะของ	สมยํ	ๆ 	ทุติยากาลสัตตมีใน	วิหรติ		ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติ	ๆ 	อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก		สาวตฺถิยํ	สมีปาธาระใน	วิหรติ		เชตวเน	วิสยาธาระใน	วิหรติ
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๓.๓ ตติย�วิภัตยัตถเภทะ

๒๙๑. กรเณ  ตติยา.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		กรเณ	ในกรณการก.		

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในกรณการก)	

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	 วิภัตติวิธิสูตร.		คำ	แปลของตติยาวิภัตติที่ลงในอรรถกรณะ	แปลว่า	“ด้วย...”	หลัก

สัมพันธ์เรียกว่า	“กรณะ”

๒๙๒. เยน  วา  กยิรเต  ตํ  กรณํ.

 ปุคฺคโล	อ.บุคคล		กยิรเต	ย่อมกระทำ			เยน  (การเกน)	ด้วยการกใด		วา	ก็ดี,		ตํ  (การกํ)	อ.การกนั้น		

กรณํ	มีชื่อว่ากรณะ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (บุคคลย่อมทำ	ด้วยการกใด	ก็ดี	การกนั้น	มีชื่อว่ากรณะ)

	 สูตรนี้มี	๕	บท.		เป็น	สัญญาสูตร. 

 กรณะ	หมายถึง	เครื่องมือเป็นเครื่องกระทำ		มีวิเคราะห์ว่า	“กรียเต		อเนนาติ		กรณ ํ”.		(กร	+	ยุ).	ย่อมถูก

กระทำ		ด้วยสิ่งนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.สิ่งนี้	ชื่อว่ากรณ.	(เป็นเครื่องกระทำ	)

กรณการก ๒

 ๑. อัชฌัตติกกรณะ	เครื่องมือที่อยู่ภายในร่างกาย		เช่น		หตฺเถน		กมฺมํ		กโรติ.		(ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	 

ด้วยมือ)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “หตฺเถน”	 แปลว่า	 “ด้วยมือ”	 มือ	 เป็นอวัยวะภายในร่างกาย	 เป็นเครื่องมือในการ

ทำ	การงาน	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่า	อัชฌัตติกกรณะ

 ๒. พาหิรกรณะ	เครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย		เช่น		ทาตฺเตน		วีหโย		ลุนาติ.	(ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ด้วย

เคียว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ทาตฺเตน”	แปลว่า	“ด้วยเคียว”	เคียวเป็นเครื่องมือภายนอก	สำ	หรับใช้เกี่ยวข้าว	หรือหญ้า	

ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่า	พาหิรกรณะ

อชฺฌ.	 หตฺเถน		กมฺมํ		กโรติ.	 (อ.เขา)	ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	ด้วยมือ

	 จกฺขุนา		รูปํ		ปสฺสติ.	 (อ.เขา)	ย่อมเห็น	ซึ่งรูป	ด้วยจักษุ
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	 มนสา		ธมฺมํ		วิญฺญาย.	 รู้แล้ว	ซึ่งธรรม	ด้วยใจ

พาหิร.	 ทาตฺเตน		วีหโย		ลุนาติ.	 (กสฺสโก	อ.ชาวนา)	ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ท.	ด้วยเคียว

	 อคฺคินา		กุฏึ		ฌาเปติ.	 (อ.เขา)	ยังกุฏิ	ย่อมให้ไหม้	ด้วยไฟ

ทำ	ตัวรูป หตฺเถน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	หตฺถ

	 ตั้ง	หตฺถ	ชื่อว่า	กรณะ	 หตฺถ	 =	เยน	วา	กยิรเต	ตํ	กรณํ.

	 หลัง	หตฺถ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 หตฺถ	+	นา	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 หตฺถ	+	นา					เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ		ออกจากสระ	อ	 หตฺถฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 หตฺถฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 หตฺเถน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		หตฺเถน.	(ด้วยมือ)

ทำ	ตัวรูป มนสา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มน

	 ตั้ง	มน	ชื่อว่า	กรณะ	 มน	 =	เยน	วา	กยิรเต	ตํ	กรณํ.

	 หลัง	มน	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 มน	+	นา	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากมโนคณะ	แปลง	นา	เป็น	อา	 มน	+	นา	 	อา	 =	มโนคณาทีนํ	สฺมึนานมิอา.

	 เพราะสระหลัง	ลง	สฺ	อาคม	 มน	+	สฺ	-อา	 =	ส	สเร	วาคโม.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 มนสา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มนสา.	(ด้วยใจ)

๒๙๓. กตฺตริ  จ.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง	กตฺตริ  จ	ในกัตตุการก	(หรือในอรรถอนภิหิตกัตตา)	ด้วย.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในอวุตตกัตตุการก	หรืออนภิหิตกัตตา)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการลงตติยาวิภัตติ	ในอรรถ

อิตถัมภูตลักขณะ,	กริยาปวัคคะ	(การทำ	ให้สำ	เร็จโดยเร็ว),	ในที่ประกอบด้วยด้วย	ปุพฺพ	สทิส	สม	อูนศัพท์	ศัพท์อันมี 

อรรถอูน	กลห	นิปุณ	มิสฺสก	สขิล	และ	อตฺถ	 เป็นต้น	ในกาลเวลาและระยะทาง	และในอรรถมี	ปฐมาวิภัตติ	อรรถ 

กรรม	และปัญจมีวิภัตติ	เป็นต้น
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	 คำ	แปลของตติยาวิภัตติที่ลงในอรรถกัตตานี้	แปลว่า	“อัน...”	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	“อนภิหิตกัตตา”		(กัตตา

ที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง)	เช่น		ชิเนน		ธมฺโม		เทสิโต.	(อ.พระธรรม	อันพระชินเจ้า	ทรงแสดงแล้ว)

๒๙๔. โย  กโรติ  ส  กตฺตา.

 โย  (การโก)	อ.การกใด		กโรติ	ย่อมกระทำ			โส  (การโก)	อ.การกนั้น		กตฺตา	มีชื่อว่ากัตตา		โหติ 

ย่อมเป็น.

	 (การกใดย่อมกระทำ		การกนั้น	มีชื่อว่ากัตตา)

	 สูตรนี้มี	๔	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.

	 คำ	ว่า	“กัตตา”	หมายความว่า	ผู้กระทำ	กิริยา	มีวิเคราะห์ว่า	“กฺริยํ		กโรตีติ	 กตฺตา”.	(กร	+	ตุ)		ย่อม

กระทำ		ซึ่งกิริยา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากัตตา.	(ผู้กระทำ	กิริยา)

กัตตา ๓

 ๑. สุทธกัตตา		กัตตาล้วน	ๆ	เป็นผู้กระทำ	กิริยาเอง	เช่น		ปุริโส		มคฺคํ		คจฺฉติ.	(อ.บุรุษ	ย่อมไป	สู่หนทาง)

 ๒.  เหตุกัตตา 	กัตตาที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นกระทำ	สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	เรียกว่า	“ปโยชกกัตตา”บ้าง		เช่น		สามิโก		สูทํ		

โอทนํ		ปาเจติ.	(อ.เจ้านาย	ยังพ่อครัว	ย่อมให้หุง	ซึ่งข้าวสุก)

 ๓. กัมมกัตตา	 	 การงานที่ทำ	ได้ง่าย	 เหมือนกับมันสำ	เร็จเอง	 โดยไม่ต้องมีผู้กระทำ		 	 เช่น	 	 สยํ	 	 กรียเต		

กโฏ.	(อ.เสื่อ	ย่อมถูกกระทำ		เอง),		สยเมว		ปจฺจเต		โอทโน.	(อ.ข้าวสุก	ย่อมถูกหุง	เองนั่นเทียว)

๒๙๕. โย  กาเรติ  ส  เหตุ.

 โย  (การโก)	อ.การกใด	 	กาเรติ	ย่อมให้กระทำ	,	 	ส  (โส  การโก)	อ.การกนั้น	 	 เหต	ุ มีชื่อว่าเหตุ		 

กตฺตา  จ	ชื่อว่ากัตตาด้วย		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกที่เป็นเหตุให้กระทำ		มีชื่อว่าเหตุกัตตา)

	 สูตรนี้มี	๔	บท		คือ	โย,	กาเรติ,	โส,	เหตุ.		เป็น	สัญญาสูตร.
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เหตุกัตตา ๓

 ๑. เปสกกัตตา	 ได้แก่เหตุกัตตาที่ใช้ให้ผู้อื่นทำ	กิริยาโดยไม่มีการขอร้องหรือให้เกียรติแก่บุคคลที่ตนใช้	

เช่น		ยญฺญทตฺโต		เทวทตฺตํ		คมยติ.	(อ.นายยัญญทัต	ยังนายเทวทัต	ย่อมให้ไป)

 ๒. อัชเฌสกกัตตา	 ได้แก่เหตุกัตตาที่ขอร้องให้ผู้อื่นทำ	กิริยา	 อย่างผู้น้อยร้องขอผู้ใหญ่	 โดยมีการเคารพ	

และให้เกียรติต่อผู้ที่ตนร้องขอ		เช่น		ภิกฺขุ		พุทฺธํ		ธมฺมํ		เทสาเปติ.	(อ.ภิกษุ	ยังพระพุทธเจ้า	ย่อมให้แสดง	ซึ่งธรรม)

 ๓. อนุกูลกัตตา	ได้แก่เหตุกัตตาที่มิได้เป็นผู้ใช้โดยตรง	เพียงแต่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทำ	กิริยา	ของสุทธ-

กัตตาเท่านั้น		เช่น		ภิกฺขา		ภิกฺขํ		วาสาเปติ.	(อ.อาหาร	ยังภิกษุ	ย่อมให้อยู่)

ตติยา.	 ชิเนน		เทสิโต		ธมฺโม.	 อ.พระธรรม	อันพระชินเจ้า	ทรงแสดงแล้ว

	 พุทฺเธน		ชิโต		มาโร.	 อ.มาร	อันพระพุทธเจ้า	ทรงชนะแล้ว

	 อหินา		ทฏฺโ€		นโร.	 อ.คน	อันงู	กัดแล้ว

	 พุทฺเธน		โพธิโต		โลโก.	 อ.สัตว์โลก	อันพระพุทธเจ้า	ทรงให้รู้แล้ว

	 สทฺเธหิ		การิโต		วิหาโร.	 อ.วิหาร	อันชน	ท.	ผู้มีศรัทธา	ให้สร้างแล้ว

ทำ	ตัวรูป ชิเนน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชิน

	 ตั้ง	ชิน	ชื่อว่ากัตตา	 ชิน	 =	โย	กโรติ	ส	เหตุ.

	 หลัง	ชิน	ลง	นาตติยาวิภัตติในกัตตา	 ชิน	+	นา	 =	กตฺตริ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ชิน	+	นา	 	เอน	 =	อโต		เนน.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 ชินฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชินฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ชิเนน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชิเนน.	(อันพระชินเจ้า)

ทำ	ตัวรูป สทฺเธหิ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สทฺธ

	 ตั้ง	สทฺธ	ชื่อว่าเหตุกัตตา	 สทฺธ	 =	โย	กโรติ	ส	เหตุ.

	 หลัง	สทฺธ	ลง	หิตติยาวิภัตติในเหตุกัตตา	 สทฺธ	+	หิ	 =	กตฺตริ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ		ออกจากสระ	อ	 สทฺธฺ			อ	+	หิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะหิวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 สทฺธฺ		อ	 	เอ		+	หิ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.
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	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ		ไปประกอบกับสระ	เอ	 สทฺเธหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สทฺเธหิ.	(อันผู้มีศรัทธาทั้งหลาย)

อิตฺถมฺภูต.สา		กาลี		ภินฺเนน		สีเสน		ปคฺฆรนฺเตน		โลหิเตน		ปฏิวิสฺสกานํ		อุชฺฌาเปสิ.	

	 นางกาลีนั้น	มีศีรษะแตกแล้ว	มีเลือด	อันไหลออกอยู่	โพนทะนาแล้ว	แก่หญิง	ท.	ผู้คุ้นเคย	

	 อูนปญฺจพนฺธเนน		ปตฺเตน		อญฺญํ		นวํ		ปตฺตํ		เจตาเปยฺย.	

	 อ.ภิกษุใด	มีบาตร	มีแผลหย่อน	๕	พึงขอ	ซึ่งบาตรอื่น		ใบใหม่

	 ติทณฺฑเกน		ปริพฺพาชกมทฺทกฺขิ.	 ได้เห็นแล้ว	ซึ่งปริพาชก	ด้วยทั้งไม้เท้าอันมีเชือกสามเส้นติดอยู่

ทำ	ตัวรูป สีเสน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สีส

	 หลัง	สีส	ลง	นาตติยาวิภัตติในอิตถัมภูตะ	 สีส	+	นา	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 สีส	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สีสฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีสฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 สีเสน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สีเสน.	(มีศีรษะ)

 

	 คำ	ว่า	“กฺริยาปวัคคะ”	หมายความว่า	กิริยาที่ทำ	ให้สำ	เร็จได้โดยเร็ว	มีวิเคราะห์ว่า	 “อปวชฺชนํ	 	อปวคฺโค”	 

(อปปุพฺพ	+วชฺช	+	ณ),		“กฺริยาย		อปวคฺโค		กฺริยาปวคฺโค”	(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)	อ.การสำ	เร็จ	ชื่อว่าอปวคฺค,	อ.การยังกิริยา

ให้สำ	เร็จ	ชื่อว่ากฺริยาปวคฺค	(การยังกิริยาให้สำ	เร็จโดยรวดเร็ว)	แปลว่า	“โดย...”	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ” 

เช่น	 เอกาเหเนว	 	 พาราณสึ	 	 ปายาสิ	 (อ.เขา	 ไปถึงแล้ว	 ซึ่งเมืองพาราณสี	 โดยวันเดียวนั่นเทียว)	 สัมพันธ์ว่า	 “โส	 

สุทธกัตตาใน	ปายาสิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		 เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	 เอกาเหน	ๆ	ตติยาวิเสสนะใน	ปายาสิ		 

พาราณสึ	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปายาสิ”

อปวคฺค.	 เอกาเหเนว		พาราณสึ		ปายาสิ.	 ไปถึงแล้ว	ซึ่งเมืองพาราณสี	โดยวันเดียวนั่นเทียว

	 นวหิ		มาเสหิ		วิหารํ		นิฏฺ€าเปสิ.	 ยังวิหาร	ให้สำ	เร็จแล้ว	โดยเดือน	ท.	เก้า

	 โยชเนน		อธีตํ		พฺยากรณํ.	 อ.ไวยากรณ์	ถูกสวดแล้ว	โดยโยชน์หนึ่ง

ปุพฺพาทิ.	มาเสน		ปุพฺโพ.	 อ.ผู้เกิดก่อน	ด้วยเดือน	(สัมพันธ์ว่า	ตติยาวิเสสนะ)



578 รูปสิทธิทีปนี [ ๓.การก

	 ปิตรา		สทิโส.	 อ.ผู้เช่นกับ	ด้วยบิดา

	 มาตรา		สโม.	 อ.ผู้เหมือน	ด้วยมารดา

	 กหาปเณน		อูโน.	 อันหย่อน	ด้วยกหาปณะ

	 ธเนน		วิกโล.	 อ.ผู้บกพร่อง	ด้วยทรัพย์

	 อสินา		กลโห.	 อ.การทะเลาะ	ด้วยดาบ

	 อาจาเรน		นิปุโณ.	 อ.ผู้ละเอียดอ่อน	ด้วยความประพฤติ

	 วาจาย		นิปุโณ.	 อ.ผู้ละเอียด	ด้วยวาจา

	 คุเฬน		มิสฺสกํ.	 อันผสม	ด้วยน้ำ	อ้อยงบ

	 ติเลน		มิสฺสกํ.	 อันผสม	ด้วยงา

	 วาจาย		สขิโล.	 อ.ผู้อ่อนหวาน	ด้วยวาจา

	 มณินา		อตฺโถ.	 อ.ความต้องการ	ด้วยแก้วมณี

	 ธเนน		อตฺโถ.	 อ.ความต้องการ	ด้วยทรัพย์

	 ปิตรา		ตุลฺโย.	 อ.ผู้เหมือน	กับบิดา

กาล-.	 มาเสน		ภุญฺชติ.	 ย่อมบริโภค	โดยเดือน

	 โยชเนน		คจฺฉติ.	 ย่อมไป	โดยโยชน์

ทำ	ตัวรูป ปิตรา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปิตุ

	 หลัง	ปิตุ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ปิตุ	+	นา	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 ปิตฺ		อุ	+	นา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนาวิภัตติ	แปลง	อุ	เป็น	อาร	 ปิตฺ		อุ	 	อาร	+	นา	 =	อญฺเญสฺวารตฺตํ.

	 เพราะนาวิภัตติ	รัสสะ	อาร	เป็น	อร	 ปิตฺ		อาร	 	อร	+	นา	 =	ปิตาทีนมสิมฺหิ.

	 หลังจากอารอาเทศ	แปลง	นา	เป็น	อา	 ปิตฺ		อร	+	นา	 	อา	 =	นา	อา.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ปิตฺ		อรฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปิตฺ		อรฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 ปิตรา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปิตรา.	(ด้วยบิดา)
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ทำ	ตัวรูป มาตรา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาตุ

	 หลัง	มาตุ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 มาตุ	+	นา	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 มาตฺ		อุ	+	นา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนาวิภัตติ	แปลง	อุ	เป็น	อาร	 มาตฺ		อุ	 	อาร	+	นา	 =	อญฺเญสฺวารตฺตํ.

	 เพราะนาวิภัตติ	รัสสะ	อาร	เป็น	อร	 มาตฺ		อาร	 	อร	+	นา	=	ปิตาทีนมสิมฺหิ.

	 หลังจากอารอาเทศ	แปลง	นา	เป็น	อา	 มาตฺ		อร	+	นา	 	อา	 =	นา	อา.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 มาตฺ		อรฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มาตฺ		อรฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 มาตรา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาตรา.	(ด้วยมารดา)

ทำ	ตัวรูป วาจาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วาจา

	 หลัง	วาจา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วาจา	+	นา	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 ตั้ง	อา	ชื่อ	ฆ		 วาจา		ฆ	+	นา	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	แปลง	นา	เป็น	อาย	 วาจา		ฆ	+	นา	 	อาย	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ		ออกจากสระ	อา	 วาจฺ		อา	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วาจฺ		อา	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ		ไปประกอบกับสระ	อา	 วาจาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วาจาย.	(ด้วยวาจา)

ปจฺจตฺต.	 อตฺตนาว		อตฺตานํ		สมฺมนฺนติ.	 อ.ตนเทียว	ย่อมสมมติ	ซึ่งตน	(จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ)

กมฺม.	 ติเลหิ		เขตฺเต		วปติ.	 ย่อมหว่าน	ซึ่งงา	ท.	ในนา

ปญฺจมี.	 สุมุตฺตา		มยํ		เตน		มหาสมเณน.	 อ.เรา	ท.	เป็นผู้พ้นดีแล้ว	จากพระมหาสมณะ	พระองค์นั้น	ย่อมเป็น

ทำ	ตัวรูป อตฺตนา 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อตฺต

	 หลัง	อตฺต	ลง	นาวิภัตติในอรรถปฐมา	 อตฺต	+	นา	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อตฺตนา.	(อ.ตน)
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ทำ	ตัวรูป ติเลห	ิ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ติล

	 หลัง	ติล	ลง	หิตติยาวิภัตติในอรรถกรรม	 ติล	+	หิ	 =	จศัพท์ใน	กตฺตริ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ		ออกจากสระ	อ	 ติลฺ		อ	+	หิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 เพราะหิวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 ติลฺ		อ	 	เอ		+	หิ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ		ไปประกอบกับสระ	เอ	 ติเลหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ติเลห.ิ	(ซึ่งงาทั้งหลาย)

๒๙๖. สหาทิโยเค  จ.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		สหาทิโยเค	ในที่ประกอบด้วยศัพท์มี	สหศัพท์	เป็นต้น		จ	ด้วย.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในที่ประกอบด้วย	สหศัพท์	เป็นต้น)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน

สูตรนี้	คือ	ลงตติยาวิภัตติ	ในอรรถของสหศัพท์	แต่ไม่มีสหศัพท์ปรากฏอยู่ด้วย		 เช่น		 เทวทตฺโต		ราชคหํ	 	ปาวิสิ		 

โกกาลิเกน		ปจฺฉาสมเณน.	(อ.พระเทวทัต	ได้เข้าไปแล้ว	สู่เมืองราชคฤห์	กับด้วยพระโกกาลิกะ	ผู้เป็นปัจฉาสมณะ),		

ทุกฺโข		พาเลหิ		สํวาโส.	(อ.การอยู่ร่วม	กับด้วยคนพาล	ท.	เป็นความทุกข์	ย่อมเป็น)

 อาทิศัพท์ ใน	“สหาทิโยเค”	หมายเอา	“สทฺธึ	=	กับ,	สมํ =	เสมอ,	นานา	=	ต่าง	ๆ,	วินา =	เว้น,	อลํ =	

พอละ,	อย่าเลย	และ	กึ =	อะไร”	ในที่ประกอบด้วยศัพท์เหล่านี้	ให้ลงตติยาวิภัตติ	มีคำ	แปลว่า	“ด้วย...”	

	 คำ	ว่า	“สมวาย”	หมายความว่า	ความเสมอกัน	มีวิเคราะห์ว่า	“สมํ		วิเสเสน		อยนํ		สมวาโย”	(สมํสทฺทูปปท	

+	วิปุพฺพ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณ)	การเป็นไปโดยพิเศษเสมอ	สมวายะนี้	จำ	แนกออกเป็น	๓	ประการ	คือ

  ๑.  กิริยาสมวายะ		ความเสมอกันด้วยกิริยา	เช่น		นิสีทิ		ภควา		สทฺธึ		ภิกฺขุสํเฆน.		(อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า	ประทับนั่งแล้ว	กับ	ด้วยหมู่แห่งภิกษุ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สทฺธึ”	สัมพันธ์เข้ากับกิริยาว่า	“นิสีทิ”	ฉะนั้น	จึง

เป็น	“กิริยาสมวายะ”	สัมพันธ์ว่า		“ภควา	สุทธกัตตา	ใน	นิสีทิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สทฺธึศัพท์	กิริยาสมวายะ	

ใน	นิสีทิ		ภิกฺขุสํเฆน	สหัตถตติยาเข้ากับ	สทฺธึศัพท์”

  ๒.  คุณสมวายะ 	ความเสมอกันด้วยคุณศัพท์	เช่น	ปุตฺเตน		สห		ถูโล	(อ.บุรุษ	ผู้อ้วน	กับ	ด้วยบุตร)	

ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สห”	สัมพันธ์เข้ากับ	“ถูโล”	ซึ่งเป็นคุณศัพท์	ฉะนั้น	จึงเป็น	“คุณสมวายะ”	สัมพันธ์ว่า	“ปุตฺเตน	 

สหัตถะตติยาเข้ากับ	สหๆ	ศัพท์	คุณสมวายะ	ใน	ถูโล	ๆ	วิเสสนะ	ของ	ปุริโส	ๆ	ลิงคัตถะ”

  ๓.  ทัพพสมวายะ 	 ความเสมอกันด้วยนามศัพท์	 เช่น	 อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเกหิ	 	 สห	 	 อาจริยุ- 

ปชฺฌายานํ		ลาโภ		(อ.ลาภ	ของอาจารย์	และอุปัชฌาย์	ท.	กับ	ด้วยอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก	ท.)	ในตัวอย่างนี้	 
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บทว่า	“สห”	สัมพันธ์เข้ากับกิริยาว่า	“อาจริยุปชฺฌายานํ”	ฉะนั้น	จึงเป็น	“ทัพพสมวายะ”	สัมพันธ์ว่า	“	อนฺเตวาสิก- 

สทฺธิวิหาริเกหิ	สหัตถตติยาเข้ากับ	สห	ๆ	ศัพท์	ทัพพสมวายะ	ใน	อาจริยุปชฺฌายานํ	ๆ	สามีสัมพันธะ	ใน	ลาโภ	ๆ	 

ลิงคัตถะ”

๑.  สหโยคะ		ในประกอบด้วยสหศัพท์	แปลว่า	“ด้วย...”		เช่น

	 วิตกฺเกน		สห		วตฺตติ.	 ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยวิตก

	 อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเกหิ		สห		อาจริยุปชฺฌายานํ		ลาโภ.			อ.ลาภ	ของอาจารย์และอุปัชฌาย์	ท.	กับ	

	 	 ด้วยอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก	ท.

๒.  สหาทิโยคะ		ในที่ประกอบด้วยสทฺธึศัพท์	เป็นต้น		แปลว่า	“ด้วย...”		เช่น

	 นิสีทิ		ภควา		สทฺธึ		ภิกฺขุสํเฆน.			 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับนั่งแล้ว	กับ	ด้วยหมู่แห่งภิกษุ

	 สหสฺเสน		สมํ		มิตา.			 ถูกตวงแล้ว	เสมอกัน	ด้วยพัน

	 สพฺเพหิ		เม		ปิเยหิ		มนาเปหิ		นานาภาโว		วินาภาโว.			อ.ความต่างกัน	อ.ความแยกกัน	ด้วยวัตถุ	ท.	

	 	 อันเป็นที่รัก	อันเป็นที่น่าชื่นใจ	ทั้งปวง	จักมี	แก่เรา

	 สํโฆ		วินาปิ		คคฺเคน		อุโปสถํ		กเรยฺย.			อ.พระสงฆ์	พึงกระทำ		ซึ่งอุโบสถ	แม้เว้น	ด้วยพระบ้า	ชื่อว่า

	 	 คัคคะ

	 กึ		เม		เอเกน		ติณฺเณน		ปุริเสน		ถามทสฺสินา.		อ.ประโยชน์อะไร	แก่เรา	ด้วยบุรุษ	ผู้เห็นซึ่งกำ	ลัง	ผู้ข้าม	

	 	 คนเดียว

	 อลํ		เต		อิธ		วาเสน.			 อ.พอละ	ด้วยการอยู่	ในวัดนี้	แก่ท่าน

	 กึ		เต		ชฏาหิ		ทุมฺเมธ.					 ดูก่อนฤษีผู้มีปัญญาทราม	อ.ประโยชน์อะไร	ด้วยชฎา	ท.	

	 	 แก่ท่าน

	 กึ		เต		อชินสาฏิยา.	 อ.ประโยชน์อะไร	ด้วยผ้าห่มหนังเสือ	แก่ท่าน

๓.  สหัตถะ		มีอรรถของสหศัพท์		แปลว่า	“กับด้วย...”		เช่น

	 เทวทตฺโต		ราชคหํ		ปาวิสิ		โกกาลิเกน		ปจฺฉาสมเณน.	อ.พระเทวทัต	ได้เข้าไปแล้ว	สู่เมืองราชคฤห์	

	 	 กับด้วยพระโกกาลิกะ	ผู้เป็นปัจฉาสมณะ	

	 ทุกฺโข		พาเลหิ		สํวาโส.		 อ.การอยู่ร่วม	กับด้วยคนพาล	ท.	เป็นความทุกข์	ย่อมเป็น
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ทำ	ตัวรูป วิตกฺเกน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิตกฺก

	 หลัง	วิตกฺก	ลงนาตติยาวิภัตติในสหโยคะ	 วิตกฺก	+	นา	 =	สหาทิโยเค	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิตกฺก	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 วิตกฺกฺ		อ	+เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิตกฺกฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิตกฺเกน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วิตกฺเกน.	(ด้วยวิตก)

ทำ	ตัวรูป พาเลหิ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	พาล

	 หลัง	พาล	ลง	หิตติยาวิภัตติในสหัตถะ	 พาล	+	หิ	 =	จศัพท์ใน	สหาทิโยเค	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 พาลฺ		อ	+	หิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะหิวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 พาลฺ		อ	 	เอ	+	หิ	 =	สุหิสฺวกาโร		เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 พาเลหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พาเลหิ.	(กับด้วยคนพาลทั้งหลาย)

๒๙๗. เหตฺวตฺเถ  จ.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		เหตฺวตฺเถ	ในอรรถเหตุ		จ	ด้วย.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในอรรถเหตุ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน		ดึงศัพท์ว่า	“โยค”	จากสูตร	“สหาทิ-

โยเค	จ”	มา	ฉะน้ัน	จึงสามารถลงตติยาวิภัตติในอรรถเหตุ	(เหตฺวตฺถ)	และในท่ีประกอบด้วยอรรถเหตุ	(เหตฺวตฺถปฺปโยค)	

ได้		เช่น		เกน		นิมิตฺเตน.	เพราะเหตุอะไร	เป็นต้น

	 คำ	แปลของตติยาวิภัตติที่ลงในอรรถเหตุ	แปลว่า	“เพราะ...”	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	“เหตุ”

๑.  เหตฺวตฺถ		ตติยาวิภัตติลงในอรรถเหตุ	ไม่มีศัพท์ที่แปลว่า	เหตุ	อยู่ด้วย		เช่น

			 อนฺเนน		วสติ.			 ย่อมอยู่	เพราะข้าว

	 ธมฺเมน		วสติ.			 ย่อมอยู่	เพราะธรรม

	 วิชฺชาย		วสติ.	 ย่อมอยู่	เพราะวิชชา

	 น		ชจฺจา		วสโล		โหติ.	 อ.บุคคล	เป็นคนเลว	เพราะชาติ	ย่อมเป็น	หามิได้
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	 น		ชจฺจา		โหติ		พฺราหฺมโณ.	 อ.บุคคล	เป็นผู้ประเสริฐ	เพราะชาติ	ย่อมเป็น	หามิได้

	 กมฺมุนา		วสโล		โหติ.	 อ.บุคคล	เป็นเลว	เพราะกรรม	ย่อมเป็น

	 กมฺมุนา		โหติ		พฺราหฺมโณ.	 อ.บุคคล	เป็นผู้ประเสริฐ	เพราะกรรม	ย่อมเป็น

	 ทาเนน		โภควา.	 อ.บุคคล	เป็นผู้มีโภคทรัพย์	เพราะทาน	ย่อมเป็น

	 อาจาเรน		กุลี.	 อ.บุคคล	เป็นผู้มีตระกูลดี	เพราะความประพฤติ	ย่อมเป็น

	 เกน		ปาณิ		กามทโท.	 อ.ฝ่ามือ	อันให้ซึ่งวัตถุอันน่าใคร่	เพราะกรรมอะไร

	 เกน		ปาณิ		มธุสฺสโว.	 อ.ฝ่ามือ	อันหลั่งออกซึ่งน้ำ	หวาน	เพราะกรรมอะไร

	 เกน	เต	พฺรหฺมจริเยน	ปุญฺญํ	ปาณิมฺหิ	อิชฺฌติ.		อ.บุญ	ย่อมสำ	เร็จ	ในฝ่ามือ	ของท่าน	เพราะความ 

	 	 	 ประพฤติประเสริฐอะไร

๒.  เหตฺวตฺถปฺปโยค		ตติยาวิภัตติลงในที่ประกอบด้วยอรรถเหตุ	มีศัพท์ที่แปลว่า	เหตุ	อยู่ด้วย		เช่น

			 เกน		นิมิตฺเตน.	 เพราะเหตุอะไร

	 เกน		ปโยชเนน.		 เพราะเหตุอะไร

	 เกนฏฺเ€น.	 	 เพราะเหตุอะไร

	 เกน		เหตุนา.	 เพราะเหตุอะไร

ทำ	ตัวรูป ชจฺจา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชาติ

	 หลัง	ชาติ	ลง	นา	ตติยาวิภัตติในอรรถเหตุ	ชาติ	+	นา	 =	เหตฺวตฺเถ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 ชาตฺ		อิ	+	นา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 ชาตฺ		อิ		ป	+	นา	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ป	แปลง	นา	เป็น	อา	 ชาตฺ		อิ		ป	+	นา	 	อา	=	อา	ปโต	โยควิภาคะใน	อมาฯ

	 เพราะสระหลัง	แปลง	อิ	ที่ชื่อ	ป	เป็น	ยฺ	 ชาตฺ			อิ	 	ยฺ	+	อา	 =	ปสญฺญสฺส	จ.

	 แปลง	ตฺย	เป็น	จฺ	 ชา		ตฺยฺ	 	จฺ	+	อา	 =	ยวตํ	ตลนทการานํฯ

	 จฺ	สทิสเทวภาวะ	 ชา		จฺ-จฺ	+	อา	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อา	 ชฺ		อา		จฺจฺ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 เพราะพยัญชนะ	รัสสะ	อา	เป็น	อ	 ชฺ		อา	 	อ		จฺจฺ	+	อา	 =	รสฺสํ.

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ชจฺจา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชจฺจา.	(เพราะชาติกำ	เนิด)
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ทำ	ตัวรูป กมฺมุนา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กมฺม

	 หลัง	กมฺม	ลง	นาตติยาวิภัตติในอรรถเหตุ	 กมฺม	+	นา	 =	เหตฺวตฺเถ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 กมฺมฺ		อ	+	นา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนาวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	อุ	 กมฺมฺ		อ	 	อุ	+	นา	 =	อ	กมฺมนฺตสฺส	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ุ กมฺมุนา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กมฺมุนา.	(เพราะกรรม)

ทำ	ตัวรูป อนฺเนน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อนฺน

	 หลัง	อนฺน	ลง	นาตติยาวิภัตติในอรรถเหตุ	อนฺน	+	นา	 =	เหตฺวตฺเถ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 อนฺน	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 อนฺนฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อนฺนฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 อนฺเนน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อนฺเนน.	(เพราะข้าว)

 

๒๙๘. สตฺตมฺยตฺเถ  จ.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		สตฺตมฺยตฺเถ		ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ		จ	ด้วย.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในอรรถสัตตมีวิภัตติ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	วาจาสิลิฏฺ€		ทำ	คำ	พูดของสูตรให้สละสลวย.		ตติยา 

วิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	แปลว่า	“ใน...”	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	“ตติยาอาธาระ”  

ตัวอย่าง:	เตน		สมเยน.			 ในสมัยนั้น

	 เตน		กาเลน.		 ในกาลนั้น

	 กาเลน		ธมฺมสฺสวนํ.	 อ.การฟังซึ่งธรรม	ในกาลสมควร

	 โส		โว		มมจฺจเยน		สตฺถา.	 อ.พระธรรมและวินัยนั้น	 จะเป็นศาสดา	 ของเธอ	 ท.	 ในกาล 

	 	 	 อันล่วงไป	แห่งเรา	จักเป็น

	 มาเสน		ภุญฺชติ.	 ย่อมกิน	ในเดือน

	 โยชเนน		ธาวติ.	 ย่อมวิ่ง	ในโยชน์
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	 ปุรตฺถิเมน		ธตรฏฺโ€.	 อ.ท้าวธตรฏฐ์	ย่อมอยู่	ในทิศตะวันออก

	 ทกฺขิเณน		วิรูฬฺหโก.	 อ.ท้าววิรุฬหก	ย่อมอยู่	ในทิศใต้

	 ปจฺฉิเมน		วิรูปกฺโข.	 อ.ท้าววิรูปักษ์	ย่อมอยู่	ในทิศตะวันตก

	 อุตฺตเรน		กสิวนฺโต.			 อ.เมืองกสิวันตะ	มีอยู่	ในทิศเหนือ

	 ชโนฆมปเรน		จ.	 อ.เมืองชโนฆะ	มีอยู่	ในทิศอื่นจากทิศเหนือนั้น	ด้วย

	 เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ.	 อ.พระผู้มีพระภาค	 ประทับอยู่	 ในทิสาภาคใด,	 เข้าไปเฝ้าแล้ว 

	 	 	 ในทิสาภาคนั้น	(เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ)

ทำ	ตัวรูป สมเยน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สมย

	 หลัง	สมย	ลง	นาตติยาในอรรถสัตตมี		 สมย	+	นา	 =	สตฺตมฺยตฺเถ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 สมย	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 สมยฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมยฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 สมเยน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สมเยน.	(ในสมัย)

๒๙๙. เยน’งฺควิกาโร.

 องฺควิกาโร	 อ.ความเปลี่ยนแปลงแห่งร่างกาย	 	 ลกฺขียเต	 ย่อมถูกจดจำ		 	 เยน  (องฺเคน)	 ด้วยอวัยวะใด,		 

ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		ตตฺถ  (อุปลกฺขณงฺเค)	ในอวัยวะอันเป็นเครื่องจดจำ	นั้น.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในอวัยวะของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นเครื่องจดจำ	นั้น)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		เยน,		องฺควิกาโร.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.		มีคำ	แปลว่า	“ด้วย...”

ตัวอย่าง:	อกฺขินา		กาโณ.	 อ.ผู้บอด	ด้วยตา

	 หตฺเถน		กุณี.	 อ.ผู้ง่อย	ด้วยมือ

	 ปาเทน		ขญฺโช.	 อ.ผู้เขยก	(เป๋)	ด้วยเท้า

	 ปิฏฺ€ิยา		ขุชฺโช.	 อ.ผู้ค่อม	ด้วยหลัง
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ทำ	ตัวรูป ปิฏ€ิยา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปิฏฺ€ิ

	 หลัง	ปิฏฺ€ิ	ลง	นาตติยาวิภัตติ		 ปิฏฺ€ิ	+	นา	 =	เยนงฺควิกาโร.

	 ตั้ง	อิ	ชื่อ	ป	 	 ปิฏฺ€ิ		ป	+	นา	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ป	แปลง	นา	เป็น	ยา	 ปิฏฺ€ิ		ป	+	นา	 	ยา	 =	ปโต	ยา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปิฏฺ€ิยา.	(ด้วยหลัง)

๓๐๐. วิเสสเน  จ.

 ตติยา	อ.ตติยาวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		วิเสสเน	ในอรรถวิเสสนะ		จ	ด้วย.

	 (ลงตติยาวิภัตติ	ในอรรถวิเสสนะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร 

คือ	ให้ลงตติยาวิภัตติ	หลังจาก	ปกติศัพท์เป็นต้น		เช่น		ปกติยา		อภิรูโป.	(รูปหล่อ	โดยปกติ)

	 ตติยาวิภัตติลงในอรรถวิเสสนะ	แปลว่า	“ด้วย..., โดย..., ตาม..., ข้าง..., ทาง...”	ตามความเหมาะสมกับ

ภาษาไทย	หลักสัมพันธ์เรียกว่า	“ตติยาวิเสสนะ”

 วิเสสนะ	 หมายถึง	 บทขยายที่ทำ	ให้บทหลัก	 (วิเสสยะบทหรือวิเสสิตัพพบท)	 แตกต่างออกไป	 มีวิเคราะห์ว่า	 

“วิเสสียติ		วิเสสิตพฺพํ		อเนนาติ		วิเสสนํ”.		(วิ	+	สิส	+	ยุ)		อ.วิเสสยะ	ย่อมถูกกระทำ	ให้พิเศษ	ด้วยวิเสสนะน้ี	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าวิเสสนะ.	(คำ	ขยาย)	วิเสสนะนั้นมี	๖	ประการ	คือ	

	 (๑)		โคตฺต		 =	โดยโคตร	ตระกูล	

	 (๒)		นาม		 =	โดยชื่อ	

	 (๓)		ชาติ		 =	โดยชาติกำ	เนิด	ชาติตระกูล	

	 (๔)		สิปฺป		 =	โดยศิลปะ	

	 (๕)		วย		 =	โดยวัย	

	 (๖)		คุณ		 =	โดยคุณ
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วิเสสนะ ๒

 ๑. นามวิเสสนะ		บทขยายนาม	แบ่งออกเป็น	๒	ประการ

  ๑.๑  ตุลฺยาธิกรณวิเสสน	 	ตัวขยายมีอรรถเป็นที่ตั้งเหมือนกัน	มีวิภัตติเหมือนกัน	แปลว่า	 “ผู้..., มี..., 

อัน...”		เช่น		สา		กาลี		ภินฺเนน		สีเสน		ปคฺฆรนฺเตน		โลหิเตน		ปฏิวิสฺสกานํ		อุชฺฌาเปสิ.	(อ.นางกาลีนั้น	มีศีรษะ

แตกแล้ว	มีเลือดไหลออกอยู่	โพนทะนา	แก่หญิง	ท.	ผู้คุ้นเคยกัน)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สา”	ทำ	หน้าที่เป็นตัวขยาย

ของบทว่า	“กาลี”	บทว่า	“ภินฺเนน”	ทำ	หน้าที่เป็นตัวขยายของบทว่า	“สีเสน”	บทว่า	“ปคฺฆรนฺเตน”	ทำ	หน้าที่เป็นตัว

ขยายของบทว่า	 “โลหิเตน”	 และบทว่า	 “ปฏิวิสฺสกานํ”	ทำ	หน้าที่เป็นตัวขยายของบทว่า	 “อิตฺถีนํ”	 โดยมีลิงค์	 วิภัตติ	

และวจนะ	เหมือนกันทั้งบทที่เป็นวิเสสนะและบทที่เป็นวิเสสยะ	(วิเสสิตัพพบท	บทที่พึงถูกขยาย)		

  ๑.๒ ภินฺนาธิกรณวิเสสน		ตัวขยายมีอรรถเป็นที่ตั้งต่างกัน	มีวิภัตติต่างกัน		แปลว่า	“ด้วย..., โดย..., 

ตาม..., ข้าง..., ทาง...”		เช่น		โคตฺเตน		โคตโม		นาโถ.	(อ.พระพุทธเจ้า	ทรงพระนามว่าโคดม	โดยโคตร)	ใน

ตัวอย่างนี้	บทว่า	“โคตฺเตน”	เป็นวิเสสนะ	ของบทว่า	โคตโม	โดยมีวิภัตติต่างกัน	ส่วน	ลิงค์	และวจนะ	จะเหมือนกัน

หรือต่างกันก็ได้

 ๒.  กิริยาวิเสสนะ		บทขยายกิริยา	เช่น		ขิปฺปเมว		สมิชฺฌตุ.	(จงสำ	เร็จ	ฉับพลันนั่นเทียว)

	 สำ	หรับการลงตติยาวิภัตติในอรรถวิเสสนะด้วยสูตรว่า	 “วิเสสเน	 จ”	 นี้	 หมายเอานามวิเสสนะเฉพาะที่เป็น 

ภินนาธิกรณวิเสสนะเท่านั้น

ตัวอย่าง:	โคตฺเตน		โคตโม		นาโถ.	 อ.พระพุทธเจ้า	ทรงพระนามว่าโคดม	โดยโคตร

	 สาริปุตฺโตติ		นาเมน		วิสฺสุโต		ปญฺญวา		จ		โส.		อ.พระเถระนั้น	มีปัญญา	ปรากฏแล้ว	โดยชื่อว่าสารีบุตร

	 ชาติยา		ขตฺติโย		พุทฺโธ		โลเก		อปฺปฏิปุคฺคโล.		อ.พระพุทธเจ้า	เป็นกษัตริย์	โดยพระชาติ	ไม่มีบุคคลเปรียบ 

	 	 	 ในโลก

	 	 ตทหุ		ปพฺพชิโต		สนฺโต			 ชาติยา		สตฺตวสฺสิโก,		

	 	 โสปิ		มํ		อนุสาเสยฺย			 สมฺปฏิจฺฉามิ		มตฺถเก.		

	 	 แม้	อ.เด็กนั้น	บวชแล้ว	ในวันนั้น	มีอายุ	๗	ขวบ	โดยชาติ	

	 	 พึงสั่งสอน	ซึ่งเรา,	อ.เรา	จะรับไว้	ด้วยเศียรเกล้า

	 สิปฺเปน		นฬกาโร		โส.	 อ.บุคคลนั้น	เป็นช่างสาน	โดยศิลป์

	 เอกูนตึโส		วยสา.	 มีอายุ	๒๙	ปี	โดยวัย

	 วิชฺชาย		สาธุ.		 เป็นคนดี	โดยวิชชา
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	 ปญฺญาย		สาธุ.	 เป็นคนดี	โดยปัญญา

	 ตปสา		อุตฺตโม.	 เป็นผู้สูงสุด	โดยข้อปฏิบัติ

	 สุวณฺเณน		อภิรูโป.	 มีรูปงาม	โดยทองคำ	

จศัพท์.	 ปกติยา		อภิรูโป.	 มีรูปงาม	โดยปกติ

	 เยภุยฺเยน		มตฺติกา.	 อ.ดินเหนียว	โดยมาก

	 สเมน		ธาวติ.	 ย่อมวิ่ง	โดยสม่ำ	เสมอ

	 วิสเมน		ธาวติ.	 ย่อมวิ่ง	โดยไม่สม่ำ	เสมอ

	 ทฺวิโทเณน		ธญฺญํ		กิณาติ.	 ย่อมซื้อ	ซึ่งข้าวเปลือก	โดยสองทะนาน

	 สหสฺเสน		อสฺสเก		กิณาติ.	 ย่อมซื้อ	ซึ่งม้า	ท.	โดยหนึ่งพัน

ทำ	ตัวรูป โคตฺเตน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	โคตฺต

	 หลัง	โคตฺต	ลง	นา	ตติยาในอรรถวิเสสนะ		โคตฺต	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 โคตฺต	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 โคตฺตฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โคตฺตฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 โคตฺเตน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โคตฺเตน.	(โดยโคตร)

ทำ	ตัวรูป วิชฺชาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิชฺชา

	 หลัง	วิชฺชา	ลง	นา	ตติยาวิภัตติ	 วิชฺชา	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 ตั้ง	อา	ชื่อ	ฆ		 วิชฺชา		ฆ	+	นา	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	แปลง	นา	เป็น	อาย	 วิชฺชา		ฆ	+	นา	 	อาย	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ		ออกจากสระ	อา	 วิชฺชฺ		อา	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิชฺชฺ		อา	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ		ไปประกอบกับสระ	อา	 วิชฺชาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วิชฺชาย.	(โดยวิชชา)
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ทำ	ตัวรูป ปกติยา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปกติ

	 หลัง	ปกติ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ปกติ	+	นา	 =	จศัพท์ใน	วิเสสเน	จ.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 ปกติ		ป	+	นา	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ป	แปลง	นา	เป็น	ยา	 ปกติ		ป	+	นา	 	ยา	 =	ปโต	ยา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปกติยา.	(โดยปกติ)

สรุป ตติยาวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้ ๔ วิภัตติ

	 ๑.		ตติยาวิภัตติลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	 แปลว่า	 “อันว่า...”	 เรียกว่า	 “ตติยาปัจจัตตะ”	 	 เช่น	 	 อตฺตนาว		 

อตฺตานํ		สมฺมนฺนติ.		แปลว่า	“อ.ตนเทียว	ย่อมสมมุติ	ซึ่งตน”	(จศัพท์ในสูตร	กตฺตริ	จ)

	 ๒.		ตติยาวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรมของกิริยา	 	แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 เรียกว่า	 “ตติยากัมมะ”		

เช่น		ติเลหิ		เขตฺเต		วปติ.		แปลว่า	“อ.ชาวนา	ย่อมหว่าน	ซึ่งงา	ท.	ในนา”	(จศัพท์ในสูตร	กตฺตริ	จ)

	 ๓.		ตติยาวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	ใช้เป็นแดนหลีกออก	แปลว่า	“จาก...”		เรียกว่า	“ตติยาอปาทาน”		

เช่น		สุมุตฺตา		มยํ		เตน		มหาสมเณน.		แปลว่า	“อ.เรา	ท.	เป็นผู้พ้นดีแล้ว	จากมหาสมณะพระองค์นั้น	ย่อมเป็น.	 

(จศัพท์ในสูตร	กตฺตริ	จ)

	 ๔.		ตติยาวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	 แปลว่า	 “ใน...”	 เรียกว่า	 “ตติยาอาธาระ”	 	 เช่น	 ปุรตฺถิเมน	 

ธตรฏฺโ€.	 แปลว่า	 “อ.ท้าวธตรฏฐ์	 มีอยู่	 ในทิศตะวันออก”	 ถ้าเกี่ยวข้องกับกาลเวลา	 เรียกว่า	 “ตติยากาลสัตตมี”	 

เช่น		 เตน		โข		ปน		สมเยน		ภควา		สาวตฺถิยํ	 	วิหรติ		 เชตวเน		อนาถปิณฺฑิกสฺส		อาราเม.	แปลว่า	“ก็	ใน

สมัยนั้นแล	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับอยู่	ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน	อันเป็นอาราม	ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ	 

ใกล้เมืองชื่อว่าสาวัตถี”
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หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงตติยาวิภัตติ

	 ๑.		แปลว่า	“ด้วย...”	เรียกว่า	“กรณะ”	เป็นเครื่องมือในการทำ	กิจ	เป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในภายในร่างกาย	

หรือภายนอกร่างกาย		

	 	 เช่น			ปุริโส		หตฺเถน		กมฺมํ		กโรติ.	(อัชฌัตติกกรณะ	เครื่องมือภายในร่างกาย)

	 	 	 อ.บุรุษ	ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	ด้วยมือ		

	 	 	 ปุริโส	สุทธกัตตาใน	กโรติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		หตฺเถน	กรณะใน	กโรติ		กมฺมํ	อวุตตกัมมะ	 

ใน	กโรติ

	 	 เช่น			ทาตฺเตน		วีหโย		ลุนาติ.	(พาหิรกรณะ	เครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย)

	 	 	 อ.ชาวนา	ย่อมเกี่ยว	ซึ่งข้าว	ท.	ด้วยเคียว

	 	 	 กสฺสโก	สุทธกัตตาใน	ลุนาติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ทาตฺเตน	กรณะใน	ลุนาติ		วีหโย	อวุตต- 

กัมมะ	ใน	ลุนาติ

	 ๒.		แปลว่า	“โดย...,	ตาม...”	เรียกว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	ทำ	หน้าที่เป็นตัวขยายของบทอื่น		

	 	 เช่น			โคตฺเตน		โคตโม		นาโถ.		

	 	 	 อ.พระพุทธเจ้า	ทรงพระนามว่าโคดม	โดยโคตร	ย่อมเป็น		

	 	 	 โคตฺเตน	 ตติยาวิเสสนะใน	 โคตโม	 ๆ	 สัญญาวิเสสนะของ	 นาโถ	 ๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภวติ	 ๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 แปลว่า	“ด้วย...,	โดย...,	ตาม...,	ข้าง...,	ทาง...,	กับ...”	ตามความเหมาะสม	แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือ 

ของกิริยา	เรียกว่า	“ตติยาวิเสสนะ”

	 	 เช่น			มาเสน		ปุพฺโพ.	(ลงตติยาวิภัตติด้วย	จศัพท์ใน	“กตฺตริ	จ”

	 	 	 อ.ผู้ก่อน	ด้วยเดือน

	 	 	 มาเสน	ตติยาวิเสสนะใน	ปุพฺโพ	ๆ	ลิงคัตถะ

	 ๓.		แปลว่า	 “อัน...”	 เรียกว่า	 “อนภิหิตกัตตา”	 หรือ	 “อวุตตกัตตา”	 ผู้กระทำ	กิริยาที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึง		 

ใช้ในประโยคกัมมวาจก	ประโยคเหตุกัมมวาจก	และประโยคภาววาจก

	 	 เช่น			ชิเนน		เทสิโต		ธมฺโม.	(ประโยคกัมมวาจก)	

	 	 	 อ.พระธรรม	อันพระชินเจ้า	ทรงแสดงแล้ว		

	 	 	 ธมฺโม	วุตตกัมมะใน	เทสิโต	ๆ	กิตบทกัมมวาจก		ชิเนน	อนภิหิตกัตตาใน	เทสิโต
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	 	 เช่น			อนาถปิณฺฑิเกน		วิหาโร		การิโต.	(ประโยคเหตุกัมมวาจก)

	 	 	 อ.วิหาร	อันเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ	ยังช่าง	ให้สร้างแล้ว

	 	 	 วิหาโร	วุตตกัมมะใน	การิโต	ๆ 	กิตบทเหตุกัมมวาจก		อนาถปิณฺฑิเกน	อนภิหิตกัตตาใน	การิโต		 

การุํ	การิตกัมมะใน	การิโต

	 	 เช่น			เตน		ภวิตพฺพํ.	(ประโยคภาววาจก)											

	 	 	 อันเขา	พึงเป็น

	 	 	 เตน	อนภิหิตกัตตาใน	ภวิตพฺพํ	ๆ	กิตบทภาววาจก

	 ๔.		แปลว่า	“เพราะ...”	เรียกว่า	“เหตุ”	เป็นเหตุในการกระทำ	กิริยา		

	 	 เช่น			น		ชจฺจา		วสโล		โหติ.		

	 	 	 อ.บุคคล	เป็นคนเลว	เพราะชาติ	ย่อมเป็น	หามิได้	

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธนัตถะ		ชจฺจา	เหตุใน	โหติ		 

วสโล	วิกติกัตตาใน	โหติ	

	 ๕.		แปลว่า	“มี...,	ด้วยทั้ง...”	เรียกว่า	“อิตถัมภูตะ”	แสดงความมีอยู่แห่งสิ่งนี้		

	 	 เช่น			สา		ภินฺเนน		สีเสน		ปคฺฆรนฺเตน		โลหิเตน		ปฏิวิสฺสกานํ		อุชฺฌาเปสิ.		

	 	 	 อ.นางกาลีนั้น	 มีศีรษะ	 อันแตกแล้ว	 ด้วยทั้งเลือด	 อันไหลออกอยู่	 โพนทะนาแล้ว	 แก่หญิง	 ท.	 

ผู้คุ้นเคยกัน		

	 	 	 สา	วิเสสนะของ	กาลี	 ๆ	สุทธกัตตาใน	อุชฺฌาเปสิ	 ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ภินฺเนน	วิเสสนะ	 

ของ	 สีเสน	 ๆ	 อิตถัมภูตะของ	 กาลี	 	 ปคฺฆรนฺเตน	 วิเสสนะของ	 โลหิเตน	 ๆ	 อิตถัมภูตะของ	 กาลี	 	 ปฏิวิสฺสกานํ	 

วิเสสนะของ	อิตฺถีนํ	ๆ	สัมปทานใน	อุชฺฌาเปสิ

	 ๖.		แปลว่า	“ด้วย...”	เข้ากับ	สหศัพท์	สทฺธึศัพท์	สมํศัพท์	นานาศัพท์	วินาศัพท์	อลํศัพท์	และกึศัพท์	หรือเข้า

กับอรรถของสหศัพท์	เรียกว่า	“สหัตถตติยา”		

	 	 เช่น			นิสีทิ		ภควา		สทฺธึ		ภิกฺขุสํเฆน.	

	 	 	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับนั่งแล้ว	กับ	ด้วยหมู่แห่งภิกษุ	

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	นิสีทิ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สทฺธึศัพท์	กิริยาสมวายะใน	นิสีทิ		ภิกฺขุสํเฆน	

สหัตถตติยาเข้ากับ	สทฺธึศัพท์
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	 ๗.		แปลว่า	“อันว่า...”	ตติยาวิภัตติลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยาปัจจัตตะ”		

	 	 เช่น			อตฺตนาว		อตฺตานํ		สมฺมนฺนติ.		

	 	 	 อ.ตนเทียว	ย่อมสมมุติ	ซึ่งตน		

	 	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 อตฺตนา	 ๆ	 ตติยาปัจจัตตะใน	 สมฺมนฺนติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		 

อตฺตานํ	อวุตตกัมมะใน	สมฺมนฺนติ

	 ๘.		แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 ตติยาวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นกรรมของกิริยา	 เรียกว่า	 “ตติยากัมมะ”	 

แปลว่า	“ยัง...”	ใช้เป็นกรรมที่ถูกกระทำ		เรียกว่า	“ตติยาการิตกัมมะ”	(วาศัพท์ในสูตร	คติพุธิภุชป€หรฯ)

	 	 เช่น			ติเลหิ		เขตฺเต		วปติ.		

	 	 	 อ.ชาวนา	ย่อมหว่าน	ซึ่งงา	ท.	ในนา		

	 	 	 กสฺสโก	 สุทธกัตตาใน	 วปติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ติเลหิ	 ตติยากัมมะใน	 วปติ	 	 เขตฺเต	 

วิสยาธาระใน	วปติ

	 	 เช่น			ปุริโส		อิตฺถิยา		คามํ		คมยติ.

	 	 	 อ.บุรุษ	ยังหญิง	ย่อมให้ไป	สู่หมู่บ้าน

	 	 	 ปุริโส	เหตุกัตตาใน	คมยติ	ๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		อิตฺถิยา	ตติยาการิตกัมมะใน	คมยติ		 

คามํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	คมยติ

	 ๙.		แปลว่า	“จาก...”	ตติยาวิภตัติลงในอรรถปัญจมีวิภตัติ	ใชเ้ป็นแดนหลกีออก	เรยีกว่า	“ตติยาอปาทาน”			

	 	 เช่น			สุมุตฺตา		มยํ		เตน		มหาสมเณน.		(จศัพท์ในสูตร	“กตฺตริ	จ”)		

	 	 	 อ.เรา	ท.	เป็นผู้พ้นดีแล้ว	จากมหาสมณะพระองค์นั้น	ย่อมเป็น

	 	 	 มยํ	สุทธกัตตาใน	อสฺม	ๆ	อาขยาบทกัตตุวาจก		สุมุตฺตา	วิกติกัตตาใน	อสฺม		เตน	วิเสสนะของ	 

มหาสมเณน	ๆ	ตติยาอปาทานใน	สุมุตฺตา

	 ๑๐.	แปลว่า		“ใน...”	ตติยาวิภัตติลงในอรรถสัตตมี	เรียกว่า	“ตติยาอาธาระ”	แต่ถ้าเกี่ยวกับกาลเวลา	เรียก

ว่า	“ตติยากาลสัตตมี”	

	 	 เช่น			ปุรตฺถิเมน		ธตรฏฺโ€.

	 	 	 อ.ท้าวธตรฏฐ์	มีอยู่	ในทิศตะวันออก

	 	 	 ธตรฏฺโ€	สุทธกัตตาใน	อตฺถิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปุรตฺถิเมน	ตติยาวิสยาธาระใน	อตฺถิ

	 	 เช่น			เตน		โข		ปน		สมเยน		ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน		อนาถปิณฺฑิกสฺส		อาราเม.	

	 	 	 ก็	 ในสมัยนั้นแล	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ประทับอยู่	 ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน	 อันเป็นอาราม	 
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ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ	ใกล้เมืองชื่อว่าสาวัตถี”

	 	 	 ปนศัพท์	วากยารัมภโชตกะ		ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เตน	วิเสสนะของ	 

สมเยน		โขศัพท์	วจนาลังการะ		สมเยน	ตติยากาลสัตตมีใน	วิหรติ		สาวตฺถิยํ	สมีปาธาระใน	วิหรติ		เชตวเน	วิสยาธาระ	 

ใน	วิหรติ		อนาถปิณฺฑิกสฺส	สามีสัมพันธะใน	อาราเม	ๆ	วิเสสนะของ	เชตวเน

๓.๔ จตุตถีวิภัตยัตถเภทะ

๓๐๑. สมฺปทาเน  จตุตฺถี.

 จตุตฺถ	ีอ.จตุตถีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		สมฺปทาเน	ในสัมปทานการก.

	 (ลงจตุตถีวิภัตติ	ในสัมปทานการก)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

๓๐๒. ยสฺส  ทาตุกาโม  โรจเต  ธารยเต  วา  ตํ  สมฺปทานํ.

 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ทาตุกาโม	เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้		ยสฺส  (การกสฺส)	แก่การกใด		โหติ	ย่อมเป็น		วา  

ก็ดี,		โรจเต	ย่อมชอบใจ		ยสฺส (การกสฺส)	แก่การกใด		วา	ก็ดี,		ธารยเต	ย่อมทรงไว้		ยสฺส  (การกสฺส)	แก่การก

ใด	วา	ก็ดี,		ตํ  (การกํ)	อ.การกนั้น		สมฺปทานํ	มีชื่อว่าสัมปทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (บุคคลประสงค์จะให้แก่การกใดก็ดี,	ย่อมชอบใจแก่การกใดก็ดี,	ย่อมทรงไว้แก่การกใดก็ดี,	การกนั้น	มีชื่อ

ว่าสัมปทาน)

	 สูตรนี้	มี	๗	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.		คำ	แปลของอายตนิบาตแปลว่า	“แก่...,	แด่...,	เพื่อ...,	ต่อ...”

		 คำ	ว่า	“สัมปทาน”	หมายความว่า	เป็นที่มอบให้ด้วยดี	ได้แก่ปฏิคคาหกผู้รับ	มีวิเคราะห์ว่า	“สมฺมา		ปทียเต 

อสฺสาติ		สมฺปทานํ,		ปฏิคฺคาหโก”.	(สํ	+	ป	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	ยุ)	ย่อมถูกมอบให้	ด้วยดี	แก่การกนั้น	 

เพราะเหตุนั้น	อ.การกนั้น	ชื่อว่าสมฺปทาน,	ได้แก่ปฏิคคาหก	(เป็นที่อันเขามอบให้ด้วยดี)
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สัมปทานการก ๓

	 ๑.	 อนิวารณสัมปทาน	 ผู้รับที่ไม่ห้ามวัตถุที่เขาให้	 เช่น	 	 พุทฺธสฺส	 	 ปุปฺผํ	 	 ยชติ.	 (ย่อมบูชา	 ซึ่งดอกไม้	 

แก่พระพุทธเจ้า)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “พุทฺธสฺส”	 เป็นสัมปทาน	 เพราะเป็นผู้รับการบูชา	 พระพุทธองค์ไม่ทรงห้าม

สิ่งของที่ทายกทายิกานำ	มาบูชา

	 ๒.	 อัชเฌสนสัมปทาน	ผู้รับที่มีการกระตุ้น	เชิญชวนให้เขาให้	เช่น		ยาจกานํ		ธนํ		ททาติ.	(ย่อมให้	ซึ่ง

ทรัพย์	แก่ผู้ขอทั้งหลาย)	ในตัวอย่างนี้	ผู้รับมีการกระตุ้น	เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความสงสาร	เห็นใจ	แล้วให้ทรัพย์สิ่งของ

	 ๓.	 อนุมติสัมปทาน		ผู้รับที่อนุญาตให้เขาให้	 	 เช่น		ภิกฺขูนํ	 	ทานํ	 	 เทติ.	 (ย่อมถวาย	ซึ่งทาน	แก่ภิกษุ 

ทั้งหลาย)	ในตัวอย่างนี้	ผู้รับคือภิกษุ	เนื่องจากภิกษุไม่มีอาชีพใด	ๆ	จึงอนุญาตให้ชาวบ้านถวายปัจจัยได้

ตัวอย่าง:	พุทฺธสฺส		ปุปฺผํ		ยชติ.		 ย่อมบูชา	ซึ่งดอกไม้	แก่พระพุทธเจ้า

	 โพธิรุกฺขสฺส		ชลํ		ททาติ.	 ย่อมให้	(รด)	ซึ่งน้ำ		แก่ต้นโพธิ์

	 ยาจกานํ		ธนํ		ททาติ.		 ย่อมให้	ซึ่งทรัพย์	แก่ผู้ขอทั้งหลาย

	 ภิกฺขูนํ		ทานํ		เทติ.		 ย่อมถวาย	ซึ่งทาน	แก่ภิกษุทั้งหลาย

	 สมณสฺส		โรจเต		สจฺจํ.	 อ.ความสัตย์	ย่อมชอบใจ	แก่พระสมณะ

	 มายสฺมนฺตานมฺปิ		สํฆเภโท		รุจฺจิตฺถ.	 อ.การแตกแห่งสงฆ์	อย่าชอบใจแล้ว	แม้แก่ท่านผู้มีอายุ	ท.

	 ยสฺสายสฺมโต		ขมติ.	 ย่อมชอบใจ	แก่ท่านผู้มีอายุ	รูปใด

	 เทวทตฺตสฺส	สุวณฺณจฺฉตฺตํ	ธารยเต	ยญฺญทตฺโต.		อ.นายยัญญทัต	ย่อมกั้น	ซึ่งร่มทองคำ		แก่นายเทวทัต

ทำ	ตัวรูป พุทฺธสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	พุทฺธ	

	 ตั้ง	พุทฺธ	ชื่อว่าสัมปทาน	 พุทฺธ	 =	ยสฺส	ทาตุกาโม	โรจเตฯ

	 หลัง	พุทฺธ	ลง	ส	จตุตถีวิภัตติ		 พุทฺธ	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 พุทฺธ	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พุทฺธสฺส.	(แด่พระพุทธเจ้า)

ทำ	ตัวรูป อายสฺมโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อายสฺมนฺตุ

	 ตั้ง	อายสฺมนฺตุ	ชื่อว่าสัมปทาน	 อายสฺมนฺตุ	 =	ยสฺส	ทาตุกาโม	โรจเตฯ

	 หลัง	อายสฺมนฺตุ	ลง	ส	จตุตถีวิภัตติ		 อายสฺมนฺตุ	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	ส	เป็น	โต	 อายสฺม		นฺตุ+ส	 	โต	 =	โตติตา	สสฺมึนาสุ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อายสฺมโต.	(แก่ท่านผู้มีอายุ)
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ทำ	ตัวรูป อายสฺมนฺตานํ		 ศัพท์เดิมคือ	 =	อายสฺมนฺตุ

	 ตั้ง	อายสฺมนฺตุ	ชื่อว่าสัมปทาน	 อายสฺมนฺตุ	 =	ยสฺส	ทาตุกาโม	โรจเตฯ

	 หลัง	อายสฺมนฺตุ	ลง	นํจตุตถีวิภัตติ		 อายสฺมนฺตุ	+	นํ	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 อายสฺมนฺตฺ		อุ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	แปลง	อุ	เป็น	อ	 อายสฺมนฺตฺ		อุ	 	อ	+	นํ	=	นฺตุสฺสนฺโต	โยสุ	จ.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 อายสฺมนฺตฺ		อ อา	+	นํ	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อายสฺมนฺตานํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อายสฺมนฺตานํ.	(แก่ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย)

๓๐๓. สิลาฆ-หนุ-€า-สป-ธาร-ปิห-กุธ-ทุหิ สฺโสสูย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนุปติ-คิณ- 

ปุพฺพกตฺตา’โรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตุมตฺถาลมตฺถ-มญฺญานาทรปฺปาณินิ  คตฺยตฺถ-กมฺมนิ  อาสีสตฺถ- 

สมฺมุติ-ภิยฺย-สตฺตมฺยตฺเถสุ  จ.

 ยํ  การกํ	อ.การกใด		อตฺถ	ิ มีอยู่	 	สิลาฆ-หนุ-€า-สป-ธาร-ปิห-กุธ-ทุหิสฺโสสูย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-

อนุปติ-คิณ-ปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตุมตฺถาลมตฺถ-มญฺญานาทรปฺปาณินิ จ	ในที่ประกอบแห่ง	สิลาฆธาตุ	หนุ

ธาตุ	€าธาตุ	สปธาตุ	ธรธาตุ	ปิหธาตุ	กุธธาตุ	ทุหธาตุ	อิสฺสธาตุ	อุสูยธาตุ	ราธธาตุ	อิกฺขธาตุ	กัตตาในวากยะหน้าของ	 

สุธาตุอันมีปติและอาอุปสัคเป็นบทหน้า,	คิธาตุอันมีอนุและปติอุปสัคเป็นบทหน้า,	อรรถการกล่าว,	ประโยชน์ของกิริยา

นั้น,	อรรถตุํปัจจัย,	อรรถของอลํศัพท์,	อรรถอันไม่ใช่สัตว์อันถูกไม่เคารพในที่ประกอบแห่งมนธาตุด้วย	คตฺยตฺถกมฺมนิ 

จ	ในกรรมของธาตุ	อันมีอรรถการไปด้วย		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ จ		ในที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการ

ปรารถนา,	ที่ประกอบแห่งสมฺมุติศัพท์,	ที่ประกอบแห่งภิยฺยศัพท์	และในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ท.	ด้วย,		ตํ การกํ อ.การกนั้น		 

สมฺปทานํ	มีชื่อว่าสมฺปทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกที่มีอยู่ในที่ประกอบแห่ง	สิลาฆธาตุ	หนุธาตุ	€าธาตุ	สปธาตุ	ธรธาตุ	ปิหธาตุ	กุธธาตุ	ทุหธาตุ	อิสฺสธาตุ	 

อุสูยธาตุ	 ราธธาตุ	 อิกฺขธาตุ	 กัตตาในวากยะหน้าของ	 สุธาตุอันมีปติและอาอุปสัคเป็นบทหน้า	 	 คิธาตุอันมีอนุและปติ	

อุปสัคเป็นบทหน้า	 	 อรรถการกล่าว	 ประโยชน์ของกิริยานั้น	 อรรถตุํปัจจัย	 อรรถของอลํศัพท์	 อรรถอันไม่ใช่สัตว์

อันถูกไม่เคารพในที่ประกอบแห่งมนธาตุ	 ในกรรมของธาตุอันมีอรรถการไป	 ในที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการ

ปรารถนา	ที่ประกอบแห่งสมฺมุติศัพท์	ที่ประกอบแห่งภิยฺยศัพท์	และในอรรถสัตตมีวิภัตติ	การกนั้น	มีชื่อว่าสัมปทาน)
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	 สูตรนี้มี	 ๔	 บท	 คือ	 	 สิลาฆหนุ€าสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถ-

ตทตฺถตุมตฺถาลมตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ,	 คตฺยตฺถกมฺมนิ,	 อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ,	 จ.	 	 เป็น	 สัญญาสูตร.   

จศัพท์	:	มีอรรถ	วุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมอรรถของธาตุ	ปัจจัย	และศัพท์ต่าง	ๆ	ในสูตรนี้

ตัวอย่าง:	พุทฺธสฺส		สิลาฆเต.			 ย่อมสรรเสริญ	ต่อพระพุทธเจ้า	(สิลาฆธาตุ)

	 อุปชฺฌายสฺส		สิลาฆเต.			 ย่อมสรรเสริญ	ต่อพระอุปัชฌาย์	(สิลาฆธาตุ)

	 หนุเต		มยฺหเมว.			 ย่อมลวง	แก่เรานั่นเทียว	(หนุธาตุ)

	 หนุเต		ตุยฺหเมว.			 ย่อมลวง	แก่ท่านนั่นเทียว	(หนุธาตุ)

	 อุปติฏฺเ€ยฺย		สกฺยปุตฺตานํ		วฑฺฒกี.			 อ.ช่างไม้	พึงอุปัฏฐาก	แก่ศากยบุตร	ท.	(€าธาตุ)

	 ภิกฺขุสฺส		ภุญฺชมานสฺส		ปานีเยน		วา		วิธูปเนน		วา		อุปติฏฺเ€ยฺย.		อ.บุคคล	พึงอุปัฏฐาก	ด้วยน้ำ	อันบุคคล

	 	 	 พึงดื่มด้วย	ด้วยการพัดด้วย	แก่ภิกษุ	ผู้ฉันอยู่

	 ตุยฺหํ		สปเต.			 ย่อมสบถ	แก่ท่าน	(สปธาตุ)

	 มยฺหํ		สปเต.			 ย่อมสบถ	แก่เรา	(สปธาตุ)

	 สุวณฺณํ		เต		ธารยเต.			 ย่อมทรงไว้	ซึ่งทอง	แก่ท่าน	(ธรธาตุ)

	 ตสฺส		รญฺโญ		มยํ		นาคํ		ธารยาม.	 อ.เรา	ท.	ย่อมทรงไว้	ซึ่งช้าง	แก่พระราชา	พระองค์นั้น

	 เทวาปิ		ตสฺส		ปิหยนฺติ		ตาทิโน.			 แม้	อ.เทวดา	ท.	ย่อมปรารถนา	ต่อบุคคลนั้น	ผู้คงที่	(ปิหธาตุ)

	 เทวาปิ		เตสํ		ปิหยนฺติ,	สมฺพุทฺธานํ		สตีมตํ.		แม้	อ.เทวดา	ท.	ย่อมปรารถนา	ต่อพระพุทธเจ้า	ท.	ผู้มีสติ	

	 	 	 เหล่านั้น

	 ตสฺส		กุชฺฌ		มหาวีร.	 ข้าแต่ฤาษีผู้มีความกล้าหาญมาก	อ.ท่าน	ขอจงโกรธ	

	 	 	 ต่อพระราชา	พระองค์นั้น

	 ยทิหํ		ตสฺส		กุปฺเปยฺยํ.	 ผิว่า	อ.เรา	พึงโกรธ	ต่อพระราชานั้นไซร้	(กุปธาตุ)

	 ทุหยติ		ทิสานํ		เมโฆ.			 อ.เมฆ	ย่อมประทุษร้าย	ต่อทิศ	ท.		(ทุหธาตุ)

	 โย		มิตฺตานํ		น		ทุพฺภติ.	 อ.บุคคลใด	ย่อมไม่ประทุษร้าย	ต่อมิตร	ท.

	 ติตฺถิยา		อิสฺสนฺติ		สมณานํ.	 อ.เดียรถีย์	ท.	ย่อมริษยา	ต่อพระสมณะ	ท.	(อิสฺสธาตุ)

	 ทุชฺชนา		คุณวนฺตานํ		อุสูยนฺติ.	 อ.ทรชน	ท.	ย่อมริษยา	ต่อบุคคลผู้มีคุณ	ท.	(อุสูยธาตุ)

	 กา		อุสูยา		วิชานตํ.	 อ.การริษยา	ต่อบัณฑิตผู้รู้แจ้ง	ท.	มีประโยชน์อะไร.

	 อาราโธ		เม		รญฺโญ.			 อ.ความยินดี	ของข้าพระองค์	ย่อมมี	แด่พระราชา	(ราธิกฺข-)

	 รญฺโญ		อปรชฺฌติ,		ราชานํ		วา		อปรชฺฌติ.		ย่อมประพฤติผิด	ต่อพระราชา,	หรือ	ซึ่งพระราชา.
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	 กฺยาหํ		อยฺยานํ		อปรชฺฌามิ.		 อ.ข้าพเจ้า	ย่อมประพฤติผิดอะไร	ต่อพระคุณเจ้า	ท.	

	 กฺยาหํ		อยฺเย		อปรชฺฌามิ		วา.		 หรือ	อ.ข้าพเจ้า	ย่อมประพฤติผิดอะไร	ซึ่งพระคุณเจ้า	ท.

	 อายสฺมโต		อุปาลิตฺเถรสฺส		อุปสมฺปทาเปกฺโข		อุปติสฺโส		อายสฺมนฺตํ		วา.		อ.อุปติสสะ	เป็นผู้ประสงค์	

	 	 	 อุปสมบท	 ต่อพระเถระชื่อว่าอุบาลี	 ผู้มีอายุ	 หรือ	 กะพระอุบาลี	 

	 	 	 ผู้มีอายุ	ย่อมเป็น

	 ภิกฺขู		ภควโต		ปจฺจสฺโสสุํ.			 อ.ภิกษุ	ท.	ได้ฟังตอบแล้ว	ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	(ปจฺจาสุณ)

	 อาสุณนฺติ		พุทฺธสฺส		ภิกฺขู.	 อ.ภิกษุ	ท.	ย่อมฟังโดยเอื้อเฟื้อ	ต่อพระพุทธเจ้า

	 ตสฺส		ภิกฺขุโน		ชโน		อนุคิณาติ.	 อ.ชน	ย่อมกล่าวตามสมควร	ต่อภิกษุนั้น

	 ตสฺส		ภิกฺขุโน		ชโน		ปติคิณาติ.	 อ.ชน	ย่อมกล่าวตอบ	ต่อภิกษุนั้น

	 อาโรจยามิ		โว		ภิกฺขเว.			 ดูก่อนภิกษุ	ท.	อ.เรา	จะบอก	แก่เธอ	ท.	(อาโรจนตฺถ)

	 ปฏิเวทยามิ		โว		ภิกฺขเว.	 ดูก่อนภิกษุ	ท.	อ.เรา	จะแสดง	แก่เธอ	ท.

	 อามนฺตยามิ		เต		มหาราช.	 ข้าแต่มหาบพิตร	อ.ข้าพระองค์	ขอกราบทูล	แด่พระองค์

	 ธมฺมํ		โว		เทเสสฺสามิ.	 อ.เรา	จักแสดง	ซึ่งธรรม	แก่เธอ	ท.

	 เทเสตุ		ภนฺเต		ภควา		ธมฺมํ		ภิกฺขูนํ.			 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	อ.พระผู้มีพระภาค	 ขอจงแสดง	 ซึ่งธรรม 

	 	 	 แก่ภิกษุ	ท.

	 ยถา		โน		ภควา		พฺยากเรยฺย.	 อ.พระผู้มีพระภาค	พึงพยากรณ์	แก่เรา	ท.	โดยประการใด

	 นิรุตฺตึ		เต		ปวกฺขามิ.			 อ.เรา	จักบอก	ซึ่งศัพท์(นิรุตติ)	แก่ท่าน	

ทำ	ตัวรูป มยฺหํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อมฺห

	 ตั้ง	อมฺห	ชื่อว่าสัมปทาน	 อมฺห	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	อมฺห	ลง	ส	จตุตถีวิภัตติ		 อมฺห	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะส	แปลง	อมฺห	กับ	ส	เป็น	มยฺหํ	 อมฺห+ส	 	มยฺหํ	 =	ตุยฺหํมยฺหญฺจ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มยฺหํ.	(แก่ข้าพเจ้า)
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ทำ	ตัวรูป วิชานต	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิชานนฺต

	 ตั้ง	วิชานนฺต	ชื่อว่าสัมปทาน	 วิชานนฺต	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	วิชานนฺต	ลง	นํจตุตถีวิภัตติ		 วิชานนฺต	+	นํ	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 ตั้ง	นฺต	เหมือน	นฺตุ	 วิชาน		นฺต	 	นฺตุ	+	นํ	 =	เสเสสุ	นฺตุว.

	 เพราะนํวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	นํ	เป็น	ตํ	 วิชาน		นฺตุ+นํ	 	ตํ	 =	นํมฺหิ	ตํ	วา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วิชานต.ํ	(แก่ท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป ภควโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ภควนฺตุ

	 ตั้ง	ภควนฺตุ	ชื่อว่าสัมปทาน	 ภควนฺตุ	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	ภควนฺตุ	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 ภควนฺตุ	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	ส	เป็น	โต	 ภคว		นฺตุ+ส	 	โต	 =	โตติตา	สสฺมึนาสุ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ภควโต.	(แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า)

ทำ	ตัวรูป รญฺโญ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราช

	 ตั้ง	ราช	ชื่อว่าสัมปทาน	 ราช	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	ราช	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 ราช	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะส	แปลง	ราช	กับ	ส	เป็น	รญฺโญ	 ราช+ส	 	รญฺโญ	 =	ราชสฺส	รญฺโญราชิโน	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		รญฺโญ.	(แด่พระราชา)

ทำ	ตัวรูป โว	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ตุมฺห

	 ตั้ง	ตุมฺห	ชื่อว่าสัมปทาน	 ตุมฺห	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	ตุมฺห	ลง	นํจตุตถีวิภัตติ		 ตุมฺห	+	นํ	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะนํ	แปลง	ตุมฺห	กับ	นํ	เป็น	โว	 ตุมฺห+นํ	 	โว	 =	ปทโต	ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺ€ีสุ	โวโน.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โว.	(แก่เธอทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป โน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อมฺห

	 ตั้ง	อมฺห	ชื่อว่าสัมปทาน	 อมฺห	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	อมฺห	ลง	นํจตุตถีวิภัตติ		 อมฺห	+	นํ	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะนํ	แปลง	อมฺห	กับ	นํ	เป็น	โน	 อมฺห+นํ	 	โน	 =	ปทโต	ทุติยาจตุตฺถีฉฏ€ีสุ	โวโน.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โน.	(แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย)
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ทำ	ตัวรูป เต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ตุมฺห

	 ตั้ง	ตุมฺห	ชื่อว่าสัมปทาน	 ตุมฺห	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	ตุมฺห	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 ตุมฺห	+	ส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะส	แปลง	ตุมฺห	กับ	ส	เป็น	เต	 ตุมฺห+ส	 	เต	 =	เตเมกวจเนสุ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เต.	(แก่ท่าน)

๓๐๔. อาย  จตุตฺเถ’กวจนสฺส  ตุ.

 อาย	อ.การแปลงเป็น	อาย		จตุตฺเถกวจนสฺส	แห่ง	สวิภัตติอันเป็นจตุตถี	เอกวจนะ		ปรสฺส	อันเป็นเบื้องหลัง		

อโต	จากลิงค์อันเป็น	อการันต์		โหติ	ย่อมมี		วา	บ้าง.

	 (หลังจากลิงค์ที่เป็น	อการันต์	แปลง	ส	จตุตถีวิภัตติ	เอกวจนะ	เป็น	อาย	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  ตุศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน

สูตรนี้	คือให้แปลง	ส	จตุตถีวิภัตติ	เอกวจนะ	เป็น	ตฺถํ	ได้		เช่น	สุขุจฺจารณตฺถํ	(สุขุจฺจารณ	+	ส)	เพื่อการสวดสะดวก	

เป็นต้น

การแปลง สจตุตถีวิภัตติเป็น อาย มีได้ใน ๔ ฐานะ

 ๑.  ตทัตถสัมปทาน	 	 ผู้รับที่มี	 “ตทัตถะ”ศัพท์	 แปลว่า	 เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้น	 	 เช่น	 	 พุทฺธสฺสตฺถาย		 

ธมฺมสฺสตฺถาย	 	 สํฆสฺสตฺถาย	 	 ชีวิตํ	 	 ปริจฺจชามิ.	 (อ.ข้าพเจ้า	 ย่อมสละ	 ซึ่งชีวิต	 เพื่อประโยชน์	 แก่พระพุทธเจ้า	 เพื่อ

ประโยชน์	แก่พระธรรม	เพื่อประโยชน์	แก่พระสงฆ์)

 ๒.  ตุมัตถสัมปทาน	 	 ผู้รับที่มีอรรถของตุํปัจจัย	 	 เช่น	 	 โลกานุกมฺปาย	 (โลกานุกมฺปิตุํ)	 (เพื่ออนุเคราะห์	 

แก่สัตว์โลก),		ผาสุวิหาราย	(ผาสุวิหาริตุํ)	(เพื่อการอยู่สบาย)

 ๓.  ในกรรมของ นีธาตุ และธาตุที่มีอรรถ คติ (การไป)	เช่น		ทกาย		เนติ.	(ย่อมนำ	ไป	ซึ่งน้ำ	),		อปฺโป		 

สคฺคาย		คจฺฉติ.		(อ.สัตว์	จำ	นวนเล็กน้อย	ย่อมไป	สู่สวรรค์)

 ๔.  วิภัตติวิปัลลาส 	ความคลาดเคลื่อนของวิภัตติจากที่ควรจะเป็น	

	 	 ๔.๑	 เป็นจตุตถีวิภัตติ	แต่ต้องแปลเป็นตติยาวิภัตติ	เช่น		อสกฺกตา		จ		ธนญฺชาย.	(จตุกฺกนิปาต	กาฬ-

พลหุชาตก)	(อันพระเจ้าธนัญชัย	ไม่เคารพแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ธนญฺชาย”	มีรูปเป็นจตุตถีวิภัตติ	แต่ตามความ

เป็นจริง	ต้องเป็นตติยาวิภัตติ	มีรูปเป็น	“ธนญฺเชน”	จึงจะถูกต้อง	ฉะนั้น	วิภัตติจึงผิดไปจากความเป็นจริง
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	 	 ๔.๒	 เป็นจตุตถีวิภัตติ	แต่ต้องแปลเป็นปัญจมีวิภัตติ		เช่น		วิรมถายสฺมนฺโต		มม		วจนาย.	(ทุพฺพจ- 

สิกฺขาปท,	 ปาติโมกฺข)	 	 (ดูก่อนผู้มีอายุ	 ท.	 อ.ท่าน	 ท.	 จงเว้น	 จากการว่ากล่าว	 ซึ่งเรา)	 	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 

“วจนาย”	 เป็นจตุตถีวิภัตติ	 แต่ตามความเป็นจริง	 ต้องเป็นปัญจมีวิภัตติ	 มีรูปว่า	 “วจนสฺมา”	 จึงจะถูกต้อง	 ฉะนั้น	

วิภัตติจึงผิดไปจากความเป็นจริง

	 	 ๔.๓	 เป็นจตุตถีวิภัตติ	แต่ต้องแปลเป็นฉัฏฐีวิภัตติ		เช่น			มหาคณาย		ภตฺตํ		เม.	(ฉัฏฐี)	(มหาหํส- 

ชาตก)	(เป็นหัวหน้า	แห่งฝูงหงส์ฝูงใหญ่	ของเรา)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“มหาคณาย”	เป็นจตุตถีวิภัตติ	แต่ตามความ

เป็นจริง	ต้องเป็นฉัฏฐีวิภัตติ	มีรูปว่า	“มหาคณสฺส”	จึงจะถูกต้อง	ฉะนั้น	วิภัตติจึงผิดไปจากความเป็นจริง

คาถาแสดงการแปลง	ส	จตุตถีเป็น	อาย

 ตทตฺเถ  จ  ตุมตฺเถ  จ นีคตฺยตฺถาน  กมฺมนิ,

 วิภตฺติวิปลฺลาเส  จา- ยาเทโส  จตุธา  ภเว.  (กจฺจายนสุตฺตตฺถ)

การแปลงเป็น	 อาย	 มี	 ๔	 อย่าง	 คือ	 ในตทัตถสัมปทาน	 ในตุมัตถ-

สัมปทาน	 ในกรรมแห่งนีธาตุและธาตุอันมีอรรถการไป	 และในความ

ผิดปกติของวิภัตติ	(วิภัตติวิปัลลาส)

ตัวอย่าง:	พุทฺธสฺสตฺถาย		ธมฺมสฺสตฺถาย		สํฆสฺสตฺถาย		ชีวิตํ		ปริจฺจชามิ.		อ.ข้าพเจ้า	ย่อมสละ	ซึ่งชีวิต	เพื่อประโยชน์	

	 	 แก่พระพุทธเจ้า	เพื่อประโยชน์	แก่พระธรรม	เพื่อประโยชน์	

	 	 แก่พระสงฆ์

	 ปิณฺฑปาตํ		ปฏิเสวามิ		เนว		ทวาย		น		มทาย		น		มณฺฑนาย		น		วิภูสนาย.		อ.เรา	ย่อมฉัน	ซึ่งบิณฑบาต	

	 	 เพื่อเล่นสนุก	หามิได้นั่นเทียว	เพื่อความมัวเมา	หามิได้	

	 	 เพื่อตกแต่ง	หามิได้	เพื่อประดับ	หามิได้

	 อูนสฺส		ปาริปูริยา.	 เพื่อความบริบูรณ์	แห่งจีวรอันพร่อง

	 อตฺถาย		หิตาย		สุขาย		สํวตฺตติ.	 ย่อมเป็นไป	เพื่อประโยชน์	เพื่อประโยชน์เกื้อกูล	เพื่อความสุข

ตุมตฺถ.	 โลกานุกมฺปาย.	 เพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลก

	 ผาสุวิหาราย.		 เพื่อการอยู่สบาย
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ทำ	ตัวรูป อตฺถาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อตฺถ

	 ตั้ง	อตฺถ	ชื่อว่าสัมปทาน	 อตฺถ	 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	อตฺถ	ลง	ส	จตุตถีวิภัตติ		 อตฺถ	+	ส	 =	สมฺปทาเน		จตุตฺถี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	ส	เป็น	อาย	 อตฺถ	+	ส	 	อาย	 =	อาย	จตุตฺเถกวจนสฺส	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 อตฺถฺ		อ	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อตฺถฺ		อ	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อตฺถาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อตฺถาย.	(เพื่อประโยชน์)	

ทำ	ตัวรูป สุขาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สุข

	 ตั้ง	สุข	ชื่อว่าสัมปทาน	 สุข		 =	สิลาฆหนุธาสปธารปิหกุธฯ

	 หลัง	สุข	ลง	ส	จตุตถีวิภัตติ		 สุข	+	ส	 =	สมฺปทาเน		จตุตฺถี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	ส	เป็น	อาย	 สุข	+	ส	 	อาย	 =	อาย	จตุตฺเถกวจนสฺส	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	ขฺ	ออกจากสระ	อ	 สุขฺ		อ	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุขฺ		อ	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ขฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สุขาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สุขาย.	(เพื่อความสุข)	

อรหตฺถ.	 อลํ		เม		รชฺชํ.		 อ.ความเป็นแห่งพระราชา	เป็นสิ่งสมควร	แก่เรา	ย่อมเป็น

	 อลํ		ภิกฺขุ		ปตฺตสฺส.	 อ.ภิกษุ	เป็นผู้สมควร	แก่บาตร	ย่อมเป็น

	 อกฺขธุตฺโต		ปุริสปุคฺคโล		นาลํ		ทารภรณาย.	 อ.บุคคลผู้เป็นบุรุษ	ผู้เป็นนักเลงการพนัน	ไม่ควร	เพื่ออัน- 

	 	 เลี้ยง	ซึ่งภรรยา

	 อลํ		มลฺโล		มลฺลสฺส.	 อ.นักมวย	เป็นผู้สมควร	ต่อนักมวย	ย่อมเป็น

	 อรหติ		มลฺโล		มลฺลสฺส.	 อ.นักมวย	ย่อมสมควร	ต่อนักมวย

นิเสธ.	 อลํ		เต		อิธ		วาเสน.	 อ.พอละ	ด้วยการอยู่	ในวัดนี้	แก่ท่าน

	 อลํ		เม		หิรญฺญสุวณฺเณน.	 อ.พอละ	ด้วยเงินและทอง	แก่เรา

	 กึ		เม		เอเกน		ติณฺเณน.	 อ.ประโยชน์อะไร	อันบุรุษคนเดียว	ผู้ข้ามไปแล้ว	แก่เรา
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	 กึ		เต		ชฏาหิ		ทุมฺเมธ.	 ดูก่อนฤาษีผู้มีปัญญาทราม	 อ.ประโยชน์อะไร	 ด้วยชฎา	 ท.	 

	 	 แก่ท่าน

	 กึ		เตตฺถ		จตุมฏฺ€สฺส.	 อ.ประโยชน์อะไร	 ในที่นี้	 แก่ท่าน	 ผู้เกลี้ยงเกลาด้วยเหตุ	 ๔ 

	 	 อย่าง

กมฺมนิ.	 กฏฺ€สฺส		ตุวํ		มญฺเญ.	 อ.เรา	ย่อมสำ	คัญ	ซึ่งท่าน	ว่าเป็นเพียงดังไม้

	 กลิงฺครสฺส		ตุวํ		มญฺเญ.	 อ.เรา	ย่อมสำ	คัญ	ซึ่งท่าน	ว่าเป็นเพียงดังท่อนไม้

	 ชีวิตํ		ติณายปิ		น		มญฺญมาโน.	 ไม่สำ	คัญอยู่	ซึ่งชีวิต	แม้เท่ากับหญ้า

กมฺมนิ.	 อปฺโป	สคฺคาย	คจฺฉติ.	อปฺโป	สคฺคํ	คจฺฉติ.	 อ.สัตว์	จำ	นวนเล็กน้อย	ย่อมไป	สู่สวรรค์

	 นิพฺพานาย		วชนฺติยา.	 อันหญิงผู้ถึงอยู่	ซึ่งพระนิพพาน

	 มูลาย		ปฏิกสฺเสยฺย.		มูลํ		ปฏิกสฺเสยฺย.	 พึงชักเข้าหา	ซึ่งอาบัติเดิม

ทำ	ตัวรูป สคฺคาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สคฺค	

	 หลัง	สคฺค	ลง	สจตุตถีวิภัตติในอรรถกรรม	สคฺค	+	ส	 =	วาศัพท์ใน	อาย	จตุตฺเถกฯ

	 หลังจากอการันต์	แปลง	ส	เป็น	อาย	 สคฺค	+	ส	 	อาย	 =	อาย	จตุตฺเถกวจนสฺส	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 สคฺคฺ		อ	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สคฺคฺ		อ	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สคฺคาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สคฺคาย.	(สู่สวรรค์)

อาสีสน.	 อายสฺมโต		ทีฆายุ		โหตุ.	 อ.อายุยืน	ขอจงมี	แก่ท่านผู้มีอายุ

	 ภทฺทํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ความเจริญ	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 กุสลํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ความสบาย	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 อนามยํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ความไม่มีโรค	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 สุขํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ความสุข	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 อตฺถํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ประโยชน์	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 หิตํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.ประโยชน์เกื้อกูล	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 สฺวาคตํ		ภวโต		โหตุ.	 อ.การมาดี	ขอจงมี	แก่ท่านผู้เจริญ

	 โสตฺถิ		โหตุ		สพฺพสตฺตานํ.	 อ.ความสวัสดี	ขอจงมี	แก่สัตว์ทั้งปวง	ท.



603จตุตถีวิภัตยัตถเภทะกัณฑ์ ]

คาถาแสดงศัพท์ที่ใช้ในอรรถอวยพร	

 อายุ  ภทฺทญฺจ  กุสลํ อนามยํ  สุขํ  อตฺถํ,

 หิตญฺจ  สฺวาคตํ  โสตฺถิ อาสีสตฺถมฺหิ  โยชเย.

นักศึกษาพึงประกอบ	 ซึ่งอายุศัพท์	 ภทฺทศัพท์	 กุสลศัพท์	 อนามยศัพท์	  

สุขศัพท์	อตฺถศัพท์	หิตศัพท์	สฺวาคตศัพท์	และโสตฺถิศัพท์	ในอรรถความ

ปรารถนาดี	(อวยพร)

สมฺมุติ.	 สาธุ		สมฺมุติ		เม		ตสฺส		ภควโต		ทสฺสนาย.		ขอโอกาส	อ.การสมมุติ	แก่ข้าพเจ้า	เพ่ืออันเฝ้า	ซ่ึงพระผู้มีพระภาค 

	 	 พระองค์น้ัน	

ภิยฺย.	 ภิยฺโยโส		มตฺตาย.	 โดยยิ่ง	กว่าประมาณ

สัตตมี.	 ตุยฺหญฺจสฺส		อาวิกโรมิ.	 อ.เรา	ขอทำ	ให้แจ้ง	ในท่านนั้นด้วย

	 ตสฺส		เม		สกฺโก		ปาตุรโหสิ.	 อ.ท้าวสักกะ	ได้มีปรากฏแล้ว	ในเรานั้น

จศัพท์.	 ตสฺส		ปหิเณยฺย.	 พึงส่งไป	แก่บุคคลนั้น

	 ภิกฺขูนํ		ทูตํ		ปาเหสิ.	 ส่งไปแล้ว	ซึ่งทูต	แก่ภิกษุ	ท.

	 กปฺปติ		สมณานํ		อาโยโค.	 อ.การพันผ้า	ย่อมสมควร	แก่พระสมณะ	ท.

	 เอกสฺส		ทินฺนํ		ทฺวินฺนํ		ติณฺณํ		ปโหติ.	 อ.อาหาร	 อันบุคคลถวายแล้ว	 แก่ภิกษุรูปเดียว	 ย่อมเพียงพอ 

	 	 แก่ภิกษุ	ท.	สองรูป	สามรูป

	 อุปมํ		เต		กริสฺสามิ.	 อ.เรา	จักกระทำ		ซึ่งอุปมา	แก่เธอ

	 อญฺชลึ		เต		ปคฺคณฺหามิ.	 อ.เรา	ย่อมประคอง	ซึ่งอัญชลี	แก่ท่าน.

	 ตสฺส		ผาสุ		โหติ.	 อ.ความผาสุก	ย่อมมี	แก่บุคคลนั้น

	 โลกสฺสตฺโถ.	 อ.ประโยชน์	จักมี	แก่ชาวโลก

	 มณินา		เม		อตฺโถ.	 อ.ความต้องการ	ด้วยแก้วมณี	ย่อมมี	แก่เรา

	 เสยฺโย		เม		อตฺโถ.	 อ.ประโยชน์	เป็นของประเสริฐ	แก่เรา	ย่อมเป็น
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๓๐๕. นโม-โยคาทีสฺว’ปิ  จ.

 จตุตฺถ	ีอ.จตุตฺถีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		นโมโยคาทีสุ (โยเคสุปิ) แม้ในที่ประกอบ	ท.	มีที่ประกอบด้วย	นโม

ศัพท์เป็นต้น		จ	ด้วย.

	 (ลงจตุตถีวิภัตติ	ในที่ประกอบด้วย	นโมศัพท์เป็นต้น)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ		นโมโยคาทีสุ,		อปิ,		จ.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน		ดึงบทว่า	 

“จตุตฺถี”	มาไว้ในสูตรนี้

ตัวอย่าง:	นโม		เต		พุทฺธ		วีรตฺถุ.			 ข้าแต่พระพุทธเจ้า	ผู้อาจหาญ	อ.ความนอบน้อม	ขอจงมี 

	 	 	 แด่พระองค์	(ปฐมา)

	 นโม		กโรหิ		นาคสฺส.	 อ.ท่าน	ขอจงกระทำ		ซึ่งการนอบน้อม	แก่พระอรหันต์	(ทุติยา)

	 นมตฺถุ		พุทฺธานํ.	 อ.การนอบน้อม	ขอจงมี	แด่พระพุทธเจ้า	ท.	(ปฐมา)

	 นมตฺถุ		โพธิยา.	 อ.การนอบน้อม	ขอจงมี	แก่พระโพธิญาณ	(ปฐมา)

	 โสตฺถิ		ปชานํ.			 อ.ความสวัสดี	ขอจงมี	แก่หมู่สัตว์	ท.	(ปฐมา)

	 สฺวาคตํ		เต		มหาราช.			 ข้าแต่มหาบพิตร	อ.การเสด็จมาดี	ขอจงมี	แก่พระองค์	(ปฐมา)

	 อโถ		เต		อทุราคตํ.			 อนึ่ง	อ.การไม่เสด็จมาร้าย	ขอจงมี	แก่พระองค์	(ปฐมา)

ทำ	ตัวรูป นาคสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	นาค

	 หลัง	นาค	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 นาค	+	ส	 =	นโมโยคาทีสฺวปิ	จ.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 นาค	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		นาคสฺส.	(แก่พระอรหันต์)

ทำ	ตัวรูป โพธิยา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	โพธิ

	 หลัง	โพธิ	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 โพธิ	+	ส	 =	นโมโยคาทีสฺวปิ	จ.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 โพธิ		ป	+	ส	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 โพธิ		ป	+	ส	 	ยา	 =	ปโต	ยา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โพธิยา.	(แก่พระโพธิญาณ)
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๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ  จตุตฺถี.

 ภาววาจิมฺหิ	 ครั้นเมื่อศัพท์อันกล่าวกิริยา	 	 สต	ิ มีอยู่,	 	 จตุตฺถ	ี อ.จตุตถีวิภัตติ	 	 โหติ	 ย่อมลง	 	 ภวิสฺสต ิ 

ในอนาคตกาล.

	 (เมื่อมีศัพท์อันกล่าวกิริยาอยู่	ลงจตุตถีวิภัตติ	ในอนาคตกาล)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

	 คำ	ว่า	“ภาวะ”	หมายถึง	กิริยา	มีวิเคราะห์ว่า	“ภวนํ		ภาโว”	(ภู	สตฺตายํ	+	ณ)	ความเป็น	ชื่อว่าภาวะ	หมาย

ถึงความปรากฏแห่งกิริยาทางกาย	 วาจา	 และใจทั้งหมด	 เช่น	 คมน	 (การเดิน),	 €าน	 (การยืน),	 สยน	 (การนอน),	 

ภาสน	(การกล่าว),	จินฺตน	(การคิด)	ได้แก่ศัพท์ที่แสดงกิริยาอาการอันเป็นภาวสาธนะนั่นเอง

ตัวอย่าง:	ปากาย		วชติ.		(ปจิตุํ		คจฺฉตีติ		อตฺโถ.)			จะไป	เพื่ออันหุงต้ม

	 โภคาย		วชติ.			 จะไป	เพื่ออันบริโภค

ทำ	ตัวรูป ปากาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปาก

	 หลัง	ปาก	ลง	สจตุตถีวิภัตติ		 ปาก	+	ส	 =	ภาววาจิมฺหิ	จตุตฺถี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	ส	เป็น	อาย	 ปาก	+	ส	 	อาย	 =	อาย	จตุตฺเถกวจนสฺส	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ปากฺ		อ	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปากฺ		อ	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปากาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปากาย.	(เพื่ออันหุงต้ม)		

สรุป จตุตถีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้  ๒ วิภัตติ

	 ๑.		จตุตถีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นกรรมเปรียบเทียบหรือกรรมของกิริยา	 แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 

เรียกว่า	 “จตุตถีกัมมะ”	 	 เช่น	 	 กฏฺ€สฺส	 	ตุวํ	 	 มญฺเญ.	 	 แปลว่า	 “ย่อมสำ	คัญ	ซึ่งท่าน	 ว่าเป็นเพียงดังไม้”,	 อปฺโป		 

สคฺคาย		คจฺฉติ.		แปลว่า	“อ.สัตว์	จำ	นวนเล็กน้อย	ย่อมไป	สู่สวรรค์”

	 ๒.		จตุตถีวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	แปลว่า	“ใน...”	เรียกว่า	“จตุตถีอาธาระ”		เช่น		ตสฺส		เม		สกฺโก		 

ปาตุรโหสิ.		แปลว่า	“อ.ท้าวสักกะ	ปรากฏแล้ว	ในสำ	นักของเรานั้น”
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หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงจตุตถีวิภัตติ

 ๑.	 แปลว่า	“แก่...,	แด่...,	เพื่อ...,	ต่อ...”	เรียกว่า	“สัมปทาน”	เป็นผู้รับ		

	 	 เช่น			อุปาสโก		พุทฺธสฺส		ปุปฺผํ		ยชติ.	

	 	 	 อ.อุบาสก	ย่อมบูชา	ซึ่งดอกไม้	แด่พระพุทธเจ้า		

	 	 	 อุปาสโก	สุทธกัตตา	ใน	ยชติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		พุทฺธสฺส	สัมปทาน	ใน	ยชติ		ปุปฺผํ	อวุตต- 

กัมมะ	ใน	ยชติ

	 ๒.		แปลว่า	“เพื่ออัน...”	ใช้กับกิริยากิตก์ที่ประกอบด้วย	ตเวปัจจัย	และตุํปัจจัย	ซึ่งลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ	

เรียกว่า	“ตุมัตถสัมปทาน”		

	 	 เช่น			อุปาสิกา		ธมฺมํ		โสตุํ		วิหารํ		คจฺฉติ.		

	 	 	 อ.อุบาสิกา	ย่อมไป	สู่วิหาร	เพื่ออันฟัง	ซึ่งธรรม		

	 	 	 อุปาสิกา	สุทธกัตตา	ใน	คจฺฉติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ธมฺมํ	อวุตตกัมมะ	ใน	โสตุํ	ๆ	ตุมัตถ-

สัมปทาน	ใน	คจฺฉติ		วิหารํ	สัมปาปุณียกัมมะ	ใน	คจฺฉติ

	 ๓.		แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 จตุตถีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นกรรมเปรียบเทียบหรือกรรมของกิริยา	 

เรียกว่า	“จตุตถีกัมมะ”		

	 	 เช่น			มูลาย		ปฏิกสฺเสยฺย.		

	 	 	 อ.ภิกษุ	พึงชักเข้าหา	สู่อาบัติเดิม

	 	 	 ภิกฺขุ	 สุทธกัตตา	 ใน	ปฏิกสฺเสยฺย	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 มูลาย	 วิเสสนะของ	 อาปตฺติยา	 ๆ	

จตุตถีสัมปาปุณียกัมมะ	ใน	ปฏิกสฺเสยฺย

	 	 เช่น			อปฺโป		สคฺคาย		คจฺฉติ.			

	 	 	 อ.สัตว์	จำ	นวนเล็กน้อย	ย่อมไป	สู่สวรรค์	

	 	 	 อปฺโป	วิเสสนะของ	สตฺโต	ๆ	สุทธกัตตา	ใน	คจฺฉติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สคฺคาย	จตุตถี- 

สัมปาปุณียกัมมะ	ใน	คจฺฉติ

	 ๔.	 แปลว่า	“ใน...”	จตุตถีวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“จตุตถีอาธาระ”		

	 	 เช่น			ตสฺส		เม		สกฺโก		ปาตุรโหสิ.		

	 	 	 อ.ท้าวสักกะ	เป็นผู้ปรากฏแล้ว	ในเรานั้น	ได้เป็นแล้ว		

	 	 	 สกฺโก	สุทธกัตตา	ใน	อโหสิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตสฺส	วิเสสนะ	ของ	เม	ๆ	จตุตถีอาธาระ	 

ใน	ปาตุรโหสิ		ปาตุ	วิกติกัตตา	ใน	อโหสิ	
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๓.๕ ปัญจมีวิภัตยัตถเภทะ

๓๐๗. อปาทาเน  ปญฺจมี.

 ปญฺจม	ีอ.ปัญจมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		อปาทาเน	ในอปาทานการก.

	 (ลงปัญจมีวิภัตติ	ในอปาทานการก)	

	 สูตรนี้มี	๒	บท.	เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

๓๐๘. ยสฺมา’ทเปติ  ภย’มาทตฺเต  วา  ต’ทปาทานํ.

 อเปต	ิ ย่อมหลีกไป	ยสฺมา  (การกา) จากการกใด		วา	ก็ดี,	 	ภยํ	อ.ความกลัว	 	ภวต	ิ ย่อมเกิด	 	ยสฺมา  

(การกา)	จากการกใด		วา	ก็ดี,		อาทตฺเต	ย่อมเรียนเอา		ยสฺมา  (การกา)	จากการกใด		วา	ก็ดี,		ตํ  (การกํ)  

อ.การกนั้น		อปาทานํ	มีชื่อว่าอปาทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (ย่อมหลีกไป	จากการกใด	ก็ดี,	 ความกลัว	 ย่อมเกิด	 จากการกใด	ก็ดี,	 ย่อมเรียนเอา	 จากการกใด	ก็ดี,	

การกนั้น	มีชื่อว่าอปาทาน)

	 สูตรนี้มี	๗	บท	คือ	ยสฺมา,		อเปติ,		ภยํ,		อาทตฺเต,		วา,		ตํ,		อปาทานํ.		เป็น	สัญญาสูตร.

	 คำ	ว่า	“อปาทาน”	หมายความว่า	เป็นที่หลีกออก		มีวิเคราะห์ว่า	“อปเนตฺวา		อิโต		อาททาตีติ		อปาทาน ํ”.		

(อป	+	อา	+	ทา	+	ยุ)	หลีกไปแล้ว	จากที่นี้	ย่อมถือเอา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอปาทาน.	(เป็นแดนหลีกออก)

อปาทาน โดยวิสยเภทะมี ๓ ประการ

 ๑.  นิทฺทิฏฺ€วิสย		คือ	อปาทานที่มีกิริยาอันเป็นที่ตั้งของชื่ออปาทานอยู่โดยตรง		มีวิเคราะห์ว่า	“นิทฺทิฏฺโ€		

วิสโย		ยสฺสาติ		นิทฺทิฏฺ€วิสโย”	แปลว่า	“ที่ตั้งของอปาทานใดถูกแสดงแล้ว	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านิทฺทิฏฺ€วิสย”	

เช่น		คามา		อเปนฺติ		มุนโย.		(อ.พระมุนี	ท.	ย่อมหลีกออก	จากหมู่บ้าน)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“คามา”	เป็นอปาทาน	 

เป็นที่หลีกออก	โดยมีกิริยา	คือ	“อเปนฺติ”	แปลว่า	ย่อมหลีกออก	ปรากฏอยู่ในประโยค	สำ	หรับนิททิฏฐวิสยอปาทาน

นั้น	มี	๒	ประการ	คือ

  ๑.๑ กายสงฺโยคปุพฺพก		มีการใช้ร่างกายเป็นหลัก	เช่น	นครา		นิคฺคโต		ราชา	(อ.พระราขา	เสด็จออก

ไปแล้ว	จากพระนคร)	ในตัวอย่างนี้	มีกิริยาอยู่ในประโยคชัดเจน	และเป็นกิริยาที่ทำ	ทางกาย
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  ๑.๒ จิตฺตสงฺโยคปุพฺพก		มีการใช้จิตเป็นหลัก	 เช่น	ปาปา		จิตฺตํ		นิวารเย	(อ.บุคคล	พึงห้าม	ซึ่งจิต	 

จากบาป)	ในตัวอย่างนี้	มีกิริยาอยู่ในประโยคชัดเจน	และเป็นกิริยาที่ทำ	ทางใจ

 ๒.  อุปาตฺตวิสย	 	 คือ	 อปาทานที่ต้องใส่กิริยาอันเป็นที่ตั้งของอปาทานเข้ามา	 มีวิเคราะห์ว่า	 “อุปาตฺโต		 

วิสโย		ยสฺสาติ		อุปาตฺตวิสโย”	แปลว่า	“ที่ตั้งของอปาทานใดถูกใส่เข้ามาแล้ว	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุปาตฺตวิสย”	

เช่น		วลาหกา		วิชฺโชตเต		วิชฺชุ.	(อ.สายฟ้า	ออกแล้ว	จากเมฆ	ย่อมส่องแสง)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“วลาหกา”	เป็น

อปาทาน	เป็นที่หลีกออก	แต่ต้องใส่กิริยาเข้ามา	ในที่นี้	ใส่กิริยาว่า	“นิกฺขมิตฺวา”	แปลว่า	ออกแล้ว	เป็นตัวเชื่อมกับ 

อปาทาน

 ๓.  อนุเมยฺยวิสย 	 คือ	 อปาทานที่สามารถรู้กิริยาอันเป็นที่ตั้งของชื่ออปาทานด้วยการคาดคะเน	 มีวิเคราะห์

ว่า	“อนุเมยฺโย		วิสโย		ยสฺสาติ		อนุเมยฺยวิสโย”	แปลว่า	“ที่ตั้งของอปาทานใดพึงถูกคาดคะเน	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าอนุเมยฺยวิสย”	เช่น		มาถุรา		ปาฏลิปุตฺเตหิ		อภิรูปา.		(อ.ชาวเมืองมถุรา	ท.	มีรูปงาม	กว่าชาวเมืองปาฏลีบุตร	ท.)		 

ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปาฏลิปุตฺเตหิ”	เป็นอปาทาน	เป็นการคาดคะเนกิริยาว่า	“อุกฺกํสยนฺติ	ย่อมยิ่งยวด”

คาถาสรุป	อปาทาน	๓

 นิทฺทิฏฺ€วิสยํ  กิญฺจิ อุปาตฺตวิสยํ  ตถา

 อนุเมยฺยวิสยญฺจาติ อปาทานํ  ติธา มตํ. (มญฺชูสา) 

อปาทานมี	๓	อย่าง	คือ	อปาทานบางอย่างมีกิริยาที่แสดงไว้	เป็นที่ตั้ง	

บางอย่างมีกิริยาที่เพิ่มเข้ามาเป็นที่ตั้ง	 บางอย่าง	 มีกิริยาที่อนุมานได้

เป็นที่ตั้ง

อปาทาน ๒

 ๑. จลอปาทาน		เป็นที่หลีกออกที่เคลื่อนไหวได้	เช่น		ธาวตา		หตฺถิมฺหา		ปติโต		องฺกุสธารี.	(อ.นายควาญ

ช้าง	ผู้ถือตะขอ	ตกแล้ว	จากช้าง	ตัววิ่งไปอยู่)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“หตฺถิมฺหา”	เป็นอปาทาน	ที่หลีกออกที่เคลื่อนไหว

ได้	

 ๒. อจลอปาทาน		เป็นที่หลีกออกที่เคลื่อนไหวไม่ได้		เช่น		ปพฺพตา		โอตรนฺติ		วนจรา.	(อ.พรานป่า	ท.	

ย่อมลง	จากภูเขา)		ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปพฺพตา”	เป็นอปาทาน	ที่หลีกออกที่เคลื่อนไหวไม่ได้.

ตัวอย่าง:	คามา		อเปนฺติ		มุนโย.			 อ.พระมุนี	ท.	ย่อมหลีกออก	จากหมู่บ้าน

	 นครา		นิคฺคโต		ราชา.		 อ.พระราชา	เสด็จออกไปแล้ว	จากพระนคร

	 วลาหกา	(นิกฺขมิตฺวา)	วิชฺโชตเต	วิชฺชุ.		 อ.สายฟ้า	ออกแล้ว	จากเมฆ	ย่อมส่องแสง	
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	 กุสูลโต		(อปเนตฺวา)	ปจติ.		 นำ	ออกแล้ว	จากฉาง	ย่อมหุง

	 มาถุรา		ปาฏลิปุตฺเตหิ		อภิรูปา.			 อ.ชาวเมืองมถุรา	ท.	เป็นผู้มีรูปงาม	กว่าชาวเมืองปาฏลีบุตร	ท. 

		 	 	 ย่อมเป็น

	 ธาวตา		หตฺถิมฺหา		ปติโต		องฺกุสธารี.		 อ.นายควาญช้างผู้ถือตะขอ	ตกแล้ว	จากช้าง	ตัววิ่งไปอยู่

	 ปพฺพตา		โอตรนฺติ		วนจรา.		 อ.พรานป่า	ท.	ย่อมลง	จากภูเขา

ภยเหตุ.	 โจรา		ภยํ		ชายติ.	 อ.ภัย	ย่อมเกิด	จากโจร

	 ตณฺหาย		ชายตี		ภยํ.	 อ.ภัย	ย่อมเกิด	จากตัณหา

	 ปาปโต		อุตฺตสติ.	 ย่อมสะดุ้งกลัว	จากบาป

อกฺขาตุ.	 อุปชฺฌายา		สิกฺขํ		คณฺหาติ.	 ย่อมเรียน	ซึ่งสิกขา	จากพระอุปัชฌาย์

	 อาจริยมฺหา		อธีเต.	 ย่อมเรียน	จากอาจารย์

	 อาจริยโต		สุณาติ.	 ย่อมฟัง	จากอาจารย์

ทำ	ตัวรูป คามา	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	คาม	

	 ตั้ง	คาม	ชื่อ	อปาทาน	 คาม	 =	ยสฺมา	ทเปติ	ภยมาทตฺเต	วาฯ

	 หลัง	คาม	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ		 คาม	+	สฺมา	 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมา	เป็น	อา		 คาม	+	สฺมา	 	อา	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 คามฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คามฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 คามา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คามา.	(จากหมู่บ้าน)

ทำ	ตัวรูป ปาปโต	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปาป	

	 ตั้ง	ปาป	ชื่อ	อปาทาน	 ปาป	 =	ยสฺมา	ทเปติ	ภยมาทตฺเต	วาฯ

	 หลัง	ปาป	ลง	โตปัจจัยในอรรถปัญจมี	 ปาป	+	โต	 =	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ.

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ		 ปาป	+	โต	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปาปโต.	(จากบาป)
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๓๐๙. ธาตุ-นามาน’มุปสคฺค-โยคาทีสฺว’ปิ  จ.

 ยํ  การกํ อ.การกใด	 	อตฺถ	ิ มีอยู่	 	ปโยเค	ในที่ประกอบ	 	ธาตุนามานํ	แห่งธาตุและนาม	ท.	 	จ	ด้วย		 

อุปสคฺคโยคาทีสุ  (โยเคสุปิ)  จ	แม้ในที่ประกอบ	ท.	มีที่ประกอบแห่งอุปสัคบทเป็นต้นด้วย,		ตํ  การก ํ	อ.การกนั้น		 

อปาทานํ มีชื่อว่าอปาทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกใดมีอยู่ในที่ประกอบแห่งธาตุและนาม	และที่ประกอบมี	อุปสัคบทเป็นต้น	การกนั้น	มีชื่อว่าอปาทาน)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	ธาตุนามานํ,	อุปสคฺคโยคาทีสุ,	อปิ,	จ.		เป็น	สัญญาสูตร.  อปิศัพท์	:	มีอรรถ	สมฺปิณฺฑน 

รวบรวมการลงปัญจมีวิภัตติ	 ในท่ามกลางกัมมการกและอปาทานการก	 หลังจากศัพท์ที่กล่าวอรรถกาลเวลา	 และ

ระยะทาง		เช่น		ปกฺขสฺมา		วิชฺฌติ		มิคํ		ลุทฺทโก.	(อ.นายพราน	ย่อมฆ่า	ซึ่งเนื้อ	จากปักษ์)	เป็นต้น.	 จศัพท์ :	มี

อรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	คือ	ให้ลงปัญจมีวิภัตติในอรรถ	“ปภุติศัพท์”เป็นต้น	และ

ในที่ประกอบ	ด้วยอรรถของปภุติศัพท์นั้นด้วย	เช่น		ยโตหํ		ภคินิ		อริยาย		ชาติยา		ชาโต.	(ดูก่อนน้องหญิง	อ.เรา	

เป็นผู้เกิดแล้ว	โดยชาติ	อันประเสริฐ	ตั้งแต่กาลใด	ย่อมเป็น)	

ธาตุ.	 พุทฺธสฺมา		ปราเชนฺติ		อญฺญติตฺถิยา.	 อ.อัญญเดียรถีย์	ท.	ย่อมพ่ายแพ้	จากพระพุทธเจ้า

	 หิมวตา		ปภวนฺติ		ปญฺจ		มหานทิโย.	 อ.แม่น้ำ	ใหญ่	ท.	ห้าสาย	ย่อมไหล	จากภูเขาหิมพานต์

	 อนวตฺตมฺหา		มหาสรา		ปภวนฺติ.	 อ.สระใหญ่	ท.	ย่อมเกิดเบื้องแรก	จากสระอโนดาต

	 อจิรวติยา		ปภวนฺติ		กุนฺนทิโย.	 อ.แม่น้ำ	น้อย	ท.	ย่อมเกิดเบื้องแรก	จากแม่น้ำ	อจิรวดี

	 กามโต		ชายตี		โสโก.	 อ.ความโศก	ย่อมเกิดขึ้น	จากกาม

	 ยสฺมา		โส		ชายเต		คินิ.	 อ.ไฟนั้น	ย่อมเกิดขึ้น	จากที่ใด

	 อุรสฺมา		ชาโต		ปุตฺโต.	 อ.บุตร	เกิดขึ้นแล้ว	จากอก

	 กมฺมโต		ชาตํ		อินฺทฺริยํ.	 อ.อินทรีย์	เกิดขึ้นแล้ว	จากกรรม

	 นาญฺญตฺร		ทุกฺขา		สมฺโภติ.	 อ.สภาพอื่น	จากทุกข์	ย่อมไม่เกิดขึ้น

	 นาญฺญํ		ทุกฺขา		นิรุชฺฌติ.	 อ.สภาพอื่น	จากทุกข์	ย่อมไม่ดับ

นาม.	 ตโต		อญฺเญน		กมฺเมน.	 ด้วยกรรมอันอื่น	จากกรรมนั้น

	 ตโต		อิตรํ.	 	 อันอื่น	จากนั้น

	 อุภโต		สุชาโต		ปุตฺโต.	 อ.บุตร	ผู้เกิดดีแล้ว	จากมารดาและบิดา	ท.	ทั้งสอง

อุปสคฺค.	 อปสาลาย		อายนฺติ		วาณิชา.	 อ.พ่อค้า	ท.	หลีกเลี่ยงจากศาลา	ย่อมมา	

	 ปริปพฺพตา		เทโว		วสฺสติ.	 อ.ฝน	ย่อมตก	เว้น	จากภูเขา



611ปัญจมีวิภัตยัตถเภทะกัณฑ์ ]

	 อาปพฺพตา		เขตฺตํ.	 อ.นา	ย่อมตั้งอยู่	ถึงภูเขา

	 อาพฺรหฺมโลกา		สทฺโท		อพฺภุคฺคจฺฉติ.	 อ.เสียง	ย่อมดังขึ้นไป	ถึงพรหมโลก

	 พุทฺธสฺมา	 	ปติ	 	สาริปุตฺโต		ธมฺมเทสนาย		อาลปติ	 	 เตมาสํ.	 	อ.พระสารีบุตร	ย่อมเรียก	 (ซึ่งภิกษุ	ท.) 

	 	 	 เพื่อการแสดงธรรม	ตลอดสามเดือน	แทนพระพุทธเจ้า

	 ฆตมสฺส		เตลสฺมา		ปติ		ททาติ.	 ย่อมให้	ซึ่งเนยใส	แทนน้ำ	มัน	แก่บุคคลนั้น

	 กนกมสฺส		หิรญฺญสฺมา		ปติ		ททาติ.	 ย่อมให้	ซึ่งทอง	แทนเงิน	แก่บุคคลนั้น

นิบาต.	 ริเต		สทฺธมฺมา		กุโต		สุขํ		ลภติ.	 อ.บุคคล	เว้น	จากพระสัทธรรม	จะได้	ซึ่งความสุข	แต่ที่ไหน

	 เต		ภิกฺขู		นานา		กุลา		ปพฺพชิตา.	 อ.ภิกษุ	ท.เหล่านั้น	บวชแล้ว	จากตระกูล	ต่างๆ		

	 วินา		สทฺธมฺมา		นตฺถญฺโญ		โกจิ		นาโถ		โลเก		วิชฺชติ.	อ.ที่พึ่ง	ไร	ๆ	มีอยู่	ในโลก,	อ.ที่พึงอื่น	เว้น 

	 	 	 จากพระสัทธรรม	ย่อมไม่มี

	 อริเยหิ		ปุถเควายํ		ชโน.	 อ.ชนนี้	ต่างหาก	จากพระอริยเจ้า	ท.

	 ยาว		พฺรหฺมโลกา		สทฺโท		อพฺภุคฺคจฺฉติ.	 อ.เกียรติศัพท์	ย่อมฟุ้งขจรไป	เพียงใด	แต่พรหมโลก

	 ปกฺขสฺมา		วิชฺฌติ		มิคํ		ลุทฺทโก.	 อ.นายพราน	ย่อมยิง	ซึ่งเนื้อ	จากปักษ์

	 มาสสฺมา		ภุญฺชติ		โภชนํ.	 ย่อมกิน	ซึ่งโภชนะ	จากเดือน

	 โกสา		วิชฺฌติ		กุญฺชรํ.	 อ.นายพราน	ย่อมยิง	ซึ่งช้าง	จากหนึ่งโกสะ	(๕๐๐	ธนู,	๑	ก.ม.)

จศัพท์.	 ยโตหํ		ภคินิ		อริยาย		ชาติยา		ชาโต.	 ดูก่อนน้องหญิง	 อ.เรา	 เป็นผู้เกิดแล้ว	 โดยชาติ	 อันประเสริฐ 

	 	 	 ตั้งแต่กาลใด	ย่อมเป็น

	 ยโต		สรามิ		อตฺตานํ.	 อ.เรา	ย่อมระลึกได้	ซึ่งตน	แต่กาลใด

	 ยโต		ปตฺโตสฺมิ		วิญฺญุตํ.	 อ.เรา	เป็นผู้ถึงแล้ว	ซึ่งความเป็นผู้รู้เดียงสา	ย่อมเป็น	แต่กาลใด

	 ยตฺวาธิกรณเมนํ.	 ซึ่งบุคคลนั้น	เพราะเหตุใด

	 ยโต		ปภุติ.		 จำ	เดิม	แต่กาลใด

	 ยโต		ปฏฺ€าย.	 จำ	เดิม	แต่กาลใด

	 ตโต		ปฏฺ€าย.	 จำ	เดิม	แต่กาลนั้น
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ทำ	ตัวรูป หิมวตา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	หิมวนฺตุ

	 ตั้ง	หิมวนฺตุ	ชื่อ	อปาทาน	 หิมวนฺตุ	 =	ธาตุนามานมุปสคฺคฯ

	 หลัง	หิมวนฺตุ	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 หิมวนฺตุ	+	สฺมา		 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลังจาก	นฺตุปัจจัย	ตั้ง	สฺมา	เป็น	นา	 หิมวนฺตุ	+	สฺมา	 	นา	 =	อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตฯ

	 เพราะนา	แปลง	นฺตุ	กับ	นา	เป็น	ตา	 หิมว		นฺตุ+นา	 	ตา	 =	โตติตา	สสฺมึนาสุ

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		หิมวตา.	(จากภูเขาหิมพานต์)		

ทำ	ตัวรูป ยโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ย

	 ตั้ง	ย	ชื่อ	อปาทาน	ในอรรถของ	ปภุติ	 ย	 =	จศัพท์ใน	ธาตุนามานมุปสคฺคฯ

	 หลัง	ย	ลง	โตปัจจัยในอรรถปัญจมี	 ย	+	โต		 =	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ	 ย	+	โต	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ยโต.	(แต่...ใด)		

๓๑๐. รกฺขณตฺถาน’มิจฺฉิตํ.

 ยํ  การกํ	อ.การกใด		อิจฺฉิต	ํถูกปรารถนาแล้ว		ปโยเค	ในที่ประกอบ		รกฺขณตฺถานํ  ธาตูน ํ	แห่งธาตุ	ท.	 

อันมีอรรถการรักษา,		ตํ  การกํ อ.การกนั้น		อปาทานํ มีชื่อว่าอปาทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกใดที่ถูกปรารถนาในที่ประกอบแห่งธาตุที่มีอรรถการรักษา	การกนั้น	มีชื่อว่าอปาทาน)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		รกฺขณตฺถานํ,		อิจฺฉิตํ.		เป็น	สัญญาสูตร.  จศัพท์ที่ตามมามีอรรถ	:	อวุตตสมุจจยะ 

รวบรวมเอาอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	 คือ	 อนิจฺฉิตการก	 การกที่ไม่ถูกปรารถนา	 เช่น	 ปาปา	 	 จิตฺตํ	 	 นิวารเย	

(อ.บุคคล	พึงห้าม	ซึ่งจิต	จากบาป)

ตัวอย่าง:	กาเก		รกฺขนฺติ		ตณฺฑุลา.	 อ.ชน	ท.	ย่อมรักษา	ซึ่งกา	ท.	จากข้าวสาร

	 ยวา		ปฏิเสเธนฺติ		คาโว.	 อ.ชน	ท.	ย่อมห้าม	ซึ่งวัว	ท.	จากข้าวบาร์เล่ย์

	 ปาปา		จิตฺตํ		นิวารเย.			 อ.บุคคล	พึงห้าม	ซึ่งจิต	จากบาป

	 ปาปา		นิวาเรนฺติ.	 ย่อมห้าม	จากบาป
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	 ราชโต	วา	โจรโต		วา		อคฺคิโต		วา		อุทกโต		วา		นานาภยโต		วา		นานาโรคโต		วา		นานาอุปทฺทวโต	 

	 วา		อารกฺขํ		คณฺหนฺตุ.		 จงถือเอา	 ซึ่งการอารักขา	 จากพระราชา	 ก็ดี	 จากโจร	 ก็ดี	 

	 	 	 จากไฟ	ก็ดี	จากน้ำ		ก็ดี	จากภัยต่าง	ๆ	ก็ดี	จากโรคต่าง	ๆ	ก็ดี	 

	 	 	 จากอันตรายต่าง	ๆ	ก็ดี

ทำ	ตัวรูป ปาปา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปาป

	 ตั้ง	ปาป	ชื่อ	อปาทาน	 ปาป	 =	จศัพท์ใน	รกฺขณตฺถานมิจฺฉิตํ.

	 หลัง	ปาป	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 ปาป	+	สฺมา		 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมา	เป็น	อา	 ปาป	+	สฺมา	 	อา	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 ปาปฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปาปฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปาปา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปาปา.	(จากบาป)		

ทำ	ตัวรูป ราชโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราช

	 ตั้ง	ราช	ชื่อ	อปาทาน		 ราช	 =	รกฺขณตฺถานมิจฺฉิตํ.

	 หลัง	ราช	ลง	โตปัจจัยในอรรถปัญจมี	 ราช	+	โต		 =	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ	 ราช	+	โต	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ราชโต.	(แต่พระราชา)		

๓๑๑. เยน  วา’ทสฺสนํ.

 เยน  การเกน  อทสฺสนํ อ.อันการกใดไม่เห็น			อิจฺฉิต	ํถูกปรารถนาแล้ว,		ตํ  การกํ	อ.การกนั้น		อปาทานํ 

มีชื่อว่าอปทาน		โหติ	ย่อมเป็น		วา	บ้าง.

	 (การไม่เห็นโดยการกใด	อันผู้หลบซ่อนปรารถนาแล้ว	การกนั้น	มีชื่อว่าอปาทาน	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	เยน,	วา,	อทสฺสนํ.		เป็น	สัญญาสูตร.	(คนหลบซ่อนเป็นกัตตา	คนค้นหาเป็นอปาทาน)

ตัวอย่าง:	อุปชฺฌายา		อนฺตรธายติ		สิสฺโส.			 อ.ศิษย์	ย่อมหายไป	จากพระอุปัชฌาย์

	 มาตาปิตูหิ		อนฺตรธายติ		ปุตฺโต.	 อ.บุตร	ย่อมหายไป	จากมารดาและบิดา	ท.
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ทำ	ตัวรูป อุปชฺฌายา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อุปชฺฌาย

	 ตั้ง	อุปชฺฌาย	ชื่อ	อปาทาน	 อุปชฺฌาย	 =	เยน	วาทสฺสนํ.

	 หลัง	อุปชฺฌาย	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 อุปชฺฌาย	+	สฺมา		 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมา	เป็น	อา	 อุปชฺฌาย	+	สฺมา	 	อา	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 อุปชฺฌายฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อุปชฺฌายฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อุปชฺฌายา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อุปชฺฌายา.	(จากพระอุปัชฌาย์)		

๓๑๒. ทูร’นฺติก’ทฺธ-กาล-นิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสาโยค-วิภตฺต’ารปฺปโยค-สุทฺธปฺ-ปโมจน-เหตุ- 

วิวิตฺตปฺ-ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺธน-คุณวจน-ปญฺห-กถน-โถก’ากตฺตูสุ  จ.

 ยํ  การกํ	 อ.การกใด	 	 อตฺถ	ิ มีอยู่	 	 ทูรนฺติกทฺธ-กาล-นิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสาโยค-วิภตฺตารปฺปโยค-

สุทฺธปฺ-ปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺ-ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺธน-คุณวจน-ปญฺห-กถน-โถกากตฺตูสุ  จ	 ในที่ประกอบ

แห่งทูรศัพท์	 และศัพท์อันมีอรรถทูร,	 ที่ประกอบแห่งอนฺติกศัพท์และศัพท์อันมีอรรถอนฺติก,	 ที่แสดงประมาณแห่งระยะ

ทาง	 และกาลเวลา,	 ที่ลบ	 ตฺวาปัจจยันตบท,	 ที่ประกอบแห่งทิสาศัพท์และศัพท์อันมีอรรถทิศ,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์ 

	อันมีอรรถจำ	แนก,	ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการงดเว้น,	ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถความหมดจด,	ที่ประกอบ

แห่งศัพท์อันมีอรรถการพ้น,	 ที่ประกอบแห่งเหตุศัพท์และศัพท์อันมีอรรถเหตุ,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถความ

สงบ,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการประมาณ,	 ที่ประกอบแห่งปุพฺพศัพท์เป็นต้น,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถ

การผูก,	การกล่าวซึ่งคุณ,	การถาม,	การตอบ,	ศัพท์อันมีอรรถว่าเล็กน้อย,	และศัพท์อันกล่าวอรรถเหตุอันไม่ใช่เหตุ 

กัตตา	ท.	ด้วย		ตํ  การกํ	อ.การกนั้น		อปาทานํ	มีชื่อว่าอปาทาน		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกใด	มีอยู่		ในที่ประกอบแห่งทูรศัพท์และศัพท์อันมีอรรถทูร,	ที่ประกอบแห่งอนฺติกศัพท์	และศัพท์อันมี	

อรรถอนฺติก,	ที่แสดงประมาณแห่งระยะทาง	และกาลเวลา,	ที่ลบ	ตฺวาปัจจยันตบท,	ที่ประกอบแห่งทิสาศัพท์	และศัพท์	

อันมีอรรถทิศ,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถจำ	แนก,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการงดเว้น,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์	

อันมีอรรถความหมดจด,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการพ้น,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถเหตุ,	 ที่ประกอบแห่ง

ศัพท์อันมีอรรถความสงบ,	 ที่ประกอบแห่งศัพท์อันมีอรรถการประมาณ,	 ที่ประกอบแห่งปุพฺพศัพท์เป็นต้น,	 ที่ประกอบ

แห่งศัพท์อันมีอรรถการผูก,	การกล่าวซึ่งคุณ,	การถาม,	การตอบ,	ศัพท์อันมีอรรถว่าเล็กน้อย	และศัพท์อันกล่าวอรรถ

เหตุอันไม่ใช่เหตุกัตตา	การกนั้น		มีชื่อว่าอปาทาน)
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	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ		อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	

คือ	ให้ลง	ทุติยาวิภัตติ	ตติยาวิภัตติ	และฉัฏฐีวิภัตติ	ในอรรถปัญจมีวิภัตติได้ตามสมควรแก่อุทาหรณ์	เช่น		ทูรํ		คามํ		 

อาคโต,		ทูเรน		คาเมน		อาคโต.	แปลว่า	“มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล”	(ทูรโต		คามา		อาคโตติ		อตฺโถ.),		ฉนฺนวุตีนํ		 

ปาสณฺฑานํ	 	ปวรํ	 	ยทิทํ	 	สุคตวินโย.	 (อ.คำ	แนะนำ	ของพระสุคตเจ้าพระองค์ใด	มีอยู่	 อ.คำ	แนะนำ	ของพระสุคตเจ้า	

พระองค์นั้น	ประเสริฐ	กว่าลัทธิปาสัณฑะ	ท.	๙๖	ลัทธิ)

ตัวอย่าง:	กีวทูโร		อิโต		นฬการคาโม.	 อ.หมู่บ้านช่างสาน	ไกลเท่าไร	จากที่นี้

	 ตโต		หเว		ทูรตรํ		วทนฺติ.	 อ.ชน	ท.	ย่อมกล่าว	ว่าไกลกว่า	กว่าฟ้าและดินนั้นนั่นเทียว

	 คามโต		นาติทูเร.	 ในที่ไม่ไกล	จากหมู่บ้าน

	 อารกา	เต	โมฆปุริสา	อิมสฺมา	ธมฺมวินยา.	 อ.โมฆบุรุษ	ท.	เหล่านั้น	เป็นผู้ไกล	จากพระธรรมวินัยนี้

	 อารกา		เตหิ		ภควา.	 อ.พระผู้มีพระภาค	เป็นผู้ไกล	จากบุคคล	ท.เหล่านั้น

ทูร.	 ทูรโตว		นมสฺสนฺติ.	 ย่อมนอบน้อม	แต่ที่ไกลเทียว

	 อทฺทส		ทูรโตว		อาคจฺฉนฺตํ.	 ได้เห็นแล้ว	ซึ่งชน	ผู้มาอยู่	แต่ที่ไกลเทียว

อนฺติก.	 อนฺติกํ		คามา.	 อ.ที่ใกล้	แห่งหมู่บ้าน	(ลงปัญจมีในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ)

	 อาสนฺนํ		คามา.	 อ.ที่ใกล้	แห่งหมู่บ้าน

	 สมีปํ		คามา.		 อ.ที่ใกล้	แห่งหมู่บ้าน

ทุติยา.	 ทูรํ		คามํ		อาคโต.	 มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล

	 อนฺติกํ		คามํ		อาคโต.	 มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันใกล้

	 อาสนฺนํ		คามํ		อาคโต.	 มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันใกล้

ตติยา.	 ทูเรน		คาเมน		อาคโต.	 มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล

	 ทูรํ		คาเมน		วา		อาคโต.	 หรือ	มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันไกล

	 อนฺติกํ		คาเมน		วา		อาคโต.	 หรือ	มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันใกล้

	 อาสนฺนํ		คาเมน		วา		อาคโต.	 หรือ	มาแล้ว	จากหมู่บ้าน	อันใกล้

	 อิโต		มถุราย		จตูสุ		โยชเนสุ		สงฺกสฺสํ.	 อ.สังกัสสนคร	มีอยู่	ในโยชน์	ท.	๔	แต่เมืองมถุรานี้

	 ราชคหโต	ปญฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก	สาวตฺถิ.		อ.เมืองสาวัตถี	มีอยู่	ในที่สุดแห่งโยชน์	๔๕	แต่เมืองราชคฤห์

	 อิโต		เอกนวุติกปฺปมตฺถเก		วิปสฺสี		ภควา		โลเก		อุทปาทิ.		อ.พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี	ได้เสด็จ	

	 	 	 อุบัติ	ขึ้นแล้ว	ในโลก	ในที่สุดแห่ง	๙๑	กัป	แต่ภัทรกัปนี้



616 รูปสิทธิทีปนี [ ๓.การก

	 อิโต		วสฺสสหสฺสจฺจเยน		พุทฺโธ		โลเก		อุปฺปชฺชิสฺสติ.	อ.พระพุทธเจ้า	จักเสด็จอุบัติขึ้น	ในโลก	ในกาล

	 	 	 อันล่วงไป	แห่งพันแห่งปี	จากปีนี้

ทุติยตฺถ.	ปาสาทา		สงฺกเมยฺย.	(อภิรุหิตฺวา)	 ขึ้นแล้ว	สู่ปราสาท	พึงย้าย.	(ตฺวาปจฺจยนฺตโลป)

	 หตฺถิกฺขนฺธา		สงฺกเมยฺย.	(อภิรุหิตฺวา)	 ขึ้นแล้ว	สู่คอช้าง	พึงย้าย

	 อภิธมฺมา		ปุจฺฉนฺติ.	(สุตฺวา)	 ฟังแล้ว	ซึ่งพระอภิธรรม	ย่อมถาม

สัตตมี.	 อาสนา		วุฏฺ€เหยฺย.	(นิสีทิตฺวา)	 นั่งแล้ว	บนอาสนะ	พึงลุกขึ้น.	(ตฺวาปจฺจยนฺตโลป)

ทิ.วาจี.	 อิโต		สา		ปุริมา		ทิสา.	 อ.ทิศนั้น	เป็นทิศตะวันออก	แต่ภูเขาสุเนรุนี้

	 อิโต		สา		ทกฺขิณา		ทิสา.	 อ.ทิศนั้น	เป็นทิศใต้	แต่ภูเขาสิเนรุนี้

	 อิโต		สา		ปจฺฉิมา		ทิสา.	 อ.ทิศนั้น	เป็นทิศตะวันตก	แต่ภูเขาสิเนรุนี้

	 อิโต		สา		อุตฺตรา		ทิสา.	 อ.ทิศนั้น	เป็นทิศเหนือ	แต่ภูเขาสิเนรุนี้

	 อวีจิโต		อุปริ		ภวคฺคา.	 ถึงเบื้องบนแห่งภวัคคภูมิ	แต่นรกอเวจี

	 อุทฺธํ		ปาทตลา.	 ในเบื้องบน	แต่ฝ่าเท้า

	 อโธ		เกสมตฺถกา.	 ในเบื้องล่าง	แต่ที่สุดแห่งผม

ทิสตฺถ.	 ปุรตฺถิมโต.	 	 จากทิศตะวันออก	หรือในทิศตะวันออก

	 ทกฺขิณโต.	 	 จากทิศใต้	หรือในทิศใต้

วิภตฺต.	 ยโต	ปณีตตโร	วา	วิสิฏฺ€ตโร	วา	นตฺถิ.	 อ.ธรรม	อันประณีตกว่า	หรือ	หรือว่าประเสริฐกว่า	

	 	 	 กว่าพระนิพพานใด	ย่อมไม่มี

	 อตฺตทนฺโต		ตโต		วรํ.	 อ.บุคคลผู้มีตนอันฝึกแล้ว	ประเสริฐ	กว่าม้าอาชาไนยเป็นต้นนั้น

	 กิญฺจาปิ		ทานโต		สีลเมว		วรํ.	 อ.ศีลนั่นเทียว	ประเสริฐ	กว่าทาน	แม้ก็จริง

	 ตโต		มยา		สุตา		อสฺสุตเมว		พหุตรํ.	 อ.ศิลปะ	อันเรา	ยังไม่ได้ฟังเทียว	มากกว่า	กว่าศิลปะ	อันเรา	

	 	 	 ฟังแล้วนั้น

	 สีลเมว		สุตา		เสยฺโย.	 อ.ศีลนั่นเทียว	ประเสริฐ	กว่าสุตะ

	 ฉนฺนวุตีนํ		ปาสณฺฑานํ		ปวรํ		ยทิทํ		สุคตวินโย.			อ.คำ	แนะนำ	ของพระสุคตเจ้าพระองค์ใด	มีอยู่	อ.คำ	แนะนำ		 

	 	 	 ของพระสุคตเจ้าพระองค์นั้น	ประเสริฐ	กว่าลัทธิปาสัณฑะ	ท.		

	 	 	 ๙๖	ลัทธิ

อารติ.	 อสทฺธมฺมา		อารติ.	 อ.การงดเว้น	จากอสัทธรรม	(เมถุนธรรม)

	 วิรติ		ปาปา.		 อ.การงดเว้น	จากบาป
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	 ปาณาติปาตา		เวรมณี.	 อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น	จากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป

	 อทินฺนาทานา		ปฏิวิรโต.	 อ.ผู้งดเว้นแล้ว	จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

	 อปฺปฏิวิรโต		มุสาวาทา.	 ไม่งดเว้นแล้ว	จากการพูดเท็จ

สุทฺธ.	 โลภนีเยหิ		ธมฺเมหิ		สุทฺโธ		อสํสฏฺโ€.	 เป็นผู้หมดจด	ไม่ระคนแล้ว	จากธรรม	ท.	อันบุคคลพึงอยากได้

	 มาติโต		จ		ปิติโต		จ		สุทฺโธ		อนุปกฺกุฏฺโ€		อครหิโต.		ผู้บริสุทธิ์	จากฝ่ายแม่ด้วย	จากฝ่ายพ่อด้วย	

	 	 	 ไม่ถกูด่าแลว้	ไม่ถกูติเตียนแลว้	(แปลง	อ	ุเป็น	อ	ิ=	อสิมฺห	ิใน		

	 	 	 ปิตาทีนมสิมฺหิ)

ปโมจน.	ปริมุตฺโต		ทุกฺขสฺมาติ		วทามิ.	 อ.เรา	ย่อมกล่าว	ว่า	พ้นแล้ว	จากทุกข์

	 มุตฺโต		มารพนฺธนา.	 พ้นแล้ว	จากเครื่องผูกคือมาร

	 น		เต		มุจฺจนฺติ		มจฺจุนา.	 อ.สัตว์	ท.เหล่านั้น	ย่อมไม่พ้น	จากความตาย

	 มุตฺโตหํ		สพฺพปาเสหิ.	 อ.เรา	เป็นผู้พ้นแล้ว	จากบ่วงทั้งปวง	ท.	ย่อมเป็น

เหตุ.	 กสฺมา		นุ		ตุมฺหํ		ทหรา		น		มียเร.	 อ.คนหนุ่ม	ท.	ในตระกูล	ของท่านธัมมปาละ	ย่อมไม่ตาย	

	 	 	 เพราะเหตุอะไรหนอ

	 กสฺมา		อิเธว		มรณํ		ภวิสฺสติ.	 อ.ความตาย	จักมี	ในที่นี้นั่นเทียว	เพราะเหตุไร	

	 กสฺมา		เหตุนา.	 เพราะเหตุอะไร

	 ยสฺมา		จ		กมฺมานิ		กโรนฺติ.	 อ.ชน	ท.	ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	ท.	เพราะเหตุใดแล

	 ยสฺมาติห		ภิกฺขเว.	 ดูก่อนภิกษุ	ท.	ในโลกนี้	เพราะเหตุใด

	 ตสฺมาติห		ภิกฺขเว		เอวํ		สิกฺขิตพฺพํ.	 ดูก่อนภิกษุ	ท.	เพราะเหตุนั้น	อ.สิกขาบท	อันเธอ	ท.	พึงศึกษา	

	 	 	 อย่างนี้	ในศาสนานี้

	 ตสฺมา		พุทฺโธสฺมิ		พฺราหฺมณ.	 ดูก่อนพราหมณ์	เพราะเหตุนั้น	อ.เรา	เป็นพระพุทธเจ้า	ย่อมเป็น

	 ยสฺมา		การณา.	 เพราะเหตุใด

	 ตสฺมา		การณา.	 เพราะเหตุนั้น

	 กึการณา.	 	 เพราะเหตุอะไร

	 ตํ		กิสฺส		เหตุ.	 อ.ข้อนั้น	เพราะเหตุอะไร.	(ฉัฏฐี)

เหตฺวตฺถ.	กิสฺส		ตุมฺเห		กิลมถ.	 อ.เธอ	ท.	ย่อมลำ	บาก	เพราะเหตุอะไร.

ตติยา.	 เกน		เหตุนา.	 เพราะเหตุอะไร

	 เกน		การเณน.	 เพราะเหตุอะไร
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	 เยนมิเธกจฺเจ		สตฺตา.	 อ.สัตว์	ท.	บางพวก	ในโลกนี้	(มีอายุยืนยาว)	เพราะเหตุใด

	 เตน		นิมิตฺเตน.	 เพราะเหตุนั้น

	 เตน		วุตฺตํ.	 	 เพราะเหตุนั้น	(อ.คำ	นั่น	อันท่าน)	กล่าวแล้ว

วิวิตฺต.	 วิวิตฺโต		ปาปกา		ธมฺมา.	 สงบแล้ว	จากธรรม	อันเป็นอกุศล

	 วิวิจฺเจว		กาเมหิ.	 สงบแล้วนั่นเทียว	จากกาม	ท.

	 วิวิจฺจ		อกุสเลหิ		ธมฺเมหิ.	 สงบแล้ว	จากธรรม	ท.	อันเป็นอกุศล

ตติยา.	 อายามโต		จ		วิตฺถารโต		จ		โยชนํ		คมฺภีรโต		จ		ปุถุลโต		จ		โยชนํ		จนฺทภาคาย		ปริมาณํ.		อ.โยชน์	โดยความ 

	 	 	 ยาวด้วย	โดยความกว้างด้วย	อ.โยชน์	โดยความลึกด้วย	โดย 

	 	 	 ความหนาด้วย	เป็นขนาด	แห่งแม่น้ำ		ชื่อว่าจันทภาคา	ย่อมเป็น

	 ปริกฺเขปโต		นวโยชนสตปริมาโณ		มชฺฌิมปเทโส.		อ.มัชฌิมประเทศ	มีร้อยแหงโยชน์เก้า	โดยรอบ

	 ทีฆโส		นว		วิทตฺถิโย		สุคตวิทตฺถิยา		ปมาณิกา		กาเรตพฺพา.		อ.คืบ	ท.	เก้า	โดยความยาว	โดยคืบ	ของพระสุคต	 

	 	 	 อันภิกษุ	พึงให้กระทำ		ให้เป็นผ้าอันประกอบ	ด้วยประมาณ

ทำ	ตัวรูป อิโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อิม

	 ตั้ง	อิม	ชื่อ	อปาทาน		 อิม	 =	ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานฯ

	 หลัง	อิม	ลง	โตปัจจัยในอรรถปัญจมี	 อิม	+	โต		 =	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ	 อิม	+	โต	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 เพราะโตปัจจัย	แปลง	อิม	เป็น	อิ	 อิม	 	อิ	+	โต	 =	อิมสฺสิ	ถํทานิหโตเธสุ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อิโต.	(แต่...นี้)		

ทำ	ตัวรูป กสฺมา	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กึ

	 ตั้ง	กึ	ชื่อ	อปาทาน	 กึ	 =	ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานฯ

	 หลัง	กึ	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 กึ	+	สฺมา		 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 เพราะสฺมาวิภัตติ	แปลง	กึ	เป็น	ก	 กึ	 	ก	+	สฺมา		 =	เสเสสุ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กสฺมา.	(เพราะอะไร)		

ทำ	ตัวรูป การณํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	การณ

	 หลัง	การณ	ลง	อํทุติยาในอรรถอปาทาน	 การณ	+	อํ		 =	จศัพท์ใน	ทูรนฺติกทฺธกาลฯ

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 การณฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 การณฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 การณํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		การณํ.	(เพราะเหตุอะไร)		

ทำ	ตัวรูป คาเมน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	คาม

	 หลัง	คาม	ลงนาตติยาในอรรถปัญจมี	 คาม	+	นา	 =	จศัพท์ใน	ทูรนฺติกทฺธกาลฯ

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 คาม	+	นา		 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 คามฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คามฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 คาเมน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คาเมน.	(จากหมู่บ้าน)		

ทำ	ตัวรูป การเณน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	การณ

	 หลัง	การณ	ลงนาตติยาในอรรถเหตุ	 การณ	+	นา	 =	เหตฺวตฺเถ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 การณ	+	นา		 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 การณฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 การณฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 การเณน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		การเณน.	(เพราะเหตุอะไร)		

ทำ	ตัวรูป กิสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กึ

	 หลัง	กึ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติในอรรถอปาทาน	 กึ	+	ส	 =	จศัพท์ใน	ทูรนฺติกทฺธกาลฯ

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคคหิต	 กิ				ํ+	ส	 =	พฺยญฺชเน	จ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 กิ	+	สฺ	-	ส	 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กิสฺส.	(เพราะอะไร)		

ทำ	ตัวรูป อายามโต	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อายาม

	 หลัง	อายาม	ลง	โตปัจจัยในอรรถตติยา	 อายาม	+	โต		 =	กฺวจิ	โต	โยควิภาคะใน...

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ	 อายาม	+	โต	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อายามโต.	(โดยความยาว)		
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๓๑๓. ทีโฆเรหิ.

 สฺมา	อ.สฺมาวิภัตติ		ปรํ	อันเป็นเบื้องหลัง		ทีโฆเรหิ	จากทีฆศัพท์และโอรศัพท์	ท.		โส	แปลงเป็น	โส		โหติ  

ย่อมเป็น		วา	บ้าง.

	 (หลังจาก	ทีฆศัพท์และโอรศัพท์	แปลง	สฺมาวิภัตติเป็น	โส	บ้าง)

	 สูตรนี้มีบทเดียว.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

ตัวอย่าง:	ทีฆโส,		ทีฆมฺหา		วา.			 จากส่วนยาว.		(ทีฆ	+	สฺมา)

	 โอรโส,		โอรมฺหา		วา.			 จากฝั่งนี้.		(โอร	+	สฺมา)

ตติยา.	 โยชนํ		อายาเมน		โยชนํ		อุพฺเพเธน		สาสปราสิ.	อ.กองเมล็ดผักกาด	หนึ่งโยชน์	โดยความยาว	หนึ่งโยชน์	

	 	 	 โดยความสูง	

ทำ	ตัวรูป ทีฆโส	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทีฆ

	 ตั้ง	ทีฆ	ชื่อ	อปาทาน	 ทีฆ	 =	ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานฯ

	 หลัง	ทีฆ	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ		 ทีฆ	+	สฺมา	 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลังจากทีฆศัพท์	แปลง	สฺมา	เป็น	โส		 ทีฆ	+	สฺมา	 	โส	 =	ทีโฆเรหิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทีฆโส.	(จากส่วนยาว)	

ปุพฺพ.	 ปุพฺเพว		เม		ภิกฺขเว		สมฺโพธา.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.	 ในกาลก่อนนั่นเทียว	 แต่กาลเป็นที่ตรัสรู้ 

	 	 ของเรา

	 อิโต		ปุพฺเพ		นาโหสิ.	 ในกาลก่อน	แต่กาลนี้	ไม่ได้มีแล้ว

	 ตโต		ปรํ		ปจฺจนฺติมา		ชนปทา.	 อ.ชนบท	ท.	อันเป็นชายแดน	ในเบื้องหลัง	แต่ที่นั้น

	 ธาตุลิงฺเคหิ		ปรา		ปจฺจยา.	 อ.วิภัตติและปัจจัยท.	ย่อมลง	เป็นเบื้องหลัง	จากธาตุและลิงค์	ท.

	 ตโต		อปเรน		สมเยน.	 ในสมัยอื่นอีก	จากสมัยนั้น

	 ตโต		อุตฺตริมฺปิ.	 แม้ยิ่ง	กว่าบุคคลนั้น

พนฺธน.	 สตสฺมา		พทฺโธ		นโร		รญฺญา.	 อ.นรชน	อันพระราชา	ผูกมัดแล้ว	เพราะหนี้	๑๐๐

	 อิสฺสริยา		ชนํ		รกฺขติ		ราชา.	 อ.พระราชา	ย่อมรักษา	ซึ่งหมู่ชน	เพราะความเป็นใหญ่

	 สีลโต		นํ		ปสํสนฺติ.	 อ.ชน	ท.	ย่อมสรรเสริญ	ซึ่งบุคคลนั้น	เพราะศีล
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	 ปญฺญาย		วิมุตฺตมโน.	 อ.ผู้มีใจอันหลุดพ้นแล้ว	เพราะปัญญา

ปญฺห.	 กุโตสิ		ตฺวํ.	 อ.ท่าน	เป็นผู้มาแล้ว	จากที่ไหน	ย่อมเป็น

	 กุโต		ภวํ.	 อ.ท่านผู้เจริญ	ย่อมมา	จากที่ไหน

กถน.	 ปาฏลิปุตฺตโต.	 จากเมืองปาฏลีบุตร

กรณตฺถ.	โถกา		มุจฺจติ.	 ย่อมพ้น	ด้วยเล็กน้อย

	 อปฺปมตฺตกา		มุจฺจติ.	 ย่อมพ้น	ด้วยประมาณเล็กน้อย

	 กิจฺฉา		มุจฺจติ.	 ย่อมพ้น	ด้วยความลำ	บาก

ญาปก.	 กมฺมสฺส		กตตฺตา		อุปจิตตฺตา		อุสฺสนฺนตฺตา		วิปุลตฺตา		อุปฺปนฺนํ		โหติ		จกฺขุวิญฺญาณํ.		อ.จักขุวิญญาณ 

	 	 เป็นวิญญาณอันเกิดขึ้นแล้ว	 ย่อมเป็น	 เพราะความที่แห่งกรรม 

	 	 ถูกกระทำ	แล้ว	ถูกสั่งสมแล้ว	มากขึ้นแล้ว	แผ่ขยายออกไป

	 น		ตาวิทํ		นามรูปํ		อเหตุกํ		สพฺพตฺถ		สพฺพทา		สพฺเพสญฺจ		เอกสทิสภาวาปตฺติโต.	อ.นามรูปนี้	เป็นสภาพ

	 	 ไม่มีเหตุ	ย่อมเป็น	หามิได้	ก่อน	เพราะ-	ครั้นเมื่อความที่

	 	 แห่งนามรูปน้ันไม่มีเหตุ	มีอยู่	-เป็นธรรมชาติถึงซ่ึงความเป็น	

	 	 เหมือนกันอย่างเดียวกัน	แห่งสัตว์	ท.	ทั้งปวง	ในภูมิ	ท.	ทั้งปวง 

		 	 ในกาลทุกเมื่อ	

 หุตฺวา  อภาวโตนิจฺจา อุทยพฺพยปีฬนา

 ทุกฺขา  อวสวตฺติตฺตา อนตฺตาติ  ติลกฺขณํ.

อ.อรรถนี้	 ว่า	 อ.สังขารธรรม	 ท.	 เป็นสภาพไม่เที่ยง	 เพราะความมี	  

แล้วไม่มี	 เป็นทุกข์	 เพราะการถูกความเกิดและความเสื่อม	 เบียดเบียน	

เป็นอนัตตา	เพราะความไม่เป็นไปในอำ	นาจ	เป็นไตรลักษณ์	ย่อมเป็น

๓๑๔. การณตฺเถ  จ.

 ปญฺจม	ีอ.ปัญจมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		การณตฺเถ		จ	ในอรรถเหตุด้วย.

	 (ลงปัญจมีวิภัตติ	ในอรรถชนกเหตุ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:		มีอรรถ	อนุกฑฺฒน		ดึงบทว่า	“ปญฺจมี”	มาไว้ในสูตรนี้
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ตัวอย่าง:	อนนุโพธา		อปฺปฏิเวธา		จตุนฺนํ		อริยสจฺจานํ		ยถาภูตํ		อทสฺสนา		เอวมิทํ		ทีฆมทฺธานํ		สนฺธาวิตํ		สํสริตํ.	

	 	 อ.ทางไกล	อันยาวนี้	อันเราด้วย	อันท่าน	ท.ด้วย	เร่ร่อนไปแล้ว	

	 	 ท่องเที่ยวไปแล้ว	อย่างนี้	เพราะไม่ตรัสรู้	เพราะไม่แทงตลอด	

	 	 เพราะการไม่เห็น	ตามความเป็นจริง	ซึ่งอริยสัจจ์	ท.	๔

	 อวิชฺชาปจฺจยา		สงฺขารา.			 อ.สังขาร	ท.	ย่อมมี	เพราะปัจจัยคืออวิชชา

	 สงฺขารปจฺจยา		วิญฺญาณํ.	 อ.วิญญาณ	ย่อมมี	เพราะสังขารเป็นปัจจัย	

	 อวิชฺชาย		เตฺวว		อเสสวิราคนิโรธา		สงฺขารนิโรโธ.		ส่วนว่า	อ.ความดับแห่งสังขาร	ย่อมมี	เพราะความดับ	

	 	 ด้วยอรหัตมรรคโดยไม่มีเหลือ	แห่งอวิชชานั่นเทียว

	 สงฺขารนิโรธา		วิญฺญาณนิโรโธ.	 อ.ความดับแห่งวิญญาณ	ย่อมมี	เพราะการดับแห่งสังขาร

	 วิญฺญาณนิโรธา		นามรูปนิโรโธ.	 อ.ความดับแห่งนามรูป	ย่อมมี	เพราะการดับแห่งวิญญาณ

เหตุ ๓ 

 ๑. ชนกเหตุ (การกเหตุ)	 เหตุทำ	ให้เกิดขึ้น	 เช่น	 	พีชาย	 	องฺกุโร	 	 ชายติ.	 แปลว่า	 “อ.หน่อ	ย่อมงอกขึ้น	

เพราะเมล็ด”	เมล็ดของผักหรือผลไม้เป็นต้น	เป็นเหตุให้เกิดการแทงหน่อ	งอกขึ้นของกล้าไม้	(ปัญจมีวิภัตติ)

 ๒. สัมปาปกเหตุ เหตุทำ	ให้ถึง	เช่น		นาวาย		ตีรํ		ปาปุณาติ.	แปลว่า	“ย่อมถึง	ซึ่งฝั่ง	เพราะเรือ”	เรือเป็น

พาหนะเป็นเหตุให้คนไปถึงฝั่งแม่น้ำ	หรือฝั่งทะเลเป็นต้นได้	(ตติยาวิภัตติ)

 ๓.  ญาปกเหต ุ	เหตุให้รู้โดยอ้อม	เช่น		ธูมโต		อคฺคิ		อตฺถีติ		ญายติ.	แปลว่า	“ย่อมรู้	ว่า	อ.ไฟ	ย่อมมี	เพราะ

ควันไฟ”	เมื่อมีควันไฟ	ก็เป็นเหตุให้ทราบได้โดยอ้อมว่า	ต้องมีไฟอยู่เป็นแน่	(ปัญจมีวิภัตติ)

ทำ	ตัวรูป อทสฺสนา	 		 ศัพท์เดิมคือ	 =	อทสฺสน	

	 หลัง	อทสฺสน	ลง	สฺมาปัญจมีในอรรถเหตุ		 อทสฺสน	+	สฺมา	 =	การณตฺเถ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมา	เป็น	อา		 อทสฺสน	+	สฺมา	 	อา	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 อทสฺสนฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อทสฺสนฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อทสฺสนา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อทสฺสนา.	(เพราะการไม่เห็น)
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ทำ	ตัวรูป สงฺขารนิโรธา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สงฺขารนิโรธ

	 หลัง	สงฺขารนิโรธ	ลง	สฺมาปัญจมี		 สงฺขารนิโรธ	+	สฺมา	 =	การณตฺเถ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมา	เป็น	อา		 สงฺขารนิโรธ	+	สฺมา อา	=	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อ	 สงฺขารนิโรธฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สงฺขารนิโรธ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สงฺขารนิโรธา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สงฺขารนิโรธา.	(เพราะการดับแห่งสังขาร)

สรุป ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้ ๓ วิภัตติ

	 ๑.		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรมของกิริยา	แปลว่า	“ซึ่ง...,	สู่...”	 	 เรียกว่า	“ปัญจมี 

กัมมะ”		เช่น		ปาสาทา		สงฺกเมยฺย.	แปลว่า	“ขึ้นแล้ว	สู่ปราสาท	พึงย้ายไป”

	 ๒.		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นเครื่องมือ	 แปลว่า	 “ด้วย...”	 	 เรียกว่า	 “ปัญจมีกรณะ”	 

เช่น		กิจฺฉา		มุจฺจติ.	แปลว่า	“ย่อมพ้น	ด้วยความลำ	บาก”

	 ๓.		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	 ใช้เป็นที่รองรับ(อาธาระ)	 แปลว่า	 “บน...”เป็นต้น	 	 เรียกว่า	

“ปัญจมีอาธาระ”	เช่น		อาสนา		วุฏฺ€เหยฺย.	แปลว่า	“นั่งแล้ว	บนอาสนะ	พึงลุกขึ้น”

หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงปัญจมีวิภัตติ

	 ๑.		แปลว่า	“แต่...,	จาก...,	กว่า...”	เรียกว่า	“อปาทาน”	เป็นแดนหลีกออก		

	 	 เช่น			มุนโย		คามา		อเปนฺติ.		

	 	 	 อ.พระมุนี	ท.	ย่อมหลีกออก	จากหมู่บ้าน		

	 	 	 มุนโย	สุทธกัตตาใน	อเปนฺติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		คามา	อปาทานใน	อเปนฺติ

	 ๒.		แปลว่า	“เพราะ...,	เหตุ...”	เรียกว่า	“เหตุ”	เพราะเป็นเหตุที่ให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง		

	 	 เช่น			อวิชฺชาปจฺจยา		สงฺขารา.		

	 	 	 อ.สังขาร	ท.	ย่อมมี	เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย		

	 	 	 สงฺขารา	สุทธกัตตาใน	สมฺภวนฺติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อวิชฺชาปจฺจยา	เหตุใน	สมฺภวนฺติ
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	 ๓.		แปลว่า	“ซึ่ง...,	สู่...”		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรมของกิริยา	เรียกว่า	“ปัญจมี- 

กัมมะ”				 	

	 	 เช่น			ปาสาทา		สงฺกเมยฺย.	

	 	 	 อ.บุคคล	ขึ้นแล้ว	สู่ปราสาท	พึงย้าย	

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 สงฺกเมยฺย	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปาสาทา	 ปัญจมีสัมปาปุณียกัมมะ	 

ใน	อารุหิตฺวา	ๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	สงฺกเมยฺย

	 ๔.		แปลว่า	“ด้วย...”		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรณะ	เรียกว่า	“ปัญจมีกรณะ”	

	 	 เช่น			กิจฺฉา		มุจฺจติ.	

	 	 	 อ.บุคคล	ย่อมพ้น	ด้วยความลำ	บาก	

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	มุจฺจติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กิจฺฉา	ปัญจมีกรณะใน	มุจฺจติ

	 ๕.		แปลว่า	“บน...”		ปัญจมีวิภัตติลงในอรรถอาธาระ	เรียกว่า	“ปัญจมีอาธาระ”	

	 	 เช่น			อาสนา		วุฏฺ€เหยฺย.		

	 	 	 อ.บุคคล	นั่งแล้ว	บนอาสนะ	พึงลุกขึ้น		

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 วุฏฺ€เหยฺย	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อาสนา	 ปัญจมีอุปสิเลสิกาธาระ	 

ใน	นิสีทิตฺวา	ๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วุฏฺ€เหยฺย
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๓.๖ ฉัฏฐีวิภัตยัตถเภทะ

๓๑๕.  สามิสฺมึ  ฉฏฺ€ี.

 ฉฏฺ€	ีอ.ฉัฏฐีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		สามิสฺม	ึในอรรถสามี.	

	 (ลงฉัฏฐีวิภัตติ	ในอรรถสามี	ความเป็นเจ้าของ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

๓๑๖. ยสฺส  วา  ปริคฺคโห  ตํ  สามี.

 ปริคฺคโห	 อ.ทรัพย์อันถูกครอบครอง	 	ยสฺส  (สามิโน)	 ของเจ้าของใด	 	อตฺถ	ิ มีอยู่,	 	ตํ  (ธนสามิกรูปํ) 

อ.เจ้าของแห่งทรัพย์นั้น		สาม	ีมีชื่อว่าสามี		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (ทรัพย์อันถูกครอบครองของเจ้าของใด	มีอยู่	เจ้าของแห่งทรัพย์นั้น	มีชื่อว่าสามี)

	 สูตรนี้	มี	๕	บท.		 เป็น	สัญญาสูตร.  วาศัพท์	 :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมการตั้งชื่อเป็นอปาทาน	 

ในที่ประกอบด้วย	สามิ	(เจ้า),	ตพฺพปัจจัย	และ	รุชธาตุเป็นต้น

	 คำ	ว่า	“สามี”	แปลว่า	เจ้าของทรัพย์	มีวิเคราะห์ว่า	“สํ		อสฺส		อตฺถีติ		สาม”ี.	(สํ	+	อามี)	อ.ทรัพย์	ของบุคคลนั้น	 

มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสามี.	(ผู้มีทรัพย์,	เจ้าของทรัพย์)

สามี ๓

 ๑.  วิเสสน		คำ	ขยาย	มี	๒	ประการ	คือ	(๑)	ตุลยาธิกรณวิเสสนะ	คำ	ขยายที่มีที่ตั้งเหมือนกัน	ได้แก่คำ	ขยายที่

มีวิภัตติเหมือนกัน	เช่น	เอโก	ปุริโส	(อ.บุรุษ	คนหนึ่ง),	อิตฺถี		เอกํ		ปุริสํ		ปสฺสติ	(อ.หญิง	ย่อมเห็น	ซึ่งบุรุษ	คนหนึ่ง)	เป็นต้น	

(๒)	ภินนาธิกรณวิเสสนะ	คำ	ขยายที่มีที่ตั้งแตกต่างกัน	ได้แก่มีวิภัตติ	ไม่เหมือนกัน	ในที่นี้หมายเอาที่เป็นภินนาธิกรณ- 

วิเสสนะ	เช่น	รญฺโญ		ปุริโส	(อ.บุรุษ	ของพระราชา)	บทว่า	“รญฺโญ”	ของพระราชา	ขยายบุรุษว่าเป็นสมบัติของตน	 

มิใช่ของบุคคลอื่น	ส่วนบทว่า	“ปุริโส”	เป็นสิ่งที่ถูกขยาย

 ๒.  €านี 	ศัพท์เดิมที่ถูกแปลง	เช่น	โอ		อวสฺส	(ในเพราะพยัญชนะ	อ.การแปลงเป็น	โอ	แห่ง	อวอุปสัค	ย่อม

มี)	อวศัพท์เป็นศัพท์เดิมที่จะถูกแปลงเป็น	โอ

 ๓.  อาคมี 	ศัพท์ที่รองรับการลงอาคม	เช่น	โค		สเร		ปุถสฺสาคโม		กฺวจิ	(ในเพราะสระ	อ.คฺอาคม	ย่อมลง	

ในที่สุด	แห่งปุถนิบาต	บ้าง)	ปุถนิบาตเป็นที่รองรับการลงอาคมคือ	คฺ	สำ	หรับการลงอาคม	ถ้าบทที่รองรับการลงอาคม

เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ให้เพิ่มคำ	ว่า	“อนฺเต”	มาแปลและสัมพันธ์ด้วย
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	 คำ	ว่า	“วิเสสน” หมายความว่า	ผู้ทำ	ให้แตกต่าง	ผู้ห้าม	มีวิเคราะห์ว่า	“วิเสเสติ		นิวตฺเตตีติ		วิเสสน”ํ	(วิ	+	

สิส	+	เณ	+	ยุ)	ย่อมให้พิเศษ	คือย่อมห้าม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิเสสน	(คำ	ขยาย)	เช่น		รญฺโญ		ปุริโส	(อ.บุรุษ	ของ

พระราชา)	ในประโยคนี้	บทว่า	“รญฺโญ”	ทำ	หน้าที่ขยายบทว่า	“ปุริโส”	เพราะห้ามบุรุษจากเจ้าของคนอื่น

	 ส่วน	คำ	ว่า	“วิเสสิตพฺพ”	หมายความว่า	ถูกทำ	ให้แตกต่าง	มีวิเคราะห์ว่า	“วิเสสียตีติ		วิเสสิตพฺโพ”.	(วิ	+	สิส	

+	ตพฺพ)	ย่อมถูกทำ	ให้พิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิเสสิตพฺพ	(คำ	ที่ถูกขยาย)	เช่น		รญฺโญ		ปุริโส	(อ.บุรุษ	ของพระราชา)	

ในประโยคนี้	บทว่า	“ปุริโส”	ทำ	หน้าที่เป็นบทที่ถูกขยาย	(วิเสสิตพฺพ)	โดยบทว่า	“รญฺโญ”	ทำ	หน้าที่เป็นบทขยาย 

(วิเสสน)	

ฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถ ๑๕ อย่าง

 ๑.  วิเสสน		เกี่ยวข้องโดยความเป็นวิเสสนะ	

	 	 เช่น			รญฺโญ		ปุริโส.			 อ.บุรุษ	ของพระราชา

 ๒.  ภณฺฑสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องกับสิ่งของ		

	 	 เช่น			ปหูตํ		เม		ธนํ		สกฺก.	 ข้าแต่ท้าวสักกะ	อ.ทรัพย์	ของข้าพเจ้า	มีมาก

	 	 	 เอกสฺส		ปฏิวีโส.	 อ.ส่วนแบ่ง	ของบุรุษคนหนึ่ง

	 	 	 ภิกฺขุสฺส		ปตฺตจีวรํ.			 อ.บาตรและจีวร	ของภิกษุ.

 ๓.  สมีปสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นของใกล้		

	 	 เช่น	 อมฺพวนสฺส		อวิทูเร.		 ในที่ไม่ไกล	แห่งสวนมะม่วง

	 	 	 นิพฺพานสฺเสว		สนฺติเก.	 ในที่ใกล้นั่นเทียว	แห่งพระนิพพาน

 ๔.  สมูหสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นหมู่		

	 	 เช่น			สุวณฺณสฺส		ราสิ.			 อ.กอง	แห่งทองคำ	

	 	 	 ภิกฺขูนํ		สมูโห.	 อ.หมู่	แห่งภิกษุ	ท.

	 ๕.		 อวยวสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นส่วน,	อวัยวะ		

	 	 เช่น			มนุสฺสสฺเสว		เต		สีสํ.		 อ.ศีรษะ	ของท่าน	เพียงดัง	อ.ศีรษะ	ของมนุษย์

	 	 	 รุกฺขสฺส		สาขา.	 อ.กิ่ง	แห่งต้นไม้

	 ๖.		 วิการสมฺพนฺธ 	เกี่ยวข้องโดยความเป็นสิ่งที่ถูกทำ	ให้เปลี่ยนไป		

	 	 เช่น			สุวณฺณสฺส		วิกติ.		 อ.การทำ	ให้เปลี่ยนไป	แห่งทอง

	 	 	 ภฏฺ€ธญฺญานํ		สตฺตุ.	 อ.ข้าวสัตตุ	แห่งข้าวอันถูกตำ	แล้ว	ท.
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	 ๗.		การิยสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องกับการิยะ	สิ่งที่ถูกทำ	ให้สำ	เร็จแล้ว	

	 	 เช่น			ยวสฺส		องฺกุโร.	 อ.หน่อ	ของข้าวบาร์เล่ย์

	 	 	 เมฆสฺส		สทฺโท.			 อ.เสียง	ของเมฆ

	 	 	 ปุตฺตาปิ		ตสฺส		พหโว.	 แม้	อ.บุตร	ท.	แห่งเทวดานั้น	มาก

	 	 	 กมฺมานํ		ผลํ		วิปาโก.	 อ.ผล	แห่งกรรม	ท.	เป็นวิบาก	ย่อมเป็น

 ๘.  อวตฺถาสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยการกำ	หนดเวลา	

	 	 เช่น			ขนฺธานํ		ปาตุภาโว.		 อ.ความปรากฏ	แห่งขันธ์	ท.

	 	 	 ขนฺธานํ		ชรา.	 อ.ความแก่	แห่งขันธ์	ท.

	 	 	 ขนฺธานํ		เภโท.	 อ.การแตก	แห่งขันธ์	ท.

 ๙.  ชาติสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นชาติกำ	เนิด		

	 	 เช่น			มนุสฺสสฺส		ภาโว.			 อ.ความเป็น	แห่งมนุษย์

	 	 	 มนุสฺสานํ		ชาติ.	 อ.ชาติ	แห่งมนุษย์	ท.

	 ๑๐.		คุณสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นคุณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง		

	 	 เช่น			สุวณฺณสฺส		วณฺโณ.			 อ.สี	แห่งทอง

	 	 	 วณฺโณ		น		ขีเยถ		ตถาคตสฺส.	อ.คุณ	ของพระพุทธเจ้า	ไม่พึงหมดไป

	 	 	 พุทฺธสฺส		คุณโฆโส.	 อ.เสียงแห่งคุณ	ของพระพุทธเจ้า

	 	 	 ปุปฺผานํ		คนฺโธ.	 อ.กลิ่น	แห่งดอกไม้	ท.

	 	 	 ผลานํ		รโส.	 อ.รส	ของผลไม้	ท.

	 	 	 จิตฺตสฺส		ผุสนา.	 อ.การกระทบ	แห่งจิต

	 	 	 สิปฺปิกานํ		สตํ		นตฺถิ.	 อ.หนึ่งร้อย	แห่งผู้มีศิลปะ	ท.	ย่อมไม่มี

	 	 	 ติลานํ		มุฏฺ€ิ.	 อ.กำ	มือหนึ่ง	แห่งงา	ท.

	 	 	 เตสํ		สมาโยโค.	 อ.การรวมกัน	แห่งวัตถุ	ท.เหล่านั้น

	 	 	 สนฺธิโน		วิโมกฺโข.	 อ.การพ้น	แห่งการต่อ

	 	 	 ตถาคตสฺส		ปญฺญาปารมึ		อารพฺภ		ปุพฺพจริยํ		วา.		ปรารภ	ซึ่งปัญญาบารมี	หรือ	ซึ่งบุพพจริยา	

	 	 	 	 ของพระตถาคต

	 	 	 สุขํ		เต.	 อ.ความสุข	ของท่าน

	 	 	 ทุกฺขํ		เต.	 อ.ความทุกข์	ของท่าน
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	 	 	 เจตโส		ปริวิตกฺโก		อุทปาทิ.	 อ.ความปริวิตก	แห่งจิต	ได้เกิดขึ้นแล้ว

	 	 	 ปญฺญาย		ปฏุภาโว.	 อ.ความฉลาด	แห่งปัญญา

	 	 	 รูปสฺส		ลหุตา.	 อ.ความเบา	แห่งรูป

	 	 	 รูปสฺส		มุทุตา.	 อ.ความอ่อน	แห่งรูป

	 	 	 รูปสฺส		อุปจโย.	 อ.ความเกิดขึ้น	แห่งรูป

 ๑๑. กฺริยาสมฺพนฺธ		เกี่ยวข้องโดยความเป็นกิริยาการกระทำ			 

	 	 เช่น			ปาทสฺส		อุกฺขิปนํ.			 อ.การยกขึ้น	แห่งเท้า

	 	 	 ปาทสฺส		อวกฺเขปนํ.	 อ.การยกลง	แห่งเท้า

	 	 	 หตฺถสฺส		สมิญฺชนํ.	 อ.การหดเข้า	แห่งมือ

	 	 	 ปาทานํ		ปสารณํ.	 อ.การเหยียดออก	แห่งเท้า	ท.

	 	 	 ธาตูนํ		คมนํ.	 อ.การไป	แห่งธาตุ	ท.

	 	 	 ธาตูนํเยว		€านํ.	 อ.การตั้งอยู่	แห่งธาตุ	ท.นั่นเทียว

	 	 	 ธาตูนํ		นิสชฺชา.	 อ.การนอน	แห่งธาตุ	ท.

	 	 	 ธาตูนํ		สยนํ.	 อ.การนอน	แห่งธาตุ	ท.

	 	 	 ตสฺส		นามโคตฺตาทิ.	 อ.ชื่อและโคตรเป็นต้น	ของบุคคลนั้น

	 	 	 ตสฺส		การณํ.	 อ.เหตุ	แห่งเรื่องนั้น

	 	 	 ตสฺส		มาตาปิตโร.	 อ.มารดาและบิดา	ท.	ของบุคคลนั้น

	 	 	 ตสฺส		ปุรโต		ปาตุรโหสิ.	 ได้ปรากฏแล้ว	ข้างหน้า	ของบุคคลนั้น

	 	 	 ตสฺส		ปจฺฉโต.	 ข้างหลัง	ของบุคคลนั้น

	 	 	 นครสฺส		ทกฺขิณโต.	 ในทิศใต้	แห่งเมือง

	 	 	 วสฺสานํ		ตติเย		มาเส.	 ในเดือน	ที่สาม	แห่งปี	ท.

	 	 	 น		ตสฺส		อุปมา.	 อ.อุปมา	แห่งวัตถุนั้น	ย่อมไม่มี

	 	 	 กุเวรสฺส		พลิ.	 อ.เครื่องบูชา	แห่งท้าวกุเวร

 ๑๒. €านีสมฺพนฺธ 	เกี่ยวข้องโดยความเป็นที่ตั้งเดิม		

	 	 เช่น			ยเมทนฺตสฺสาเทโส.	 อ.การแปลงเป็น	ยฺ	แห่งเออันเป็นที่สุดของบท	ย่อมมี

	 	 	 โอ		อวสฺส.			 (ในเพราะพยัญชนะ)	อ.การแปลงเป็น	โอ		แห่ง	อว	ย่อมมี
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 ๑๓. อาคมีสมฺพนฺธ 	เกี่ยวข้องโดยความเป็นอาคมี	สถานที่ที่จะต้องลงอาคม	

	 	 เช่น			ปุถสฺส		อาคโม.		 อ.คฺ	อาคม	ย่อมลง	ในที่สุด	แห่งปุถนิบาต.	

	 	 	 	 (ปุถ	+	เอว		=	ปุถเคว)

 ๑๔. สามีโยค		ในที่ประกอบด้วยความเป็นเจ้านาย		

	 	 เช่น			เทวานมินฺโท.			 อ.ท้าวสักกะผู้เป็นจอม	แห่งเทพ	ท.

	 	 	 มิคานํ		ราชา.	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งสัตว์สี่เท้า	ท.

	 ๑๕.	ตพฺพ-รุชาทิโยค		ในที่ประกอบด้วยตพฺพปัจจัย	และรุชธาตุเป็นต้น		

	 	 เช่น			มหาเสนาปตีนํ		อุชฺฌาเปตพฺพํ		วิกนฺทิตพฺพํ		วิรวิตพฺพํ.		พึงโพนทะนา	พึงฟ้องร้อง	พึงส่งเสียงร้อง	 

	 	 	 	 ในที่ใกล้	แห่งมหาเสนาบดี	ท.	

	 	 	 เทวทตฺตสฺส		รุชติ.	 (อ.โรค)	ของพระเทวทัต	ย่อมเสียดแทง

	 	 	 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 อ.โรค	ของบุคคลนั้น	ย่อมเกิดขึ้น

	 	 	 รชกสฺส		วตฺถํ		ททาติ.	 ย่อมให้	ซึ่งผ้า	(ในมือ)	ของช่างย้อม

	 	 	 มุสาวาทสฺส		โอตฺตปฺปํ.	 อ.การสะดุ้ง	(จากโทษ)	แห่งมุสาวาท

ทำ	ตัวรูป รญฺโญ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราช	

	 ตั้ง	ราช		ชื่อว่าสามี	 ราช		 =	ยสฺส	วา	ปริคฺคโห	ตํ	สามี.

	 หลัง	ราช		ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติ		 ราช		+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	ส	แปลง	ราช	กับ	ส	เป็น	รญฺโญ	 ราช+ส		 =	ราชสฺส	รญฺโญราชิโน	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		รญฺโญ.	(แห่ง,	ของพระราชา)

ทำ	ตัวรูป รชกสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	รชก	

	 ตั้ง	รชก	ชื่อว่าสามี	 รชก	 =	ยสฺส	วา	ปริคฺคโห	ตํ	สามี.

	 หลัง	รชก	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติ		 รชก	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	ส	วิภัตติ	ลง	สฺ	อาคม	 รชก	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		รชกสฺส.	(แห่ง,	ของช่างย้อม)
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ทำ	ตัวรูป ภิกฺขูนํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ภิกฺขุ

	 ตั้ง	ภิกฺขุ	ชื่อว่าสามี	 ภิกฺขุ	 =	ยสฺส	วา	ปริคฺคโห	ตํ	สามี.

	 หลัง	ภิกฺขุ	ลง	นํ	ฉัฏฐีวิภัตติ		 ภิกฺขุ	+	นํ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	ขฺ	ออกจากสระ	อุ	 ภิกฺขฺ		อุ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อุ	เป็น	อู	 ภิกฺขฺ		อุ	 	อู	+	นํ	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ข	ไปประกอบกับสระ	อ	ู ภิกฺขูนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ภิกฺขูนํ.	(แห่ง,	ของภิกษุทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป สนฺธิโน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สนฺธิ	

	 ตั้ง	สนฺธิ		ชื่อว่าสามี	 สนฺธิ		 =	ยสฺส	วา	ปริคฺคโห	ตํ	สามี.

	 หลัง	สนฺธิ		ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติ		 สนฺธิ		+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 ตั้ง	อิ	ชื่อ	ฌ		 สนฺธิ		ฌ	+	ส	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ฌ	แปลง	ส	เป็น	โน	 สนฺธิ		ฌ	+	ส	 	โน	 =	ฌลโต	สสฺส	โน	วา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สนฺธิโน.	(แห่ง,	ของการต่อ)

ทำ	ตัวรูป มิคานํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มิค

	 ตั้ง	มิค	ชื่อว่าสามี	 มิค	 =	ยสฺส	วา	ปริคฺคโห	ตํ	สามี.

	 หลัง	มิค	ลง	นํ	ฉัฏฐีวิภัตติ		 มิค	+	นํ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 มิคฺ		อ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 มิคฺ		อ	 	อา	+	นํ	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 มิคานํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มิคานํ.	(แห่ง,	ของสัตว์สี่เท้าทั้งหลาย)

๓๑๗. ฉฏฺ€ี  จ.

 ฉฏฺ€ี  จ	อ.ฉัฏฐีวิภัตติ	ด้วย		โหต	ิย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		ตติยาสตฺตมีน	ํ แห่งตติยาวิภัตติและสัตตม ี

วิภัตติ	ท.		กฺวจ	ิบ้าง.

	 (ลงฉัฏฐีวิภัตติ	ในอรรถตติยาและสัตตมีวิภัตติ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน		ดึงบทว่า	“ตติยาสตฺตมีนํ”	มาไว้ในสูตรนี ้
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ตติยา.	 ปุปฺผสฺส		พุทฺธํ		ยชติ,		ปุปฺเผน		วา.	 ย่อมบูชา	ซึ่งพระพุทธเจ้า	ด้วยดอกไม้.	(อรรถตติยา)

	 ฆตสฺส		อคฺคึ		ชุโหติ.	 ย่อมบูชา	ซึ่งไฟ	ด้วยเนยใส

สุหิต.	 ปตฺตํ		โอทนสฺส		ปูเรตฺวา.			 ยังบาตร	ให้เต็มแล้ว	ด้วยข้าวสุก

	 อิมเมว	 	 กายํ	 	 ปูรํ	 	 นานปฺปการสฺส	 	 อสุจิโน	 	 ปจฺจเวกฺขติ.	 	 ย่อมพิจารณา	 ซึ่งกายนี้นั่นเทียว	 อันเต็ม 

	 	 	 ด้วยของไม่สะอาด	อันมีประการต่าง	ๆ	

	 ปูรํ		หิรญฺญสุวณฺณสฺส.	 เต็ม	ด้วยเงินและทอง

	 ปูรติ		พาโล		ปาปสฺส.	 อ.คนพาล	ย่อมเต็ม	ด้วยบาป

ตุลฺย.	 ปิตุสฺส		ตุลฺโย.	 อ.ผู้เหมือนกัน	กับด้วยบิดา

	 มาตุ		สทิโส.			 อ.บุคคลผู้เช่น	กับด้วยมารดา

	 กึ		ตสฺส		จ		ตุฏฺ€สฺส.	 อ.ประโยชน์อะไร	ด้วยวัตถุนั้น	อันน่ายินดี

	 อลํ		ตสฺส		จ		ตุฏฺ€สฺส.	 ไม่มีประโยชน์	ด้วยวัตถุนั้น	อันน่ายินดี

กตฺตริ.	 โสภนา		กจฺจายนสฺส		กติ.	 อ.อันพระกัจจายนเถระ	กระทำ		งาม

	 รญฺโญ		สมฺมโต.	 อันพระราชา	ทรงทราบแล้ว

	 รญฺโญ		ปูชิโต.			 อันพระราชา	ทรงบูชาแล้ว

	 รญฺโญ		สกฺกโต.	 อันพระราชา	ทรงเคารพแล้ว

	 รญฺโญ		อปจิโต.	 อันพระราชา	ทรงนับถือแล้ว

	 รญฺโญ		มานิโต.	 อันพระราชา	ทรงยกย่องแล้ว

	 อมตํ		เตสํ		ภิกฺขเว		อปริภุตฺตํ,		เยสํ		กายคตาสติ		อปริภุตฺตา.	ดูก่อนภิกษุ	ท.	อ.กายคตาสติ	อันชน	ท. 

	 	 	 เหล่าใด	 ไม่ได้บริโภคแล้ว,	 อ.พระนิพพาน	 อันชน	ท.เหล่านั้น	 

	 	 	 ไม่ได้บริโภคแล้ว

สตฺตมี.	 กุสลา		นจฺจคีตสฺส		สิกฺขิตา		จาตุริตฺถิโย.	 อ.หญิงสี่คน	 ท.	 ผู้ศึกษาแล้ว	 เป็นผู้ฉลาด	 ในการฟ้อนรำ	 

	 	 	 และการขับร้อง	ย่อมเป็น

	 กุสโล		ตฺวํ		รถสฺส		องฺคปจฺจงฺคานํ.	 อ.ท่าน	 เป็นผู้ชำ	นาญ	ในส่วนน้อยใหญ่	 ท.	 แห่งรถ	 ย่อมเป็น 

	 กุสโล		มคฺคสฺส.	 ผู้ชำ	นาญ	ในหนทาง

	 กุสโล		อมคฺคสฺส.	 ผู้ชำ	นาญ	ในที่มิใช่หนทาง

	 สนฺติ			หิ			ภนฺเต			อุฬารา			ยกฺขา			ภควโต			ปสนฺนา.		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็	อ.เทวดา	ท.	มาก	เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว	 

	 	 	 ในพระผู้มีพระภาคเจ้า	มีอยู่
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	 ทิวสสฺส		ติกฺขตฺตุํ,		ทิวเส		ติกฺขตฺตุํ		วา.	 สามครั้ง	ในวัน

	 มาสสฺส		ทฺวิกฺขตฺตุํ.	 สองครั้ง	ในเดือน

ทำ	ตัวรูป ปุปฺผสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุปฺผ

	 หลัง	ปุปฺผ	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถตติยา	ปุปฺผ	+	ส	 =	ฉฏฺ€ี	จ.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺ	อาคม	 ปุปฺผ	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุปฺผสฺส.	(ด้วยดอกไม้)

ทำ	ตัวรูป เตส	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ต

	 หลัง	ตผ	ลง	นํ	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกัตตา	 ต	+	นํ	 =	ฉฏฺ€ี	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		อ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 ตฺ		อ	 	เอ	+	นํ	 =	สพฺพนามานํ	นํมฺหิ	จ.

	 หลังจากสัพพนาม	แปลง	นํ	เป็น	สํ	 ตฺ		เอ	+	นํ	 	สํ	 =	สพฺพโต	นํ	สํสานํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เตสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เตส.ํ	(อัน...นั้น)

ทำ	ตัวรูป มาสสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาส

	 หลัง	มาส	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถสัตตมี	 มาส	+	ส	 =	ฉฏฺ€ี	จ.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺ	อาคม	 มาส	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาสสฺส.	(ในเดือน)

 ยชาทิ  กรเณ  ปุณฺณ- ตุลฺยกึลํกิเตหิ  จ

 โยเค  ฉฏฺ€ี  ตติยตฺเถ ภุมฺมตฺเถ  กุสลาทินา.  (กจฺจายนสุตฺตตฺถ)

ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรณะ	 ในที่มียชธาตุเป็นต้น	 ลงฉัฏฐีวิภัตติ	  

ในอรรถตติยา	ในที่ประกอบกับธาตุที่มีอรรถเต็ม,	ตุลฺยศัพท์,	กึศัพท์,	

อลํศัพท์	และกิตก์ปัจจัย	และลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถสัตตมี	ในที่ประกอบ

กับกุสลศัพท์เป็นต้น
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๓๑๘. ทุติยา-ปญฺจมีนญฺ’จ.

 ฉฏฺ€ี  อ.ฉัฏฐีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		ทุติยาปญฺจมีนญฺจ	แห่งทุติยาวิภัตติและปัญจมีวิภัตติ	

ท.		ด้วย		กฺวจ	ิบ้าง.

	 (ลงฉัฏฐีวิภัตติ	ในอรรถทุติยาวิภัตติและปัญจมีวิภัตติ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		ทุติยาปญฺจมีนํ,		จ.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“ฉฏฺ€ี”	 

มาไว้ในสูตรนี้.		ข้อสังเกต	:	ศัพท์ที่ลงปัจจัยกิตก์	๔	ตัว	คือ	ยุ,	ณฺวุ,	ตุ	และ	ณปัจจัย	เป็นเหตุให้มีการแปลศัพท์หน้า	ซึ่งเป็น

ฉัฏฐีวิภัตติ	ในอรรถทุติยาวิภัตติได้	เรียกว่าแปลหักฉัฏฐีเป็นกรรม	ชื่อสัมพันธ์เรียกว่า	“ฉฏฺ€ีอวุตตกมฺม”	หรือ	“ฉฏฺ€ี- 

การิตกมฺม”

ทุติยา.	 ตสฺส		ภวนฺติ		วตฺตาโร.			 อ.ชน	ท.	เป็นผู้ว่ากล่าว	ซึ่งบุคคลนั้น	ย่อมเป็น

	 สหสา		กมฺมสฺส		กตฺตาโร.	 อ.ผู้กระทำ		ท.	ซึ่งการงาน	โดยผลุนผลัน

	 อมตสฺส		ทาตา.	 อ.ผู้ให้	ซึ่งพระนิพพาน

	 ภินฺนานํ		สนฺธาตา.	 อ.ผู้ประสาน	ซึ่งผู้แตกแยกกัน	ท.

	 สหิตานํ		อนุปฺปทาตา.	 อ.ผู้เพิ่มพูน	ซึ่งผู้พร้อมเพรียงกัน	ท.

	 โพเธตา		ปชาย.	 ผู้ยังหมู่สัตว์	ให้รู้

	 กมฺมสฺส		การโก		นตฺถิ.	 อ.ผู้กระทำ		ซึ่งกรรม	ย่อมไม่มี

	 วิปากสฺส		จ		เวทโก.	 อ.ผู้เสวย	ซึ่งวิบาก	ด้วย	ย่อมไม่มี

	 อวิสํวาทโก		โลกสฺส.	 อ.ผู้ไม่หลอกลวง	ซึ่งชาวโลก

	 ปาปานํ		อกรณํ		สุขํ.	 อ.การไม่กระทำ		ซึ่งบาป	ท.	เป็นเหตุนำ	มาซึ่งความสุข	ย่อมเป็น

	 จตุนฺนํ		มหาภูตานํ		อุปาทาย		ปสาโท.		 อ.ปสาทรูป	อันเกิดขึ้น	โดยอาศัย	ซึ่งมหาภูตรูป	ท.	สี่

	 อจฺฉริโย		อรชเกน		วตฺถานํ		ราโค.	 อ.อันบุคคลผู้มิใช่ช่างย้อมสามารถย้อมซึ่งผ้า	ท.	เป็นสิ่งน่า	

	 	 	 อัศจรรย์	ย่อมเป็น

	 อจฺฉริโย		อโคปาลเกน		คาวีนํ		โทโห.		 อ.อันบุคคลผู้มิใช่ผู้เลี้ยงวัวรีดนมกะแม่วัว	ท.	เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์

	 	 	 ย่อมเป็น

	 มาตุ		สรติ.			 ย่อมระลึกถึง		ซึ่งมารดา

	 น		 เตสํ		โกจิ		สรติ,		สตฺตานํ		กมฺมปฺปจฺจยา.		อ.ญาติ	ไร	ๆ	ย่อมไม่ระลึกถึง	ซึ่งเปรต	ท.	 เหล่านั้น 

	 	 	 เพราะกรรมเป็นปัจจัย	ของสัตว์	ท.
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	 ปุตฺตสฺส		อิจฺฉติ,		ปุตฺตมิจฺฉติ.	 ย่อมปรารถนา	ซึ่งบุตร

	 อุทกสฺส		ปติกุรุเต.	 ย่อมต้ม	ซึ่งน้ำ	

	 อุทกํ		ปติกุรุเต.	 ย่อมต้ม	ซึ่งน้ำ	

	 กณฺฑสฺส		ปติกุรุเต.	 ย่อมทำ		ซึ่งลูกศร

	 กณฺฑํ		ปติกุรุเต.	 ย่อมทำ		ซึ่งลูกศร

ทำ	ตัวรูป กมฺมสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กมฺม

	 หลัง	กมฺม	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถทุติยา	กมฺม	+	ส	 =	ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 กมฺม	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กมฺมสฺส.	(ซึ่งกรรม)

ทำ	ตัวรูป ปชาย	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปชา

	 หลัง	ปชา	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถทุติยา	 ปชา	+	ส	 =	ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อา	 ปชฺ		อา	+	ส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ชื่อ	ฆ		 ปชฺ		อา		ฆ	+	ส	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	อาย	 ปชฺ		อา		ฆ	+	ส	 	อาย	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปชฺ		อา	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปชาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปชาย.	(ยังหมู่สัตว์)

ทำ	ตัวรูป มาต	ุ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาตุ

	 หลัง	กมฺม	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถทุติยา	มาตุ	+	ส	 =	ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 มาตฺ		อุ	+	ส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	อุ	เป็น	อุ	และลบส	 มาตฺ		อุ	 	อุ	+	ส		 =	อุ	สสฺมึ	สโลโป	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ุ มาตุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาต.ุ	(ซึ่งมารดา)
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ปัญจมี.	 อสฺสวนตา		ธมฺมสฺส		ปริหายนฺติ.	 ย่อมเสื่อม	จากธรรม	เพราะการไม่ฟัง

	 กึ		นุ		โข		อหํ		ตสฺส		สุขสฺส		ภายามิ.	 อ.เรา	ย่อมกลัว	แต่ความสุขนั้น	เพราะเหตุอะไรหนอ

	 สพฺเพ			ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.			 อ.สัตว์	ท.	ทั้งปวง	ย่อมสะดุ้งกลัว	แต่อาชญา

	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	 อ.สัตว์	ท.	ทั้งปวง	ย่อมกลัว	แต่ความตาย

	 ภีโต		จตุนฺนํ		อาสีวิสานํ.	 กลัวแล้ว	แต่อสรพิษ	ท.	สี่

กฺวจิ.	 คมฺภีรญฺจ		กถํ		กตฺตา.	 อ.ผู้กระทำ		ซึ่งถ้อยคำ		อันลึกซึ้งด้วย

	 กาเลน		ธมฺมึ		กถํ		ภาสิตา		โหติ.	 อ.บุคคล	เป็นผู้กล่าว	ซึ่งธรรมีกถา	ในกาล	ย่อมเป็น

	 ปเรสํ		ปุญฺญานิ		อนุโมทิตา.	 อ.ผู้อนุโมทนา	ซึ่งบุญ	ท.	ของบุคคล	ท.เหล่าอื่น

	 พุชฺฌิตา		สจฺจานิ.	 อ.ผู้ตรัสรู้	ซึ่งสัจจะ	ท.

	 กฏํ		การโก.	 อ.ผู้กระทำ		ซึ่งเสื่อ

	 ปสโว		ฆาตโก.	 อ.ผู้ฆ่า	ซึ่งปศุสัตว์	ท.

น	นิฏฺ€.		สุขกามี		วิหารํ		กโต.	 อ.ผู้มีความต้องการซึ่งความสุข	กระทำ	แล้ว	ซึ่งวิหาร

	 รถํ		กตวนฺโต.	 อ.ผู้กระทำ	แล้ว	ซึ่งรถ

	 รถํ		กตาวี.	 อ.ผู้กระทำ	แล้ว	ซึ่งรถ

	 กฏํ		กตฺวา.	 กระทำ	แล้ว	(สาน)	ซึ่งเสื่อ

	 กฏํ		กโรนฺโต.	 กระทำ	อยู่	(สาน)	ซึ่งเสื่อ

	 กฏํ		กราโน.	 กระทำ	อยู่	(สาน)	ซึ่งเสื่อ

	 กฏํ		กุรุมาโน.	 กระทำ	อยู่	(สาน)	ซึ่งเสื่อ

ทำ	ตัวรูป ธมฺมสฺส	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ธมฺม

	 หลัง	ธมฺม	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถปัญจมี	ธมฺม	+	ส	 =	ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺ	อาคม	 ธมฺม	+	สฺ	-	ส		 =	สาคโม	เส.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ธมฺมสฺส.	(จากธรรม)
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ทำ	ตัวรูป มจฺจุโน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มจฺจุ

	 หลัง	มจฺจุ	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถปัญจมี	มจฺจุ	+	ส	 =	ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล			 มจฺจุ		ล	+	ส	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ที่ชื่อ	ล	แปลง	ส	เป็น	โน	 มจฺจุ		ล	+	ส	 	โน	 =	ฌลโต	สสฺส	โน	วา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มจฺจุโน.	(แต่ความตาย)

สรุป ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้ ๔ วิภัตติ

	 ๑.		ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรม	แปลว่า	“ซึ่ง...”	เรียกว่า	“ฉัฏฐีกัมมะ”		เช่น		ปาปานํ		 

อกรณํ		สุขํ.		แปลว่า	“อ.การไม่กระทำ		ซึ่งบาป	ท.	เป็นเหตุให้เกิดความสุข	ย่อมเป็น”		

	 ๒.		ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นเครื่องมือ	 แปลว่า	 “ด้วย...”	 เรียกว่า	 “ฉัฏฐีกรณะ”	 	 เช่น		

ปุปฺผสฺส		พุทฺธํ		ยชติ.		แปลว่า	“อ.บุคคล	ย่อมบูชา	ซึ่งพระพุทธเจ้า	ด้วยดอกไม้”		

	 ๓.		ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	เป็นที่หลีกออก	แปลว่า	“แต่...,	จาก...,	กว่า...,	เพราะ...”	เรียกว่า	

“ฉัฏฐีอปาทาน”		เช่น		สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.		แปลว่า	“	อ.สัตว์	ท.	ทั้งปวง		ย่อมกลัว	แต่ความตาย”	(จศัพท์ใน

สูตรที่	๓๑๒.“ทูรนฺติกทฺธกาลฯ”)

	 ๔.		ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	แปลว่า	“ใน...”	เรียกว่า	“ฉัฏฐีอาธาระ”		เช่น		สนฺติ		หิ		ภนฺเต		

อุฬารา		ยกฺขา		ภควโต		ปสนฺนา.		แปลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็	อ.เทวดา	ท.	มาก	เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว	ในพระผู้

มีพระภาคเจ้า	มีอยู่”	
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หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงฉัฏฐีวิภัตติ

	 ๑.		แปลว่า	“แห่ง...”	เกี่ยวข้องด้วยหมู่	เรียกว่า	“สมูหสัมพันธะ”		

	 	 เช่น			ภิกฺขูนํ		สมูโห.		

	 	 	 อ.หมู่	แห่งภิกษุ	ท.		

	 	 	 ภิกฺขูนํ	สมูหสัมพันธะใน	สมูโห	ๆ	ลิงคัตถะ

	 ๒.		แปลว่า	“แห่ง...,	ของ...”	เกี่ยวกับภาวศัพท์ในภาวตัทธิตและภาวสาธนะ	เรียกว่า	“ภาวาทิสัมพันธะ”		

	 	 เช่น			มนุสฺสสฺส		ภาโว.		

	 	 	 อ.ความเป็น	แห่งมนุษย์		

	 	 	 มนุสฺสสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ภาโว	ๆ	ลิงคัตถะ

	 ๓.		แปลว่า	“แห่ง...หนา”	กล่าวถึงของหลายสิ่ง	แล้วยกพูดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจำ	นวนทั้งหมดนั้น	เรียกว่า	

“นิทธารณะ”		

	 	 เช่น			มนุสฺสานํ		ขตฺติโย		สูรตโม.		

	 	 	 อ.-แห่งมนุษย์	ท.	หนา	-กษัตริย์	เป็นผู้กล้าหาญที่สุด	ย่อมเป็น		

	 	 	 มนุสฺสานํ	นิทธารณะใน	ขตฺติโย	ๆ 	นิทธารณียะ	และสุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		 

สูรตโม	วิกติกัตตาใน	โหติ

	 ๔.		แปลว่า	“ของ...”	เกี่ยวข้องโดยความเป็นเจ้าของ	เรียกว่า	“สามีสัมพันธะ”		

	 	 เช่น			ภิกฺขุสฺส		ปตฺตจีวรํ.		

	 	 	 อ.บาตรและจีวร	ของภิกษุ		

	 	 	 ภิกฺขุสฺส	สามีสัมพันธะใน	ปตฺตจีวรํ	ๆ	ลิงคัตถะ

	 ๕.		แปลว่า	“เมื่อ...”	ใช้กับประโยคที่มีเนื้อหาไม่มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	เรียกว่า	“อนาทร”		

	 	 เช่น			อกามกานํ		มาตาปิตูนํ		รุทนฺตานํ		ปพฺพชิ.		

	 	 	 เมื่อมารดาและบิดา	ท.	ผู้ไม่ต้องการ	ร้องไห้อยู่,	อ.บุตร	บวชแล้ว		

	 	 	 อกามกานํ	วิเสสนะของ	มาตาปิตูนํ	ๆ	อนาทรใน	รุทนฺตานํ	ๆ	อนาทรกิริยา		ปุตฺโต	สุทธกัตตา	 

ใน	ปพฺพชิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 ๖.		แปลว่า	“ซึ่ง...”	ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรม	เรียกว่า	“ฉัฏฐีกัมมะ”		

	 	 เช่น			ปาปานํ		อกรณํ		สุขํ.		

	 	 	 อ.การไม่กระทำ		ซึ่งบาป	ท.	เป็นเหตุนำ	มาซึ่งความสุข	ย่อมเป็น	
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	 	 	 อกรณํ	 	 สุทธกัตตาใน	 โหติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปาปานํ	 ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	 อกรณํ	 

สุขํ	วิกติกัตตาใน	โหติ

	 ๗.		แปลว่า	“ด้วย...”	ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	ใช้เป็นเครื่องมือ	เรียกว่า	“ฉัฏฐีกรณะ”		

	 	 เช่น			ปุปฺผสฺส		พุทฺธํ		ยชติ.		

	 	 	 อ.บุคคล	ย่อมบูชา	ซึ่งพระพุทธเจ้า	ด้วยดอกไม้	

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	ยชติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปุปฺผสฺส	ฉัฏฐีกรณะใน	ยชติ		พุทฺธํ	อวุตต- 

กัมมะใน	ยชติ€

	 ๘.		แปลว่า	 “แต่...,	 จาก...,	 กว่า...,	 เพราะ...”	 ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	 	 เรียกว่า	 “ฉัฏฐี- 

อปาทาน”			 	 	

	 	 เช่น			สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.		

	 	 	 อ.สัตว์	ท.	ทั้งปวง		ย่อมกลัว	แต่ความตาย		

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตา	 ๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 มจฺจุโน	 ฉัฏฐี- 

อปาทานใน	ภายนฺติ

	 ๙.		แปลว่า	“ใน...”	ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ฉัฏฐีอาธาระ”		

	 	 เช่น			สนฺติ		หิ		ภนฺเต		อุฬารา		ยกฺขา		ภควโต		ปสนฺนา.		

	 	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็	อ.เทวดา	ท.	มาก	เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว	ในพระผู้มีพระภาคเจ้า	มีอยู่		

	 	 	 ภนฺเต	อาลปนะ		หิศัพท์	วากยารัมภโชตกะ		อุฬารา	วิเสสนะของ	ยกฺขา	ๆ	สุทธกัตตาใน	สนฺติ	ๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภควโต	ฉัฏฐีอาธาระใน	ปสนฺนา	ๆ	วิกติกัตตาใน	สนฺติ

	 หมายเหตุ	:-	ฉัฏฐีวิภัตติ	สัมพันธ์เข้านามอย่างเดียว	ไม่สัมพันธ์เข้ากับกิริยา	จึงไม่เป็นการก
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๓.๗ สัตตมีวิภัตยัตถเภทะ

๓๑๙.  โอกาเส  สตฺตมี.

 สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		โอกาเส	ในโอกาสการก.	(โอกาส,	ที่ว่าง,	ที่รองรับ)

	 (ลงสัตตมีวิภัตติ	ในโอกาสการก).		

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

  ๓๒๐. โย’ธาโร  ต’โมกาสํ.

 โย  (การโก)	อ.การกใด		อาธาโร	เป็นที่ตั้งแห่งกิริยาการกระทำ			โหติ	ย่อมเป็น,	 ตํ  (การกํ)	อ.การก

นั้น		โอกาสํ	มีชื่อว่าโอกาส		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (การกใด	เป็นที่ตั้งแห่งกิริยาการกระทำ		การกนั้น	มีชื่อว่าโอกาส)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	โย,	อาธาโร,	ตํ,	โอกาสํ.		เป็น	สัญญาสูตร.

	 คำ	ว่า	“อาธาระ”	หมายความว่า	“ที่รองรับ”	มีวิเคราะห์ว่า	“อาธารียติ		อสฺมินฺติ		อาธาโร, 	อธิกรณํ”.		(อา	

+	ธร	+	ณ)	ย่อมถูกตั้งไว้	ในที่นั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอาธาร,	ได้แก่อธิกรณะ.	(ที่ตั้ง,	ที่รองรับ,	โอกาส,	ที่ว่าง)

	 คำ	ว่า	 “โอกาสะ”	 หมายความว่า	 “โอกาส,	 ที่ว่าง,	 ที่รองรับกัตตาและกรรม”	 มีวิเคราะห์ว่า	 “อวกสนฺติ		 

ปติฏฺ€หนฺติ		กตฺตุกมฺมานิ		เอตฺถาติ		โอกาโส”.		(อว	+	กส	+	ณ).	กัตตุและกรรม	ย่อมตั้งอยู่	ในการกนั้น	เพราะ

เหตุนั้น	อ.การกนั้น	ชื่อว่าโอกาส.	(ที่เป็นที่ตั้งของกัตตุและกรรม)	ฉะนั้น	คำ	ว่า	“อาธาระ”	ก็ดี	คำ	ว่า“อธิกรณะ”	ก็ดี	

และคำ	ว่า	“โอกาสะ”	ก็ดี	เป็นคำ	ไวพจน์กัน	มีความหมายเหมือนกัน	ใช้แทนกันได้	

อาธาร ๔

 ๑.  พฺยาปิกาธาร		ที่รองรับที่เป็นไปแผ่ไป		ซึมซาบเข้าไปในภายใน	มีวิเคราะห์ว่า	“พฺยาปนํ		พฺยาโป”	(วิ	+	

อาป		พฺยาปเน	ในการแผ่กระจาย	+	ณ)	การแผ่ไป	ชื่อว่าพฺยาป,	“พฺยาโป		ยตฺถ		อตฺถีติ		พฺยาปิโก”	(พฺยาป	+	อิก)	 

การแผ่ไป	ในอาธาระใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อาธาระนั้น	ชื่อว่าพฺยาปิก,	“พฺยาปิโก		จ		โส		อาธาโร		จาติ		พฺยาปิกาธาโร”	 

(พฺยาปิก	+	อาธาร)	ที่รองรับที่มีการแผ่ไป	แปลว่า	“ใน...”		พยาปิกาธาร	มี	๒	ประการ	คือ

  ๑.๑  สกลพฺยาปิกาธาร	 	ที่รองรับที่มีการแผ่ไปทั้งหมด		 เช่น	 	ติเลสุ	 	 เตลํ	 	อตฺถิ.	 	 (อ.น้ำ	มัน	มีอยู่	 

ในงา	ท.)	ในตัวอย่างนี้	น้ำ	มันแผ่ไปในงาทั้งหมด	ฉะนั้น	บทว่า	“ติเลสุ”	จึงเป็น	สกลพฺยาปิกาธาร
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  ๑.๒  เอกเทสพฺยาปิกาธาร	 	 ที่รองรับที่มีการแผ่ไปบางส่วน	 เช่น	 ขีเรสุ	 	 ชลํ.	 (อ.น้ำ		 ในน้ำ	นม	 ท.),	 

ในตัวอย่างนี้	น้ำ	มีอยู่ในบางส่วนของน้ำ	นม	ฉะนั้น	บทว่า	“ขีเรสุ”	จึงเป็น	เอกเทสพฺยาปิกาธาร

 ๒.  โอปสิเลสิกาธาร	 	 ที่รองรับที่อยู่ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 มีวิเคราะห์ว่า	 “อุปสิเลสนํ	 	 อุปสิเลโส”	 (อุป	 +	 

สิลิส		สงฺเค	ในความเกี่ยวข้องกัน	+	ณ)	การประกอบกัน	ชื่อว่าอุปสิเลส,	“อุปสิเลโส		ยตฺถ		อตฺถีติ		โอปสิเลสิโก”	 

(อุปสิเลส	+	อิก)	การประกอบกัน	ในอาธาระใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อาธาระนั้น	ชื่อว่าโอปสิเลสิก,	แปลว่า	“ใน...,ณ...,	

เหนือ...,	บน...”		โอปสิเลสิกาธารมี	๒	ประการ	คือ

  ๒.๑  อนลฺลียน	 	 ไม่ติดแนบแน่น	 เช่น	 	 อาสเน	 	 นิสินฺโน	 	 สํโฆ.	 (อ.พระสงฆ์	 นั่งแล้ว	 บนอาสนะ)	 

ในตัวอย่างนี้	 การนั่งของพระสงฆ์ไม่ติดแนบแน่น	 เพียงนั่งทับเท่านั้น	 ฉะนั้น	 บทว่า	 “อาสเน”	 จึงเป็น	 อนลฺลียน- 

โอปสิเลสิกาธาร

  ๒.๒  อลฺลียน		ติดแนบแน่น	เช่น		ถาลิยํ		โอทนํ		ปจติ.	(ย่อมหุง	ซึ่งข้าวสุก	ในหม้อ)	ในตัวอย่างนี้	

ข้าวติดแนบแน่นกับหม้อ	ฉะนั้น	บทว่า	“ถาลิยํ”	จึงเป็น	อลฺลีนโอปสิเลสิกาธาร	

 ๓.  สามีปิกาธาร		ที่รองรับที่อยู่ใกล้ๆ	แต่ไม่ได้อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า	“สมีเป	นิยุตฺโต	สามีปิโก”	(สมีป	

+	ณิก)	อาธาระที่ประกอบในที่ใกล้	ชื่อว่าสามีปิก	แปลว่า	“ใกล้...”		เช่น		คงฺคายํ		โฆโส		วสติ.	อ.หมู่บ้านคนเลี้ยงวัว		

ย่อมอยู่	ใกล้แม่น้ำ	คงคา,		ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน.		อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับอยู่	ในพระเชตวัน	ใกล้เมือง 

สาวัตถี.	

 ๔.  เวสยิกาธาร	 	 ที่รองรับที่เป็นที่อยู่อาศัย	 ที่เป็นที่เป็นไป	 หรือเป็นที่รองรับอารมณ์	 (สถานที่/กาลเวลา/

อารมณ์)	มีวิเคราะห์ว่า	“วิสโยเยว		เวสยิโก”	(วิสย	+	ณิก)	อาธาระซึ่งเป็นที่ตั้ง	แปลว่า	“ใน...”	เวสยิกาธาระมี	๒	

ประการ	คือ

    ๔.๑  อญฺญตฺถาภาวเวสยิกาธาร	 คือเวสยิกาธาระซึ่งไม่เป็นไปในที่อื่น	 เช่น	 	 อากาเส	 	 สกุณา		 

ปกฺขนฺทนฺติ.		(อ.นก	ท.	ย่อมบินไป	ในอากาศ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อากาเส”	เป็นที่รองรับในการดำ	เนินชีวิตของ

นก	

  ๔.๒  เทสนฺตราวจฺเฉทเวสยิกาธาร	คือเวสยิกาธาระซึ่งแยกจากสถานที่อื่น	เช่น	ปาเทสุ		ปติโต.	(ตกแล้ว	

ที่เท้า	ท.)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปาเทสุ”	เป็นที่รองรับที่ห้ามอวัยวะส่วนอื่นๆ	ในร่างกาย	

 

พฺยาป.	 ติเลสุ		เตลํ		อตฺถิ.			 อ.น้ำ	มัน	มีอยู่	ในงา	ท.	

	 ขีเรสุ		ชลํ.		 อ.น้ำ		ในน้ำ	นม	ท.		

	 ทธิมฺหิ		สปฺปิ.		 อ.เปรียง	ในนมส้ม
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อุปสิ.	 กเฏ		นิสีทติ		เทวทตฺโต.	 อ.นายเทวทัต	ย่อมนั่ง	บนเสื่อ

	 อาสเน		นิสินฺโน		สํโฆ.		 อ.พระสงฆ์	นั่งแล้ว	บนอาสนะ

	 ถาลิยํ		โอทนํ		ปจติ.		 ย่อมหุง	ซึ่งข้าวสุก	ในหม้อ		

	 ฆเฏสุ		อุทกํ		อตฺถิ.			 อ.น้ำ		มีอยู่	ในหม้อน้ำ		ท.	

	 ทูเร		€ิโต.		 ยืนแล้ว	ในที่ไกล	

	 สมีเป		€ิโต.	 ยืนแล้ว		ณ	ที่ใกล้

สมีป.	 คงฺคายํ		โฆโส		วสติ.		 อ.หมู่บ้านคนเลี้ยงวัว		ย่อมอยู่	ใกล้แม่น้ำ	คงคา,		

	 ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน.			 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ประทับอยู่	 ในพระเชตวัน	 ใกล้เมือง	 

	 	 ชื่อว่าสาวัตถี.

อญฺญ.วิ.	อากาเส		สกุณา		ปกฺขนฺทนฺติ.			 อ.นก	ท.	ย่อมบินไป	ในอากาศ		

	 ภูมีสุ		มนุสฺสา		จรนฺติ.		 อ.มนุษย์	ท.	ย่อมเที่ยวไป	บนพื้นดิน	ท.

	 ชเลสุ		มจฺฉา		จรนฺติ.		 อ.ปลา	ท.	ย่อมว่ายไป	ในน้ำ		ท.

เทส.วิ.	 ปาเทสุ		ปติโต.		 ตกแล้ว	ที่เท้า	ท.	

	 ปาปสฺมึ		รมตี		มโน.		 อ.ใจ	ย่อมยินดี	ในบาป		

	 ปสนฺโน		พุทฺธสาสเน.		 เลื่อมใสแล้ว	ในพระพุทธศาสนา	

	 ปญฺญาย		สาธุ.		(ภวติ)	 ดี	ในปัญญา	

	 วินเย		นิปุโณ.		 ผู้ละเอียด	ในพระวินัย		

	 มาตริ		สาธุ.		 ดี	ในมารดา

	 ปิตริ		นิปุโณ.		 ผู้ละเอียด	ในบิดา

ทำ	ตัวรูป ติเลส	ุ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ติล

	 ตั้ง	ติล	ชื่อว่าโอกาส	 ติล	 =	โยธาโร	ตโมกาสํ.

	 หลัง	ติล	ลง	สุ	สัตตมีวิภัตติ		 ติล	+	สุ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ติลฺ		อ	+	สุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสุวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 ติลฺ		อ	 	เอ	+	สุ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ติเลสุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตเลส.ุ	(ในงาทั้งหลาย)



642 รูปสิทธิทีปนี [ ๓.การก

ทำ	ตัวรูป อาสเน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อาสน

	 ตั้ง	อาสน	ชื่อว่าโอกาส	 อาสน	 =	โยธาโร	ตโมกาสํ.

	 หลัง	อาสน	ลง	สฺมึ	สัตตมีวิภัตติ		 อาสน	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 อาสน	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 อาสนฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาสนฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 อาสเน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อาสเน.	(บนอาสนะ)

ทำ	ตัวรูป สาวตฺถิย	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สาวตฺถิ

	 ตั้ง	สาวตฺถิ	ชื่อว่าโอกาส	 สาวตฺถิ	 =	โยธาโร	ตโมกาสํ.

	 หลัง	สาวตฺถิ	ลง	สฺมึ	สัตตมีวิภัตติ	 สาวตฺถิ	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 สาวตฺถิ		ป	+	สฺมึ	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ป	แปลง	สฺมึ	เป็น	ยํ	 สาวตฺถิ	+	สฺมึ	 	ยํ	 =	ฆปโต	สฺมึ	ยํ	วา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สาวตฺถิย.ํ	(ใกล้เมืองชื่อว่าสาวัตถี)

ทำ	ตัวรูป มาตริ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาตุ

	 ตั้ง	มาตุ	ชื่อว่าโอกาส	 มาตุ	 =	โยธาโร	ตโมกาสํ.

	 หลัง	มาตุ	ลง	สฺมึ	สัตตมีวิภัตติ	 มาตุ	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 มาตฺ		อุ	+	สฺมึ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสฺมึวิภัตติ	แปลง	อุ	เป็น	อาร	 มาตฺ		อุ	 	อาร	+	สฺมึ	 =	อญฺเญสฺวารตฺตํ.

	 หลังจากอารอาเทศ	แปลง	สฺมึ	เป็น	อิ	 มาตฺ		อาร	+	สฺมึ	 	อิ	 =	ตโต	สฺมิมิ.

	 เพราะอิ	รัสสะ	อาร	เป็น	อร	 มาตฺ		อาร	 	อร	+	อิ	 =	อาโร	รสฺสมิกาเร.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 มาตฺ		อรฺ		อ	+	อิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มาตฺ		อรฺ		อ	+	อิ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 มาตริ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาตริ.	(ในมารดา)
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๓๒๑. สามิ’สฺสรา’ธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสูต-กุสเลหิ  จ.

 ฉฏฺ€ี  จ	อ.ฉัฏฐีวิภัตติด้วย		สตฺตมี  จ		อ.สัตตมีวิภัตติด้วย		โหนฺติ	ย่อมลง		โยเค	ในที่ประกอบ		สามิสฺสรา- 

ธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสูต-กุสเลหิ	ด้วย	สามี,	อิสฺสร,	อธิปติ,	ทายาท,	สกฺขิ,	ปติภู,	ปสูต	และกุสลศัพท์	ท.	

	 (ลงฉัฏฐีวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ	ในที่ประกอบด้วย	สามี,	อิสฺสร,	อธิปติ,	ทายาท,	สกฺขิ,	ปติภู,	ปสูต	และกุสล

ศัพท์)

	 สูตรนี้มี	 ๒	 บท.	 	 เป็น	 วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	 :	 มีอรรถ	 วาจาสิลิฏฺ€	 ทำ	ให้สูตรไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น	 

ส่วนคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะกล่าวว่ามีอรรถ	อวุตตสมุจฺจย	รวบรวมศัพท์ที่ไม่ได้กล่าวไว้	ในสูตร	คือ	อายุตฺต,	นิปุณ	

และ	สาธุศัพท์เป็นต้น	เช่น		ควํ	อายุตฺโต	(อ.เสมียน	แห่งวัว	ท.)

ตัวอย่าง:	ควํ		สามี.	 	 เป็นเจ้าของ	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		สามี.	 	 เป็นเจ้าของ	ในวัว	ท.

	 ควํ		อิสฺสโร.		 เป็นใหญ่	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		อิสฺสโร.	 เป็นใหญ่	ในวัว	ท.

	 ควํ		อธิปติ.	 	 เป็นหัวหน้า	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		อธิปติ.		 เป็นหัวหน้า	ในวัว	ท.

	 ควํ		ทายาโท.	 เป็นทายาท	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		ทายาโท.	 เป็นทายาท	ในวัว	ท.

	 ควํ		สกฺขิ.	 	 เป็นผู้ดูแล	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		สกฺขิ.	 	 เป็นผู้ดูแล	ในวัว	ท.

	 ควํ		ปติภู.	 	 เป็นผู้รับหน้าที่	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		ปติภู	 	 เป็นผู้รับหน้าที่	ในวัว	ท.

	 ควํ		ปสูโต.	 	 เป็นผู้เกิด	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		ปสูโต.		 เป็นผู้เกิด	ในวัว	ท.

	 ควํ		กุสโล.	 	 เป็นผู้ฉลาด	แห่งวัว	ท.

	 โคสุ		กุสโล.		 เป็นผู้ฉลาด	ในวัว	ท.
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ทำ	ตัวรูป คว	ํ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	โค

	 หลัง	โค	ลง	นํ	ฉัฏฐีวิภัตติ	 โค	+	นํ	 =	สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิฯ

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	โอ	 คฺ		โอ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลง	นํ	เป็น	อํ	และแปลง	โอ	เป็น	อว	 คฺ		โอ	 	อว	+	นํ	 	อํ	=	จศัพท์ใน	ตโต	นมํ	ปติมฺหาฯ

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 คฺ		อวฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คฺ		อวฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 ควํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คว.ํ	(แห่งวัว	ท.)	

๓๒๒. นิทฺธารเณ  จ.

 นิทฺธารเณ	ครั้นเมื่ออรรถนิทธารณะ		คมฺยมาเน	ถูกรู้อยู่,		ฉฏฺ€ี  จ	อ.ฉัฏฐีวิภัตติ	ด้วย		สตฺตมี  จ	อ.สัตตมี

วิภัตติ	ด้วย		โหติ	ย่อมลง.

	 (เมื่ออรรถนิทธารณะถูกรู้อยู่	ลงฉัฏฐีวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ :		มีอรรถ		อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรนี้	

คือ	ให้ลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถปฐมาวิภัตติ	เช่น	อิทมฺปิสฺส		โหติ		สีลสฺมึ.	(อ.การงดเว้นจากปาณาติบาตแม้นี้	เป็นศีล	 

ของภิกษุนั้น	ย่อมเป็น)

	 คำ	ว่า	“นิทฺธารณ”	หมายถึง	การพูดรวมๆ	หลายอย่าง	แล้วแยกยกเพียงอย่างเดียวหรือสองสิ่งเป็นต้นที่เอ่ย

ถึงนั้นมาพูดเป็นการเฉพาะเจาะจง	มีวิเคราะห์ว่า	“นีหริตฺวา		ธารณํ		นิทฺธารณํ”.	(นิ	+	ธร	+	เณ	+	ยุ)	อ.การ-นำ	

ออกแล้ว-ทรงไว้	ชื่อว่านิทฺธารณ		ฉะนั้น	นิทธารณะ	จึงหมายถึง	การพูดถอนสิ่งที่พูดรวมเอาไว้ขึ้นแสดง	ให้ลงวิภัตติ

ได้	๒	 วิภัตติ	 คือ	ฉัฏฐีวิภัตต	ิ แปลว่า	 “แห่ง...หนา, บรรดา...”	 และสัตตมีวิภัตต	ิ แปลว่า	 “ใน...หนา, บรรดา...”.  

ฝ่ายพหุวจนะเท่านั้น

นิทธารณะ ๔

 ๑.  ชาตินิทฺธารณ	-	การแยกชาติกำ	เนิดออกแสดง		เช่น		มนุสฺสานํ		ขตฺติโย		สูรตโม.		(อ.-แห่งมนุษย์	

ท.	 หนา-กษัตริย์	 เป็นผู้กล้าหาญที่สุด	 ย่อมเป็น)	 ในอุทาหรณ์นี้	 พูดถึงชาติกำ	เนิดของมนุษย์ในบรรดาวัณณะ	 ๔	 

คือ	พราหมณ์	กษัตริย์	แพทย์	และศูทร์	วัณณะกษัตริย์	เป็นชาตินักรบ	เป็นผู้กล้าหาญที่สุด
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 ๒.  คุณนิทฺธารณ	-	การแยกคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งออกแสดง		เช่น		กณฺหา		คาวีนํ		สมฺปนฺนขีร-

ตมา.	(อ.-แห่งแม่วัว	ท.	หนา-แม่วัวดำ		ท.	มีน้ำ	นมสมบูรณ์ที่สุด)	ในอุทาหรณ์นี้	คำ	ว่า	“กณฺหา	-	ดำ	”	เป็นคุณศัพท์

แสดงลักษณะพิเศษของวัว.

 ๓.  กฺริยานิทฺธารณ	-		การแยกกิริยาการกระทำ	สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกแสดง		เช่น		อทฺธิเกสุ		ธาวนฺโต		สีฆ-

ตโม.	 (อ.-ในผู้เดินทาง	ท.	หนา-ผู้วิ่งไปอยู่	 เป็นผู้เร็วที่สุด	ย่อมเป็น)	ในอุทาหรณ์นี้	พูดถึงกิริยาการกระทำ	ของผู้

เดินทาง		การวิ่ง	ก็เป็นจัดเป็นกิริยาอย่างหนึ่ง

 ๔.  นามนิทฺธารณ	-	การแยกชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกแสดง		เช่น		อายสฺมา		อานนฺโท		อรหนฺเตสุ		

อญฺญตโร		อโหสิ.		(อ.พระอานนท์	ผู้มีอายุ	เป็น-	ในพระอรหันต์	ท.	หนา	-พระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่ง	ได้เป็นแล้ว)		 

ในอุทาหรณ์นี้	บทว่า	“อานนฺโท”	เป็นชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นพุทธุปัฏฐาก	ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์	

ว่าเป็นธัมมภัณฑาคาริก	(เรือนคลังพระธรรม)

ตัวอย่าง:	มนุสฺสานํ		ขตฺติโย		สูรตโม.			 อ.-แห่งมนุษย์	ท.	หนา-กษัตริย์	เป็นผู้กล้าหาญที่สุด	ย่อมเป็น

	 มนุสฺเสสุ		ขตฺติโย		สูรตโม.			 อ.-ในมนุษย์	ท.	หนา-กษัตริย์	เป็นผู้กล้าหาญที่สุด	ย่อมเป็น

	 กณฺหา		คาวีนํ		สมฺปนฺนขีรตมา.	 อ.-แห่งแม่วัว	ท.	หนา-แม่วัวดำ		ท.	มีน้ำ	นมสมบูรณ์ที่สุด

	 กณฺหา		คาวีสุ		สมฺปนฺนขีรตมา.	 อ.-ในแม่วัว	ท.	หนา-แม่วัวดำ		ท.	มีน้ำ	นมสมบูรณ์ที่สุด

	 อทฺธิกานํ		ธาวนฺโต		สีฆตโม.	 อ.-แห่งผู้เดินทาง	ท.	หนา-ผู้วิ่งไปอยู่	เป็นผู้เร็วที่สุด	ย่อมเป็น

	 อทฺธิเกสุ		ธาวนฺโต		สีฆตโม.	 อ.-ในผู้เดินทาง	ท.	หนา-ผู้วิ่งไปอยู่	เป็นผู้เร็วที่สุด	ย่อมเป็น

	 อายสฺมา	อานนฺโท	อรหตํ	อญฺญตโร	อโหสิ.		อ.พระอานนท์	ผู้มีอายุ	 เป็น-	แห่งพระอรหันต์	ท.	หนา- 

	 	 	 พระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่ง	ได้เป็นแล้ว

	 อายสฺมา	อานนฺโท	อรหนฺเตสุ	อญฺญตโร	อโหสิ.	อ.พระอานนท์	ผู้มีอายุ	เป็น-	ในพระอรหันต์	ท.	หนา- 

	 	 	 พระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่ง	ได้เป็นแล้ว

ทำ	ตัวรูป มนุสฺสานํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มนุสฺส

	 หลัง	มนุสฺส	ลง	นํฉัฏฐีในอรรถนิทธารณะ	 มนุสฺส	+	นํ	 =	นิทฺธารเณ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 มนุสฺสฺ		อ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 มนุสฺสฺ		อ	 	อา	+	นํ	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 มนุสฺสานํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มนุสฺสานํ.	(แห่งมนุษย์	ท.	หนา,	บรรดามนุษย์ทั้งหลาย)
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ทำ	ตัวรูป มนุสฺเสส	ุ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มนุสฺส

	 หลัง	มนุสฺส	ลง	สุสัตตมีในอรรถนิทธารณะ	มนุสฺส	+	สุ	 =	นิทฺธารเณ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 มนุสฺสฺ		อ	+	สุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.	

	 เพราะสุวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 มนุสฺสฺ		อ	 	เอ	+	สุ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 มนุสฺเสสุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มนุสฺเสส.ุ	(ในมนุษย์	ท.	หนา,	บรรดามนุษย์ทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป อรหตํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อรหนฺต

	 หลัง	อรหนฺต	ลงนํฉัฏฐีในอรรถนิทธารณะ	อรหนฺต	+	นํ	 =	นิทฺธารเณ	จ.

	 ตั้ง	นฺต	เหมือน	นฺตุ	 อรห		นฺต	 	นฺตุ	+	นํ	 =	เสเสสุ	นฺตุว.

	 เพราะนํวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	นํ	เป็น	ตํ	 อรห		นฺตุ+นํ	 	ตํ	 =	นํมฺหิ	ตํ	วา.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อรหตํ.	(แห่งพระอรหันต์	ท.	หนา,	บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย)

๓๒๓. อนาทเร  จ.

 อนาทเร	ครั้นเมื่ออรรถอนาทร		คมฺยมาเน	ถูกรู้อยู่,		ฉฏฺ€ี จ	อ.ฉัฏฐีวิภัตติ	ด้วย		สตฺตมี จ	อ.สัตตมีวิภัตติ	

ด้วย		โหติ	ย่อมลง.

	 (เมื่ออรรถอนาทรถูกรู้อยู่	ลงฉัฏฐีวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“ฉฏฺ€ี”	และ“สตฺตมี”	มาไว้ในสูตรนี ้

	 คำ	ว่า	“อนาทร”	หมายถึง	การกระทำ	ที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อ	ไม่ใยดีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	มีวิเคราะห์ว่า	“น		อาทโร		 

อนาทโร”.	(น	+	อาทร)	อ.ความเอื้ออาทร	หามิได้	ชื่อว่าอนาทร	ในประโยคอนาทรนี้	ลงวิภัตติได้	๒	วิภัตติ	คือ	

ฉัฏฐีวิภัตต	ิแปลว่า	“เมื่อ...” และสัตตมีวิภัตติ แปลว่า	“ครั้นเมื่อ...”

ตัวอย่าง:	อกามกานํ		มาตาปิตูนํ		รุทนฺตานํ		ปพฺพชิ.	เมื่อมารดาและบิดา	ท.	ผู้ไม่ต้องการ	ร้องไห้อยู่,	อ.บุตร	บวช	

	 	 	 แล้ว

	 มาตาปิตูสุ		รุทนฺเตสุ		ปพฺพชิ.			 ครั้นเมื่อมารดาและบิดา	ท.	ร้องไห้อยู่,	อ.บุตร	บวชแล้ว

	 อาโกฏยนฺโต		โส		เนติ,		สิวิราชสฺส		เปกฺขโต.		เมื่อพระเจ้าสีพี	(พระเวสสันดร)	มองดูอยู่,	อ.ชูชกนั้น	ตีอยู่	

	 	 	 ซึ่งเด็ก	ท.	เหล่านั้น	ย่อมนำ	ไป

	 มจฺจุ	คจฺฉติ	อาทาย,	เปกฺขมาเน	มหาชเน.		ครั้นเมื่อมหาชน	มองดูอยู่,	อ.พญามัจจุราช	ย่อมพาเอาไป
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ทำ	ตัวรูป มาตาปิตูนํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มาตาปิตุ

	 หลัง	มาตาปิตุ	ลง	นํฉัฏฐีในอรรถอนาทร	 มาตาปิตุ	+	นํ	 =	อนาทเร	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อุ	 มาตาปิตฺ		อุ	+	นํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.	

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อุ	เป็น	อู	 มาตาปิตฺ		อุ	 	อู	+	นํ	=	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ู มาตาปิตูนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มาตาปิตูนํ.	(เมื่อมารดาและบิดา	ท.)

ทำ	ตัวรูป มหาชเน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มหาชน

	 หลัง	มหาชน	ลง	สฺมึสัตตมีในอรรถอนาทร	มหาชน	+	สฺมึ	 =	อนาทเร	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 มหาชน	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 มหาชนฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.	

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 มหาชนฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 มหาชเน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มหาชเน.	(ครั้นเมื่อมหาชน)

๓๒๔. กมฺม-กรณ-นิมิตฺตตฺเถสุ  สตฺตมี.

 สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		กมฺม-กรณ-นิมิตฺตตฺเถสุ	ในอรรถกรรม	กรณะ	และเหตุ	ท.

	 (ลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถกรรม	กรณะ	และเหตุ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  

ทุติยา.	 ภิกฺขูสุ		อภิวาเทนฺติ.			 ย่อมกราบไหว้	ซึ่งภิกษุ	ท.

	 มุทฺธนิ		จุมฺพิตฺวา.			 จูบแล้ว	ซึ่งศีรษะ

	 ปุริสสฺส		พาหาสุ		คเหตฺวา.			 จับแล้ว	ซึ่งแขน	ท.	ของบุรุษ

ทำ	ตัวรูป มุทฺธนิ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มุทฺธ

	 หลัง	มุทฺธ	ลง	สฺมึสัตตมีในอรรถกรรม	 มุทฺธ	+	สฺมึ	 =	กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ	สตฺตมี.

	 หลังจากมุทฺธศัพท์แปลง	สฺมึ	เป็น	นิ	 มุทฺธ	+	สฺมึ	 	นิ	 =	ตุศัพท์	ใน	พฺรหฺมโต	ตุ	สฺมึ	นิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มุทฺธนิ.	(ซึ่งศีรษะ)
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กรณะ.	 หตฺเถสุ		ปิณฺฑาย		จรนฺติ.			 ย่อมเที่ยวไป	เพื่อบิณฑบาต	ด้วยมือ	ท.

	 ปตฺเตสุ		ปิณฺฑาย		จรนฺติ.	 ย่อมเที่ยวไป	เพื่อบิณฑบาต	ด้วยบาตร	ท.

	 ปเถสุ		คจฺฉนฺติ.	 ย่อมไป	ด้วยทาง	ท.

	 โสปิ	มํ	อนุสาเสยฺย,	สมฺปฏิจฺฉามิ	มตฺถเก.	 แม้	 อ.สามเณรนั้น	 พึงสั่งสอน	 ซึ่งเรา,	 อ.เรา	 จะรับ	 ด้วยเศียร 

	 	 	 เกล้า

ทำ	ตัวรูป หตฺเถส	ุ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	หตฺถ

	 หลัง	หตฺถ	ลง	สุสัตตมีในอรรถกรณะ	 หตฺถ	+	สุ	 =	กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ	สตฺตมี.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 หตฺถฺ		อ	+	สุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสุวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 หตฺถฺ		อ	 	เอ	+	สุ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 หตฺเถสุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		หตฺเถส.ุ	(ด้วยมือ	ท.)

เหตุ.	 ทีปิ		จมฺเมสุ		หญฺญเต.			 อ.เสือดาว	ย่อมถูกฆ่า	ในเพราะหนัง	ท.

	 กุญฺชโร		ทนฺเตสุ		หญฺญเต.	 อ.ช้าง	ย่อมถูกฆ่า	ในเพราะงา	ท.

	 อณุมตฺเตสุ		วชฺเชสุ		ภยทสฺสาวี.	 เป็นผู้เห็นภัยโดยปกติ	ในเพราะโทษ	ท.	อันมีประมาณเล็กน้อย

	 สมฺปชานมุสาวาเท		ปาจิตฺติยํ.			 อ.อาบัติปาจิตตีย์	ย่อมมี	ในเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่

ทำ	ตัวรูป จมฺเมส	ุ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	จมฺม

	 หลัง	จมฺม	ลง	สุสัตตมีในอรรถเหตุ	 จมฺม	+	สุ	 =	กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ	สตฺตมี.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 จมฺมฺ		อ	+	สุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสุวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 จมฺมฺ		อ	 	เอ	+	สุ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 จมฺเมสุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		จมฺเมส.ุ	(ในเพราะหนังทั้งหลาย)

๓๒๕. สมฺปทาเน  จ.

 สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง	 สมฺปทาเน  จ ในอรรถสัมปทาน	ด้วย.

	 (ลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถสัมปทาน)
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	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถ 

อนภิหิตกัตตา	(ตติยาวิภัตติ)ได้		เช่น		มณิมฺหิ		ปสฺส		นิมฺมิตํ.		(อ.ท่าน	จงดู	ซึ่งวัตถุ	อันแก้วมณี	เนรมิตแล้ว)

	 สัตตมีวิภัตติลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ	แปลว่า	“แก่...,	แด่...,	เพื่อ...,	ต่อ...”	เรียกว่า	“สัตตมีสัมปทาน”

ตัวอย่าง:	สํเฆ		ทินฺนํ		มหปฺผลํ.	 อ.ทาน	อันบุคคล	ถวายแล้ว	แก่พระสงฆ์	เป็นทานมีผลมาก	 

	 	 	 ย่อมเป็น

	 สํเฆ		โคตมิ		เทหิ.	 ดูก่อนโคตมี	อ.เธอ	จงถวาย	แก่พระสงฆ์

	 สํเฆ	เต	ทินฺเน,	อหญฺเจว	ปูชิโต	ภวิสฺสามิ.	 ครั้นเมื่อจีวร	อันเธอ	ถวายแล้ว	แก่พระสงฆ์,	อ.เราด้วยนั่นเทียว	

	 	 	 จักเป็นผู้อันเธอ	บูชาแล้ว	จักเป็น

 ยา  ปลาลมยํ  มาลํ   นารี  ทตฺวาน  เจติเย,

 อลตฺถ  กญฺจนมยํ   มาลํ  โพชฺฌงฺคิกญฺจ  สา.

อ.หญิงใด	 ได้ได้แล้ว	 ซึ่งพวงมาลัย	 อันสำ	เร็จแล้วด้วยทองคำ		 เพราะ

ถวาย	 ซึ่งพวงมาลัย	 อันสำ	เร็จแล้วด้วยฟาง	 แก่พระเจดีย์,	 อ.หญิงนั้น	

ได้ได้แล้ว	ซึ่งพวงมาลัย	คือโพชฌงค์ด้วย

ทำ	ตัวรูป สํเฆ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สํฆ

	 หลัง	สํฆ	ลง	สฺมึสัตตมีในอรรถสัมปทาน	 สํฆ	+	สฺมึ	 =	สมฺปทาเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 สํฆ	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ฆฺ	ออกจากสระ	อ	 สํฆฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สํฆฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฆฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 สํเฆ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สํเฆ.	(แก่พระสงฆ์)

๓๒๖. ปญฺจมฺยตฺเถ  จ.

 สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		ปญฺจมฺยตฺเถ  จ ในอรรถแห่งปัญจมีวิภัตติ	ด้วย.

	 (ลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถปัญจมี)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	วุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมการลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถ		 

ที่กล่าวมาแล้ว
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	 สัตตมีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แปลว่า	“แต่...,	จาก...”.	เรียกว่า	“สัตตมีอปาทาน”.

ตัวอย่าง:	กทลีสุ		คเช		รกฺขนฺติ.			 ย่อมรักษา	ซึ่งช้าง	ท.	จากต้นกล้วย	ท.

ทำ	ตัวรูป กทลีสุ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กทลี

	 หลัง	กทลี	ลง	สุสัตตมีในอรรถปัญจมี	 กทลี	+	สุ	 =	ปญฺจมฺยตฺเถ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กทลีสุ.	(จากต้นกล้วย	ท.)

๓๒๗. กาล-ภาเวสุ  จ.

 สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง		กาลภาเวสุ  จ	ในอรรถกาลและภาวลักขณะ	ท.	ด้วย.

	 (ลงสัตตมีวิภัตติ	ในอรรถกาลและภาวลักขณะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“อตฺถ”ศัพท์มาในสูตรนี้

	 สัตตมีวิภัตติ	 ลงในอรรถกาลเวลา	 แปลว่า	 “ใน...”	 เรียกว่า	 “กาลสัตตมี”,	 ลงในอรรถภาวลักขณะ	 หรือ

ประโยคลักขณะ	แปลว่า	“ครั้นเมื่อ...”	เรียกว่า	“ลักขณะ”

กาล.	 ปุพฺพณฺหสมเย		คโต.			 ไปแล้ว	ในเวลาเช้า

	 สายณฺหสมเย		อาคโต.			 มาแล้ว	ในเวลาเย็น

	 อกาเล		วสฺสติ		ตสฺส.	 อ.ฝน	ย่อมตก	ในกาลอันไม่ควร	ในแว่นแคว้น	แห่งอธัมมิก		

	 	 	 ราช	พระองค์นั้น

	 กาเล		ตสฺส		น		วสฺสติ.	 อ.ฝน	ย่อมไม่ตก	ในกาลอันควร	ในแว่นแคว้นแห่งธัมมิก

	 	 	 ราช	พระองค์นั้น

	 ผุสฺสมาสมฺหา		ตีสุ		มาเสสุ		เวสาขมาโส.	 อ.เดือนเวสาขะ	(๖)	มีอยู่	ในเดือน	ท.	สาม	จากเดือนผุสสะ	(๒)

	 อิโต	สตสหสฺสมฺหิ	กปฺเป	อุปฺปชฺชิ	จกฺขุมา.	 อ.พระพุทธเจ้า	ทรงอุบัติขึ้นแล้ว	ในกัปหนึ่งแสน	แต่ภัทรกัปนี้

ทำ	ตัวรูป กาเล	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กาล

	 หลัง	กาล	ลง	สฺมึสัตตมีในอรรถกาล	 กาล	+	สฺมึ	 =	กาลภาเวสุ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 กาล	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 กาลฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กาลฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 กาเล	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กาเล.	(ในกาล)

ลกฺขณ.	 ภิกฺขุสํเฆสุ		โภชียมาเนสุ		คโต.	 ครั้นเมื่อหมู่แห่งภิกษุ	ท.	อันทายก	ให้ฉันอยู่,	อ.บุรุษ	ไปแล้ว

	 ภุตฺเตสุ		อาคโต.	 ครั้นเมื่อหมู่แห่งภิกษุ	ท.	ฉันแล้ว,	อ.บุรุษ	มาแล้ว

	 โคสุ		ทุยฺหมานาสุ		คโต.	 ครั้นเมื่อแม่วัว	ท.	ถูกรีดนมอยู่,	อ.บุรุษ	ไปแล้ว

	 ทุทฺธาสุ		อาคโต.	 ครั้นเมื่อแม่วัว	ท.	ถูกรีดนมแล้ว,	อ.บุรุษ	มาแล้ว

	 ชายมาเน		โข		สาริปุตฺต		โพธิสตฺเต		อยํ		ทสสหสฺสีโลกธาตุ		สงฺกมฺปิ		สมฺปกมฺปิ		สมฺปเวธิ.		

	 	 ดูก่อนสารีบุตร	ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์	ประสูติอยู่แล	อ.หมื่นโลก 

	 	 ธาตุนี้	หวั่นไหวแล้ว	สะเทือนแล้ว	เลื่อนลั่นแล้ว

 ปาสาณา  สกฺขรา  เจว   ก€ลา  ขาณุกณฺฏกา,

 สพฺเพ  มคฺคา  วิวชฺเชนฺติ คจฺฉนฺเต  โลกนายเก.

ครั้นเมื่อพระโลกนายก	 เสด็จไปอยู่,	อ.ก้อนหิน	ท.	ด้วย	อ.ก้อนกรวด	

ท.	 ด้วย	 	 อ.กระเบื้องแตก	 ท.	 ด้วย	 	 อ.ตอไม้	 และหนาม	 ท.	 ด้วย	  

ทั้งปวง	ย่อมหลีกออกไป	จากหนทาง

	 อิมสฺมึ		สติ,		อิทํ		โหติ.	 ครั้นเมื่อเหตุนี้	มีอยู่	อ.ผลนี้	ย่อมมี

ทำ	ตัวรูป โลกนายเก	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	โลกนายก

	 หลัง	โลกนายก	ลง	สฺมึ	ในอรรถลักขณะ	 โลกนายก	+	สฺมึ	 =	กาลภาเวสุ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 โลกนายก	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 โลกนายกฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โลกนายกฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 โลกนายเก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โลกนายเก.	(ครั้นเมื่อพระโลกนายก,	ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า)
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๓๒๘. อุปาธฺยาธิกิสฺสร-วจเน.

 อธิกิสฺสรวจเน	ครั้นเมื่อการกล่าวซึ่งอรรถยิ่งเกินและอรรถผู้เป็นใหญ่		โยเค	ในที่ประกอบ		อุปาธิ	ด้วยอุป

ศัพท์	และอธิศัพท์	ท.		คมฺยมาเน	ถูกรู้อยู่,		สตฺตม	ีอ.สัตตมีวิภัตติ		โหติ	ย่อมลง.

	 (เมื่อการกล่าวอรรถยิ่งเกินและผู้เป็นใหญ่ในที่ประกอบด้วยอุปศัพท์และอธิศัพท์	ถูกรู้อยู่	ลงสัตตมีวิภัตติ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ	อุปาธิ,	อธิกิสฺสรวจเน.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.

ตัวอย่าง:	อุป		ขาริยํ		โทโณ.			 อ.ทะนาน	เกินกว่าสาแหรก.	(อุป	=	อธิกวจน	อรรถยิ่งเกิน)

	 อุป		นิกฺเข		กหาปณํ.	 อ.หนึ่งกหาปณะ	เกินกว่าหนึ่งนิกขะ

	 อธิ		เทเวสุ		พุทฺโธ.	 อ.พระพุทธเจ้า	ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลาย

	 อธิ		พฺรหฺมทตฺเต		ปญฺจาลา.			 อ.ชาวปัญจาละ	ท.	มีพระเจ้าพรหมทัตเป็นใหญ่.	(อธิ	=	อิสฺสร)

ทำ	ตัวรูป ขาริยํ	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ขารี

	 หลัง	ขารี	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 ขารี	+	สฺมึ	 =	อุปาธฺยาธิกิสฺสรวจเน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อี	 ขารฺ		อี	+	สฺมึ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสฺมึวิภัตติ	รัสสะอีที่ชื่อป	เป็น	อิ			 ขารฺ		อี	 	อิ	+	สฺมึ	 =	อโฆ	รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ	จ.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 ขารฺ		อิ		ป	+	สฺมึ	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจากอิที่ชื่อป	แปลง	สฺมึ	เป็น	ยํ	 ขารฺ		อิ		ป	+	สฺมึ	 	ยํ	 =	ฆปโต	สฺมึ	ยํ	วา.

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ขาริยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ขาริยํ.	(สาแหรก)

๓๒๙. มณฺฑิตุ’สฺสุกฺเกสุ  ตติยา  จ.

 มณฺฑิตุสฺสุกฺเกส	ุ	ครั้นเมื่อศัพท์อันมีอรรถความใสและอรรถความพยายาม	ท.		คมฺยมาเนสุ	ถูกรู้อยู่,		ตติยา 

จ อ.ตติยาวิภัตติ	ด้วย	 สตฺตมี  จ อ.สัตตมีวิภัตติ	ด้วย		โหติ	ย่อมลง.

	 (เมื่อศัพท์ที่มีอรรถความใสและอรรถความพยายาม	ถูกรู้อยู่	ลงตติยาวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	วิภัตติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	สมฺปิณฺฑน		รวบรวมการลง	ตติยาและสัตตมีวิภัตติ

ตัวอย่าง:	ญาเณน		ปสนฺโน.	(ตติยาวิภัตติ)	 ผ่องใสแล้ว	ด้วยญาณ

	 ญาณสฺมึ		ปสนฺโน.	(สัตตมีวิภัตติ)	 ผ่องใสแล้ว	ในญาณ

	 ญาเณน		อุสฺสุกฺโก		สปฺปุริโส.	(ตติยา)	 อ.สัตบุรุษ	พยายามแล้ว	ด้วยญาณ
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	 ญาณสฺมึ		อุสฺสุกฺโก		สปฺปุริโส.	(สัตตมี)	 อ.สัตบุรุษ	พยายามแล้ว	ในญาณ

ทำ	ตัวรูป ญาเณน	 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ญาณ

	 หลัง	ญาณ	ลง	นาตติยาวิภัตติ		 ญาณ	+	นา	 =	มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ	ตติยา	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ญาณ	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 ญาณฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ญาณฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ	ฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ญาเณน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ญาเณน.	(ด้วยญาณ)

ทำ	ตัวรูป ญาณสฺม	ึ 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ญาณ

	 หลัง	ญาณ	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ		 ญาณ	+	สฺมึ	 =	มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ	ตติยา	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ญาณสฺมึ.	(ในญาณ)

สรุป สัตตมีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้ ๕ วิภัตติ

	 ๑.		สัตตมีวิภัตติลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	 ใช้เป็นประธานในประโยคได้	 เช่น	 อชฺช	 	 อุโปสโถ	 	ปณฺณรโส.	

แปลว่า	“อ.วันนี้	เป็นวันอุโบสถ	ขึ้น	๑๕	ค่ำ		ย่อมเป็น”

	 ๒.	 สัตตมีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 ใช้เป็นกรรมของกิริยา	 แปลว่า	 “ซึ่ง...”	 เรียกว่า	 “สัตตมีกัมมะ”		 

เช่น		ภิกฺขูสุ		อภิวาเทนฺติ.		แปลว่า	“อ.ชน	ท.	ย่อมกราบไหว้	ซึ่งภิกษุ	ท.”	

	 ๓.		สัตตมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 ซึ่งเป็นอรรถอนภิหิตกัตตา	 แปลว่า	 “อัน...”	 เรียกว่า	 “สัตตมี- 

กรณะ”		เช่น		มณิมฺหิ		ปสฺส		นิมฺมิตํ.		แปลว่า	“อ.ท่าน	จงดู	ซึ่งวัตถุ	อันแก้วมณี	เนรมิตแล้ว”

	 ๔.		สัตตมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือของกิริยา	 แปลว่า	 “ด้วย...”	 เรียกว่า	 “สัตตมี

กรณะ”		เช่น		หตฺเถสุ		ปิณฺฑาย		จรนฺติ.	แปลว่า	“อ.ภิกษุ	ท.	ย่อมเที่ยวไป	เพื่อบิณฑบาต	ด้วยแขน	ท.”

	 ๕.		สัตตมีวิภัตติลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ	 ซึ่งทำ	หน้าที่เป็นผู้รับ	 แปลว่า	 “แก่...,	 เพื่อ...,	 ต่อ...”	 เรียกว่า	 

“สัตตมีสัมปทาน”		เช่น	สํเฆ		ทินฺนํ		มหปฺผลํ.		แปลว่า	“อ.ทาน	อันบุคคล	ถวายแล้ว	แก่พระสงฆ์	เป็นทานมีผลมาก	

ย่อมเป็น”

	 ๖.		สัตตมีวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แปลว่า	“แต่...,	จาก...”	เรียกว่า	“สัตตมีอปาทาน”		เช่น		กทลีสุ		

คเช		รกฺขนฺติ.		แปลว่า	“อ.ชน	ท.	ย่อมรักษา	ซึ่งช้าง	ท.	จากต้นกล้วย	ท.”
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หลักสัมพันธ์ของบทที่ลงสัตตมีวิภัตติ

	 ๑.			แปลว่า	“ใน...”	เป็นที่รองรับที่แผ่ไป	ซึมซาบเข้าไปในภายใน	เรียกว่า	“พยาปิกาธาระ”	

	 	 เช่น			ติเลสุ		เตลํ		อตฺถิ.		

	 	 	 อ.น้ำ	มัน	มีอยู่	ในงา	ท.

	 	 	 เตลํ	สุทธกัตตาใน	อตฺถิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ติเลสุ	พยาปิกาธาระใน	อตฺถิ		

	 ๒.		แปลว่า	“ใน...,	เหนือ...,	บน...,	ที่...”	ที่รองรับที่อยู่ใกล้ชิดกัน	เรียกว่า	“อุปสิเลสิกาธาระ”	

	 	 เช่น			อาสเน		นิสินฺโน		สํโฆ.	

	 	 	 อ.พระสงฆ์	นั่งแล้ว	บนอาสนะ		

	 	 	 สํโฆ	สุทธกัตตาใน	นิสินฺโน	ๆ	กิตบทกัตตุวาจก		อาสเน	อุปสิเลสิกาธาระใน	นิสินฺโน

	 ๓.		แปลว่า	“ใกล้...,	ณ...”	ที่รองรับที่อยู่ใกล้	แต่มิได้อยู่ภายใน	เรียกว่า	“สมีปาธาระ”		

	 	 เช่น			ภควา		สาวตฺถิยํ		วิหรติ		เชตวเน.		

	 	 	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับอยู่	ในพระเชตวัน	ใกล้เมืองสาวัตถี	

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สาวตฺถิยํ	สมีปาธาระใน	วิหรติ		เชตวเน	 

วิสยาธาระใน	วิหรติ

	 ๔.		แปลว่า	“ใน...”	ที่รองรับที่เป็นที่อยู่อาศัย	เรียกว่า	“วิสยาธาระ”		

	 	 เช่น			อากาเส		สกุณา		ปกฺขนฺทนฺติ.		

	 	 	 อ.นก	ท.	ย่อมบินไป	ในอากาศ	

	 	 	 สกุณา	สุทธกัตตาใน	ปกฺขนฺทนฺติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อากาเส	วิสยาธาระใน	ปกฺขนฺทนฺติ 

			 ๕.		แปลว่า	“ครั้นเมื่อ...”	ใช้กับประโยคที่มีเนื้อหาไม่มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	เรียกว่า	“อนาทร”		

	 	 เช่น			อกามเกสุ		มาตาปิตูสุ		รุทนฺเตสุ,		ปพฺพชิ.	

	 	 	 ครั้นเมื่อมารดาและบิดา	ท.	ผู้ไม่ต้องการ	ร้องไห้อยู่	อ.บุตร	บวชแล้ว	

	 	 	 อกามเกสุ	วิเสสนะของ	มาตาปิตูสุ	ๆ	อนาทรใน	รุทนฺเตสุ	ๆ	อนาทรกิริยา		ปุตฺโต	สุทธกัตตา	 

ใน	ปพฺพชิ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 ๖.		แปลว่า	“ครั้นเมื่อ...”	ใช้เป็นเครื่องจดจำ	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เรียกว่า	“ลักขณะ”		

	 	 เช่น			ชายมาเน		โข		สาริปุตฺต		โพธิสตฺเต,		อยํ		ทสสหสฺสีโลกธาตุ		สงฺกมฺปิ		สมฺปกมฺปิ		สมฺปเวธิ.		

	 	 	 ดูก่อนสารีบุตร	ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์	ประสูติอยู่แล	อ.โลกธาตุหนึ่งหมื่นนี้	หวั่นไหวแล้ว	สะเทือน

แล้ว	เลื่อนลั่นแล้ว		
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	 	 	 สาริปุตฺต	อาลปนะ		โพธิสตฺเต	ลักขณะใน		ชายมาเน	ๆ	ลักขณกิริยา		โขศัพท์	วจนาลังการะ		 

อยํ	 วิเสสนะของ	ทสสหสฺสีโลกธาตุ	ๆ	สุทธกัตตาใน	สงฺกมฺปิ	สมฺปกมฺปิ		และ	สมฺปเวธิ		สงฺกมฺปิ	ก็ดี	สมฺปกมฺปิ	ก็ดี	

สมฺปเวธิ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 ๗.		แปลว่า	“ในเพราะ...”	ใช้เป็นเหตุในการทำ	กิริยา	เรียกว่า	“นิมิตตสัตตมี”		

	 	 เช่น			ทีปิ		จมฺเมสุ		หญฺญเต.		

	 	 	 อ.เสือดาว	ย่อมถูกฆ่า	ในเพราะหนัง	ท.		

	 	 	 ทีปิ	วุตตกัมมะใน	หญฺญเต	ๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก		จมฺเมสุ	นิมิตตสัตตมีใน	หญฺญเต

	 ๘.		แปลว่า	“ใน...หนา”	ใช้ในการพูดถึงสิ่งหลายๆ	สิ่งที่อยู่รวมกัน	แล้วยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาพูด	เรียกว่า	

“นิทธารณะ”		

	 	 เช่น			มนุสฺเสสุ		ขตฺติโย		สูรตโม.		

	 	 	 อ.-ในมนุษย์	ท.	หนา-กษัตริย์	เป็นผู้กล้าหาญที่สุด	ย่อมเป็น	

	 	 	 มนุสฺเสสุ	นิทธารณะใน	ขตฺติโย	ๆ	นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

สูรตโม	วิกติกัตตาใน	โหติ

	 ๙.		แปลว่า	“ใน...”	ใช้ในการบอกกาลเวลา	เรียกว่า	“กาลสัตตมี”		

	 	 เช่น			ปุพฺพณฺหสมเย		คโต.		

	 	 	 อ.บุรุษ	ไปแล้ว	ในเวลาเช้า		

	 	 	 ปุริโส	สุทธกัตตาใน	คโต	ๆ	กิตบทกัตตุวาจก	ปุพฺพณฺหสมเย	กาลสัตตมีใน	คโต

	 ๑๐.		แปลว่า	“อันว่า...”	สัตตมีวิภัตติลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	ใช้เป็นประธานในประโยค	เรียกว่า	“สัตตมี-

ปัจจัตตะ”			

	 	 เช่น		อชฺช		อุโปสโถ		ปณฺณรโส.	

	 	 	 อ.วันนี้	เป็นวันอุโบสถ	ขึ้น	๑๕	ค่ำ		ย่อมเป็น

	 	 	 อชฺช	สัตตมีปัจจัตตะใน	โหติ	ๆ 	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปณฺณรโส	วิเสสนะของ	อุโปสโถ	ๆ 	วิกติ- 

กัตตาใน	โหติ

	 	 เช่น		อิทมฺปิสฺส		โหติ		สีลสฺมึ.	

	 	 	 อ.การงดเว้นจากปาณาติบาตแม้นี้	เป็นศีล	ของภิกษุนั้น	ย่อมเป็น	

	 	 	 อปิศัพท์	สมุจจยัตถะเข้ากับ	อิทํ	ๆ	วิเสสนะของ	ปาณาติปาตปฏิวิรมนํ	ๆ	สุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก	อสฺส	วิเสสนะของ	ภิกฺขุสฺส	ๆ	สามีสัมพันธะใน	สีลสฺมึ	ๆ	วิกติกัตตาใน	โหติ
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	 ๑๑.		แปลว่า	“ซึ่ง...”	สัตตมีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	ใช้เป็นกรรมของกิริยา	เรียกว่า	“สัตตมีกัมมะ”		

	 	 เช่น		ภิกฺขูสุ		อภิวาเทนฺติ.		

	 	 	 อ.ชน	ท.	ย่อมกราบไหว้	ซึ่งภิกษุ	ท.		

	 	 	 ชนา	สุทธกัตตาใน	อภิวาเทนฺติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภิกฺขูสุ	สัตตมีกัมมะใน	อภิวาเทนฺติ

	 ๑๒.	แปลว่า	 “อัน...”	 สัตตมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 ซึ่งเป็นอรรถอนภิหิตกัตตา	 เรียกว่า	 “สัตตมี- 

อนภิหิตกัตตา”			 	 	

	 	 เช่น		มณิมฺหิ		ปสฺส		นิมฺมิตํ.		

	 	 	 อ.ท่าน	จงดู	ซึ่งวัตถุ	อันแก้วมณี	เนรมิตแล้ว		

	 	 	 ตฺวํ	 สุทธกัตตาใน	ปสฺส	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 มณิมฺหิ	 สัตตมีอนภิหิตกัตตาใน	นิมฺมิตํ	 ๆ	 

วิเสสนะของ	วตฺถํ	ๆ	อวุตตกัมมะใน	ปสฺส

	 ๑๓.		แปลว่า	“ด้วย...”	สัตตมีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ	ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการทำ	การงาน	เรียกว่า	 

“สัตตมีกรณะ”			 	 	

	 	 เช่น		หตฺเถสุ		ปิณฺฑาย		จรนฺติ.	

	 	 	 อ.ภิกษุ	ท.	ย่อมเที่ยวไป	เพื่อบิณฑบาต	ด้วยแขน	ท.		

	 	 	 ภิกฺขู	 สุทธกัตตาใน	 จรนฺติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 หตฺเถสุ	 สัตตมีกรณะใน	 ปิณฺฑาย	 ๆ	

สัมปทานใน	จรนฺติ

	 ๑๔.		แปลว่า	 “แก่...,	 เพื่อ...,	 ต่อ...”	 สัตตมีวิภัตติลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ	 ซึ่งทำ	หน้าที่เป็นผู้รับ	 เรียกว่า	 

“สัตตมีสัมปทาน”		

	 	 เช่น		สํเฆ		ทินฺนํ		มหปฺผลํ.		

	 	 	 อ.ทาน	อันบุคคล	ถวายแล้ว	แก่พระสงฆ์	เป็นทานมีผลมาก	ย่อมเป็น		

	 	 	 ทานํ	สุทธกัตตาใน	โหติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สํเฆ	สัตตมีสัมปทานใน	ทินฺนํ	 	ปุคฺคเลน	 

อนภิหิตกัตตาใน	ทินฺนํ	ๆ	วิเสสนะของ	ทานํ		มหปฺผลํ	วิกติกัตตาใน	โหติ

	 ๑๕.		แปลว่า	“แต่...,	จาก...”	สัตตมีวิภัตติลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	เรียกว่า	“สัตตมีอปาทาน”		

	 	 เช่น		กทลีสุ		คเช		รกฺขนฺติ.		

	 	 	 อ.ชน	ท.	ย่อมรักษา	ซึ่งช้าง	ท.	จากต้นกล้วย	ท.	

	 	 	 ชนา	สุทธกัตตาใน	รกฺขนฺติ	ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กทลีสุ	สัตตมีอปาทานใน	คเช	ๆ	อวุตต-

กัมมะ	ใน	รกฺขนฺติ
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คำ	เรียกชื่อวิภัตติทั้ง	๗	ตามแนวอรรถกถา

 ปจฺจตฺต’มุปโยคญฺจ กรณํ  สมฺปทานิยํ

 นิสฺสกฺกํ  สามิวจนํ ภุมฺมา’ลปน’มฏฺ€มํ.

๑.	ปจฺจตฺต	(ปฐมาวิภัตติ),	๒.	อุปโยค	(ทุติยาวิภัตติ),	๓.	กรณ	(ตติยา 

วิภัตติ),	 ๔.	 สมฺปทาน	 (จตุตถีวิภัตติ),	 ๕.	 นิสฺสกฺก	 (ปัญจมีวิภัตติ),	  

๖.	 สามิวจน	 (ฉัฏฐีวิภัตติ)	๗.	ภุมฺม	 (สัตตมีวิภัตติ)	 และ	๘.	 อาลปน	

(อาลปนะ)

จบ การกกัณฑ์ ที่ ๓
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ตารางแสดงวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติอื่น ๆ

วิภัตติ	 ทุติยา	(๔)	 ตติยา	(๔)	 จตุตถี	(๒)	 ปัญจมี	(๓)	 ฉัฏฐี	(๔)	 สัตตมี	(๔)

ปฐมา	(๑)	 -	 ตติยาปัจจัตตะ	 -	 -	 -	 สัตตมีปัจจัตตะ

ทุติยา	(๕)	 -	 ตติยากัมมะ	 จตุตถีกัมมะ	 ปัญจมีกัมมะ	 ฉัฏฐีกัมมะ	 สัตตมีกัมมะ

ตติยา	(๔)	 ตติยากรณะ	 -	 -	 ปัญจมีกรณะ	 ฉัฏฐีกรณะ/กัต.	 สัตตมีกรณะ/กัตตา

จตุตถี	(๑)	 -	 -	 -	 -	 -	 สัตตมีสัมปทาน

ปัญจมี	(๔)	 ทุติยาอปาทาน	 ตติยาอปาทาน	 -	 -	 ฉัฏฐีอปาทาน	 สัตตมีอปาทาน

ฉัฏฐี	(๑)	 ทุติยาสัมพันธะ	 -	 -	 -	 -	 -

สัตตมี	(๕)	 ทุติยาอาธาระ/ก.	 ตติยาอาธาระ/ก.	 จตุตถีอาธาระ	 ปัญจมีอาธาระ	 ฉัฏฐีอาธาระ	 -

	 (๑)	ปฐมาวิภัตติ	ไม่มีลงในอรรถของวิภัตติอื่น

	 (๒)	ทุติยาวิภัตติ	ลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	๔	วิภัตติ	คือ	ลงในอรรถตติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยากรณะ”,  

ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	 เรียกว่า	 “ทุติยาอปาทาน”,	 ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ	 เรียกว่า	 “ทุติยาสัมพันธะ”	 และลงใน

อรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ทุติยาอาธาระ”	หรือถ้าเกี่ยวกับกาลเวลา	เรียกว่า	“ทุติยากาลสัตตมี”

	 (๓)	ตติยาวิภัตติ ลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	๔	วิภัตติ	คือ	ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยาปัจจัตตะ”, 

ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยากัมมะ”,	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยาอปาทาน”	และลงในอรรถ 

สัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ตติยาอาธาระ”	หรือถ้าเกี่ยวกับกาลเวลา	เรียกว่า	“ตติยากาลสัตตมี”

	 (๔)	จตุตถีวิภัตต	ิลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	๒	วิภัตติ	คือ	ลงในอรรถของทุติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“จตุตถี- 

กัมมะ”	และลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“จตุตถีอาธาระ”

	 (๕)	ปัญจมีวิภัตต	ิ ลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	๓	วิภัตติ	คือ	ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 เรียกว่า	“ปัญจมี- 

กัมมะ”,	ลงในอรรถตติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“ปัญจมีกรณะ”	และลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ปัญจมีอาธาระ”

	 (๖)	 ฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	๔	วิภัตติ	คือ	ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“ฉัฏฐีกัมมะ”, 

ลงในอรรถตติยาวิภัตติ	เรียกว่า	“ฉัฏฐีกรณะ”	หรือ	“ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตา”, ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ฉัฏฐ ี

อปาทาน”	และลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ	เรียกว่า	“ฉัฏฐีอาธาระ”

	 (๗)	สัตตมีวิภัตติ	 ลงในอรรถของวิภัตติอื่นได้	 ๕	 วิภัตติ	 คือ	 ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ	 เรียกว่า	 “สัตตมี- 

ปัจจัตตะ”	 ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ	 เรียกว่า	 “สัตตมีกัมมะ”, ลงในอรรถตติยาวิภัตติ	 เรียกว่า	 “สัตตมีกรณะ” 

หรือ	 “สัตตมีอนภิหิตกัตตา”,	 ลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ	 เรียกว่า	 “สัตตมีสัมปทาน” และลงในอรรถปัญจมีวิภัตต ิ

	เรียกว่า	“สัตตมีอปาทาน” 
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ชื่อสัมพันธ์ของวิภัตติลงในอรรถต่าง ๆ

		ปฐมา	(กิ)	 ทุติยา	(กิ/น/อ)	 ตติยา	(กิ/นิ/น)	 	จตุตถี	(กิ/น)	 ปัญจมี	(กิ/น)	 				ฉัฏฐี	(น)	 		สัตตมี	(กิ/น/อ)

สุทธกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 กรณะ	 สัมปทาน	 อปาทาน	 สมูหสัมพันธะ	 พยาปิกาธาระ

เหตุกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ตติยาวิเสสนะ	 ตุมัตถสัมปทาน	 เหตุ	 ภาวาทิสัมพันธะ	 อุปสิเลสิกาธาระ

วุตตกัมมะ	 การิตกัมมะ	 อนภิหิตกัตตา	 จตุตถีกัมมะ	 ปัญจมีกัมมะ	 นิทธารณะ	 สมีปาธาระ

ลิงคัตถะ		 อัจจันตสังโยคะ		 เหตุ	 จตุตถีอาธาระ	 ปัญจมีกรณะ	 สามีสัมพันธะ	 วิสยาธาระ

อุปมาลิงคัตถะ	 อกถิตกัมมะ	 อิตถัมภูตะ	 	 ปัญจมีอาธาระ	 อนาทร	 อนาทร

วิกติกัตตา	 กิริยาวิเสสนะ	 สหัตถตติยา	 	 	 ฉัฏฐีกัมมะ	 ลักขณะ

วิกติกัมมะ	 วิกติกัมมะ	 ตติยาปัจจัตตะ	 	 	 ฉัฏฐีกรณะ	 นิมิตตสัตตมี

ตุมัตถกัตตา	 ทุติยากรณะ	 ตติยากัมมะ	 	 	 ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตา	 นิทธารณะ

	 ทุติยาอปาทาน	 ตติยาอปาทาน	 	 	 ฉัฏฐีอปาทาน	 กาลสัตตมี

	 ทุติยาสัมพันธะ	 ตติยาอาธาระ	 	 	 ฉัฏฐีอาธาระ	 ภินนาธาระ

	 ทุติยาอาธาระ	 ตติยากาลสัตตมี	 	 	 	 สัตตมีปัจจัตตะ

	 	 	 	 	 	 สัตตมีกัมมะ

	 	 	 	 	 	 สัตตมีกรณะ

	 	 	 	 	 	 สัตตมอนภิหิตกัตตา

	 	 	 	 	 	 สัตตมีสัมปทาน

	 	 	 	 	 	 สัตตมีอปาทาน

	 หมายเหตุ	:	กิ	หมายถึง	กิริยา	(สัมพันธ์เข้ากับกิริยา),	น	หมายถึง	นาม	(สัมพันธ์เข้ากับนาม),	นิ	หมายถึง	

นิบาต	(สัมพันธ์เข้ากับนิบาต),	อ	หมายถึง	อัพยยศัพท์	(สัมพันธ์เข้ากับนิบาตหรืออุปสัค)
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๑.	 คำ	ว่า	“การก”	มีความหมายว่าอย่างไร?	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๒.	 เพราะเหตุใด	ฉัฏฐีวิภัตติ	จึงไม่เป็นการก?

๓.	 มุขยการก	กับ	อุปจารการก	คืออะไร?	จงอธิบาย	

๔.	 ลิงค์	กับ	ลิงคัตถะ	เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย	

๕.	 กัตตา	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๖.	 กัมมการก	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๗.	 คำ	ว่า	“อัจจันตสังโยคะ”	หมายความว่าอย่างไร?	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๘.	 ทุติยาวิภัตติที่จะลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติได้นั้น	มีในที่ประกอบด้วยศัพท์อะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมกับกับตัวอย่าง

๙.	 ทุติยาวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติใดได้บ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๑๐.	 ทุติยาวิภัตติที่แปลว่า	“กะ...”	เรียกชื่อทางสัมพันธ์ว่าอะไร?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๑๑.	 กรณการก	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๑๒.	 ตติยาวิภัตติที่แปลว่า	“มี...”	เรียกชื่อทางสัมพันธ์ว่าอะไร?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๑๓.	 จงแปลสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ	และจศัพท์ในสูตรนี้	มีอรรถอะไร?	จงอธิบาย	

๑๔.	 ตติยาวิภัตติที่ลงใน	“เหตฺวตฺถ”	กับ	“เหตฺวตฺถปฺปโยค”	แตกต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย	

๑๕.	 คำ	ว่า	“วิเสสนะ”	ในสูตรว่า	“วิเสสเน		จ”	หมายความว่าอย่างไร?	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๑๖.	 จงทำ	ตัวรูปบทว่า	“ชิเนน”	ในประโยคว่า	“ชิเนน		ธมฺโม		เทสิโต”	พร้อมกับแปลประโยคบาลีเป็นไทย

๑๗.	 สัมปทานการก	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๑๘.	 การที่จะแปลง	สจตุตถีวิภัตติ	เป็น	อาย	ได้นั้น	ต้องอยู่หลังจากลิงค์อะไร?	การันต์อะไร?	และ	ตุศัพท์	ในสูตร

ว่า	“อาย	จตุตฺเถกวจนสฺส		ตุ”	นี้	มีอรรถอะไร?	จงอธิบาย	

๑๙.	 การแปลง	ส	จตุตถีวิภัตติเป็น	อาย	นั้น	มีได้กี่ฐานะ?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย

๒๐.	 คำ	ว่า	“อปาทาน”	หมายความว่าอย่างไร?	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๒๑.	 ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติใดได้บ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๒๒.	 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการแปลหักฉัฏฐีวิภัตติเป็นกรรม	(ทุติยาวิภัตติ)ได้นั้น	มีกี่ตัว?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๒๓.	 ฉัฏฐีวิภัตติใช้ในอรรถตติยาวิภัตติ	มีได้กี่กรณี?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย
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๒๔.	 คำ	ว่า	 “อาธาร”	 มีความหมายว่าอย่างไร?	 และระหว่างศัพท์ว่า	 “อาธาร,	 อธิกรณ,	 โอกาส”	 ทั้งสามศัพท์นี้	 

มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย	

๒๕.	 อาธาระ	มีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	จงอธิบายให้ชัดเจน	

๒๖.	 กาลสัตตมี	ลงวิภัตติได้กี่วิภัตติ?	อะไรบ้าง?	จงยกตัวอย่างประกอบ

๒๗.	 คำ	ว่า	“นิทธารณะ”	หมายความว่าอย่างไร?	ประโยคนิทธารณะลงวิภัตติอะไรได้บ้าง?	จงยกตัวอย่างมาดู	และ

การที่จะแต่งเป็นประโยคนิทธารณะได้นั้น	ต้องเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งใดบ้าง?

๒๘.	 คำ	ว่า	“อนาทร”	มีความหมายว่าอย่างไร?	ใช้วิภัตติอะไรได้บ้าง?	จงยกตัวอย่างมาดู	

๒๙.	 ประโยคว่า	“โสปิ		มํ		อนุสาเสยฺย		สมฺปฏิจฺฉามิ		มตฺถเก”	แปลว่าอะไร?	บทว่า	“มตฺถเก”	ในประโยคดังกล่าว	 

เป็นวิภัตติอะไร?	ใช้ในอรรถของวิภัตติอะไร?	และเรียกชื่อทางสัมพันธ์ว่าอะไร?

๓๐.	 สูตรว่า	“สมฺปทาเน		จ”	มีความหมายว่าอย่างไร?	จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	

๓๑.	 จงทำ	ตัวรูปบทว่า	“กทลีสุ”	ในประโยคว่า	“กทลีสุ		คเช		รกฺขนฺติ”

๓๒.	 สัตตมีวิภัตติลงในอรรถของวิภัตติใดได้บ้าง?	จงชี้แจงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ	

๓๓.	 ประโยคอนาทรและประโยคลักขณะ	แตกต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย	

๓๔.	 ปัจจัยที่ใช้ประกอบเป็นกิริยาในประโยคอนาทรและประโยคลักขณะ	มีกี่ตัว?	อะไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๓๕.	 ปฐมาวิภัตติ,	ทุติยาวิภัตติ,	ตติยาวิภัตติ,	ปัญจมีวิภัตติ	และสัตตมีวิภัตติ	ในคัมภีร์อรรถกถาเรียกชื่อว่าอะไร?



 ยถาปิ  รหโท  คมฺภีโร วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล,

 เอวํ  ธมฺมานิ  สุตฺวาน วิปฺปสีทนฺติ  ปณฺฑิตา.

	 	 	 																(ขุ.ธ)

ห้วงน้ำ	ลึก	ใสสะอาด	ไม่ขุ่นมัว	ฉันใด	บัณฑิตฟังธรรมแล้ว	ย่อมผ่องใส	

ฉันนั้น



บทนำ�สม�ส

ก. ความหมายของสมาส

 สมาส	 คือ	 การย่อศัพท์ตั้งแต่สองศัพท์ขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกัน	 (Compound)	 มีวิเคราะห์ว่า	 “สมสฺสเตติ		 

สมาโส”.	อ.หมู่บทใด	ย่อมถูกย่อ	เพราะเหตุนั้น	อ.หมู่บทนั้น	ชื่อว่าสมาส.	(สํ	+	อส		สงฺฆาเต	ในอรรถการรวมกัน	

+	ณ)	ได้แก่	การย่อนามบทกับนามบท,	อุปสัคบทกับนามบท	นิบาตบทกับนามบท	และนิบาตบทกับนิบาตบท	เข้าเป็น

บทเดียวกัน	รูปสำ	เร็จเป็นสมาสนาม	เฉพาะนิบาตบทกับนิบาตบท	รูปสำ	เร็จเป็นอัพยยศัพท์

	 (ข้อสังเกต	:	บท	+	บท	=	สมาส,		บท	+	ปัจจัย	=	ตัทธิต,		ธาตุ	+	ปัจจัย	=	กิตก์)				

ข. ลักษณะของสมาส มี ๓ อย่าง คือ  

 ๑.  เอกปท		มีบทเดียวกัน	“บท”	ในที่นี้	หมายเอาบทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด	จะเป็นสมาสที่ยาวมากน้อยแค่ไหน	

ก็นับเป็นเพียงบทเดียวเท่านั้น	เช่น	ราชปุริโส	เป็นหนึ่งบท,	พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ	เป็นหนึ่งบท	เป็นต้น

 ๒.  เอโกจฺจารณ		สวดเป็นบทเดียวกัน	เวลาอ่านออกเสียง	ต้องอ่านเป็นบทเดียวกัน	เช่น	ราชปุริโส

 ๓. เอกวิภตฺติ	 มีวิภัตติเดียวกัน	 ก่อนสำ	เร็จเป็นสมาส	 จะมีก่ีวิภัตติก็ได้	 แต่เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว	 ต้องมี

วิภัตติตัวเดียวกัน	ตัวสุดท้ายเท่านั้น	เช่น	ราชปุริโส		ก่อนสำ	เร็จเป็นสมาส	มี	๒	วิภัตติ	คือ	“รญฺโญ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 

“ปุริโส”	เป็นปฐมาวิภัตติ	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสมีรูปว่า	“ราชปุริโส”	มีวิภัตติเดียว	คือปฐมาวิภัตติเท่านั้น

ค. สมาสว่าโดยชื่อ 

 สมาส ว่าโดยชื่อ มี ๖ ประเภท คือ

 ๑. อพฺยยีภาวสมาส	คือ	สมาสที่มีอัพยยศัพท์อยู่หน้าและแปลเป็นประธาน	มี	๒	ประการ	คือ

  ๑.๑ อุปสคฺคปุพฺพกอพฺยยีภาว	 	 อัพยยีภาวสมาสที่มีอุปสัคอยู่หน้าและแปลเป็นประธาน	 เช่น	 	 นครสฺส		

สมีปํ		อุปนครํ.	อ.ที่ใกล้	แห่งเมือง	ชื่อว่าอุปนคร.	(ใกล้แห่งเมือง)	มาจาก	“อุป	+	นคร”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อุป”	

เป็นอุปสัค	อยู่ข้างหน้าและแปลก่อน

  ๑.๒  นิปาตปุพฺพกอพฺยยีภาว		อัพยยีภาวสมาสที่มีนิบาตอยู่หน้าและแปลเป็นประธาน		เช่น		ปาสาทสฺส 

อนฺโต		อนฺโตปาสาทํ.		ในภายใน	แห่งปราสาท	ชื่อว่าอนฺโตปาสาท.	(ในภายในแห่งปราสาท)	มาจาก	“อนฺโต	+	

ปาสาท”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อนฺโต”	เป็นนิบาต	อยู่ข้างหน้าและแปลก่อน
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	 	 	 หมายเหตุ	:	อัพยยีภาวสมาส	รูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์แน่นอน

 ๒. กมฺมธารยสมาส	คือ	สมาสที่ทรงไว้ซึ่งนาม	๒	อย่างประดุจกรรม	ตัวอย่างเช่น	การทำ	เสื่อ	คำ	ว่า	“เสื่อ”	

เป็นกรรมที่สามารถทำ	ให้เกิด	๒	อย่าง	คือ	(๑)	ทำ	ให้เกิดกิริยาการทำ		(๒)	ทำ	ให้เกิดประโยชน์ที่ได้จากกิริยา	การ 

กระทำ	นั้น	สมาสนี้ก็ฉันนั้น	สามารถทรงไว้ซึ่งนาม	๒	อย่าง	มีวิเคราะห์ว่า	“กมฺมมิว		ทฺวยํ		ธารยตีติ		กมฺมธารโย”. 

ย่อมทรงไว้	ซึ่งอรรถสองอย่าง	เพียงดังกรรม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากมฺมธารย.	กัมมธารยสมาสนี้	มี	๙	ประการ	คือ

  ๒.๑ วิเสสนปุพฺพปท	คือ	กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ	(ตัวขยาย)	อยู่หน้า		เช่น		มหนฺโต		จ		โส		 

ปุริโส	 	 จาติ	 	 มหาปุริโส.	 อ.ผู้ประเสริฐด้วย	 อ.ผู้ประเสริฐนั้น	 เป็นบุรุษด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่ามหาปุริส.	 (บุรุษผู้

ประเสริฐ)	มาจาก	 “มหนฺต	+	ปุริส”	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “มหนฺโต”	 เป็นวิเสสนะ	อยู่ข้างหน้า	ทำ	หน้าที่ขยายบท 

วิเสสยะว่า	“ปุริโส”	ซึ่งอยู่ข้างหลัง

  ๒.๒ วิเสสนุตฺตรปท	 	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ(ตัวขยาย)อยู่หลัง	 	 เช่น	 	 สาริปุตฺโต	 	 จ		

โส		เถโร		จาติ		สาริปุตฺตตฺเถโร.		อ.พระสารีบุตรด้วย	อ.พระสารีบุตรนั้น	เป็นพระเถระด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่า 

สาริปุตฺตตฺเถร.		(พระสารีบุตรผู้เถระ)	มาจาก	“สาริปุตฺต	+	เถร”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“เถโร”	เป็นวิเสสนะ	อยู่ข้าง

หลัง	ทำ	หน้าที่ขยายบทวิเสสยะว่า	“สาริปุตฺโต”	ซึ่งอยู่ข้างหน้า

  ๒.๓ วิเสสโนภยปท	คือ	กัมมธารยสมาสที่มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ	(ทำ	หน้าที่ขยายบทอื่นทั้งสองศัพท์)		

รูปสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	แปลว่า	“ทั้ง...ทั้ง...หรือ...และ...”	เช่น		สีตญฺจ		ตํ		อุณฺหญฺจาติ		สีตุณฺหํ.		อ.วัตถุนั้น	เย็นด้วย	

ร้อนด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตุณฺห.	(ทั้งเย็นทั้งร้อน)	มาจาก	“สีต	+	อุณฺห”	ในตัวอย่างนี้	ทั้งบทว่า	“สีตํ”	และบท

ว่า	“อุณฺหํ”	ล้วนเป็นวิเสสนะทั้งคู่	ทำ	หน้าที่ขยายบทอื่น

  ๒.๔ อุปมานุตฺตรปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นบทเปรียบเทียบ		เช่น		มุนิ		จ		โส		สีโห		 

จาติ		มุนิสีโห.		อ.พระมุนีด้วย	อ.พระมุนีนั้น	เป็นเพียงดังราชสีห์ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามุนิสีห.		(พระมุนีเพียงดัง

ราชสีห์)			มาจาก	“มุนิ	+	สีห”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สีโห”	เป็นบทอุปมาอยู่ข้างหลัง	ทำ	หน้าที่ขยายบทว่า	“มุนิ”	 

ซึ่งอยู่ข้างหน้า	โดยเป็นการเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเป็นดุจราชสีห์

	 	 ๒.๕	 สมฺภาวนาปุพฺพปท	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีบทแสดงการยกย่องอยู่ข้างหน้า	 โดยใช้	 “อิติศัพท์” 

คั่นกลางระหว่างสองศัพท์	รูปสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	แปลว่า	“...ว่า...,...ว่าเป็น...”	เช่น		ธมฺโม		อิติ		พุทฺธิ		ธมฺมพุทฺธิ. 

อ.ความรู้	 ว่าเป็นพระธรรม	 ชื่อว่าธมฺมพุทฺธิ.	 (ความรู้ว่าเป็นพระธรรม)	 มาจาก	 “ธมฺม	 +	 พุทฺธิ”	 ในตัวอยางนี้	 

บทว่า	“ธมฺโม”	เป็นสัมภาวนาบท	แสดงการยกย่องอยู่ข้างหน้า	โดยมี	อิติศัพท์คั่นอยู่ตรงกลาง

	 	 ๒.๖	 อวธารณปุพฺพปท	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีบทแสดงการกำ	หนดอยู่ข้างหน้า	 โดยใช้	 “เอวศัพท์”	 

คั่นกลาง	รูปสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	แปลว่า	“...คือ...”	เช่น		สทฺธา		เอว		ธนํ		สทฺธาธนํ.	อ.ศรัทธาเท่านั้น	เป็นทรัพย์	 
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ชื่อว่าสทฺธาธน.	 (ทรัพย์คือศรัทธา)	 มาจาก	 “สทฺธา	 +	 ธน”	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “สทฺธา”	 เป็นศัพท์ที่ถูกกำ	หนด	 

โดยใช้	“เอวศัพท์”	เป็นตัวกล่าวกำ	หนด

	 	 ๒.๗	 นนิปาตปุพฺพปท	คือ	กัมมธารยสมาสที่มี	นนิบาตเป็นบทหน้า	(ปฏิเสธ)	เช่น		น		อริโย		อนริโย.	

อ.พระอริยะ	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนริย.	(ไม่ใช่พระอริยะ)	มาจาก	“น	+	อริย”	คำ	แปลของ	นนิบาต	แปลว่า	“ไม่ใช่”

  ๒.๘ กุปุพฺพปท	คือ	กัมมธารยสมาสที่มี	กุนิบาต	(น่ารังเกียจ)	เป็นบทหน้า	เช่น		กุจฺฉิตา		ทิฏฺ€ิ		กุทิฏฺ€ิ. 

อ.ความเห็น	 อันน่ารังเกียจ	 ชื่อว่ากุทิฏฺ€ิ.	 (ทิฏฐิอันน่ารังเกียจ,	 มิจฉาทิฏฐิ)	 มาจาก	 “กุ	 +	ทิฏฺ€ิ”	 กุนิบาต	 แปลว่า	

“กุจฺฉิต	น่ารังเกียจ”

  ๒.๙ ปาทิปุพฺพปท	 	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มี	 ปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะ	 เช่น	

ปธานํ		วจนํ		ปาวจนํ.		อ.คำ	พูด	อันเป็นประธาน	ชื่อว่าปาวจน.	(ปาพจน์,	พระพุทธพจน์)	มาจาก	“ป	+	วจน”,	และ

ตัวอย่างว่า		วิวิธา		มติ		วิมติ.	อ.ความรู้	อันมีอย่างต่างๆ	ชื่อว่าวิมติ.	(ความรู้อันมีอย่างต่างๆ,	ความสงสัย)	มาจาก	

“วิ	+	มติ”

	 	 ข้อสังเกต	:	ในปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสนี้	มีลักษณะเหมือนกับอัพยยีภาวสมาสตรงที่มีอุปสัค	เป็นบท

หน้า	แต่แตกต่างกันตรงที่ในกัมมธารยสมาส	ไม่แปลเป็นประธาน	แต่ทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะ

 ๓. ทิคุสมาส	คือ	กัมมธารยสมาสที่มีปกติสังขยาเป็นบทหน้า	สังขยานั้นทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะ	เหมือนวิเสสนะ

บุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	 “เทฺว	 	คาโว	 	ทิคุ”.	 อ.วัวทั้งหลาย	สอง	 ชื่อว่าทิคุ.	ทิคุ	 วิย	ทิคุ.	ทิคุสมาส	 

ที่เหมือนกับทิคุศัพท์	 เหมือนกันโดยมีสังขยาอยู่หน้า	ทำ	หน้าที่เป็นบทขยายสุทธนาม	สมาสที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ชื่อว่า

ทิคุสมาส	ทิคุสมาสนี้	มี	๒	ประการ	คือ

  ๓.๑ สมาหารทิคุสมาส	คือ	ทิคุสมาสที่มีอรรถรวบรวมกันเป็นหนึ่ง	หมายความว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้น	ต้อง

มีตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป	 ถึงจะนำ	มารวมกันได้	 เช่น	 โลก	 ๓	 ทิศ	 ๔	 เป็นต้น	 และรูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์	 เอกวจนะ

เท่านั้น		เช่น		ตโย		โลกา		ติโลกํ.	อ.โลกทั้งหลาย	สาม	ชื่อว่าติโลก.	(โลกทั้งสาม)	มาจาก	“ติ	+	โลก”

  ๓.๒ อสมาหารทิคุสมาส	คือ	ทิคุสมาสที่มีอรรถไม่รวบรวม	หมายความว่าสิ่งนั้น	 จะเป็นสิ่งเดียว	หรือ

หลายสิ่งก็ตาม	 แต่ไม่กล่าวรวมกันเป็นหนึ่ง	 รูปสำ	เร็จเป็นไปตามลิงค์ของบทหลัง	 และจะเป็นเอกวจนะ	 หรือเป็น 

พหุวจนะ	ต้องขึ้นอยู่กับจำ	นวนของสิ่งนั้นว่ามีมากหรือน้อย	เช่น		เอโก		จ		โส		ปุคฺคโล		จาติ		เอกปุคฺคโล.	อ.ผู้เดียวด้วย	 

อ.ผู้เดียวนั้น	 เป็นบุคคลด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าเอกปุคฺคล.	 (บุคคลผู้เดียว)	มาจาก	 “เอก	+	ปุคฺคล”,	 	ตโย	 	ภวา		 

ติภวา.	อ.ภพทั้งหลาย	สาม	ชื่อว่าติภว	(ภพทั้งสาม)	มาจาก	“ติ	+	ภว”

 ๔. ตปฺปุริสสมาส	คือ	สมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน	มีวิเคราะห์ว่า	“ตสฺส		ปุริโส		ตปฺปุริโส”.	อ.บุรุษ	ของ

พระราชานั้น	 ชื่อว่าตปฺปุริส.	 “ตปฺปุริโส	 	 วิยาติ	 	 ตปฺปุริโส”.	 สมาสที่มีบทหลังเป็นประธานเหมือน“ตปฺปุริส”ศัพท์
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นั้น	 ชื่อว่าตัปปุริสสมาส.	 หมายความว่า	 ตัปปุริสสมาสนี้	 จะมีลักษณะมีอรรถของบทหลังเป็นประธาน	 และบทหน้า	 

จะประกอบด้วยวิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติเป็นต้นไปจนถึงสัตตมีวิภัตติ	 ตัปปุริสสมาสนี้	 มี	 ๘	 ประการ	 ตามอรรถของ

วิภัตติมีทุติยาวิภัตติเป็นต้น	ดังนี้

  ๔.๑ ทุติยาตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ	 	 เช่น	 	 ธมฺมํ	 	 นิสฺสิโต		 

ธมฺมนิสฺสิโต.		อ.ผู้อาศัยแล้ว	ซึ่งธรรม	ชื่อว่าธมฺมนิสฺสิต.	(ผู้อาศัยซึ่งธรรม,	ผู้อาศัยธรรม)	มาจาก	“ธมฺม	+	นิสฺสิต”

  ๔.๒ ตติยาตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 	 เช่น	 	พุทฺเธน	 	 เทสิโต 

พุทฺธเทสิโต,	 ธมฺโม.	 อ.พระธรรม	 อันพระพุทธเจ้า	 ทรงแสดงแล้ว	 ชื่อว่าพุทฺธเทสิต.	 (อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว,	 

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง)	มาจาก	“พุทฺธ	+	เทสิต”

  ๔.๓ จตุตฺถีตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ	 	 เช่น	 	 กถินสฺส	 	 ทุสฺสํ		 

กถินทุสฺสํ.		อ.ผ้า	เพื่อกฐิน	ชื่อว่ากถินทุสฺส.	(ผ้าเพื่อกฐิน,	ผ้ากฐิน)	มาจาก	“กถิน	+	ทุสฺส”

  ๔.๔ ปญฺจมีตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยปัญจมีวิภัตติ	 	 เช่น	 	 สพฺพภเวหิ		

นิสฺสโฏ	 	 สพฺพภวนิสฺสโฏ.	 อ.ผู้สลัดออกแล้ว	 จากภพทั้งปวงทั้งหลาย	 ชื่อว่าสพฺพภวนิสฺสฏ.	 (ผู้สลัดออกแล้วจากภพ 

ทั้งปวง,	ผู้สลัดออกจากภพทั้งปวง)	มาจาก	“สพฺพภว	+	นิสฺสฏ”

	 	 ๔.๕	 ฉฏฺ€ีตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	 	 เช่น	 	 พุทฺธสฺส	 	 สาวโก		 

พุทฺธสาวโก.	 	 อ.สาวก	 ของพระพุทธเจ้า	 ชื่อว่าพุทฺธสาวก.	 (สาวกของพระพุทธเจ้า,	 พุทธสาวก)	 มาจาก	 “พุทฺธ	 +	

สาวก”,		ชินสฺส		วจนํ		ชินวจนํ.		อ.พระดำ	รัส	ของพระชินเจ้า	ชื่อว่าชินวจน.	(พระดำ	รัสของพระชินเจ้า,	พระชินพจน์,	

พระพุทธพจน์)	มาจาก	“ชิน	+	วจน”

	 	 ๔.๖	 สตฺตมีตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ	 	 เช่น	 	 จกฺขุมฺหิ	 	 นิสฺสิตํ			

วิญฺญาณํ		จกฺขุวิญฺญาณํ.		อ.วิญญาณ	อันอาศัยแล้ว	ในจักษุ	ชื่อว่าจกฺขุวิญฺญาณ.	(วิญญาณอันอาศัยในจักษุ,	จักษุ

วิญญาณ)	มาจาก	“จกฺขุ	+	นิสฺสิต	+	วิญฺญาณ”

	 	 ๔.๗	 อมาทิปรตปฺปุริสสมาส	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติเป็นต้นนั้น	 เมื่อรูป

สำ	เร็จ	จะมีการสลับตำ	แหน่งที่ตั้งของบท		เช่น		อนฺตํ		อติกฺกนฺตํ		อจฺจนฺตํ.	อ.กรรมอันเกิน	ซึ่งที่สุด	ชื่อว่าอจฺจนฺต.	

(กรรมอันเกินขอบเขต)	มาจาก	“อติ	+	อนฺต”,		มาสสฺส		อทฺธํ		อทฺธมาสํ,		มาสทฺธํ.	อ.กึ่ง	แห่งเดือน	ชื่อว่าอทฺธมาส,	 

มาสทฺธ.	(กึ่งเดือน)	มาจาก	“อทฺธ	+	มาส”	หรือ	“มาส	+	อทฺธ”

  ๔.๘ อโลปตปฺปุริสสมาส	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติเป็นต้นนั้น	 แต่เมื่อ

สำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	จะไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า	จัดเป็นประเภทอลุตตสมาส		เช่น		ชุตึ		ธาเรตีติ		ชุตินฺธโร.	ย่อม

ทรงไว้	ซึ่งความรุ่เงรือง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชุตินฺธร.	(ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง)	มาจาก	“ชุติ	+	ธร”.		ปรสฺส		ปทํ		
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ปรสฺสปทํ.	อ.บท	เพื่อผู้อื่น	ชื่อว่าปรสฺสปท.	(บทเพื่อผู้อื่น,	ปรัสสบท)	มาจาก	“ปร	+	ปท”

	 หมายเหตุ	 :	ตัปปุริสสมาส	แบ่งออกเป็น	๓	ประเภทใหญ่	คือ	 (๑)	อมาทิตัปปุริสะ	คือตัปปุริสสมาสที่มีบท

หน้า	 ประกอบด้วยวิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติ	 จนถึงสัตตมีวิภัตติ	 (๒)	 อมาทิปรตัปปุริสะ	 คือตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้า

ประกอบด้วยวิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติ	 จนถึงสัตตมีวิภัตติ	 เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	 สลับตำ	แหน่งของบททั้งสอง	 และ	

(๓)	 อโลปตัปปุริสะ	 คือตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยวิภัตติต้ังแต่ทุติยาวิภัตติเป็นต้นไป	 จนถึงสัตตมีวิภัตติ	

เมื่อเข้าสมาสแล้ว	ไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า	จึงจัดเป็นอลุตตสมาส	

	 ๕.	 พหุพฺพีหิสมาส		คือ	สมาสที่มีลักษณะเหมือนกับพหุพฺพีหิศัพท์ที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน	มีวิเคราะห์	

ว่า	 “พหโว	 	 วีหโย	 	 ยสฺส	 	 โส	 	 พหุพฺพีหิ”.	 ข้าวเปลือกทั้งหลาย	 อันมาก	 ของบุคคลใด	 มีอยู่	 บุคคลนั้น	 ชื่อว่า 

พหุพฺพีหิ.	(ผู้มีข้าวเปลือกมาก),	คำ	แปลรูปสำ	เร็จของสมาสนี้	จะแปลว่า	“ผู้มี...,อันมี...”	เป็นต้น	เพราะจะทำ	หน้าที่เป็น

วิเสสนะ	(ตัวขยายของบทอื่น)	พหุพพีหิสมาสนี้มี	๙	ประการ	คือ

	 	 ๕.๑	 ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองมีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน	 ได้แก่มีลิงค์	 วิภัตติ	

และวจนะเหมือนกัน	แบ่งออกเป็น	๖	ประการ	ตามวิภัตติ	ดังนี้	

	 	 	 	 ๕.๑.๑	 ทุติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ	 	 คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	 โดย

มีอัญญบทประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ	 เช่น	 	 อาคตา	 	 สมณา	 	 อิมนฺติ	 อาคตสมโณ,	 	 สํฆาราโม.	 อ.สมณะทั้งหลาย	 

มาแล้ว	สู่อารามนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.อารามนี้	ชื่อว่าอาคตสมณ,	ได้แก่สังฆาราม.	(ที่มีพระสมณะมา)	มาจาก	“อาคต

+	สมณ”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อาคตา”	กับบทว่า	“สมณา”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	อัญญบท	ได้แก่	“อิมํ”	เป็นทุติยา

วิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่า	“ทุติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ”	บททั้งสองมีอรรถเหมือนกัน	และอัญญบทลงทุติยาวิภัตติ

	 	 	 	 ๕.๑.๒	 ตติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ		คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมี

อัญญบทประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	เช่น		ชิตานิ		อินฺทฺริยานิ		เยน		สมเณน		โสยํ		ชิตินฺทฺริโย,		สมโณ.		อ.อินทรีย์ทั้งหลาย	

อันสมณะใด	ชนะแล้ว	อ.สมณะนั้น	ชื่อว่าชิตินฺทฺริย.	(ผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้ว)	มาจาก	“ชิต	+	อินฺทฺริย”	ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“ชิตานิ”	กับบทว่า	“อินฺทฺริยานิ”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมีบทว่า	“เยน”	เป็นอัญญบท	ลงตติยาวิภัตติ

	 	 	 	 ๕.๑.๓	 จตุตฺถีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ	 	 คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดย

มีอัญญบทประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ	 เช่น	 	 ทินฺโน	 	 สุงฺโก	 	 ยสฺส	 	 รญฺโญ	 	 โสยํ	 	 ทินฺนสุงฺโก,	 	 ราชา.	 	 อ.ส่วย	 

อันชาวเมือง	 ถวายแล้ว	 แก่พระราชาพระองค์ใด	 อ.พระราชาพระองค์นั้น	 ชื่อว่าทินฺนสุงฺก.	 (ผู้มีส่วยอันชาวเมือง 

ถวายแล้ว)	มาจาก	“ทินฺน	+	สุงฺก”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ทินฺโน”	กับบทว่า	“สุงฺโก”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมีบท

ว่า	“ยสฺส”	เป็นอัญญบท	ลงจตุตถีวิภัตติ
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	 	 	 	 ๕.๑.๔	 ปญฺจมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ		คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดย

มีอัญญบทประกอบด้วยปัญจมีวิภัตติ	เช่น		นิคฺคตา		ชนา		อสฺมา		คามา		โสยํ		นิคฺคตชโน,		คาโม.	อ.ชนทั้งหลาย	

ออกไปแล้ว	 จากหมู่บ้านนั้น	 อ.หมู่บ้านนั้น	 ชื่อว่านิคฺคตชน.	 (มีชนออกไปแล้ว)	 มาจาก	 “นิคฺคต+ชน”	 ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“นิคฺคตา”	กับบทว่า	“ชนา”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมีบทว่า	“อสฺมา”	เป็นอัญญบท	ลงปัญจมีวิภัตติ

	 	 	 	 ๕.๑.๕	 ฉฏฺ€ีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ	 	คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมี

อัญญบทประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	เช่น		ขีณา		อาสวา		ยสฺส		ภิกฺขุสฺส		โสยํ		ขีณาสโว,		ภิกฺขุ.		อ.อาสวะทั้งหลาย	ของ

ภิกษุใด	สิ้นแล้ว	อ.ภิกษุนั้น	ชื่อว่าขีณาสว.	(ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว)	มาจาก	“ขีณ	+	อาสว”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ขีณา”	

กับบทว่า	“อาสวา”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดยมีบทว่า	“ยสฺส”	เป็นอัญญบท	ลงฉัฏฐีวิภัตติ

	 	 	 	 ๕.๑.๖	 สตฺตมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ	 	 คือพหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นตุลยาธิกรณะกัน	โดย

มีอัญญบทประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ	เช่น		อากิณฺณา		มนุสฺสา		ยสฺสํ		ราชธานิยํ		สา		อากิณฺณมนุสฺสา,		ราชธานี.		

อ.มนุษย์ทั้งหลาย	 เกลื่อนกล่นแล้ว	 ในราชธานีใด	 อ.ราชธานีนั้น	 ชื่อว่าอากิณฺณมนุสฺสา.	 (มีมนุษย์เกลื่อนกล่นแล้ว)	 

มาจาก	 “อากิณฺณ	 +	 มนุสฺส”	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “อากิณฺณา”	 กับบทว่า	 “มนุสฺสา”	 เป็นตุลยาธิกรณะกัน	

โดยมีบทว่า	“ยสฺสํ”	เป็นอัญญบท	ลงสัตตมีวิภัตติ	 	 	 	 	 	

	 	 ๕.๒	 ทฺวิปทภินฺนาธิกรณ	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองมีอรรถไม่เหมือนกัน	 มีวิภัตติต่างกัน	 

เช่น		เอกรตฺตึ		วาโส		อสฺสาติ		เอกรตฺติวาโส,		ปุริโส.		อ.การอยู่	สิ้นราตรีหนึ่ง	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	

อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าเอกรตฺติวาส.	(ผู้มีการอยู่สิ้นราตรีหนึ่ง),	มาจาก	“เอกรตฺติ	+	วาส”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“เอกรตฺตึ”	 

เป็นทุติยาวิภัตติ	 ส่วนบทว่า	 “วาโส”	 เป็นปฐมาวิภัตติ	 ฉะนั้น	 บททั้งสองจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของวิภัตติ	 

โดยมีบทว่า	“อสฺส”	เป็นอัญญบท,		วชิรํ		ปาณิมฺหิ		อสฺสาติ		วชิรปาณิ,		ปุริโส.		อ.วิเชียร	ในมือ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	 

เพราะเหตุนั้น	 อ.บุรุษนั้น	 ชื่อว่าวชิรปาณิ.	 (ผู้มีวิเชียรในมือ)	 มาจาก	 “วชิร	 +	 ปาณิ”	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “วชิรํ”	 

เป็นปฐมาวิภัตติ	 ส่วนบทว่า	 “ปาณิมฺหิ”	 เป็นสัตตมีวิภัตติ	 ฉะนั้น	 บททั้งสองจึงมีวิภัตติที่แตกต่างกัน	 และมีบท 

ว่า	“อสฺส”	เป็นอัญญบท

	 	 ๕.๓	 ติปท		คือ	พหุพพีหิสมาสที่มีสามบท		เช่น		สีหสฺส		ปุพฺพทฺธํ		วิย		กาโย		อสฺสาติ		สีหปุพฺพทฺธ-

กาโย,		ปุริโส.		อ.กาย	ของบุรุษนั้น	เหมือนกายครึ่งแรก	ของราชสีห์	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าสีหปุพฺพทฺธกาย.	 

(ผู้มีกายเหมือนกายครึ่งแรกของราชสีห์)	มาจาก	“สีห	+	ปุพฺพทฺธ	+	กาย”	มีบทว่า	“อสฺส”	เป็นอัญญบท

	 	 ๕.๔	 นนิปาตปุพฺพปท	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มี	 นนิบาตเป็นบทหน้า	 เช่น	 	 นตฺถิ	 	 เอตสฺส	 	 สโมติ		 

อสโม,	 	ภควา.	 	 อ.ความเสมอเหมือน	ด้วยบุคคลนั้น	 ย่อมไม่มี	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าอสม	 ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า.	 

(ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน)	มาจาก	“น	+	สม”	คำ	แปลนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสนี้	แปลว่า	“ไม่มี...,	มี...หามิได้”	
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	 	 ข้อสังเกต	 :	 นนิบาตบุพพบท	 มีอยู่	 ๒	 สมาส	 คือ	 กัมมธารยสมาส	 กับ	 พหุพพีหิสมาส	 แตกต่างกัน 

ตรงที่กัมมธารยสมาส	แปลว่า	“ไม่ใช่...”	และรูปสำ	เร็จสามารถแปลเป็นประธานได้	(เป็นสุทธนาม)	ส่วนพหุพพีหิสมาส	

แปลว่า	“ไม่มี...”	รูปสำ	เร็จทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะ	หรือคุณศัพท์	ไม่สามารถแปลเป็นประธานได้

	 	 ๕.๕	 สหปุพฺพปท		คือ	พหุพพีหิสมาสที่มี	 สหนิบาตเป็นบทหน้า	 	 เช่น		สห		 เหตุนา		โย		วตฺตเตติ		 

สเหตุโก,		สเหตุ.		อ.ธรรมใด	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยเหตุ	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนั้น	ชื่อว่าสเหตุก,	สเหตุ.	มาจาก	“สห	

+	เหตุ”	มีบทว่า	“โย”	เป็นอัญญบท

	 	 ๕.๖	 อุปมานปุพฺพปท		คือ	พหุพพีหิสมาสที่มีบทเปรียบเทียบอยู่หน้า	มี	๒	ประการ	คือ

	 	 	 	 ๕.๖.๑	 อุปมานปุพฺพปท ป€มายตฺถ	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีบทเปรียบเทียบอยู่หน้า	 ในอรรถ

ปฐมาวิภัตติ		เช่น		อนฺโธ		วิย		ภูโต		อยนฺติ		อนฺธภูโต,		พาโล.		อ.คนพาลนี้	เป็นเหมือนคนบอด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อ

ว่าอนฺธภูต.	(ผู้เป็นเหมือนคนบอด)	มาจาก	“อนฺธ	+	ภูต”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อนฺโธ”	เป็นปฐมาวิภัตติ	เป็นอุปมา

บท	โดยมี	“วิย”นิบาต	 เป็นตัวส่องความเป็นอุปมาอยู่ท้าย	และบทว่า	“ภูโต”	ก็เป็นปฐมาวิภัตติเช่นกัน	โดยมีบทว่า	

“อยํ”	เป็นอัญญบท	ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ

	 	 	 	 ๕.๖.๒	 อุปมานปุพฺพปท ฉฏฺ€ิยตฺถ	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีบทเปรียบเทียบอยู่หน้า	 

ในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ		เช่น		สุวณฺณวณฺโณ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		โสยํ		สุวณฺณวณฺโณ,		ภควา.		อ.วัณณะ	เพียงดัง	อ.สีแห่ง

ทอง	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด	มีอยู่	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ.	(ผู้มีวัณณะเพียงดัง 

สีแห่งทอง)	มาจาก	“สุวณฺณวณฺณ	+	วณฺณ”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สุวณฺณวณฺโณ”	เป็นปฐมาวิภัตติ	เป็นอุปมาบท	 

โดยมี	 “วิย”นิบาต	 เป็นตัวส่องความเป็นอุปมาอยู่ท้าย	 และบทว่า	 “วณฺโณ”	 ก็เป็นปฐมาวิภัตติเช่นกัน	 โดยมีบทว่า	

“ยสฺส”	เป็นอัญญบท	ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ

	 	 ข้อสังเกต	 :	 การที่จะรู้ว่าเป็น	 อุปมานบุพพบท	 ปฐมายัตถะ	 หรืออุปมานบุพพบท	 ฉัฏฐิยัตถะ	 ให้ดูที่ 

อัญญบท	ว่าลงวิภัตติอะไร	ถ้าลงปฐมาวิภัตติ	ก็เป็นปฐมายัตถะ	แต่ถ้าลงฉัฏฐีวิภัตติ	ก็เป็นฉัฏฐิยัตถะ

	 	 ๕.๗	 สงฺขฺโยภยปท	 	คือ	พหุพพีหิสมาสที่มีบททั้งสองเป็นสังขยา	ในอรรถ	วาศัพท์	 	 เช่น	 	 เทฺว	 	วา		

ตโย		วา		ปตฺตา		ทฺวตฺติปตฺตา.		บาตรทั้งหลาย	สอง	หรือสาม	ชื่อว่าทฺวตฺติปตฺต.	(ผู้มีบาตรสองหรือสาม)	มาจาก	

“ทฺวิ	+	ติ	+	ปตฺต”	บทว่า	“เทฺว”	และบทว่า	“ตโย”	เป็นสังขยา	และมี	วาศัพท์	ประกอบอยู่ข้างหลังของทั้งสองศัพท์

	 	 ๕.๘	 ทิสนฺตราฬตฺถ		คือ	พหุพพีหิสมาสที่ใช้ในอรรถระหว่างทิศ		เช่น		ปุพฺพสฺสา		จ		ทกฺขิณสฺสา		จ		

ทิสาย		ยทนฺตราฬํ		สายํ		ปุพฺพทกฺขิณา,		วิทิสา.	อ.ทิศเฉียงใด	ถือเอาซึ่งระหว่าง	แห่งทิศตะวันออกด้วย	แห่งทิศใต้

ด้วย	อ.ทิศเฉียงนั้น	ชื่อว่าปุพฺพทกฺขิณา.	(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)	มาจาก	“ปุพฺพา	+	ทกฺขิณา”	ใช้ในอรรถของทิศเฉียง

ทั้งหลาย
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	 	 ๕.๙	 พฺยติหารลกฺขณ		คือ	พหุพพีหิสมาสที่มีลักษณะการแผ่ไปสู่สิ่งต่างๆ		เช่น		เกเสสุ		จ		เกเสสุ		จ		 

คเหตฺวา		อิทํ		ยุทฺธํ		ปวตฺตตีติ		เกสาเกสิ.		อ.การต่อสู้นี้	จับแล้ว	ที่ผม	ท.	ของฝ่ายนี้ด้วย	ที่ผม	ท.	ของฝ่ายโน้นด้วย	

ย่อมเป็นไป	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเกสาเกสิ.	(การต่อสู้ที่มีการจับดึงผมของกันและกัน)	มาจาก	“เกส	+	เกส”	หมายความ

ว่า	การทะเลาะกันนี้	ลุกลามไปถึงการลงไม้ลงมือมีการดึงผมของกันและกันเป็นต้น

	 ๖.	 ทฺวนฺทสมาส	 คือ	 สมาสที่ย่อนามบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป	 อันมีอรรถรวบรวมซึ่งกันและกัน	 และมีวิภัตติ	

เหมือนกัน	คือปฐมาวิภัตติ		คำ	แปล	ในรูปวิเคราะห์แปลว่า	“...ด้วย”	แต่เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	แปลว่า	“...และ...”	 

มี	๒	ประการ	คือ

	 	 ๖.๑	 อิตรีตรโยคทฺวนฺท	 (อสมาหาร)	 ได้แก่	 ทวันทสมาสที่มีอรรถของแต่ละบทเป็นประธานเสมอกัน	

ฉะนั้น	จึงมีรูปเป็นพหุวจนะเท่านั้น		เช่น		สาริปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา.	อ.พระสารีบุตร

ด้วย	อ.พระโมคคัลลานะด้วย	ชื่อว่าสาริปุตฺตโมคฺคลฺลาน.	 (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ)	มาจาก	“สาริปุตฺต	+	 

โมคฺคลฺลาน”	ทั้งสองศัพท์มีอรรถเสมอกัน	เท่าเทียมกัน	ฉะนั้น	ให้ลงวิภัตติพหุวจนะเท่านั้น

	 	 ๖.๒		สมาหารทฺวนฺท	ได้แก่	การรวบรวมอรรถทั้งหลายให้เป็นอันเดียวกัน	รูปสำ	เร็จจะเป็นนปุงสกลิงค์	

เอกวจนะเท่านั้น		เช่น		จกฺขุ		จ		โสตญฺจ		จกฺขุโสตํ.		อ.ตาด้วย	อ.หูด้วย	ชื่อว่าจกฺขุโสต.	(ตาและหู)	มาจาก	“จกฺขุ	

+	โสต”	บทว่า	“จกฺขุ”	และบทว่า	“โสต”	ล้วนเป็นอวัยวะที่ไม่ได้กล่าวถึงความหมายแยกเป็นอิสระจากกัน	แต่กล่าว

โดยความเป็นอวัยวะที่รวมอยู่ด้วยกัน	กล่าวถึงการรวมอยู่ของศัพท์นั้น

ฆ. สมาสว่าโดยลักษณะ (อรรถ/ความหมาย) 

	 สมาสว่าโดยลักษณะ	(อรรถ/ความหมาย)	มี	๔	ประเภท	คือ

  ๑. ปุพฺพปทตฺถปธานสมาส		คือ	สมาสที่มีอรรถของบทหน้าเป็นประธาน	ได้แก่	อัพยยีภาวสมาส		เช่น	

นครสฺส		สมีปํ		อุปนครํ.	อ.ที่ใกล้	แห่งเมือง	ชื่อว่าอุปนคร.	(ใกล้แห่งเมือง),	ปาสาทสฺส	อนฺโต		อนฺโตปาสาทํ.	ใน

ภายใน	แห่งปราสาท	ชื่อว่าอนฺโตปาสาท.	(ในภายในแห่งปราสาท),		 	

  ๒. อุตฺตรปทตฺถปธานสมาส	 	 คือ	 สมาสที่มีอรรถของบทหลังเป็นประธาน	 ได้แก่	 กัมมธารยสมาส,	 

ทิคุสมาส	และตัปปุริสสมาส

	 	 	 ๒.๑		กัมมธารยสมาส		เช่น		มหนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มหาปุริโส.	อ.ผู้ประเสริฐด้วย	อ.ผู้

ประเสริฐนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาปุริส.	(บุรุษผู้ประเสริฐ)	ในกัมมธารยสมาส	๙	ประเภทนั้น	ยกเว้น 

วิเสสนุตตรบท	อุปมานุตตรบท	และนนิบาตบุพพบท	ที่เหลือมีอรรถของบทหลังเป็นประธานทั้งหมด
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	 	 	 ๒.๒		ทิคุสมาส	เช่น		ตโย		โลกา		ติโลกํ.	อ.โลก	ท.	สาม	ชื่อว่าติโลก.	(โลกทั้งสาม)

	 	 	 ๒.๓		ตัปปุริสสมาส	เช่น		ธมฺมํ		นิสฺสิโต		ธมฺมนิสฺสิโต.	อ.ผู้อาศัยแล้ว	ซึ่งธรรม	ชื่อว่าธมฺมนิสฺสิต.	 

(ผู้อาศัยธรรม)

  ๓. อุภยปทตฺถปธานสมาส	 	 คือ	 สมาสที่มีอรรถของบททั้งสองเป็นประธาน	 ได้แก่	 ทวันทสมาส	 เช่น	 

สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.	อ.สมถะด้วย	อ.วิปัสสนาด้วย	ชื่อว่าสมถวิปสฺสน.	(สมถะและวิปัสสนา)

  ๔. อญฺญปทตฺถปธานสมาส	 	 คือ	 สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน	 ได้แก่	 พหุพพีหิสมาส	 	 เช่น		

กตํ		กิจฺจํ		 เยน		สมเณน		โสยํ		กตกิจฺโจ,		สมโณ.	อ.กิจ	อันพระสมณะใด	กระทำ	แล้ว	อ.พระสมณะนั้น	ชื่อว่า 

กตกิจฺจ,	 ได้แก่พระสมณะ.	 (ผู้มีกิจอันกระทำ	แล้ว)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “กตกิจฺโจ”	 เป็นพหุพพีหิสมาส	 เป็นวิเสสนะ	 

บทว่า	“เยน”	เป็นอัญญบท	ส่วนบทว่า	“สมโณ”	เป็นอัญญปทัตถะ	ทำ	หน้าที่เป็นประธาน	(วิเสสยะ)

ง. สมาสว่าโดยกิจ

 สมาส ว่าโดยกิจ หรือหน้าที่ของสมาส มี ๒ ประเภท คือ

 ๑.  ลุตฺตสมาส	คือ	สมาสที่ลบวิภัตติของบทหน้า	เช่น		รญฺโญ	ปุริโส		ราชปุริโส.	ในที่นี้	เมื่อเป็นรูปสำ	เร็จ

ว่า	“ราชปุริโส”	มีการลบ	ส	ฉัฏฐีวิภัตติ	แต่อรรถของวิภัตติยังอยู่	โดยแปลว่า	“อ.บุรุษ	ของพระราชา”.	ลุตตสมาสนี้	

สามารถเป็นได้ทั้ง	สทฺทสมสน	การย่อศัพท์	และอตฺถสมสน	การย่ออรรถ	ลุตตสมาสนี้	มีได้ในสมาสทั้ง	๖	ประเภท

 ๒.  อลุตฺตสมาส	 คือ	 สมาสที่ไม่ลบวิภัตติของบทหน้า	 หรือคงวิภัตติของบทหน้าไว้	 	 เช่น	 	 มนสิ	 	 กรณํ	 

มนสิกาโร.	อ.การกระทำ	ไว้	ในใจ	ชื่อว่ามนสิการ.	ในที่นี้	คำ	ว่า	“มนสิ”	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	เมื่อรูปสำ	เร็จเป็นสมาส

แล้ว	ก็ยังคงวิภัตติไว้ตามเดิม	แต่ต้องเขียนติดกันถึงจะเป็นสมาส	ถ้าเขียนแยกหรืออ่านออกเสียงแยกจากกัน	ก็จะกลาย

เป็นคนละบทกัน	ซึ่งไม่ใช่สมาส	อลุตตสมาสนี้	มีได้	๒	นัย	คือ	(๑)	นัยแรก	เป็นได้เพียง	อตฺถสมสน	การย่ออรรถเท่านั้น	

เพราะไม่ได้ลบวิภัตติของบทหน้า	 (๒)	 นัยที่สอง	 เป็นได้ทั้ง	 สทฺทสมสน	 การย่อศัพท์	 และ	 อตฺถสมสน	 การย่ออรรถ	 

เพราะเมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	ต้องอ่านติดกัน	เขียนติดเป็นบทเดียวกัน	

	 อลุตตสมาสนี้	 มีได้ในสมาสเดียว	 คือ	 ตัปปุริสสมาสเท่านั้น	 (หมายเหตุ	 :	 เฉพาะตัปปุริสสมาส	 เป็นได้ทั้ง	 

ลุตตสมาส	และอลุตตสมาส)
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จ. การย่อของสมาส

 การย่อของสมาส	มี	๒	อย่าง	คือ

 ๑.  สทฺทสมสน		คือ	การย่อศัพท์เพียงอย่างเดียว	เช่น		สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.		อ.สมถะด้วย	

อ.วิปัสสนาด้วย	 ชื่อว่าสมถวิปสฺสน.	 การย่อนี้	 เป็นเพียงการย่อศัพท์	 โดยมีวิภัตติเป็นที่สุด	 ส่วนอรรถหรือความหมาย	 

ยังคงอยู่เท่าเดิม

 ๒.  อตฺถสมสน		คือ	การย่อทั้งศัพท์	ย่อทั้งอรรถ		 เช่น		รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส.		อ.บุรุษ	ของพระ

ราชา	ชื่อว่าราชปุริส.	ในรูปวิเคราะห์นี้		คำ	ว่า	“รญฺโญ”	หมายถึง	พระราชา		เป็นบุคคลคน	ๆ	หนึ่ง	คำ	ว่า	“ปุริโส”	 

หมายถึงบุรุษ	 เป็นอีกคนหนึ่ง	 เมื่อนำ	มารวมกัน	จะได้รูปสำ	เร็จว่า	“ราชปุริโส”	ซึ่งได้แก่บุคคลคนเดียว	คือ	ราชบุรุษ	

ฉะนั้น	จึงเป็นทั้งการย่อศัพท์	โดยมีวิภัตติเป็นตัวเดียวกัน	และเป็นการย่ออรรถ	โดยก่อนจะเป็นสมาส	มีบุคคล	๒	คน	

แต่เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	หมายเอาบุคคล	ๆ	คนเดียว	คือราชบุรุษเท่านั้น

ฉ. บทที่นำ มาย่อเป็นสมาส

	 บทที่นำ	มาย่อเป็นสมาสได้	มี	๓	บท	คือ	นามบท	อุปสัคบท	และนิบาตบท	มีตัวอย่างดังนี้

	 ๑.	 นามบท	กับ	นามบท		เช่น		รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส.		(ราช	+	ปุริส)

	 ๒.	 อุปสัคบท	กับ	นามบท		เช่น		นครสฺส		สมีปํ		อุปนครํ.		(อุป	+	นคร)

	 ๓.	 นิบาตบท	กับ	นามบท		เช่น		ปาสาทสฺส		อนฺโต		อนฺโตปาสาทํ.		(อนฺโต	+	ปาสาท)

	 ๔.	 นิบาตบท	กับ	นิบาตบท		เช่น		น		กตฺวา		อกตฺวา.		(น	+	กตฺวา),		น		อาทาย		อนาทาย.		(น	+	

อาทาย)

	 หมายเหตุ	 :	บทที่นำ	มาย่อเป็นสมาสทั้ง	๓	บทนั้น	ทุกบทที่ย่อเข้าเป็นสมาส	บทหลังต้องเป็นบทนามเท่านั้น	

เพราะรูปสำ	เร็จเป็นสมาสนาม	 จะต้องนำ	ไปแจกปทมาลาด้วยวิภัตตินามเสมอ	 ยกเว้น“นบุพพบทกัมมธารยสมาส”	

ประเภทเดียว	ที่ใช้กิริยากิตก์ที่มี	ตเว,	ตุํ,	ตุน,	ตฺวาน	และ	ตฺวาปัจจัย	นำ	มาทำ	เป็นสมาส	โดยเป็นการย่อนิบาตบท	 

กับนิบาตบทเข้าด้วยกัน	รูปสำ	เร็จถือว่าเป็นนิบาต	

	 สำ	หรับการสร้างคำ	ศัพท์สมาส	 เป็นการสร้างคำ	ศัพท์ชั้นที่	 ๒	 และที่	 ๓	 ต่อจากกิตก์	 เพราะเป็นการนำ	เอา 

กิตก์	ซึ่งเป็นการสร้างคำ	ศัพท์ชั้นที่	๑	มาสร้างต่ออีกหนึ่งชั้น	ส่วนการสร้างคำ	ศัพท์โดยนำ	เอาสมาส	มาทำ	เป็นสมาสอีก 

ก็ดี	 หรือเอาตัทธิตนามมาทำ	เป็นสมาสก็ดี	 เป็นการสร้างคำ	ศัพท์ชั้นที่	 ๓	 ซึ่งวิธีการสร้างคำ	ศัพท์ดังกล่าว	 ก็จะได้

สมาสนาม	ซึ่งเป็นหนึ่งในนาม	๕	ประเภท	คือ	 (๑)	นามนาม	 (๒)	สัพพนาม	 (๓)	สมาสนาม	 (๔)	ตัทธิตนาม	และ	 

(๕)	กิตกนาม	สำ	หรับตัวอย่างการสร้างคำ	ศัพท์สมาสนาม	ซึ่งเกิดจากนามทั้ง	๕	ประเภท	มีดังนี้
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	 (๑)	นามนาม	กับนามนาม	 เช่น		รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส.	(ราช	+	ปุริส)	แปลว่า	อ.บุรุษ	ของพระราชา	

ชื่อว่าราชปุริส.	(บุรุษของพระราชา)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ราช”	กับบทว่า	“ปุริส”	เป็นนามนามด้วยกันทั้งคู่

	 (๒)	สัพพนาม	กับนามนาม	 เช่น		สพฺเพ		ภวา		สพฺพภวา.	(สพฺพ	+	ภว)	แปลว่า	อ.ภพ	ท.	ทั้งปวง	ชื่อว่า

สพฺพภว.	(ภพทั้งปวง)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สพฺพ”	เป็นสัพพนาม	ส่วนบทว่า	“ภว”	เป็นนามนาม

	 (๓)	-	สมาสนาม	กับนามนาม	เช่น		นานปฺปการา		ทุมา		นานาทุมา.	(นานา	+	ทุม	)	แปลว่า	อ.ต้นไม้	ท.	

ต่างๆ	ชื่อว่านานาทุม.	(ต้นไม้ต่าง	ๆ ),	นานาทุเมหิ		ปติตานิ		นานาทุมปติตานิ.	(นานาทุม	+	ปติต)	แปลว่า	อันหล่นแล้ว	 

จากต้นไม้ต่าง	ๆ 		ท.	ชื่อว่านานาทุมปติต.	(อันหล่นจากต้นไม้ต่าง	ๆ )	นานาทุมปติตานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		นานาทุมปติต- 

ปุปฺผานิ.	(นานาทุมปติต	+	ปุปฺผ)	แปลว่า	อ.อันหล่นแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ 	ท.	อ.อันหล่นแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ 	ท.เหล่านั้น	 

เป็นดอกไม้	ท.	ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านานาทุมปติตปุปฺผ.	(ดอกไม้อันหล่นจากต้นไม้ต่าง	ๆ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	

“นานาทุมปติต”	เป็นสมาสนาม	ส่วนบทว่า	“ปุปฺผ”	เป็นนามนาม

	 	 -		สมาสนาม	กับกิตกนาม	เช่น		สพฺเพ		ภวา		สพฺพภวา.	(สพฺพภวา)	แปลว่า	อ.ภพ	ท.	ทั้งปวง	ชื่อว่า

สพฺพภว.	(ภพทั้งปวง),	สพฺพภเวหิ		นิสฺสโฏ		สพฺพภวนิสฺสโฏ.	(สพฺพภว	+	นิสฺสฏ)	แปลว่า	อ.ผู้สลัดออกแล้ว	จากภพ

ทั้งปวง	ท.	ชื่อว่าสพฺพภวนิสฺสฏ.	(ผู้สลัดออกจากภพทั้งปวง)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สพฺพภว”	เป็นสมาสนาม	ส่วนบทว่า	

“นิสฺสฏ”	เป็นกิตกนาม	

	 (๔)	ตัทธิตนาม	กับนามนาม	เช่น	สมฺพนฺโธ		อสฺส		อตฺถีติ		สมฺพนฺธี,	สทฺโท.	(อัสสัตถิตัทธิต)	แปลว่า	อ.ความ

สัมพันธ์	ของศัพท์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสมฺพนฺธี.	(มีความสัมพันธ์),	สมฺพนฺธิโน		จ		เต		สทฺทา		จาติ		สมฺพนฺธี- 

สทฺทา.	(สมฺพนฺธี	+	สทฺท)	แปลว่า	อ.อันมีความสัมพันธ์	ท.ด้วย	อ.อันมีความสัมพันธ์	ท.เหล่านั้น	เป็นศัพท์ด้วย	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าสมฺพนฺธีสทฺท.	(ศัพท์อันมีความสัมพันธ์)

	 (๕)	-	กิตกนาม	กับนามนาม		เช่น		ทิฏฺโ€		ธมฺโม		เยน		โสยํ		ทิฏฺ€ธมฺโม.	(ทิฏฺ€	+	ธมฺม)	แปลว่า	

อ.ธรรม	อันบุคคลใด	เห็นแล้ว	มีอยู่	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ทิฏฺ€”	

เป็นกิตกนาม	ส่วนบทว่า	“ธมฺม”	เป็นนามนาม

	 	 -	นามนาม	กับกิตกนาม	เช่น		สุขํ		ปตฺโต		สุขปฺปตฺโต,		ชโน.	(สุข	+	ปตฺต)	แปลว่า	อ.ผู้ถึงแล้ว	ซึ่ง

ความสุข	ชื่อว่าสุขปฺปตฺต.	(ผู้ถึงซึ่งความสุข)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สุข”	เป็นามนาม	ส่วนบทว่า	“ปตฺต”	เป็นกิตก-นาม

	 	 -	กิตกนาม	กับสมาสนาม	 เช่น	 	 สพฺเพ	 	 ธมฺมา	 	 สพฺพธมฺมา.	 (สพฺพ	+	ธมฺม)	 แปลว่า	 อ.ธรรม	ท.	 

ทั้งปวง	ชื่อว่าสพฺพธมฺม.	(ธรรมทั้งปวง),	ปฏิวิทฺธา		สพฺพธมฺมา		เยน		โสยํ		ปฏิวิทฺธสพฺพธมฺโม,		ปุคฺคโล.	(ปฏิวิทฺธ	+	สพฺพ

ธมฺม)	แปลว่า	อ.ธรรมทั้งปวง	ท.	อันบุคคลใด	แทงตลอดแล้ว	มีอยู่	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าปฏิวิทฺธสพฺพธมฺม.	(ผู้มีธรรมทั้งปวง	 

อันแทงตลอดแล้ว)	ในต้วอย่างนี้	บทว่า	“ปฏิวิทฺธ”	เป็นกิตกนาม	ส่วนบทว่า	“สพฺพธมฺม”	เป็นสมาสนาม	
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ช. ประโยชน์ของสมาส

 ประโยชน์ของสมาส มี ๒ อย่าง คือ

 ๑.   เอกปทตฺต	 	 ความเป็นบทเดียวกัน	 เช่น	 	 “ราชปุริโส”	 มาจาก	 “ราช	+	ปุริส”	 วิเคราะห์ว่า	 “รญฺโญ		 

ปุริโส		ราชปุริโส”.	ในรูปวิเคราะห์นี้		มี	๒	บท	คือ	“รญฺโญ”	กับ	“ปุริโส”	เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว	เหลือบทเดียว	คือ 

“ราชปุริโส”	

 ๒.  เอกวิภตฺติตฺต		ความมีวิภัตติเดียวกัน	เช่น		“ราชปุริโส”	มาจาก	“ราช	+	ปุริส”	วิเคราะห์ว่า	“รญฺโญ		 

ปุริโส		ราชปุริโส”.	ในรูปวิเคราะห์นี้		มี	๒	บท	มี	๒	วิภัตติ	คือบทว่า	“รญฺโญ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	กับบทว่า	“ปุริโส”	

เป็นปฐมาวิภัตติ	เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว	เหลือบทเดียวและมีวิภัตติเดียวกัน	คือ“ราชปุริโส”	มี	สิปฐมาวิภัตติตัวเดียว

ฌ. จุดประสงค์ในการศึกษาสมาส

	 ๑.		เพื่อให้เข้าใจวิธีการตั้งวิเคราะห์บทสมาสประเภทต่าง	ๆ	

	 ๒.		เพื่อช่วยในการแปลความหมายของบทสมาสได้ถูกต้อง

	 ๓.		เพื่อนำ	ไปใช้ในการแต่งจุณณิยะหรือคาถาในภาษาบาลีได้ดียิ่งขึ้น

	 ๔.		เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจการย่อศัพท์	 และสามารถที่จะวิเคราะห์สมาสต่าง	 ๆ	 ได้อย่างถูกต้อง	 และ

แม่นยำ	ยิ่งขึ้น
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๔.๑ อัพยยีภ�วสม�ส

 อัพยยีภาวสมาส คือ	 สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่ข้างหน้าและแปลเป็นประธาน	 มีวิเคราะห์ว่า	 “พฺยยนํ		 

พฺยโย”.	อ.การเสียไป	ชื่อว่าพฺยย.		“นตฺถิ		พฺยโย		เอตสฺสาติ		อพฺยย ํ”.	อ.การเสียไป	แห่งบทนั้น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าอพฺยย.	“อพฺยยานํ		อตฺถํ		วิภาวยตีติ		อพฺยยีภาโว”.	(อพฺยยสทฺทูปปท	+	ภู	+	เณ	+	ณ)	แปลว่า	อ.สมาสใด	 

ยังเนื้อความ	 ของอุปสัคและนิบาตทั้งหลาย	 ย่อมให้ปรากฏ	 เพราะเหตุนั้น	 อ.สมาสนั้น	 ชื่อว่าอัพยยีภาวะ.	 (ชื่อว่า 

อัพยยีภาวะ	เพราะทำ	อรรถของอุปสัคและนิบาตให้ปรากฏ),	หรือวิเคราะห์ว่า		“อนพฺยยํ		อพฺยยํ		ภวตีติ		อพฺยยีภาโว”. 

(อพฺยยสทฺทูปปท+	ภู	+	ณ)	แปลว่า	ไม่เป็นอัพยยะ	เป็นอัพยยะ	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอพฺยยีภาว.	เช่น	อุปนครํ	

บทว่า	อุป	 เป็นอัพยยศัพท์	ส่วน	นคร	เป็นนามศัพท์	แต่ได้ชื่อว่าอัพยยะไปด้วย	เนื่องจากว่า	 เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	

อรรถของบทหน้าเป็นประธาน	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็นอัพยยีภาวะตามประธาน

อัพยยศัพท์ มี ๖ อย่าง คือ

	 (๑)	 อุปสัค	๒๐	ตัว	เช่น		ป		ปรา		นิ		นี	เป็นต้น

	 (๒)		นิบาต	เช่น		จ		วา		เอว	เป็นต้น

	 (๓)	อัพยยีภาวสมาส	เช่น		อุปนครํ	เป็นต้น

	 (๔)	 อัพยยตัทธิต	เช่น		กถํ	เป็นต้น

	 (๕)	ตฺวาทิปัจจยันตบท	บทที่มี	ตฺวาปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด	เช่น		สุตฺวา,		ปสฺสิตฺวา	เป็นต้น

	 (๖)	 วิภัตติปัจจยันตบท	บทที่มีปัจจัยใช้แทนวิภัตติเป็นที่สุด	เช่น		ปุริสโต,		อิตฺถิโต	เป็นต้น

คาถาสรุป	อัพยยะ	๖

อุปสคฺโค  นิปาโต  จา- พฺยยา  สมาสตทฺธิตา

ตฺวาทิวิภตฺติปจฺจยา อพฺยยา  ฉพฺพิธา  สิยุํ.

อัพยยะ	มี	๖	อย่าง	คือ	อุปสัค,	นิบาต,	อัพยยีภาวสมาส,	อัพยยตัทธิต,	 

ตฺวาทิปัจจยันตบท	และ	วิภัตติปัจจยันตบท
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ลักษณะของอัพยยะ

สทิสํ  ตีสุ  ลิงฺเคสุ สพฺพาสุ  จ  วิภตฺติสุ

วจเนสุ  จ  สพฺเพสุ ยํ  น  พฺยเยติ  ตทพฺยยํ.

บทใด	เหมือนกันในลิงค์ทั้งสาม	ในวิภัตติทั้งปวง	และในวจนะทั้งปวง	

ย่อมไม่เปลี่ยนแปลง	บทนั้น	ชื่อว่าอัพยยะ

อัพยยีภาวสมาส มี ๒ ประการ คือ

	 (๑)	อุปสคฺคปุพฺพก	 คือ	 อัพยยีภาวสมาสที่มีอุปสัคอยู่ข้างหน้าและแปลเป็นประธาน	 	 เช่น	 	 นครสฺส	 	 สมีปํ		 

อุปนครํ.	อ.ใกล้	แห่งเมือง	ชื่อว่าอุปนคร.	(ใกล้เมือง)	ในที่นี้	บทว่า	“อุป”	เป็นอุปสัค	อยู่หน้า	“นคร”ศัพท์	และที่สำ	คัญ

ต้องแปลเป็นประธานด้วย	ถ้าไม่แปลก่อน	ถึงจะอยู่หน้า	ก็ไม่ใช่อัพยยีภาวสมาส	จะเป็นสมาสอื่นไป

	 (๒)	นิปาตปุพฺพก	 คือ	 อัพยยีภาวสมาสที่นิบาตอยู่ข้างหน้าและแปลเป็นประธาน	 เช่น	 ปาสาทสฺส	 อนฺโต		 

อนฺโตปาสาทํ.	ในภายใน	แห่งปราสาท	ชื่อว่าอนฺโตปาสาท.	(ในภายในแห่งปราสาท)	บทว่า	“อนฺโต”	เป็นนิบาต	อยู่หน้า	 

“ปาสาท”ศัพท์	และแปลก่อน	ถ้ามีนิบาตอยู่หน้า	แต่ไม่ได้แปลเป็นประธาน	ก็จะเป็นสมาสอื่นไปเช่นเดียวกัน
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๔.๑.๑ อุปสัคปุพพกะ อัพยยีภ�วสม�ส

๓๓๐. อุปสคฺค-นิปาต-ปุพฺพโก  อพฺยยีภาโว.

 อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อ.ศัพท์อันมีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้าและเป็นประธาน		สมาโส	เป็นสมาส		อพฺยยีภาโว  

มีชื่อว่าอัพยยีภาวะ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้าและแปลเป็นประธาน	มีชื่อว่าอัพยยีภาวะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิธิสูตรและสัญญาสูตร.

ลักษณะของอัพยยีภาวสมาส มี ๓ ประการ

	 ๑.		มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า

	 ๒.		อุปสัคและนิบาตนั้น	ต้องแปลก่อน	(แปลเป็นประธาน)

	 ๓.		รูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์

๓๓๑. นามานํ  สมาโส  ยุตฺตตฺโถ.

 ยุตฺตตฺโถ	อ.หมู่บทอันมีอรรถรวมกันสัมพันธ์กัน	 	นามานํ	แห่งนามบท	ท.	 	สมาโส	มีชื่อว่าสมาส	 	โหติ  

ย่อมเป็น.

	 (ตั้งหมู่นามบทที่มีอรรถรวมกันสัมพันธ์กัน	มีชื่อว่าสมาส)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.		ด้วยการแบ่งสูตรออกเป็นสองส่วน	(ทฺวิธากรณโยควิภาค)	ว่า	“นามานํ 

สมาโส”	สามารถตั้งศัพท์ที่มีอรรถไม่ประกอบกันเป็นสมาสได้	เช่น	อปุนเคยฺยา	(คาถา),	อจนฺทมุลฺโลกิตานิ	(มุขานิ),	

อสฺสทฺธโภชี,	และ	อลวณโภชี	เป็นต้น.	

	 คำ	ว่า	 “ยุตตัตถะ”	 หมายความว่า	 การที่จะย่อเป็นสมาสได้นั้น	 บทที่จะนำ	มาย่อต้องมีเนื้อความที่สามารถ				

จะรวมเข้าเป็นบทเดียวกันได้	หรือมีเนื้อความที่สัมพันธ์กัน	มีวิเคราะห์ว่า	 “ยุตฺโต		อตฺโถ		ยุตฺตตฺโถ”.	อ.เนื้อความ	

อันประกอบกัน	ชื่อว่ายุตฺตตฺถ.	หรือวิเคราะห์ว่า	“ยุตฺโต		สงฺคโต		สมฺพนฺโธ		วา		อตฺโถ		ยสฺส		โสยํ		ยุตฺตตฺโถ”.	

อ.เนื้อความ	อันรวมกัน	หรืออันสัมพันธ์กัน	แห่งหมู่บทใด	มีอยู่	อ.หมู่บทนั้น	ชื่อว่ายุตฺตตฺถ.
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นาม มี ๕ ประการ คือ

	 ๑.		นามนาม		เช่น		สตฺถา		พระศาสดา	(สาส	+	รตฺถุ)

	 ๒.		สัพพนาม	มี	๒๗	ตัว	มี	สพฺพ,	กตร,	กตม	เป็นต้น

	 ๓.		สมาสนาม		เช่น		ราชปุริโส		ราชบุรุษ	(ราช	+	ปุริส)

	 ๔.		ตัทธิตนาม		เช่น		สามญฺญํ		ความเป็นสิ่งเหมือนกัน	(สมาน	+	ณฺย)

	 ๕.		กิตกนาม		เช่น		กาตพฺพํ		พึงถูกกระทำ		(กร	+	ตพฺพ)

คาถาแสดงนาม	๕	ประการ

  นามนามํ  สพฺพนามํ       สมาโส  ตทฺธิตํ  ตถา,

  กิตกญฺจาติ  วิญฺญูหิ       นามํ  ปญฺจวิธํ  มตํ.

บัณฑิตทราบว่า	นาม	มี	๕	ประการ	คือ	นามนาม,	สัพพนาม,	สมาส-

นาม,	ตัทธิตนาม	และกิตกนาม

วากยะ ๒

	 (๑)		โลกิกวากฺย		คือ	วากยะที่ปรากฏอยู่ในโลก	เป็นวากยะที่สำ	เร็จแล้ว	โดยการสำ	เร็จรูปเป็นอุทาหรณ์ได้	

เช่น	รญฺโญ		ปุริโส.	อ.บุรุษ	ของพระราชา.

	 (๒)	อโลกิกวากฺย	คือ	วากยะที่ไม่ปรากฏในโลก	 เป็นวากยะที่ยังไม่สำ	เร็จ	ยังไม่ควรแก่การเป็นอุทาหรณ์

ได้	เป็นแต่เพียงศัพท์	แล้วลงวิภัตติเท่านั้น	เช่น		ราช	+	ส,		ปุริส	+	สิ	ใช้เป็นอุทาหรณ์ไม่ได้

ลักษณะของสมาส มี ๓ ประการ

 ๑.  เอกปท	 	 มีบทเดียวกัน	 	 เช่น	 	 “รญฺโญ	 	 ปุตฺโต	 	 ราชปุตฺโต”.	 รูปวิเคราะห์มีสองบท	 คือ	 “รญฺโญ		 

ปุตฺโต”		แต่เมื่อสำ	เร็จเป็นบทสมาสแล้ว	เหลือเพียงบทเดียว	คือ	“ราชปุตฺโต”	เท่านั้น

 ๒.  เอโกจฺจารณ		สวดเป็นบทเดียวกัน		เช่น		“ราชปุตฺโต”	เวลาอ่านออกเสียง	ต้องอ่านเป็นบทเดียวกัน

 ๓. เอกวิภตฺต	ิ	มีวิภัตติเดียวกัน		เช่น		“รญฺโญ		ปุตฺโต		ราชปุตฺโต”.	รูปวิเคราะห์มีสองบท	สองวิภัตติ	 

รูปสำ	เร็จเหลือบทเดียว	มีวิภัตติตัวเดียวกัน	อยู่สุดท้ายของบทคือ	“ราชปุตฺโต”	มาจาก	“ราชปุตฺต	+	สิวิภัตติ”
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คาถาแสดงลักษณะของสมาส	๓	ประการ

  เอกปทตา  สํยุตฺตํ เอโกจฺจารณตา  ยุตฺตํ

  เอกวิภตฺติตา  ยุตฺตํ สมาเส  ลกฺขณตฺตยํ.

ลักษณะของสมาส	๓	ประการ	คือ	(๑)	ประกอบด้วยความมีบทเป็นอัน

เดียวกัน	(๒)	ประกอบด้วยการสวดเป็นบทเดียวกัน	และ	(๓)	ประกอบ

ด้วยความมีวิภัตติเดียวกัน

๓๓๒. เตสํ  วิภตฺติโย  โลปา  จ.

 วิภตฺติโย	อ.วิภัตติ	ท.		เตสํ  (สมาสตทฺธิตายาทิปฺปจฺจยนฺตานํ)	แห่งสมาสบท	ตัทธิตบท	และบทอันมี	อาย

ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด	ท.	เหล่านั้น		ยุตฺตตฺถานํ	อันมีอรรถประกอบกัน		โลปา	เป็นวิภัตติอันนักศึกษาพึงลบ		โหนฺติ 

ย่อมเป็น		จ	บ้าง.

	 (ลบวิภัตติแห่งสมาสบท	ตัทธิตบท	และบทที่มี	อายปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุดเหล่านั้น	ที่มีอรรถประกอบกัน	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๔	บท.	 	 เป็น	โลปวิธิสูตร.  จศัพท์	 :	มีอรรถ	นิวตฺตาปนาวธารณ	 	ห้ามการลบวิภัตติบ้าง	 เช่น	 

ปภงฺกโร	 เป็นต้น	 (ห้ามลบวิภัตติของบทหน้าในอลุตตสมาส).	 ด้วย	 “เตสํ”ศัพท์ในสูตรนี้	 รวบรวมการลบวิภัตตินาม	 

ของธาตุปัจจยันตนัย	ซึ่งเป็นการนำ	นามศัพท์+ปัจจัย+วิภัตติอาขยาตมาประกอบกัน	รูปสำ	เร็จเป็นกิริยาอาขยาต	 เช่น	

ปพฺพตายติ	(ปพฺพต	+	อาย	+	ติ)	ย่อมประพฤติเพียงดังภูเขา.

อุปมาการลบวิภัตติ

  อสติ  จนฺทกนฺตมฺหิ โนปยาติ  ตโต  ภวํ

  ตเถว  ปจฺจเย  ลุตฺเต อตฺโถ  วิชฺชติ  ตสฺสปิ

  สุริยกนฺตนโย  เอวํ เวทิตพฺโพ  สุธีมตา.     (สทฺทสารตฺถปฺปกาสินี)

เมื่อจันทกันตะไม่มีอยู่	 น้ำ	ที่เกิดขึ้นจากแก้วจันทกันตะนั้น	 ย่อมไม่หาย

ไป	 ฉันใด,	 เมื่อวิภัตติและปัจจัยถูกลบแล้ว	 ถึงผลของวิภัตติและปัจจัย

นั้น	 ก็ยังมีอยู่	 เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ	 ผู้มีปัญญาดีพึงทราบสุริย- 

กันตนัยอย่างนี้
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๓๓๓. ปกติ  จ’สฺส  สรนฺตสฺส.

 วิภตฺตีส	ุครั้นเมื่อวิภัตติ	ท.		ลุตฺตาส	ุถูกลบแล้ว,		ปกต	ิอ.ความเป็นปกติ		อสฺส  (ยุตฺตตฺถสทฺทสฺส)	แห่งศัพท์	

อันมีอรรถประกอบกันนั้น		สรนฺตสฺส	อันมีสระเป็นที่สุด		โหติ	ย่อมมี		จ	ด้วย.

	 (เมื่อลบวิภัตติแล้ว	ทำ	ศัพท์ที่มีอรรถประกอบกันที่มีสระเป็นที่สุดให้เป็นปกติ)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	ปกติ,	จ,	อสฺส,	สรนฺตสฺส.		เป็น	ปกติวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวมรวม

เอาบทที่มีนิคหิตเป็นที่สุด	ให้ทำ	เป็นปกติด้วย	เช่น	กึสมุทย,	อิทปฺปจฺจยตา	เป็นต้น.	

ติวิธลิงฺค ลิงค์ ๓ อย่าง คือ

	 (๑)	สมาสลิงฺค		เช่น	“ราช,	ปุริส”	มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	“รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส”

	 (๒)	 ตทฺธิตลิงฺค		เช่น	“วสิฏฺ€		ณ”		มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	“วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€”

	 (๓)	 อายาทิปจฺจยนฺตลิงฺค		ลิงค์ของศัพท์ที่มี	อายปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด	เช่น		“ปพฺพต		อาย”		มาจากบทตั้ง

ว่า	“ปพฺพตมิว	อตฺตานมาจรติ	ปพฺพตายติ,	สํโฆ”.	(หมายเอา	:	ธาตุปัจจัยในอาขยาต	๓	ตัว	คือ	อาย,	อีย	และ	ณย

ปัจจัย)

๓๓๔. ตทฺธิต-สมาส-กิตกา  นามํ’วา’ตเวตุนาทีสุ  จ.

 ตทฺธิตสมาสกิตกา	อ.ตัทธิต	สมาส	และกิตก์	ท.		(โสตุชเนหิ)	อันนักศึกษา	ท.		ทฏฺ€พฺพา พึงทราบ			นามํ

อิว	ว่าเป็นเพียงดังนาม		อตเวตุนาทีส ุ (รูเปสุ)	ในรูป	ท.	อันไม่ใช่	ตเว	และ	ตุนปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด		จ	ด้วย.

	 (ตั้งตัทธิต	สมาส	และกิตก์	เป็นเพียงดังนาม	ในรูปที่ไม่ใช่	ตเว	และ	ตุนปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด)

	 สูตรนี้มี	๕	บท	คือ	ตทฺธิตสมาสกิตกา,	นามํ,	อิว,	อตเวตุนาทีสุ,	จ.		เป็น	พฺยปเทสาติเทสสุตฺต	สูตรสำ	หรับ	

ชี้แจงการตั้งชื่อเป็นนาม.		จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมเอาศัพท์ที่มีกิจจปัจจัยและอิตถีลิงค์		โชตกปัจจัยเป็น

ที่สุด	ให้ตั้งชื่อเป็นนามด้วย.

	 ตเวตุนาทิปัจจัย	 ได้แก่ปัจจัย	๕	ตัว	ในกิตก์	 คือ	 	ตเว,	ตุํ,	 	ตุน,	ตฺวาน	และ	ตฺวาปัจจัย	 ไม่ต้องตั้งเป็น

นาม	เพราะรูปสำ	เร็จเป็นอัพยยศัพท์	หรือเป็นนิบาตบท	ฉะนั้น	ใน	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	เช่น		น		กตฺวา		 

อกตฺวา.	เมื่อเข้าสมาสแล้ว	ก็ไม่ต้องตั้งเป็นนามด้วยเช่นกัน	เพราะรูปสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	จัดเป็นอัพยยศัพท์	
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๓๓๕. โส  นปุํสกลิงฺโค.

 โส  (อพฺยยีภาโว)	อ.อัพยยีภาวสมาสนั้น		(โสตุชเนหิ)	อันนักศึกษา	ท.		ทฏฺ€พฺโพ	พึงทราบ		นปุํสกลิงฺโค 

ว่าเป็นนปุงสกลิงค์.

	 (ตั้งอัพยยีภาวสมาส	เป็นนปุงสกลิงค์)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิธฺยงฺคปริภาสาสูตร.

วิ.	 นปุ ํสกํ		ลิงฺคํ		เอตสฺสาติ		นปุํสกลิงฺโค,		อพฺยยีภาโว.		(นปุ ํสก	+	ลิงฺค)

	 อ.ลิงค์	อันเป็นนปุงสกะ	แห่งอัพยยีภาวสมาสนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.อัพยยีภาวสมาสนั้น	ชื่อว่านปุ ํสกลิงฺค.	

๓๓๖. อํ  วิภตฺตีน’มการนฺตา  อพฺยยีภาวา.

 อํ อ.การอาเทศเป็น	อํ		วิภตฺตีน	ํ แห่งวิภัตติ	ท.	ปราสํ	อันเป็นเบื้องหลัง	อพฺยยีภาวา	จากอัพยยีภาวสมาส				

อการนฺตา		อันเป็นอการันต์		โหติ	ย่อมมี		กฺวจิ	บ้าง.

	 (แปลงวิภัตติทั้งหลายที่เป็นเบื้องหลังจากอัพยยีภาวสมาสที่เป็นอการันต์	เป็น	อํ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	อํ,	วิภตฺตีนํ,	อการนฺตา,	อพฺยยีภาวา.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 นครสฺส		สมีปํ		อุปนครํ.		(อุป	+	นคร)			

	 อ.ที่ใกล้	แห่งเมือง	ชื่อว่าอุปนคร.	(ที่ใกล้แห่งเมือง)
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ทำ	ตัวรูป	นครสฺส		สมีป ํ อุปนครํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อุป	+	นคร

	 หลัง	อุปอุปสัค	ลง	สิ	ปฐมาวิภัตติ	 อุป	+	สิ,		นคร	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบ	สิ	วิภัตติ	 อุป	+	สิ,		นคร	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	นคร	ลง	ส	ฉัฏฐีวิภัตติ	 อุป,		นคร	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	ส	วิภัตติ	ลง	สฺ	อาคม	 อุป,		นคร	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 สมีปํ	อ.ที่ใกล้		นครสฺส	แห่งเมือง		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 อุปนครสฺส		 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อุปนครสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 อุปนคร	+	ส,	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อุปนคร	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	อุปนคร	เป็นนาม	 อุปนคร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	อุปนคร	เป็นนปุงสกลิงค์	 อุปนคร	 =	โส	นปํสกลิงฺโค.

	 หลัง	อุปนคร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อุปนคร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อุปนคร	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 อุปนครฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อุปนครฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อุปนครํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	อุปนครํ.	(ที่ใกล้เมือง)
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อุปนครสทฺทปทมาลา (ที่ใกล้เมือง)

วิภัตติ	 เอกวจนะ	 พหุวจนะ

ปฐมา.	 อุปนครํ	 อุปนครํ

อาลปนะ.	 อุปนครํ	 อุปนครํ

ทุติยา.	 อุปนครํ	 อุปนครํ

ตติยา.	 อุปนครํ		อุปนคเรน	 อุปนครํ		อุปนคเรหิ

จตุตถี.	 อุปนครํ	 อุปนครํ

ปัญจมี.	 อุปนครา		อุปนครมฺหา		อุปนครสฺมา	 อุปนคเรหิ

ฉัฏฐี.	 อุปนครํ		อุปนครสฺส	 อุปนครํ		อุปนครานํ

สัตตมี.	 อุปนครํ		อุปนครมฺหิ		อุปนครสฺมึ	 อุปนครํ		อุปนคเรสุ

ตัวอย่างที่เป็น	อุปสัคปุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อุปนครํ”	มีดังนี้

วิ.			กุมฺภสฺส		สมีปํ		อุปกุมฺภํ.	(อุป	+	กุมฺภ)		(อุป	=	สมีป-ใกล้)

	 อ.ที่ใกล้	แห่งหม้อ	ชื่อว่าอุปกุมฺภ.	(ที่ใกล้หม้อ)

วิ.			ทรถานํ		อภาโว		นิทฺทรถํ.		(นิ	+	ทรถ)		(นิ	=	อภาว-ความไม่มี)

	 อ.ความไม่มี	แห่งความเร่าร้อน	ท.	ชื่อว่านิทฺทรถ.	(ไม่มีความเร่าร้อน)

วิ.			มสกานํ		อภาโว		นิมฺมสกํ.		(นิ	+	มสก)		(นิ	=	อภาว-ความไม่มี)

					อ.ความไม่มี	แห่งยุง	ท.	ชื่อว่านิมฺมสก.	(ไม่มียุง)

วิ.			รถสฺส		ปจฺฉา		อนุรถํ.		(อนุ	+	รถ)		(อนุ	=	ปจฺฉา-ภายหลัง)

	 ในภายหลัง	แห่งรถ	ชื่อว่าอนุรถ.	(ภายหลังรถ)

วิ.			วาตสฺส		ปจฺฉา		อนุวาตํ.		(อนุ	+	วาต)		(อนุ	=	ปจฺฉา-ภายหลัง)

	 ในภายหลัง	แห่งลม	ชื่อว่าอนุวาต.	(ภายหลังลม)

วิ.			สรูปสฺส		โยคฺคํ		ยถาสรูปํ.		(ยถา	+	สรูป)		(ยถา	=	โยคฺค-สมควร)

	 อ.ความสมควร	แก่สภาพของตนเอง	ชื่อว่ายถาสรูป.	(ตามสมควรแก่สภาพของตน)

วิ.			รูปสฺส		โยคฺคํ		อนุรูปํ.		(อนุ	+	รูป)		(อนุ	=	โยคฺค-สมควร)

	 อ.ความสมควร	แก่รูป	ชื่อว่าอนุรูป.	(ตามความสมควร,	ตามความเหมาะสม)
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วิ.	 อตฺตานมตฺตานํ	ปติ	ปจฺจตฺตํ.		(ปติ	+	อตฺต)

	 เฉพาะ	ซึ่งตน	ๆ	ชื่อว่าปจฺจตฺต.	(เฉพาะตน	ๆ)

ทำ	ตัวรูป	อตฺตานมตฺตานํ	ปต ิปจฺจตฺต	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ปติ	+	อตฺต

	 หลัง	ปติอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปติ	+	สิ,		อตฺต	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบสิวิภัตติ	 ปติ	+	สิ,		อตฺต				 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อตฺต	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 ปติ,		อตฺต	+	อํ	 =	กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.

	 หลังจาก	อตฺตศัพท์	แปลง	อํ	เป็น	อานํ	 ปติ,		อตฺต	+	อํ อานํ	 =	พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต	อมานํ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ปติ,		อตฺตฺ		อ	+	อานํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปติ,		อตฺตฺ		อ	+	อานํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปติ,		อตฺตานํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปติ	เฉพาะ		อตฺตานมตฺตานํ	ซึ่งตน	ๆ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 ปติอตฺตานํ	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปติอตฺตานํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ปติอตฺต	+	อํ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปติอตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	ติ	เป็น	จ	 ป		ติ	 	จ	+	อตฺต	 =	สพฺโพ	จํ	ติ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 ป		จฺ		อ	+	อตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ป		จฺ		อ	+	อตฺต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบสระ	อ	 ปจตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 จฺ	สทิสเทวภาวะ	 ป		จฺ-จตฺต	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	ปจฺจตฺต	เป็นนาม	 ปจฺจตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	ปจฺจตฺต	เป็นนปุงสกลิงค์	 ปจฺจตฺต	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 หลัง	ปจฺจตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปจฺจตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปจฺจตฺต	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ปจฺจตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปจฺจตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปจฺจตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	ปจฺจตฺต.ํ	(เฉพาะตน	ๆ)

วิ.			อทฺธมาสํ		อทฺธมาสํ		อนุ		อนฺวทฺธมาสํ.		(อนุ	+	อทฺธมาส)	(อนุ	=	วิจฺฉา-กล่าวซ้ำ	)	

				ในกึ่งแห่งเดือน	ๆ	ชื่อว่าอนฺวทฺธมาส.	(ทุก	ๆ	กึ่งแห่งเดือน)	(เพราะสระหลัง	แปลง	อุ	เป็น	วฺ	=	วโมทุทนฺตานํ)

วิ.	 เชฏฺ€านํ		อนุปุพฺโพ		อนุเชฏฺ€ํ.		(อนุ	+	เชฏฺ€)		(อนุ	=	อนุปุพฺพ-ลำ	ดับ)

	 อ.ลำ	ดับ	แห่งบุคคลผู้เจริญ	ท.	ชื่อว่าอนุเชฏฺ€.	(ลำ	ดับแห่งผู้เจริญ)

วิ.	 โสตสฺส		ปฏิโลมํ		ปฏิโสตํ.		(ปติ	+	โสต)		(ปฏิ	=	ปฏิโลม-ทวนกลับ)

	 อ.ทวน	แห่งกระแส	ชื่อว่าปฏิโสต.	(ทวนกระแส)

วิ.	 ปถสฺส		ปฏิโลมํ		ปฏิปถํ.		(ปติ	+	ปถ)		(ปฏิ	=	ปฏิโลม-ทวนกลับ)

	 อ.ทวน	แห่งทาง	ชื่อว่าปฏิปถ.	(สวนทาง)

วิ.	 วาตสฺส		ปฏิโลมํ		ปฏิวาตํ.		(ปติ	+	วาต)		(ปฏิ	=	ปฏิโลม-ทวนกลับ)

	 อ.ทวน	แห่งลม	ชื่อว่าปฏิวาต.	(ทวนลม)

วิ.	 อตฺตานํ	อธิกิจฺจ	ปวตฺตา		อชฺฌตฺตํ.		(อธิ	+	อตฺต)

	 (อ.ธรรม	ท.)	อันอาศัยซึ่งตนแล้วเป็นไป	ชื่อว่าอชฺฌตฺต.	(อาศัยตนแล้วเป็นไป,	ภายในตน)

ทำ	ตัวรูป	อตฺตานํ	อธิกิจฺจ	ปวตฺตา	 อชฺฌตฺต	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	อธิ	+	อตฺต

	 หลัง	อธิอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อธิ	+	สิ,		อตฺต	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบสิวิภัตติ	 อธิ	+	สิ,		อตฺต	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อตฺต	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 อธิ,		อตฺต	+	อํ	 =	กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.

	 หลังจาก	อตฺต		แปลง	อํ	เป็น	อานํ	 อธิ,		อตฺต	+	อํ	 	อานํ	=	พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต	อมานํ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อธิ,		อตฺตฺ		อ	+	อานํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อธิ,		อตฺตฺ		อ	+	อานํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อธิ,		อตฺตานํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 (ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.		อตฺตานํ		อธิกิจฺจ		ปวตฺตา	อันอาศัยซึ่งตนแล้วเป็นไป		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 อธิอตฺตานํ	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อธิอตฺตานํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 อธิอตฺต	+	อํ		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อธิอตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.
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	 เพราะสระหลัง	แปลง	อธิ	เป็น	อชฺฌ	 อธิ	 	อชฺฌ	+	อตฺต	 =	อชฺโฌ	อธิ.

	 แยกพยัญชนะ	ฌฺ	ออกจากสระ	อ	 อชฺฌฺ		อ	+	อตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อชฺฌฺ		อ	+	อตฺต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฌฺ	ไปประกอบสระ	อ	 อชฺฌตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อชฺฌตฺต	เป็นนาม	 อชฺฌตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	อชฺฌตฺต	เป็นนปุงสกลิงค์	 อชฺฌตฺต	 =	โส	นปํสกลิงฺโค.

	 หลัง	อชฺฌตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อชฺฌตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อชฺฌตฺต	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อชฺฌตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อชฺฌตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อชฺฌตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	อชฺฌตฺต.ํ	(อาศัยตนแล้วเป็นไป,	ภายในตน)

	 หมายเหตุ	:	อุทาหรณ์ว่า	อุปกุมฺภํ	ถึง	อชฺฌตฺตํ	มีวิธีทำ	ตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนกับ	“อุปนครํ”.

วิ.	 อา		ปาณโกฏิยา		อาปาณโกฏิกํ.		(อา	+	ปาณโกฏิ)

	 ถึงที่สุดแห่งชีวิต	ชื่อว่าอาปาณโกฏิก.	(ถึงที่สุดชีวิต)

วิ.		 อา		กุมาเรหิ		(ยโส		กจฺจายนสฺส)		อากุมารํ.		(อา	+	กุมาร)		(อา	=	อภิวิธิ-แผ่ไป)

					(อ.ชื่อเสียง	ของพระกัจจายนะ)	แผ่ไปถึงเด็ก	ท.	ชื่อว่าอากุมาร.	(แผ่ไปถึงเด็ก)

ทำ	ตัวรูป	อา	ปาณโกฏิยา อาปาณโกฏิกํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อา	+	ปาณโกฏิ

	 หลัง	อาอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อา	+	สิ,		ปาณโกฏิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบสิวิภัตติ	 อา	+	สิ,		ปาณโกฏิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ปาณโกฏิ	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 อา,	ปาณโกฏิ	+	สฺมา	 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 อา,	ปาณโกฏิ	+	สฺมา	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อป	แปลง	สฺมา	เป็น	ยา	 อา,	ปาณโกฏิ	+	สฺมา	 	ยา	 =	ปโต	ยา.

	 อา		ปาณโกฏิยา	ถึงที่สุดแห่งชีวิต		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 อาปาณโกฏิยา	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.



687อัพยยีภาวสมาสกัณฑ์ ]

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อาปาณโกฏิยา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 อาปาณโกฏิ	+	สฺมา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อาปาณโกฏิ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลง	กปัจจัยที่สุดสมาส	 อาปาณโกฏิ	+	ก	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 ตั้ง	อาปาณโกฏิก	เป็นนาม	 อาปาณโกฏิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	อาปาณโกฏิก	เป็นนปุงสกลิงค์	 อาปาณโกฏิก	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 หลัง	อาปาณโกฏิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อาปาณโกฏิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อาปาณโกฏิก	+	สิ อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 อาปาณโกฏิกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาปาณโกฏิกฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อาปาณโกฏิกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	อาปาณโกฏิกํ.	(ถึงที่สุดชีวิต)

๓๓๗. สโร  รสฺโส  นปุํสเก.

 สโร	อ.สระ		(อนฺโต)	อันเป็นที่สุด		สมาสสฺส	ของสมาส		วตฺตมานสฺส	อันเป็นไปอยู่		นปุํสเก	ในนปุงสกลิงค์	

รสฺโส	เป็นรัสสะ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (รัสสะสระที่สุดของสมาสที่เป็นไปในนปุงสกลิงค์)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	รัสสวิธิสูตร.

การทำ รัสสะ ด้วยสูตรนี้ ใช้ได้ใน ๔ สมาส

	 (๑)		อัพยยีภาวสมาส	เช่น		ภิกฺขาย		สมิทฺธีติ		สุภิกฺขํ.		(สุ	+	ภิกฺขา)

	 (๒)		ทิคุสมาส	เช่น		จตสฺโส		ทิสา		จตุทฺทิสํ.		(จตุ	+	ทิสา)

	 (๓)		ทวันทสมาส	เช่น		สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.		(สมถ	+	วิปสฺสนา)

	 (๔)		พหุพพีหิสมาส	มีลิงค์เหมือนบทที่ถูกกล่าว	(อภิเธยยลิงค์)	เฉพาะที่วิเคราะห์เป็นนปุงสกลิงค์

วิ.	 ภิกฺขาย		สมิทฺธีติ		สุภิกฺขํ.		(สุ	+	ภิกฺขา)

	 อ.ความสมบูรณ์	แห่งอาหาร	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุภิกฺข.	(ความสมบูรณ์แห่งอาหาร)
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ทำ	ตัวรูป	ภิกฺขาย		สมิทฺธีติ  สุภิกฺข	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	สุ	+	ภิกฺขา

	 หลัง	สุอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุ	+	สิ,		ภิกฺขา	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบสิวิภัตติ	 สุ	+	สิ,		ภิกฺขา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ภิกฺขา	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สุ,		ภิกฺขา	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 สุ,		ภิกฺขา	+	ส	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	อาย	 สุ,		ภิกฺขา	+	ส	 	อาย	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 แยกพยัญชนะ	ขฺ	ออกจากสระ	อา	 สุ,		ภิกฺขฺ		อา	+	อาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุ,		ภิกฺขฺ		อา	+	อาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ขฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สุ,		ภิกฺขาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สมิทฺธิ	อ.ความสมบูรณ์		ภิกฺขาย	แห่งอาหาร		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 สุภิกฺขาย	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สุภิกฺขาย	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 สุภิกฺขา	+	ส		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สุภิกฺขา	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	สุภิกฺขา	เป็นนาม	 สุภิกฺขา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	สุภิกฺขา	เป็นนปุงสกลิงค์	 สุภิกฺขา	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 รัสสะสระที่สุดในนปุงสกลิงค์	 สุภิกฺขา	 	สุภิกฺข	 =	สโร	รสฺโส	นปุ ํสเก.

	 หลัง	สุภิกฺข	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุภิกฺข	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สุภิกฺข	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	ขฺ	ออกจากสระ	อ	 สุภิกฺขฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุภิกฺขฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ขฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สุภิกฺขํ				 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	สุภิกฺขํ.	(ความสมบูรณ์แห่งอาหาร)

วิ.		 คงฺคาย		สมีเป		วตฺตตีติ		อุปคงฺคํ.		(อุป	+	คงฺคา)		(อุป	=	สมีป-ใกล้)

				ย่อมเป็นไป	ในที่ใกล้	แห่งแม่น้ำ	คงคา	ชื่อว่าอุปคงฺค.	(ใกล้แม่น้ำ	คงคา)

วิ.		 มณิกาย		สมีปํ		อุปมณิกํ.		(อุป	+	มณิกา)		(อุป	=	สมีป-ใกล้)

		 อ.ใกล้	แห่งโอ่งน้ำ		ชื่อว่าอุปมณิก.	(ใกล้โอ่งน้ำ	)
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๓๓๘. อญฺญสฺมา  โลโป  จ.

 โลโป	 อ.การลบ	 	 วิภตฺตีน	ํ แห่งวิภัตติ	 ท.	 ปราสํ	 อันเป็นเบื้องหลัง	 อพฺยยีภาวา	 จากอัพยยีภาวสมาส	 

อญฺญสฺมา		อันอื่น	 (อการนฺตโต)	จากอการันต์		โหต	ิย่อมมี		จ	ด้วย.

	 (หลังจากอัพยยีภาวสมาสอันอื่นจากอการันต์	ลบวิภัตติทั้งหลาย)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	โลปวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“อพฺยยีภาวา”	มาไว้ในสูตรนี้.

วิ.	 อิตฺถีสุ		อธิกิจฺจ		อธิตฺถิ.		(อธิ	+	อิตฺถี),		“อิตฺถีสุ		อธิกิจฺจ		กถา		ปวตฺตตีติ		อตฺโถ.

	 อ.คำ	พูด	อาศัยแล้ว	ในหญิง	ท.	ย่อมเป็นไป	ชื่อว่าอธิตฺถิ.	(อาศัยหญิงเป็นไป)

ทำ	ตัวรูป	อิตฺถีสุ		อธิกิจฺจ  อธิตฺถิ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อธิ	+	อิตฺถี

	 หลัง	อธิอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อธิ	+	สิ,		อิตฺถี	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบสิวิภัตติ	 อธิ	+	สิ,		อิตฺถี	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อิตฺถี	ลง	สุสัตตมีวิภัตติ	 อธิ,		อิตฺถี	+	สุ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 (กถา	อ.คำ	พูด)		อธิกิจฺจ	อาศัยแล้ว		อิตฺถีสุ	ในหญิง	ท.		(ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป)		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 อธิอิตฺถีสุ	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อธิอิตฺถีสุ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 อธิอิตฺถี	+	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อธิอิตฺถี	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แยกพยัญชนะ		ธฺ	ออกจากสระ	อิ	 อธฺ		อิ	+	อิตฺถี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 อธฺ		อิ	+	อิตฺถี	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	อิ	 อธิตฺถี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อธิตฺถี	เป็นนาม	 อธิตฺถี	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	อธิตฺถี	เป็นนปุงสกลิงค์	 อธิตฺถี	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 รัสสะสระที่สุดในนปุงสกลิงค์	 อธิตฺถี	 	อธิตฺถิ	 =	สโร	รสฺโส	นปุ ํสเก.

	 หลัง	อธิตฺถิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อธิตฺถิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	ลบ	สิวิภัตติ	 อธิตฺถิ	+	สิ						 =	อญฺญสฺมา	โลโป	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อธิตฺถิ.	(อาศัยหญิงเป็นไป)
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วิ.			กุมารีสุ		อธิกิจฺจ		อธิกุมาริ.		(อธิ	+	กุมารี)		(อธิ	=	อธิกิจฺจ-อาศัย)

	 อาศัยแล้ว	ในเด็กหญิง	ท.	(ย่อมเป็นไป)	ชื่อว่าอธิกุมาริ.	(อาศัยในเด็กหญิงเป็นไป)

วิ.	 วธุยา		สมีปํ		อุปวธุ.		(อุป	+	วธู)		(อุป	=	สมีป-ใกล้)

	 อ.ที่ใกล้	แห่งหญิงสาว	ชื่อว่าอุปวธุ.	(ที่ใกล้หญิงสาว)

วิ.	 คุนฺนํ		สมีปํ		อุปคุ.		(อุป	+	โค)		(อุป	=	สมีป-ใกล้)	(รัสสะ	โอ	ของ	โคศัพท์	เป็น	อุ	=	สโร	รสฺโส	นปํสเก)

	 อ.ที่ใกล้	แห่งวัว	ท.	ชื่อว่าอุปคุ.	(ที่ใกล้วัว)	
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๔.๑.๒ นิบ�ตปุพพกะ อัพยยีภ�วสม�ส

วิ.	 ชีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวชีวํ.		(ยาว	+	ชีว)

	 อ.การกำ	หนด	อันมีประมาณเพียงใด	แห่งชีวิต	ชื่อว่ายาวชีว.	(กำ	หนดเพียงใดแห่งชีวิต,	ตลอดชีวิต,	ตลอดชีพ)

ทำ	ตัวรูป	ชีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท	 ยาวชีว	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ยาว	+	ชีว

	 หลัง	ยาวศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ยาว	+	สิ,		ชีว	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 ยาว	+	สิ,		ชีว	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ชีว	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ยาว,		ชีว	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ยาว,		ชีว	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 ปริจฺเฉโท	อ.กำ	หนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณเพียงใด		ชีวสฺส	แห่งชีวิต		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 ยาวชีวสฺส	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ยาวชีวสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ยาวชีว	+	ส		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ยาวชีว	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	ยาวชีว	เป็นนาม	 ยาวชีว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	ยาวชีว	เป็นนปุงสกลิงค์	 ยาวชีว	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 หลัง	ยาวชีว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ยาวชีว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ยาวชีว	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ยาวชีวฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ยาวชีวฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ยาวชีวํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	ยาวชีว.ํ	(กำ	หนดเพียงใดแห่งชีวิต,	ตลอดชีวิต)
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วิ.	 อายุสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตายุกํ.		(ยาวตา	+	อายุ)

	 อ.การกำ	หนด	อันมีประมาณเพียงใด	แห่งอายุ	ชื่อว่ายาวตายุก.	(กำ	หนดเพียงใดแห่งอายุ,	ตลอดอายุ)

ทำ	ตัวรูป	อายุสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท  ยาวตายุกํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ยาวตา	+	อายุ

	 หลัง	ยาวตาศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ยาวตา	+	สิ,		อายุ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 ยาวตา	+	สิ,		อายุ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อายุ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ยาวตา,		อายุ	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	สวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ยาวตา,		อายุ	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 ปริจฺเฉโท	อ.การกำ	หนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณเพียงใด		อายุสฺส	แห่งอายุ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 ยาวตาอายุสฺส	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ยาวตาอายุสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ยาวตาอายุ	+	ส		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ยาวตาอายุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อา	 ยาวตฺ		อา	+	อายุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า		 ยาวตฺ		อา	+	อายุ	 =	สรา	สเร	โลปํ.	

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ยาวตายุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ลง	กปัจจัยที่สุดสมาส	 ยาวตายุ	+	ก	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 ตั้ง	ยาวตายุก	เป็นนาม	 ยาวตายุก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 ตั้ง	ยาวตายุก	เป็นนปุงสกลิงค์	 ยาวตายุก	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 หลัง	ยาวตายุก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ยาวตายุก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ยาวตายุก	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ยาวตายุกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ยาวตายุกฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ยาวตายุกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ยาวตายุกํ.	(กำ	หนดเพียงใดแห่งอายุ,	ตลอดอายุ)

วิ.	 วุฑฺฒานํ		ปฏิปาฏิ		ยถาวุฑฺฒํ.		(ยถา	+	วุฑฺฒ)

	 อ.ลำ	ดับ	แห่งผู้เจริญ	ท.	ชื่อว่ายถาวุฑฺฒ.	(ลำ	ดับผู้เจริญ)
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วิ.	 เย		เย		วุฑฺฒา		ยถาวุฑฺฒํ.		(ยถา	+	วุฑฺฒ)

	 อ.ผู้เจริญ	ท.	ใด	ใด	ชื่อว่ายถาวุฑฺฒ.	(ลำ	ดับผู้เจริญ)

วิ.	 กมํ		อนติกฺกมิตฺวา		ยถากฺกมํ.		(ยถา	+	กม)

	 ไม่ข้ามแล้ว	ซึ่งลำ	ดับ	ชื่อว่ายถากฺกม.	(ตามลำ	ดับ)

วิ.			สตฺตึ		อนติกฺกมิตฺวา		ยถาสตฺติ.		(ยถา	+	สตฺติ)

	 ไม่เกินแล้ว	ซึ่งความสามารถ	ชื่อว่ายถาสตฺติ.	(ตามความสามารถ)

วิ.	 พลํ		อนติกฺกมิตฺวา		ยถาพลํ.		(ยถา	+	พล)

	 ไม่เกินแล้ว		ซึ่งกำ	ลัง	ชื่อว่ายถาพล.	(ตามกำ	ลัง)

วิ.	 ยตฺตเกน		อตฺโถ		ยาวทตฺถํ.		(ยาว	+	อตฺถ)	(เพราะสระหลัง	ลง	ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 อ.ความต้องการ	ด้วยวัตถุมีประมาณเท่าใด	(อตฺถิ	มีอยู่)	ชื่อว่ายาวทตฺถ.	(เท่าที่ต้องการ)

วิ.	 ปพฺพตสฺส		ปรภาโค		ติโรปพฺพตํ.		(ติโร	+	ปพฺพต)

	 อ.ส่วนอื่น	แห่งภูเขา	ชื่อว่าติโรปพฺพต.	(ภายนอกแห่งภูเขา)

วิ.	 ปาการสฺส		ปรภาโค		ติโรปาการํ.		(ติโร	+	ปาการ)

	 อ.ส่วนอื่น	แห่งกำ	แพง	ชื่อว่าติโรปาการ.	(ภายนอกกำ	แพง)

วิ.	 กุฏฺฏสฺส		ปรภาโค		ติโรกุฏฺฏํ.		(ติโร	+	กุฏฺฏ)

	 อ.ส่วนอื่น	แห่งฝา	ชื่อว่าติโรกุฏฺฏ.	(ภายนอกฝาเรือน)

วิ.	 ปาสาทสฺส		อนฺโต		อนฺโตปาสาทํ.		(อนฺโต	+	ปาสาท)

	 ในภายใน	แห่งปราสาท	ชื่อว่าอนฺโตปาสาท.	(ภายในปราสาท)

วิ.	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนครํ.		(อนฺโต	+	นคร)

	 ในภายใน	แห่งเมือง	ชื่อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเมือง)

วิ.	 วสฺสสฺส		อนฺโต		อนฺโตวสฺสํ.		(อนฺโต	+	วสฺส)

	 ในภายใน	แห่งกาลฝน	ชื่อว่าอนฺโตวสฺส.	(ภายในกาลฝน,	ภายในพรรษา)

วิ.	 นครสฺส		พหิ		พหินครํ.		(พหิ	+	นคร)

	 ในภายนอก	แห่งเมือง	ชื่อว่าพหินคร.	(ภายนอกเมือง)

วิ.	 ปาสาทสฺส		อุปริ		อุปริปาสาทํ.		(อุปริ	+	ปาสาท)

	 ในเบื้องบน	แห่งปราสาท	ชื่อว่าอุปริปาสาท.	(เบื้องบนปราสาท)
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วิ.	 มญฺจสฺส		อุปริ		อุปริมญฺจํ.		(อุปริ	+	มญฺจ)

	 ในเบื้องบน	แห่งเตียง	ชื่อว่าอุปริมญฺจ.	(เบื้องบนเตียง)

วิ.	 มญฺจสฺส		เหฏฺ€า		เหฏฺ€ามญฺจํ.		(เหฏฺ€	+	มญฺจ)

	 ในภายใต้	แห่งเตียง	ชื่อว่าเหฏฺ€ามญฺจ.	(ใต้เตียง)

วิ.	 ปาสาทสฺส		เหฏฺ€า		เหฏฺ€าปาสาทํ.		(เหฏฺ€า	+	ปาสาท)

	 ในภายใต้	แห่งปราสาท	ชื่อว่าเหฏฺ€าปาสาท.	(ใต้ปราสาท)

วิ.	 ภตฺตสฺส		ปุเร		ปุเรภตฺตํ.		(ปุเร	+	ภตฺต)

	 ในกาลก่อน	แห่งภัตร	ชื่อว่าปุเรภตฺต.	(ก่อนอาหาร)

วิ.	 ภตฺตสฺส		ปจฺฉา		ปจฺฉาภตฺตํ.		(ปจฺฉา	+	ภตฺต)

	 ในกาลภายหลัง	แห่งภัตร	ชื่อว่าปจฺฉาภตฺต.	(หลังอาหาร)

วิ.		 สห	มกฺขิกาย	ภุญฺชตีติ		สมกฺขิกํ.		(สห	+	มกฺขิกา)

	 ย่อมกิน		พร้อมกับแมลงวัน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสมกฺขิก.	(พร้อมกับแมลงวัน)

วิ.			คงฺคาย		โอรํ		โอรคงฺคํ.		(โอรํ	+	คงฺคา)		(เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	=	พฺยญฺชเน	จ)

					อ.ฝั่งข้างนี้	แห่งแม่น้ำ	คงคา	ชื่อว่าโอรคงฺค.	(ฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำ	คงคา)

ทำ	ตัวรูป	สห	มกฺขิกาย	ภุญฺชตีต ิ  สมกฺขิก	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	สห	+	มกฺขิกา

	 หลัง	สหศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สห	+	สิ,		มกฺขิกา	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 สห	+	สิ,		มกฺขิกา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	มกฺขิกา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 สห,		มกฺขิกา	+	นา	 =	สหาทิโยเค	จ.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 สห,		มกฺขิกา	+	นา	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	ฆ	แปลง	นา	เป็น	อาย	 สห,		มกฺขิกา	+	นา	 	อาย	 =	ฆโต	นาทีนํ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อา	 สห,		มกฺขิกฺ		อา	+	อาย	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สห,		มกฺขิกฺ		อา	+	อาย	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สห,		มกฺขิกาย		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภุญฺชติ	ย่อมกิน		สห	มกฺขิกาย	กับด้วยแมลงวัน	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่ออัพยยีภาวสมาส	 สหมกฺขิกาย	 =	อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก	อพฺยยีภาโว.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สหมกฺขิกาย	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 สหมกฺขิกา	+	นา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 สหมกฺขิกา	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	สหมกฺขิกา	เป็นนาม	 สหมกฺขิกา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 แปลง	สห	เป็น	ส	 สห	 	ส,		มกฺขิกา	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 ตั้ง	สมกฺขิกา	เป็นนปุงสกลิงค์	 สมกฺขิกา	 =	โส	นปุํสกลิงฺโค.

	 รัสสะสระที่สุดในนปุงสกลิงค์	 สมกฺขิกา	 	สมกฺขิก	 =	สโร	รสฺโส	นปํสเก.

	 หลัง	สมกฺขิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมกฺขิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังอัพยยีภาวสมาส	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สมกฺขิก	+	สิ	 	อํ	 =	อํ	วิภตฺตีนมการนฺตา	อพฺยยีภาวา.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 สมกฺขิกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมกฺขิกฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สมกฺขิกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สมกฺขิก.ํ	(พร้อมกับแมลงวัน)

จบ	อัพยยีภาวสมาส



โอชคุณ

 โอโช  สมาสพาหุลฺย เมโส  คชฺชสฺส  ชีวิตํ,

 ปชฺเชปฺยนากุโล  โสยํ   กนฺโต  กามียเต  ยถา.

                                                           (สุโพธาลังการ.	คาถาที่	๑๒๑)

ความมีบทสมาสมาก	 ชื่อว่าโอชคุณ	 โอชคุณนี้เป็นชีวิตของ 

ร้อยแก้ว		โอชคุณที่แจ่มกระจ่างนั้น	 	ย่อมน่าปรารถนาแม้ใน

ร้อยกรองเช่นกัน
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๔.๒ กัมมธ�รยสม�ส

 กัมมธารยสมาส		คือ	สมาสที่ทรงซึ่งนามสองอย่างไว้ประดุจกรรม	มีวิเคราะห์ว่า	“กมฺมมิว		ทฺวยํ		ธารยตีติ		

กมฺมธารโย”.	สมาสใด	ย่อมทรงไว้	ซึ่งนามสองอย่าง	เพียงดังกรรม	เพราะเหตุนั้น	สมาสนั้น	ชื่อว่ากัมมธารย.	เช่น	กฏํ	

กโรติ.	ย่อมกระทำ		ซึ่งเสื่อ.	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“กฏํ”	เป็นกรรม	แปลว่า	“เสื่อ”	เสื่อเป็นสิ่งที่ถูกกระทำ	ขึ้นมา	กรรมคือ

เสื่อสามารถทำ	ให้เกิด	๒	สิ่ง	คือ	๑.	ทำ	ให้เกิดกิริยาการทำ		(กโรติ)	และ	๒.	ทำ	ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ	เช่น	นำ	มาปูนั่ง	 

ปูนอนได้	เป็นต้น	ฉันใด	กัมมธารยสมาสนี้	ก็เป็นเช่นนั้น	คือ	มีสิ่งสองสิ่งอยู่ในตัวเดียวกัน	เช่น“มหาปุริโส”		คำ	นี้มา

จาก	“มหา”	แปลว่า	“ประเสริฐ”	และ	“ปุริโส”	แปลว่า	“บุรุษ”		หมายความว่า	ผู้ประเสริฐก็คือบุรุษ		บุรุษก็เป็นผู้

ประเสริฐคนนั้น	เป็นคนๆ	เดียวกัน	รวมความว่าสามารถทรงอรรถ	๒	อย่าง	คือ	อรรถ	“มหา	=	ประเสริฐ”	และอรรถ	

“ปุริโส	=	บุรุษ”	ไว้ในอรรถอันเดียวคือบุรุษผู้ประเสริฐ	ไม่ใช่แยกเป็นคนละส่วนกัน

 กัมมธารยสมาส มี ๙ ประการ คือ

	 (๑)	 วิเสสนปุพฺพปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่บทวิเสสนะอยู่หน้า	เช่น	มหนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มหาปุริโส.	 

อ.ผู้ประเสริฐด้วย	อ.ผู้ประเสริฐนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาปุริส.	(บุรุษผู้ประเสริฐ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	

“มหนฺโต”	เป็นบทวิเสสนะ	อยู่ข้างหน้า	ทำ	หน้าที่ขยายบทว่า	“ปุริโส”ๆ	เป็นวิเสสยะ

	 (๒)	วิเสสนุตฺตรปท	 	คือ	กัมมธารยสมาสที่บทวิเสสนะอยู่หลัง	 	 เช่น	 	 สาริปุตฺโต	 	จ	 	โส	 	 เถโร	 	จาติ		 

สาริปุตฺตตฺเถโร.	 อ.พระสารีบุตรด้วย	 อ.พระสารีบุตรนั้น	 เป็นพระเถระด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าสาริปุตฺตตฺเถร.	 

(พระสารีบุตรผู้เถระ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“เถโร”	เป็นบทวิเสสนะ	ทำ	หน้าที่ขยายบทว่า	“สาริปุตฺโต”	ๆ	เป็นวิเสสยะ

	 (๓)	 วิเสสโนภยปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่บททั้งสองเป็นวิเสสนะ		แปลว่า	“ทั้ง...ทั้ง...,	หรือ...และ...”	เช่น		

สีตญฺจ		ตํ		อุณฺหญฺจาติ		สีตุณฺหํ.		อ.วัตถุนั้น	เย็นด้วย	ร้อนด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตุณฺห.	(ทั้งเย็นทั้งร้อน)	ใน

ตัวอย่างนี้	ทั้งบทว่า	“สีตํ”	และบทว่า	“อุณฺหํ”	เป็นบทวิเสสนะทั้งคู่	เวลาแปลต้องใส่บทวิเสสยะเข้ามา

	 (๔)	 อุปมานุตฺตรปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่มีบทที่เปรียบเทียบอยู่หลัง		เช่น		สีโห		วิย		สีโห,		มุนิ		จ		โส		สีโห		

จาติ		มุนิสีโห.		ราวกะ	อ.ราชสีห์	ชื่อว่าสีห	(เพียงดังราชสีห์),	อ.พระมุนีด้วย	อ.พระมุนีนั้น	เป็นเพียงดังราชสีห์ด้วย	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่ามุนิสีห.	(พระมุนีผู้เป็นเพียงดังราชสีห์)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สีโห”	เป็นบทอุปมา	ซึ่งนำ	มาเปรียบเทียบ	 

กับพระพุทธเจ้าว่าเหมือนราชสีห์
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	 (๕)	 สมฺภาวนาปุพฺพปท	 	คือ	 	กัมมธารยสมาสที่มีบทที่ถูกยกย่องอยู่หน้า	 โดยใช้	 “อิติศัพท์”	 แปลว่า	 “...

ว่า...,	...ว่าเป็น...”	คั่นระหว่างกลาง		เช่น		ธมฺโม		อิติ		พุทฺธิ		ธมฺมพุทฺธิ.		อ.ความรู้	ว่าเป็นธรรม	ชื่อว่าธมฺมพุทฺธิ.	

(ความรู้ว่าเป็นธรรม)	ในตัวอย่างนี้	บทที่เป็นสัมภาวนา	คือ	“ธมฺโม”	โดยมี	“อิติ”ศัพท์	คั่นตรงกลาง	

	 (๖)	 อวธารณปุพฺพปท	 	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีบทที่ถูกกำ	หนดอยู่หน้า	 โดยใช้	 “เอว”ศัพท์	 ซึ่งแปลว่า	 

“นั่นเทียว,	เท่านั้น”	เป็นตัวกำ	หนด			เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	แปลว่า	“คือ...”		เช่น		สทฺธา		เอว		ธนํ		สทฺธาธนํ.		

อ.ศรัทธานั่นเทียว	เป็นทรัพย์	ชื่อว่าสทฺธาธน.	(ทรัพย์คือศรัทธา)

	 (๗)	นนิปาตปุพฺพปท	 	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มี	 นนิบาตปฏิเสธอยู่หน้า	 แปลว่า	 “ไม่ใช่...”	 	 เช่น	 	 น		 

พฺราหฺมโณ		อพฺราหฺมโณ.		อ.พราหมณ์	ไม่ใช่	ชื่อว่าอพฺราหฺมณ.	(ผู้ไม่ใช่พราหมณ์)

	 (๘)	 กุปุพฺพปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่มี	กุนิบาต	(ที่มีอรรถน่าเกลียดและน้อย)	อยู่หน้า		เช่น		กุจฺฉิตํ		อนฺนํ		 

กทนฺนํ.	อ.ข้าว	อันน่าเกลียด	ชื่อว่ากทนฺน.	(ข้าวน่าเกลียด)

	 (๙)	ปาทิปุพฺพปท		คือ	กัมมธารยสมาสที่มีอุปสัคมี	ป	เป็นต้นอยู่หน้า	ทำ	หน้าเป็นวิเสสนะ	เช่น		ปธานํ		วจนํ		

ปาวจนํ.	อ.คำ	พูด	อันเป็นประธาน	ชื่อว่าปาวจน.	(ปาพจน์,	พระพุทธพจน์)		

คาถาสรุป	กัมมธารยสมาส	๙	ประการ

  วิเสสนปุพฺพปโท วิเสสนุตฺตรปโท,

  วิเสสโนภโย  เจว อุปมานุตฺตรปโท,

  สมฺภาวนาปุพฺพปโท อวธารณปุพฺพโก,

  น  กุปุพฺพปโท  เจว ปาทิปุพฺพปโทติ  จ.

กัมมธารยสมาส	มี	๙	ประการ	คือ	(๑)	วิเสสนบุพพบท			(๒)	วิเสสนุต-

ตรบท		(๓)	วิเสสโนภยบท		(๔)	อุปมานุตตรบท	(๕)	สัมภาวนาบุพพบท 

(๖)	 อวธารณบุพพบท	 	 (๗)	 นนิบาตบุพพบท	 (๘)	 กุบุพพบท	 และ	  

(๙)	ปาทิบุพพบท

	 หมายเหตุ	:	ในรูปวิเคราะห์ของกัมมธารยสมาส	๔	ประเภทแรก	คือ	(๑)	วิเสสนบุพพบท	(๒)	วิเสสนุตตรบท				

(๓)	วิเสสโนภยบท	และ	(๔)	อุปมานุตตรบท	ต้องใส่	จศัพท์และตศัพท์เข้ามาด้วย	เพื่อให้ปรากฏความมีอรรถเป็นอัน

เดียวกัน	 มีบาลีว่า	 “ตุลฺยาธิกรณภาวปฺปสิทฺธตฺถํ	 จสทฺทตสทฺทปฺปโยโค”	 การประกอบ	 จศัพท์	 และตศัพท์	 เพื่อความ

สำ	เร็จความมีอรรถเป็นอันเดียวกัน	เช่น	“มหนฺโต	จ	โส	ปุริโส	จาติ	มหาปุริโส”.	บุรุษผู้ประเสริฐ	ผู้ประเสริฐก็คือบุรุษ

นั่นเอง	และตศัพท์ที่ใส่เข้ามานั้น	ต้องมีลิงค์	ตามลิงค์ของบทหน้า	
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	 เช่น		วินโย		จ			โส		ปิฏกญฺจาติ		วินยปิฏกํ.	(วินย	+	ปิฏก)

	 	 อ.พระวินัยด้วย	อ.พระวินัยนั้น	เป็นปิฏกด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวินยปิฏก.	(ปิฎกอันเป็นพระวินัย)	

	 	 อวิชฺชา		จ		สา			ปจฺจโย		จาติ		อวิชฺชาปจฺจโย.	(อวิชฺชา	+	ปจฺจย)	

	 	 อ.อวิชชาด้วย	อ.อวิชชานั้น	เป็นปัจจัยด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอวิชชาปจฺจย.	(อวิชชาเป็นปัจจัย)

	 	 วตฺถุ		จ		ตํ		วิเสโส		จาติ		วตฺถุวิเสโส.	(วตฺถุ	+	วิเสส)

	 	 อ.วัตถุด้วย	อ.วัตถุนั้น	เป็นวัตถุอันพิเศษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวตฺถุวิเสส.(วัตถุอันพิเศษ)	เป็นต้น

๔.๒.๑ วิเสสนบุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

๓๓๙. ทฺวิปเท  ตุลฺยาธิกรเณ  กมฺมธารโย.

 ทฺวิปเท	ครั้นเมื่อบททั้งสอง		ตุลฺยาธิกรเณ	อันมีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน		สต	ิมีอยู่,		โส  (ตุลฺยาธิกรณปท-

สมูโห)	อ.หมู่แห่งบทอันมีอรรถที่ตั้งเหมือนกันนั้น		สมาโส	เป็นสมาส			กมฺมธารโย	มีชื่อว่ากัมมธารยะ		โหต	ิย่อม

เป็น.

	 (เมื่อมีบททั้งสองอันมีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน	หมู่บทนั้น	มีชื่อว่ากัมมธารยสมาส)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	วิธิสูตรและสัญญาสูตร.

	 คำ	ว่า	 “ตุลฺยาธิกรณ”	 แปลว่า	 มีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน	 มีวิเคราะห์ว่า	 “ตุลฺยํ	 สมานํ	 อธิกรณํ	 อตฺโถ	 ยสฺส	

ปททฺวยสฺส		ตํ		ตุลฺยาธิกรณํ,		ปททฺวยํ”	แปลว่า	อรรถที่ตั้งเหมือนกันของบททั้งสอง	มีอยู่	บททั้งสองนั้น	ชื่อว่าตุลฺยาธิ-

กรณ,	ได้แก่บททั้งสองมีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน	หมายความว่า	บทที่จะมาทำ	เป็นกัมมธารยสมาสนั้น	ทั้งสองบท	ต้องมี

วิภัตติและวจนะเหมือนกัน	เช่น		มหนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มหาปุริโส		แปลว่า	อ.ผู้ประเสริฐด้วย	อ.ผู้ประเสริฐนั้น	 

เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาปุริส	(บุรุษผู้ประเสริฐ)	ในตัวอย่างนี้	บททั้งสอง	ได้แก่	“มหนฺโต”	และ	“ปุริโส”	

เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 คือมีลิงค์เหมือนกัน	 ได้แก่ปุงลิงค์	 มีวิภัตติเหมือนกัน	 ได้แก่ปฐมาวิภัตติ	 และมีวิจนะเหมือนกัน	

ได้แก่เอกวจนะ	ในการตั้งรูปวิเคราะห์ของกัมมธารยสมาสนี้	บททั้งสองต้องลงปฐมาวิภัตติเหมือนกันเท่านั้น

	 คำ	ว่า	“ตุลยาธิกรณะ”นี้	มีใช้ใน	๒	สมาส	คือ	 (๑)	กัมมธารยสมาส	และ	 (๒)	พหุพพีหิสมาส	 เฉพะากลุ่ม

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสเท่านั้น	 ฉะนั้น	 ในการตั้งรูปวิเคราะห์ของสมาสทั้งสองดังกล่าว	 บททั้งสองต้องมีอรรถที่

ตั้งเหมือนกัน	 คือต้องมีวิภัตติและวจนะเหมือนกัน	 สำ	หรับวิภัตตินั้น	 ใช้ปฐมาวิภัตติเท่านั้น	 ส่วนลิงค์นั้น	 เหมือนกัน 

หรือต่างกันก็ได้
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๓๔๐. มหตํ  มหา  ตุลฺยาธิกรเณ  ปเท.

 ปเท	ในเพราะบท		ตุลฺยาธิกรเณ	อันมีอรรถเหมือนกัน		ปเร	อันเป็นเบื้องหลัง		มหา	อ.การแปลงเป็น	มหา		

มหต	ํแห่ง	มหนฺตศัพท์	ท.		โหต	ิย่อมมี.

	 (เพราะบทหลังที่มีอรรถเหมือนกัน	แปลง	มหนฺตศัพท์	เป็น	มหา)

	 สูตรนี้มี	๔	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.		ด้วยการแสดงเป็นพหุวจนะว่า	“มหตํ”	สามารถแปลง	มหนฺต	เป็น	มห	

ได้	เช่น	มหพฺภยํ	(มหนฺต	+	ภย).

๓๔๑. อุเภ  ตปฺปุริสา.

 อุเภ  (กมฺมธารยทิคุสมาสา)	อ.กัมมธารยสมาสและทิคุสมาส	ท.	ทั้งสอง		ตปฺปุริสา	มีชื่อว่าตัปปุริสะ		โหนฺติ 

ย่อมเป็น.

	 (ตั้งกัมมธารยสมาสและทิคุสมาสทั้งสอง	มีชื่อว่าตัปปุริสสมาส)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.

ตัปปุริสสมาส มี ๒ ประเภท

	 (๑)		สุทฺธตปฺปุริสสมาส	 	 คือ	ตัปปุริสสมาสล้วน	ๆ	หมายความว่า	ตัปปุริสสมาสนี้	 จะมีบทหลังเป็นประธาน	

และรูปสำ	เร็จจะได้อรรถของบทหลังด้วย	 เช่น		“รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส”.	ในวิเคราะห์นี้	บทว่า	“รญฺโญ”	เป็น

บทหน้า	ทำ	หน้าที่ขยายความของบทว่า	“ปุริโส”	ซึ่งเป็นบทหลังและทำ	หน้าที่เป็นประธาน	และเมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว	

ก็ได้อรรถของบทหลังคือหมายเอาบุรุษ		ไม่ได้หมายเอาพระราชา		บทขยายใช้วิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติ	จนถึงสัตตมี

วิภัตติ	 ส่วนบทที่ถูกขยายใช้ปฐมาวิภัตติเสมอ	 สุทธตัปปุริสสมาสนี้	 มี	 ๘	 ประเภท	 คือ	 ทุติยาตัปปุริสสมาส,	 ตติยา- 

ตัปปุริสสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส,	ปัญจมีตัปปุริสสมาส,	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส,	อมาทิปรตัปปุริส-

สมาส	และอโลปตัปปุริสสมาส

	 (๒) มิสฺสกตปฺปุริสสมาส คือ	ตัปปุริสสมาสที่ผสม	หมายความว่า	เป็นตัปปุริสสมาส	แต่มีลักษณะเฉพาะ	เป็น

ของตัวเอง	 ตรงที่ทั้งบทขยายและบทที่ถูกขยาย	 ล้วนเป็นปฐมาวิภัตติด้วยกันทั้งคู่	 โดยได้อรรถของบทหลัง	 เป็น

ประธาน	เหมือนลักษณะของตัปปุริสสมาส	มี	๒	สมาส	คือ

	 	 ๒.๑	 กัมมธารยสมาส	 มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกับตัปปุริสสมาส	 ตรงที่มีอรรถของบทหลัง	 เป็น

ประธาน	แตกต่างกับตัปปุริสสมาส	ตรงที่บทขยายจะต้องประกอบด้วยปฐมาวิภัตติ	ส่วนตัปปุริสสมาสนั้น	จะมีบทขยาย	

เป็นวิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติ	จนถึงสัตตมีวิภัตติ



701กัมมธารยสมาสกัณฑ์ ]

	 	 ๒.๒	 ทิคุสมาส	 มีลักษณะเหมือนวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสทุกประการ	 แตกต่างตรงที่มีบทหน้า	

เป็นปกติสังขยา	ซึ่งทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะของบทหลังเท่านั้น		จึงได้ชื่อเรียกว่ากัมมธารยสมาส	อีกชื่อหนึ่ง	 

	 สรุปว่า	 ลักษณะที่เหมือนกันของตัปปุริสสมาสทั้ง	 ๒	 ประเภท	 คือ	 สุทธตัปปุริสสมาสและมิสสกตัปปุริสสมาส	 

จะได้อรรถของบทหลังเป็นประธาน	ยกเว้นกัมมธารยสมาสบางประเภทที่มีอรรถของบทหน้าเป็นประธาน

	 ส่วนข้อแตกต่าง	 คือ	 สุทธตัปปุริสสมาส	 บทขยายจะใช้วิภัตติตั้งแต่ทุติยาวิภัตติ	 จนถึงสัตตมีวิภัตติ	 

ส่วนมิสสกตัปปุริสสมาส	 บทขยาย	 ใช้ปฐมาวิภัตติ	 สำ	หรับบทที่ถูกขยาย	 (วิเสสยะ)	 ใช้ปฐมาวิภัตติเหมือนกันทั้งหมด	

ฉะนั้น	กัมมธารยสมาสและทิคุสมาส	จึงจัดเข้าในตัปปุริสสมาสด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว

วิ.	 มหนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มหาปุริโส.		(มหนฺต	+	ปุริส)

	 อ.ประเสริฐด้วย	อ.ประเสริฐนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาปุริส.	(บุรุษผู้ประเสริฐ)

ทำ	ตัวรูป	มหนฺโต	จ	โส	ปุริโส	จาต ิ มหาปุริโส	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มหนฺต	+	ปุริส

	 หลัง	มหนฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหนฺต	+	สิ,		ปุริส		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มหนฺต	+	สิ	 	โอ,	ปุริส	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 มหนฺตฺ		อ	+	โอ,	ปุริส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มหนฺตฺ		อ	+	โอ,	ปุริส	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มหนฺโต,		ปุริส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุริส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหนฺโต,		ปุริส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มหนฺโต,		ปุริส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ		ออกจากสระ	อ	 มหนฺโต,		ปุริสฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 มหนฺโต,		ปุริสฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มหนฺโต,		ปุริโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ		 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ			 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.	

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 มหนฺโต	จ	อ.ผู้ประเสริฐด้วย	โส	อ.ผู้ประเสริฐนั้น	ปุริโส	จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 มหนฺโตจโสปุริโสจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 มหนฺโตจโสปุริโสจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มหนฺต+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	ปุริส+	ส,	จ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มหนฺตจตปุริสจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์														มหนฺต		จ		ต		ปุริส		อ		=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะบทหลัง	แปลง	มหนฺต	เป็น	มหา	 มหนฺต	 	มหา,		ปุริส	 =	มหตํ	มหา	ตุลฺยาธิกรเณ	ปเท.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 มหาปุริส	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	มหาปุริส	เป็นนาม	 มหาปุริส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มหาปุริส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหาปุริส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มหาปุริส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 มหาปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มหาปุริส		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มหาปุริโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มหาปุริโส.	(บุรุษผู้ประเสริฐ)

มหาปุริสสทฺทปทมาลา (บุรุษผู้ประเสริฐ)

วิภัตติ	 เอกวจนะ	 	 พหุวจนะ

ปฐมา.	 มหาปุริโส	 	 มหาปุริสา

อาลปนะ.	 โภ		มหาปุริส		มหาปุริสา	 	 ภวนฺโต		มหาปุริสา

ทุติยา.	 มหาปุริสํ	 	 มหาปุริเส

ตติยา.	 มหาปุริเสน	 	 มหาปุริเสหิ		มหาปุริเสภิ

จตุตถี.	 มหาปุริสสฺส	 	 มหาปุริสานํ

ปัญจมี.	 มหาปุริสา		มหาปุริสมฺหา		มหาปุริสสฺมา	 มหาปุริเสหิ		มหาปุริเสภิ

ฉัฏฐี.	 มหาปุริสสฺส	 	 มหาปุริสานํ

สัตตมี.	 มหาปุริเส		มหาปุริสมฺหิ		มหาปุริสสฺมึ	 มหาปุริเสสุ
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วิ.	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ภยญฺจาติ		มหพฺภยํ.		(มหนฺต	+	ภย)

	 อ.ใหญ่ด้วย	อ.ใหญ่นั้น	เป็นภัยด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหพฺภย.	(ภัยใหญ่)

ทำ	ตัวรูป	มหนฺตญฺจ		ตํ		ภยญฺจาติ  มหพฺภยํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มหนฺต	+	ภย

	 หลัง	มหนฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหนฺต	+	สิ,		ภย		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 มหนฺต	+	สิ	 	อํ,	ภย	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 มหนฺตฺ		อ	+	อํ,	ภย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มหนฺตฺ		อ	+	อํ,	ภย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 มหนฺตํ,		ภย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ภย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหนฺตํ,		ภย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 มหนฺตํ,		ภย	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 มหนฺตํ,		ภยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มหนฺตํ,		ภยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 มหนฺตํ,		ภยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 มหนฺตญฺจ	อ.ใหญ่ด้วย	ตํ	อ.ใหญ่นั้น	ภยญฺจ	เป็นภัยด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 มหนฺตญฺจตํภยญฺจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 มหนฺตญฺจตํภยญฺจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มหนฺต+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	ภย+	สิ,	จ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มหนฺตจตภยจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 มหนฺต			จ			ต		ภย			จ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะบทหลัง	แปลง	มหนฺต	เป็น	มห	 มหนฺต	 	มห,		ภย	 =	“มหตํ”ศัพท์	ในสูตร“มหตํ	มหาฯ”
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	 พฺ	อสทิสเทวภาวะ	 มห		พฺ-ภย		 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 มหพฺภย	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง		มหพฺภย	เป็นนาม	 มหพฺภย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มหพฺภย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มหพฺภย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 มหพฺภย	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 มหพฺภยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มหพฺภยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 มหพฺภยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มหพฺภยํ.	(ภัยใหญ่,	มหันตภัย)

วิ.	 สนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		สปฺปุริโส.		(สนฺต	+	ปุริส)

	 อ.ผู้สงบด้วย	อ.ผู้สงบนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสปฺปุริส.	(สัตบุรุษ)

ทำ	ตัวรูป	สนฺโต	จ	โส	ปุริโส	จาติ  สปฺปุริโส	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สนฺต	+	ปุริส

	 หลัง	สนฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สนฺต	+	สิ,		ปุริส		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สนฺต	+	สิ	 	โอ,	ปุริส	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สนฺตฺ		อ	+	โอ,	ปุริส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สนฺตฺ		อ	+	โอ,	ปุริส	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สนฺโต,		ปุริส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุริส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สนฺโต,		ปุริส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สนฺโต,		ปุริส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สนฺโต,		ปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สนฺโต,		ปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สนฺโต,		ปุริโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+		สิ,		จ	+		สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ส		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สนฺโต	จ	อ.ผู้สงบด้วย	โส	อ.ผู้สงบนั้น	ปุริโส	จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 สนฺโตจโสปุริโสจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สนฺโตจโสปุริโสจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สนฺต+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	ปุริส+	สิ,	จ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สนฺตจตปุริสจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 สนฺต			จ			ต		ปุริส			จ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ในสมาส	แปลง	สนฺต	เป็น	ส	 สนฺต	 	ส,		ปุริส	 =	จศัพท์	ใน	“สนฺตสทฺทสฺส	โส	เภฯ”

	 ปฺ	สทิสเทวภาวะ	 ส		ปฺ-ปุริส	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 สปฺปุริส	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	สปฺปุริส	เป็นนาม	 สปฺปุริส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สปฺปุริส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สปฺปุริส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สปฺปุริส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สปฺปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สปฺปุริสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สปฺปุริโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สปฺปุริโส.	(สัตบุรุษ,	บุรุษผู้สงบ)

ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสนบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“มหาปุริโส”	มีดังนี้

วิ.	 มหนฺโต		จ		โส		วีโร		จาติ		มหาวีโร.		(มหนฺต	+	วีร)

	 อ.มากด้วย	อ.มากนั้น	เป็นผู้กล้าหาญด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาวีร.	(ผู้กล้าหาญมาก)

วิ.	 มหนฺโต		จ		โส		มุนิ		จาติ		มหามุนิ.		(มหนฺต	+	มุนิ)

	 อ.ผู้ประเสริฐด้วย	อ.ผู้ประเสริฐนั้น	เป็นพระมุนีด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหามุนิ.	(พระมุนีผู้ประเสริฐ)
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วิ.	 มหนฺตญฺจ		ตํ		พลญฺจาติ		มหาพลํ.		(มหนฺต	+	พล)

	 อ.มากด้วย	อ.มากนั้น	เป็นกำ	ลังด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาพล.	(กำ	ลังมาก)

วิ.	 ปุพฺโพ		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ปุพฺพปุริโส.		(ปุพฺพ	+	ปุริส)

	 อ.ข้างหน้าด้วย	อ.ข้างหน้านั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุพฺพปุริส.	(บุรุษคนก่อน)

วิ.	 ปโร		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ปรปุริโส.		(ปร	+	ปุริส)

	 อ.ข้างหลังด้วย	อ.ข้างหลังนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปรปุริส.	(บุรุษคนหลัง)

วิ.	 ป€โม		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ป€มปุริโส.		(ป€ม	+	ปุริส)

	 อ.ที่หนึ่งด้วย	อ.ที่หนึ่งนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าป€มปุริส.	(บุรุษที่	๑)

วิ.	 มชฺฌิโม		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มชฺฌิมปุริโส.		(มชฺฌิม	+	ปุริส)

	 อ.มีในท่ามกลางด้วย	อ.มีในท่ามกลางนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามชฺฌิมปุริส.	(บุรุษผู้มีในท่ามกลาง)

วิ.	 อุตฺตโม		จ		โส		ปุริโส		จาติ		อุตฺตมปุริโส.		(อุตฺตม	+	ปุริส)

	 อ.สูงสุดด้วย	อ.สูงสุดนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุตฺตมปุริส.	(บุรุษผู้สูงสุด)

วิ.	 ทนฺโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ทนฺตปุริโส.		(ทนฺต	+	ปุริส)

	 อ.ผู้ฝึกแล้วด้วย	อ.ผู้ฝึกแล้วนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทนฺตปุริส.	(บุรุษผู้ฝึกแล้ว)

วิ.	 ปรโม		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ปรมปุริโส.		(ปรม	+	ปุริส)

	 อ.ยอดเยี่ยมด้วย	อ.ยอดเยี่ยมนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปรมปุริส.	(บุรุษผู้ยอดเยี่ยม)

วิ.	 วีโร		จ		โส		ปุริโส		จาติ		วีรปุริโส.		(วีร	+	ปุริส)

	 อ.ผู้กล้าหาญด้วย	อ.ผู้กล้าหาญนั้น	เป็นบุรุษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวีรปุริส.	(บุรุษผู้กล้าหาญ,	วีรบุรุษ)

วิ.	 เสโต		จ		โส		หตฺถี		จาติ		เสตหตฺถี.		(เสต	+	หตฺถี)

	 อ.ขาวด้วย	อ.ขาวนั้น	เป็นช้างด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเสตหตฺถี.	(ช้างเผือก)

วิ.	 กณฺโห		จ		โส		สปฺโป		จาติ		กณฺหสปฺโป.		(กณฺห	+	สปฺป)

	 อ.ดำ	ด้วย	อ.ดำ	นั้น	เป็นงูด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากณฺหสปฺป.	(งูดำ	,	งูเห่า)

วิ.	 นีลญฺจ		ตํ		อุปฺปลญฺจาติ		นีลุปฺปลํ.		(นีล	+	อุปฺปล)

	 อ.เขียวด้วย	อ.เขียวนั้น	เป็นดอกอุบลด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านีลุปฺปล.	(ดอกอุบลเขียว)

วิ.	 โลหิตญฺจ		ตํ		จนฺทนญฺจาติ		โลหิตจนฺทนํ.		(โลหิต	+	จนฺทน)

	 อ.แดงด้วย	อ.แดงนั้น	เป็นจันทน์ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโลหิตจนฺทน.	(จันทน์แดง)
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๓๔๒. ปุมสฺส  ลิงฺคาทีสุ  สมาเสสุ.

 สมาเสส	ุในสมาส	ท.	ลิงฺคาทีสุ (ปรปเทสุ)	ในเพราะบทหลัง	ท.	มี	ลิงฺค	เป็นต้น	(อนฺโต อกาโร)	อ.ออักษร	

อันเป็นที่สุด		ปุมสฺส	ของปุมศัพท์		อาปชฺชเต	ย่อมถึง		โลปํ	ซึ่งการลบ.

	 (ในสมาส	เพราะบทหลังมี	ลิงฺค	เป็นต้น	ลบสระ	อ	ที่สุดของปุมศัพท์)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	โลปวิธิสูตร.

วิ.	 ปุมา		จ		โส		โกกิโล		จาติ		ปุงฺโกกิโล.		(ปุม	+	โกกิล)

	 อ.ตัวผู้ด้วย	อ.ตัวผู้นั้น	เป็นนกดุเหว่าด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุงฺโกกิล.	(นกดุเหว่าตัวผู้)

ทำ	ตัวรูป	ปุมา		จ		โส		โกกิโล		จาต ิ ปุงฺโกกิโล	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุม	+	โกกิล

	 หลัง	ปุม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุม	+	สิ,		โกกิล		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	อ	กับ	สิ	เป็น	อา	 ปุมฺ		อ+สิ อา,		โกกิล		=	ปุมนฺตสฺสา	สิมฺหิ.

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปุมา,		โกกิล		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	โกกิล	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุมา,		โกกิล	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุมา,		โกกิล	+	สิ โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุมา,		โกกิลฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุมา,		โกกิล		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปุมา,		โกกิโล	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+		สิ,		จ	+		สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ส		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุมา	จ	อ.ตัวผู้ด้วย	โส	อ.ตัวผู้นั้น	โกกิโล	จ	เป็นนกดุเหว่าด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ปุมาจโสโกกิโลจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.
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	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปุมาจโสโกกิโลจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปุม+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	โกกิล+	สิ,	จ		=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปุมจตโกกิลจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 ปุม			จ			ต		โกกิล			จ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะบทหลัง	ลบสระที่สุดของปุมศัพท์	 ปุมฺ			อ		โกกิล	 =	ปุมสฺส	ลิงฺคาทีสุ	สมาเสสุ.

	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล	 	 ปุมฺ		โกกิล	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ที่ชื่อล	แปลง	มฺ	เป็นนิคหิต	 ปุ		มฺ	 		ํ			โกกิล	 =	อํโม	นิคฺคหีตํ	ฌลเปหิ.

	 เพราะพยัญชนะ	แปลงนิคหิตเป็น	งฺ	 ปุ			ํ	 	งฺ		โกกิล	 =	วคฺคนฺตํ	วา	วคฺเค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ปุงฺโกกิล	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ปุงฺโกกิล	เป็นนาม	 ปุงฺโกกิล	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปุงฺโกกิล	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุงฺโกกิล	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุงฺโกกิล	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุงฺโกกิลฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุงฺโกกิลฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปุงฺโกกิโล	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุงฺโกกิโล.	(นกดุเหว่าตัวผู้)

ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสนบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ปุงฺโกกิโล”	มีดังนี้

วิ.	 ปุมา		จ		โส		นาโค		จาติ		ปุนฺนาโค.		(ปุม	+	นาค)

	 อ.ตัวผู้ด้วย	อ.ตัวผู้นั้น	เป็นต้นกากะทิงด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุนฺนาค.	(ต้นกากะทิง,	ต้นบุนนาค)

๓๔๓. กมฺมธารย-สญฺเญ  จ.

 กมฺมธารยสญฺเญ  จ ในสมาสอันมีชื่อว่ากัมมธารยะ	ปเท	ในเพราะบทหลัง	ตุลฺยาธิกรเณ	อันเป็นตุลยาธิ-

กรณะ	วตฺตมาเน	อันเป็นไปอยู่	 อิตฺถิยํ ในอิตถีลิงค์		เจ	หากว่า		ภาสิตปุมิตฺถี อ.ศัพท์อิตถีลิงค์	อันเคยกล่าวปุงลิงค์		

อตฺถ	ิ มีอยู่,	 	โส ภาสิตปุมิตฺถีสทฺโท อ.ศัพท์อิตถีลิงค์อันเคยกล่าวปุงลิงค์นั้น	 	โสตุชเนน	 	 อันนักศึกษา	 	ทฏฺ€พฺโพ  

พึงทราบ		ปุมา  อิว ว่าเป็นเพียงดังปุงลิงค์.

	 (ในกัมมธารยสมาส	 เพราะบทหลังที่เป็นตุลยาธิกรณะที่เป็นอิตถีลิงค์	 ถ้าศัพท์หน้านั้นเคยเป็นปุงลิงค์	 ก็พึง

ทราบว่าเป็นเหมือนปุงลิงค์)
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	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	วิธิสูตร.		สูตรนี้เป็น	สภาวาติเทสสุตฺต	สูตรแสดงสภาพที่เคยเป็นนั้น.

 จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมเอาอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	๓	อย่าง	คือ	

	 (๑)		นาม	เช่น		ยโต		อิตฺถิยา	(ยา	+	โต),		ยตฺร		อิตฺถิยํ	(ยา	+	ตฺร).	เมื่อลงปัจจัยมาแล้ว	ให้รัสสะ	อา	

เป็น	อ

	 (๒)		ตัทธิต	เช่น		อิตฺถิยา		ภาโว		อิตฺถตฺตํ.	(อิตฺถี	+	ตฺต)	เมื่อเข้าเป็นตัทธิต	ให้ตั้ง	อิตฺถี	เป็น	อิตฺถ	เป็นเหมือน 

ปุงลิงค์

	 (๓)		อาขยาต	เช่น		สา		อิตฺถี		วิย		อตฺตานมาจรตีติ		ตทายติ.	(ตา	+	อาย	+	ติ)	เมื่อจะรวมกัน	ให้ตั้ง	

ตา	เป็น	ต	เป็นเหมือนปุงลิงค์	และลง	ทฺอาคม

	 คำ	ว่า	 “ภาสิตปุมิตฺถี”	 แปลว่า	 ศัพท์อิตถีลิงค์อันเคยกล่าวปุงลิงค์	 หมายความว่า	 บทวิเสสนะ	 ตามปกติ	 

จะต้องมีลิงค์	 เหมือนลิงค์ของบทวิเสสยะเสมอ	 แต่ในสูตรนี้ท่านประสงค์เอาเพียงปุงลิงค์	 กับอิตถีลิงค์เท่านั้น	 ฉะนั้น	 

บทวิเสสนะนั้น	จะต้องมีลิงค์	เหมือนกับลิงค์ของบทประธาน	(วิเสสยะ)	เมื่อเป็นเช่นนี้	เวลาเข้าสมาส	ก็ต้องมีลิงค์เหมือน

กันก่อนเข้าสมาสด้วย	 เช่น	ขตฺติยา		กญฺญา	แปลว่า	หญิงกษัตริย์	บทว่า	“ขตฺติยา”	 เป็นวิเสสนะ	 เป็นอิตถีลิงค์ตาม 

บทวิเสสยะคือ	“กญฺญา”		ถ้าประธาน	เป็นปุงลิงค์	ก็จะต้องมีรูปเป็นปุงลิงค์ตามไปด้วย	เช่น	“ขตฺติโย		กุมาโร”	ฉะนั้น	บทว่า	 

“ขตฺติยา”	 นี้	 เคยเป็นปุงลิงค์มาก่อน	 ฉะนั้น	 เมื่อเข้าสมาสถึงจะทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะของบทวิเสสยะ	 ที่เป็นอิตถีลิงค์	 

ก็ให้มีรูปเป็นเหมือนปุงลิงค์	 คือไม่ต้องลงอิตถีลิงค์โชตกปัจจัยมา	 เช่น	 “ขตฺติยกญฺญา”	 บทนี้เป็นวิเสสนบุพพบท 

กัมมธารยสมาส	มีบทวิเสสนะอยู่หน้า	ตั้งวิเคราะห์ว่า	“ขตฺติยา	จ		สา	กญฺญา	จาติ	ขตฺติยกญฺญา”	มาจาก	“ขตฺติยา	+	

กญฺญา”	บทว่า	“ขตฺติยา”	รูปสำ	เร็จ	กลับไปเป็นเหมือนปุงลิงค์	มีรูปเป็น	“ขตฺติย”	ทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะของ	“กญฺญา”

วิ.	 ขตฺติยา		จ		สา		กญฺญา		จาติ		ขตฺติยกญฺญา.		(ขตฺติยา	+	กญฺญา)

	 อ.หญิงกษัตริย์ด้วย	อ.หญิงกษัตริย์นั้น	เป็นสาวน้อยด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขตฺติยกญฺญา.	(สาวน้อยกษัตริย์)

ทำ	ตัวรูป	ขตฺติยา	จ	สา	กญฺญา	จาติ ขตฺติยกญฺญา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ขตฺติยา	+	กญฺญา									

	 หลัง	ขตฺติยา	และ	กญฺญา	ลง	สิวิภัตติ	 ขตฺติยา	+	สิ,	กญฺญา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบสิวิภัตติ		 	 ขตฺติยา	+	สิ,	กญฺญา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 หลังจากตาสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ตา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ตา	 	สา	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.
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	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ขตฺติยา	จ	อ.หญิงกษัตริย์ด้วย		สา	อ.หญิงกษัตริย์นั้น	กญฺญา	จ	เป็นสาวน้อยด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ขตฺติยาจสากญฺญาจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ขตฺติยาจสากญฺญาจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ขตฺติยา+สิ,	จ,	ตา+	สิ,กญฺญา+สิ,จ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 	 ขตฺติยาจตากญฺญาจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตาศัพท์	 ขตฺติยา		จ			ตา		กญฺญา		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ขตฺติยา	เป็นเหมือนปุงลิงค์	 ขตฺติยา	 	ขตฺติย		กญฺญา		 =	กมฺมธารยสญฺเญ	จ.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ขตฺติยกญฺญา	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ขตฺติยกญฺญา	เป็นนาม	 ขตฺติยกญฺญา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ขตฺติยกญฺญา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ขตฺติยกญฺญา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ขตฺติยกญฺญา	+	สิ								=	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ขตฺติยกญฺญา.	(สาวน้อยผู้เป็นกษัตริย์)

ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสนบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ขตฺติยกญฺญา”	มีดังนี้

วิ.	 รตฺตา		จ		สา		ลตา		จาติ		รตฺตลตา.		(รตฺตา	+	ลตา)

	 อ.แดงด้วย	อ.แดงนั้น	เป็นเถาวัลย์ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ารตฺตลตา.	(เถาวัลย์แดง)

วิ.	 ทุติยา		จ		สา		ภิกฺขา		จาติ		ทุติยภิกฺขา.		(ทุติยา	+	ภิกฺขา)

	 อ.ที่สองด้วย	อ.ที่สองนั้น	เป็นอาหารด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทุติยภิกฺขา.	(อาหารที่	๒)

วิ.	 พฺราหฺมณี		จ		สา		ทาริกา		จาติ		พฺราหฺมณทาริกา.		(พฺราหฺมณี	+	ทาริกา)

	 อ.พราหมณีด้วย	อ.พราหมณีนั้น	 เป็นเด็กหญิงด้วย	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพฺราหฺมณทาริกา.	 (เด็กหญิงพราหมณี) 

วิ.	 นาคา		จ		สา		มาณวิกา		จาติ		นาคมาณวิกา.		(นาคา	+	มาณวิกา)

	 อ.นางพญานาคด้วย	อ.นางพญานาคนั้น	เป็นสาวด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านาคมาณวิกา.	(นางนาคมาณวิกา)

วิ.	 ขตฺติยา		จ		สา		กุมารี		จาติ		ขตฺติยกุมารี.		(ขตฺติยา	+	กุมารี)

	 อ.หญิงกษัตริย์ด้วย	อ.หญิงกษัตริย์นั้น	เป็นเด็กหญิงด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขตฺติยกุมารี.	(เด็กหญิงกษัตริย์)

วิ.	 กุมารี		จ		สา		สมณี		จาติ		กุมารสมณี.		(กุมารี	+	สมณี)

	 อ.เด็กหญิงด้วย	อ.เด็กหญิงนั้น	เป็นพระสมณีด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุมารสมณี.	(พระสมณีผู้เป็นเด็กหญิง)
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วิ.	 ตรุณี		จ		สา		พฺราหฺมณี		จาติ		ตรุณพฺราหฺมณี.		(ตรุณี	+	พฺราหฺมณี)

	 อ.หญิงสาวด้วย	อ.หญิงสาวนั้น	เป็นนางพราหมณีด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตรุณพฺราหฺมณี.	(นางพราหมณีสาว)

ตัวอย่างที่มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“มหาปุริโส”	โดยไม่ต้องตั้งบทหน้าเป็นปุงลิงค์	เพราะไม่เคยเป็นมาก่อน	มีดังนี้

วิ.	 คงฺคา		จ		สา		นที		จาติ		คงฺคานที.		(คงฺคา	+	นที)

	 อ.คงคาด้วย	อ.คงคานั้น	เป็นแม่น้ำ	ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคงฺคานที.	(แม่น้ำ	คงคา)

วิ.	 ตณฺหา		จ		สา		นที		จาติ		ตณฺหานที.		(ตณฺหา	+	นที)

	 อ.ตัณหาด้วย	อ.ตัณหานั้น	เป็นเพียงดังแม่น้ำ	ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตณฺหานที.	(ตัณหาดุจแม่น้ำ	)

วิ.	 ปุรตฺถิโม		จ		โส		กาโย		จาติ		ปุรตฺถิมกาโย.		(ปุรตฺถิม	+	กาย)

	 อ.มีในเบ้ืองหน้าด้วย		อ.มีในเบ้ืองหน้าน้ัน	เป็นกายด้วย	เพราะเหตุน้ัน	ช่ือว่าปุรตฺถิมกาย.	(กายอันมีในเบ้ืองหน้า)

ทำ	ตัวรูป	ปุรตฺถิโม	จ	โส	กาโย	จาติ ปุรตฺถิมกาโย ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุรตฺถิม	+	กาย

	 หลัง	ปุรตฺถิม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุรตฺถิม	+	สิ,		กาย		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุรตฺถิม	+	สิ	 	โอ,	กาย	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ		มฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุรตฺถิมฺ		อ	+	โอ,	กาย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุรตฺถิมฺ		อ	+	โอ,	กาย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปุรตฺถิโม,		กาย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	กาย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุรตฺถิโม,		กาย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุรตฺถิโม,		กาย	+	สิ โอ=	โส.

	 แยกพยัญชนะ		ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุรตฺถิโม,		กายฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุรตฺถิโม,		กายฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ			 ปุรตฺถิโม,		กาโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุรตฺถิโม	จ	อ.มีในเบื้องหน้าด้วย		โส	อ.มีในเบื้องหน้านั้น		กาโย	จ	เป็นกายด้วย	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ปุรตฺถิโมจโสกาโยจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปุรตฺถิโมจโสกาโยจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปุรตฺถิม+	สิ,	จ,	ต+	สิ,		กาย+	สิ,	จ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปุรตฺถิมจตกายจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 ปุรตฺถิม		จ		ต		กาย		จ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ปุรตฺถิมกาย	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ปุรตฺถิมกาย	เป็นนาม	 ปุรตฺถิมกาย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปุรตฺถิมกาย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุรตฺถิมกาย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปุรตฺถิมกาย	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุรตฺถิมกายฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุรตฺถิมกายฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปุรตฺถิมกาโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุรตฺถิมกาโย.	(กายอันมีในเบื้องหน้า)

ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสนบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ปุรตฺถิมกาโย”	มีดังนี้

วิ.	 ปจฺฉิโม		จ		โส		กาโย		จาติ		ปจฺฉิมกาโย.		(ปจฺฉิม	+	กาย)

	 อ.มีในเบื้องหลังด้วย	อ.มีในเบื้องหลังนั้น	เป็นกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปจฺฉิมกาย.	(กายอันมีในเบื้องหลัง)

วิ.	 เหฏฺ€ิโม		จ		โส		กาโย		จาติ		เหฏฺ€ิมกาโย.		(เหฏฺ€ิม	+	กาย)

	 อ.มีในเบื้องล่างด้วย	อ.มีในเบื้องล่างนั้น	เป็นกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเหฏฺ€ิมกาย.	(กายอันมีในเบื้องล่าง)

วิ.	 อุปริโม		จ		โส		กาโย		จาติ		อุปริมกาโย.		(อุปริม	+	กาย)

	 อ.มีในเบื้องบนด้วย	อ.มีในเบื้องบนนั้น	เป็นกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุปริมกาย.		(กายอันมีในเบื้องบน)

วิ.	 สพฺโพ		จ		โส		กาโย		จาติ		สพฺพกาโย.		(สพฺพ	+	กาย)

	 อ.ทั้งปวงด้วย	อ.ทั้งปวงนั้น	เป็นกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสพฺพกาย.		(กายทั้งปวง)
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วิ.	 ปุราโณ		จ		โส		วิหาโร		จาติ		ปุราณวิหาโร.		(ปุราณ	+	วิหาร)

	 อ.เก่าด้วย	อ.เก่านั้น	เป็นวิหารด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุราณวิหาร.		(วิหารเก่า)

วิ.	 นโว		จ		โส		อาวาโส		จาติ		นวาวาโส.		(นว	+	อาวาส)	(ลบสระหน้า,	ทีฆะสระหลัง)

	 อ.ใหม่ด้วย	อ.ใหม่นั้น	เป็นอาวาสด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านวาวาส.		(อาวาสใหม่,	วัดใหม่,	ที่อยู่ใหม่)

วิ.	 กตโร		จ		โส		นิกาโย		จาติ		กตรนิกาโย.		(กตร	+	นิกาย)

	 อ.ไหนด้วย	อ.ไหนนั้น	เป็นนิกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากตรนิกาย.		(นิกายไหน)

วิ.	 กตโม		จ		โส		นิกาโย		จาติ		กตมนิกาโย.		(กตม	+	นิกาย)

	 อ.ไหนด้วย	อ.ไหนนั้น	เป็นนิกายด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากตมนิกาย.		(นิกายไหน)

วิ.	 เหตุ		จ		โส		ปจฺจโย		จาติ		เหตุปฺปจฺจโย.		(เหตุ	+	ปจฺจย)

	 อ.เหตุด้วย	อ.เหตุนั้น	เป็นปัจจัยด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเหตุปฺปจฺจย.		(เหตุปัจจัย)

วิ.	 อพหุลํ		พหุลํ		กตนฺติ		พหุลีกตํ.		(พหุล	+	กต)	(ลง	อีอาคม	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนา	สิชฺฌนฺติ)

	 อ.วัตถุอันไม่มาก	ถูกกระทำ	แล้ว	ให้มีมาก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพหุลีกต.		(ถูกกระทำ	ให้มีมาก)

วิ.	 ชีวิตปฺปธานํ		นวกํ		ชีวิตนวกํ.		(ชีวิต	+	นวก)

	 อ.หมวดเก้า	อันมีชีวิตรูปเป็นประธาน	ชื่อว่าชีวิตนวก.		(หมวดเก้ามีชีวิตรูปเป็นประธาน)

๔.๒.๒ วิเสสนุตตรบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 สาริปุตฺโต		จ		โส		เถโร		จาติ		สาริปุตฺตตฺเถโร.		(สาริปุตฺต	+	เถร)

	 อ.พระสารีบุตรด้วย	อ.พระสารีบุตรนั้น	เป็นพระเถระด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาริปุตฺตตฺเถร.	(พระสารีบุตรเถระ)

ทำ	ตัวรูป	สาริปุตฺโต	จ	โส	เถโร	จาต ิสาริปุตฺตตฺเถโร				ศัพท์เดิมคือ	 =	สาริปุตฺต	+	เถร

	 หลัง	สาริปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สาริปุตฺต	+	สิ,		เถร	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สาริปุตฺต	+	สิ	 	โอ,		เถร	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สาริปุตฺตฺ		อ	+	โอ,	เถร	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สาริปุตฺตฺ		อ	+	โอ,		เถร=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สาริปุตฺโต,		เถร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เถร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สาริปุตฺโต,		เถร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สาริปุตฺโต,		เถร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 สาริปุตฺโต,		เถรฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 สาริปุตฺโต,		เถรฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สาริปุตฺโต,		เถโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สาริปุตฺโต	จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โส	อ.พระสารีบุตรนั้น	เถโร	จ	เป็นพระเถระด้วย	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 สาริปุตฺโตจโสเถโรจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สาริปุตฺโตจโสเถโรจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สาริปุตฺต+	สิ,	จ,	ต+สิ,	เถร+สิ,	จ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สาริปุตฺตจตเถรจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 สาริปุตฺต		จ		ต		เถร		จ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 สาริปุตฺตเถร	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตฺ	อสทิสเทฺวภาวะ	 สาริปุตฺต		ตฺ-เถร	 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา.

	 ตั้ง	สาริปุตฺตตฺเถร	เป็นนาม	 สาริปุตฺตตฺเถร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สาริปุตฺตตฺเถร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สาริปุตฺตตฺเถร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สาริปุตฺตตฺเถร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 สาริปุตฺตตฺเถรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 สาริปุตฺตตฺเถรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สาริปุตฺตตฺเถโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สาริปุตฺตตฺเถโร.	(พระสารีบุตรผู้เถระ,	พระสารีบุตรเถระ)
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ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสนุนตรบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สาริปุตฺตตฺเถโร”	มีดังนี้

วิ.	 มหาโมคฺคลฺลาโน		จ		โส		เถโร		จาติ		มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร.		(มหาโมคฺคลฺลาน	+	เถร)

	 อ.พระมหาโมคคัลลานะด้วย	อ.พระมหาโมคคัลลานะนั้น	เป็นพระเถระด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามหาโมคฺคลฺลานตฺ- 

เถร.	(พระมหาโมคคัลลานะผู้เถระ,	พระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ,	พระมหาโมคคัลลานเถระ)

วิ.	 มหากสฺสโป		จ		โส		เถโร		จาติ		มหากสฺสปตฺเถโร.		(มหากสฺสป	+	เถร)

	 อ.พระมหากัสสปะด้วย	 อ.พระมหากัสสปะนั้น	 เป็นพระเถระด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่ามหากสฺสปตฺเถร.	 (พระมหา

กัสสปะผู้เถระ,	พระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ,	พระมหากัสสปเถระ)

วิ.	 พุทฺธโฆโส		จ		โส		อาจริโย		จาติ		พุทฺธโฆสาจริโย.		(พุทฺธโฆส	+	อาจริย)

	 อ.พระพุทธโฆสะด้วย	อ.พระพุทธโฆสะนั้น	เป็นอาจารย์ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพุทฺธโฆสาจริย.	(พระพุทธโฆสะ	 

ผู้เป็นอาจารย์,	พระอาจารย์ชื่อว่าพุทธโฆสะ,	พระพุทธโฆสาจารย์)

วิ.	 ธมฺมปาโล		จ		โส		อาจริโย		จาติ		ธมฺมปาลาจริโย.		(ธมฺมปาล	+	อาจริย)

	 อ.พระธรรมปาละด้วย	 อ.พระธรรมปาละนั้น	 เป็นอาจารย์ด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าธมฺมปาลาจริย.	 (พระธรรม 

ปาละผู้เป็นอาจารย์,	พระอาจารย์ชื่อว่าธรรมปาละ,	พระธรรมปาลาจารย์)

วิ.	 อาจริโย		จ		โส		คุตฺติโล		จาติ		อาจริยคุตฺติโล.		(อาจริย	+	คุตฺติล)

	 อ.อาจารย์ด้วย	อ.อาจารย์นั้น	เป็นคุตติละด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอาจริยคุตฺติล.	(อาจารย์คุตติละ)

วิ.	 มโหสโธ		จ		โส		ปณฺฑิโต		จาติ		มโหสธปณฺฑิโต.		(มโหสธ	+	ปณฺฑิต)

	 อ.มโหสธด้วย	อ.มโหสธนั้น	เป็นบัณฑิตด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามโหสธปณฺฑิต.	(มโหสธบัณฑิต)

วิ.	 วิธุโร		จ		โส		ปณฺฑิโต		จาติ		วิธุรปณฺฑิโต.		(วิธุร	+	ปณฺฑิต)

	 อ.วิธุรด้วย	อ.วิธุรนั้น	เป็นบัณฑิตด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิธุรปณฺฑิต.	(วิธุรบัณฑิต)

วิ.	 วตฺถุ		จ		ตํ		วิเสโส		จาติ		วตฺถุวิเสโส.		(วตฺถุ	+	วิเสส)

	 อ.วัตถุด้วย	อ.วัตถุนั้น	เป็นความพิเศษด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวตฺถุวิเสส.	(วัตถุพิเศษ)
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๔.๒.๓ วิเสสโนภยบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 สีตญฺจ		ตํ		อุณฺหญฺจาติ		สีตุณฺหํ.		(สีต	+	อุณฺห)			

	 อ.วัตถุนั้น	เย็นด้วย	ร้อนด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตุณฺห.	(ทั้งเย็นทั้งร้อน)

ทำ	ตัวรูป	สีตญฺจ		ตํ		อุณฺหญฺจาติ  สีตุณฺหํ 				 ศัพท์เดิมคือ	 =	สีต	+	อุณฺห	

	 หลัง	สีต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีต	+	สิ,		อุณฺห	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สีต	+	สิ	 	อํ,		อุณฺห	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สีตฺ		อ	+	อํ,		อุณฺห	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีตฺ		อ	+	อํ,		อุณฺห	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สีตํ,		อุณฺห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อุณฺห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีตํ,		อุณฺห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สีตํ,		อุณฺห	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 สีตํ,		อุณฺหฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีตํ,		อุณฺห		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สีตํ,		อุณฺหํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตํ	อ.วัตถุนั้น		สีตญฺจ	เย็นด้วย		อุณฺหญฺจ	ร้อนด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 สีตญฺจตํอุณฺหญฺจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สีตญฺจตํอุณฺหญฺจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สีต+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	อุณฺห+	สิ,	จ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 สีตจตอุณฺหจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 สีต		จ		ต		อุณฺห		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 สีตอุณฺห	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สีตฺ		อ	+	อุณฺห	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 สีต		อ	+	อุณฺห	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ุ สีตุณฺห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สีตุณฺห	เป็นนาม	 สีตุณฺห	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สีตุณฺห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีตุณฺห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สีตุณฺห	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 สีตุณฺหฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีตุณฺหฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สีตุณฺหํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สีตุณฺห.ํ	(ทั้งเย็นทั้งร้อน)	

ตัวอย่างที่เป็น	วิเสสโนภยบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สีตุณฺหํ”	มีดังนี้

วิ.	 สินิทฺโธ		จ		โส		อุณฺโห		จาติ		สินิทฺธุณฺโห,		มาโส.		(สินิทฺธ	+	อุณฺห)

	 อ.ถั่วนั้น	อ่อนนุ่มด้วย	ร้อนด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสินิทฺธุณฺห.	(ทั้งอ่อนนุ่มทั้งร้อน)

วิ.	 ขญฺโช		จ		โส		ขุชฺโช		จาติ		ขญฺชขุชฺโช.		(ขญฺช	+	ขุชฺช)

	 อ.บุรุษนั้น	ขาเขยกด้วย	ค่อมด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขญฺชขุชฺช.	(ทั้งขาเขยกทั้งค่อม)

วิ.	 อนฺโธ		จ		โส		พธิโร		จาติ		อนฺธพธิโร.		(อนฺธ	+	พธิร)

	 อ.บุรุษนั้น	ตาบอดด้วย	หูหนวกด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอนฺธพธิร.	(ทั้งบอดทั้งหนวก)

วิ.	 กตญฺจ		ตํ		อกตญฺจาติ		กตากตํ.		(กต	+	อกต)

	 อ.กรรมนั้น	อันถูกกระทำ	แล้วด้วย	อันไม่ถูกกระทำ	แล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากตากต.	(ทั้งที่ถูกกระทำ	แล้ว	 

ทั้งยังไม่ถูกกระทำ	)

วิ.	 ฉิทฺทญฺจ		ตํ		อวฉิทฺทญฺจาติ		ฉิทฺทาวฉิทฺทํ.		(ฉิทฺท	+	อวฉิทฺท)

	 อ.วัตถุนั้น	มีช่องใหญ่ด้วย	มีช่องเล็กด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉิทฺทาวฉิทฺท.	(ทั้งมีช่องใหญ่ทั้งมีช่องเล็ก)
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วิ.	 อุจฺจญฺจ		ตํ		อวจญฺจาติ		อุจฺจาวจํ.		(อุจฺจ	+	อวจ)

	 อ.กิจนั้น	อันสูงด้วย	อันต่ำ	ด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุจฺจาวจ.	(ทั้งสูงทั้งต่ำ	)

วิ.	 ฉินฺนญฺจ		ตํ		ภินฺนญฺจาติ		ฉินฺนภินฺนํ.		(ฉินฺน	+	ภินฺน)

	 อ.วัตถุนั้น	อันถูกตัดแล้วด้วย	อันถูกผ่าแล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉินฺนภินฺน.	(ทั้งถูกตัดแล้วทั้งถูกผ่าแล้ว)

วิ.	 สิตฺตญฺจ		ตํ		สมฺมฏฺ€ญฺจาติ		สิตฺตสมฺมฏฺ€ํ.		(สิตฺต	+	สมฺมฏฺ€)

	 อ.สถานที่นั้น	อันถูกรดแล้วด้วย	อันถูกกวาดแล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสิตฺตสมฺมฏฺ€.	(ทั้งถูกรดทั้งถูกกวาด)

วิ.	 คตญฺจ		ตํ		ปจฺจาคตญฺจาติ		คตปจฺจาคตํ.		(คต	+	ปจฺจาคต)	

	 อ.สถานที่นั้น	อันถูกไปแล้วด้วย	อันถูกกลับแล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคตปจฺจาคต.	(ทั้งถูกไปทั้งถูกกลับ)	

วิ.	 อาคตา		จ		เต		อาคตา		จาติ		อาคตาคตา,		ชนา.	(อาคต	+	อาคต)

	 อ.ชน	ท.	 เหล่านั้น	ผู้มาแล้วด้วย	ผู้มาแล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอาคตาคต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งมาแล้ว 

ทั้งมาแล้ว)

วิ.	 จินฺติตญฺจ		ตํ		จินฺติตญฺจาติ		จินฺติตจินฺติตํ,		จินฺตนํ.	(จินฺติต	+	จินฺติต)

	 อ.ความคิดนั้น	อันถูกคิดแล้วด้วย	อันถูกคิดแล้วด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าจินฺติตจินฺติต,	ได้แก่ความคิด.	(ทั้งถูกคิด

แล้วทั้งถูกคิดแล้ว)

๔.๒.๔ อุปม�นุตตรบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 สีโห		วิย		สีโห,		มุนิ		จ		โส		สีโห		จาติ		มุนิสีโห.		(มุนิ	+	สีห)

	 เพียงดัง	อ.ราชสีห์	ชื่อว่าสีห.	(เพียงดังราชสีห์),		อ.พระมุนีด้วย	อ.พระมุนีนั้น	เป็นเพียงดังราชสีห์ด้วย	เพราะเหตุ

นั้น	ชื่อว่ามุนิสีห.	(พระมุนีผู้เป็นเพียงดังราชสีห์)

ทำ	ตัวรูป	มุนิ		จ		โส		สีโห		จาต ิ มุนิสีโห 			 ศัพท์เดิมคือ	 =	มุนิ	+	สีห		

	 หลัง	มุนิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มุนิ	+	สิ,		สีห	 =	ลิงฺคตฺเถ	ปฐมา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 มุนิ	+	สิ,		สีห		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	สีห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มุนิ,		สีห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มุนิ,		สีห	+	สิ	 	โอ	 =	โส.
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	 แยกพยัญชนะ		หฺ	ออกจากสระ	อ	 มุนิ,		สีหฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มุนิ,		สีหฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มุนิ,		สีโห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลังจาก	ตสัพพนาม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	ส	 ต	 	ส	+	สิ	 =	เอตเตสํ	โต.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 มุนิ	จ	อ.พระมุนีด้วย	โส	อ.พระมุนีนั้น		สีโห	จ	เป็นเพียงดังราชสีห์ด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 มุนิจโสสีโหจ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 มุนิจโสสีโหจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย มุนิ+	สิ,	จ,	ต+	สิ,	สีห+	สิ,	จ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มุนิ		จ		ต		สีห		จ		 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสอง	และตศัพท์	 มุนิ			จ			ต			สีห			จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 มุนิสีห	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	มุนิสีห	เป็นนาม	 มุนิสีห	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มุนิสีห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มุนิสีห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มุนิสีห	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 มุนิสีหฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มุนิสีหฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มุนิสีโห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มุนิสีโห.	(พระมุนีผู้เป็นเพียงดังราชสีห์)	
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ตัวอย่างที่เป็น	อุปมานุตตรบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“มุนิสีโห”	มีดังนี้

วิ.	 วสโภ		วิย		วสโภ,		มุนิ		จ		โส		วสโภ		จาติ			มุนิวสโภ.		(มุนิ	+	วสภ)

	 เพียงดังโคอุสภะ	ชื่อว่าวสภ,	อ.พระมุนีด้วย	อ.พระมุนีนั้น	เป็นเพียงดังโคอุสภะด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามุนิวสภ.	

(พระมุนีผู้เป็นเพียงดังโคอุสภะ)

วิ.	 ปุงฺคโว		วิย		ปุงฺคโว,		มุนิ		จ		โส		ปุงฺคโว		จาติ		มุนิปุงฺคโว.		(มุนิ	+	ปุงฺคว)

	 เพียงดังโคหนุ่ม	ชื่อว่าปุงฺคว,	อ.พระมุนีด้วย	อ.พระมุนีนั้น	เป็นเพียงดังโคหนุ่มด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามุนิปุงฺคว.	

(พระมุนีผู้เป็นเพียงดังโคหนุ่ม)

วิ.	 นาโค		วิย		นาโค,		พุทฺโธ		จ		โส		นาโค		จาติ		พุทฺธนาโค.		(พุทฺธ	+	นาค)

	 เพียงดังช้างตัวประเสริฐ	 ชื่อว่านาค,	 อ.พระพุทธเจ้าด้วย	 อ.พระพุทธเจ้านั้น	 เป็นเพียงดังช้างตัวประเสริฐด้วย	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพุทฺธนาค.	(พระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังช้างตัวประเสริฐ)

วิ.	 อาทิจฺโจ		วิย		อาทิจฺโจ,		พุทฺโธ		จ		โส		อาทิจฺโจ		จาติ		พุทฺธาทิจฺโจ.		(พุทฺธ	+	อาทิจฺจ)

	 เพียงดังพระอาทิตย์	ชื่อว่าอาทิจฺจ,	อ.พระพุทธเจ้าด้วย	อ.พระพุทธเจ้านั้น	เป็นเพียงดังพระอาทิตย์ด้วย	เพราะเหตุ

นั้น	ชื่อว่าพุทฺธาทิจฺจ.	(พระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังพระอาทิตย์)

วิ.	 รํสิ		วิย		รํสิ,		สทฺธมฺโม		จ		โส		รํสิ		จาติ		สทฺธมฺมรํสิ.		(สทฺธมฺม	+	รํสิ)

	 เพียงดังรัศมี	 ชื่อว่ารํสิ,	 อ.พระสัทธรรมด้วย	 อ.พระสัทธรรมนั้น	 เป็นเพียงดังรัศมีด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่า 

สทฺธมฺมรํสิ.	(พระสัทธรรมเป็นเพียงดังรัศมี)

วิ.	 สาคโร		วิย		สาคโร,		วินโย		จ		โส		สาคโร		จาติ		วินยสาคโร.		(วินย	+	สาคร)

	 เพียงดังมหาสมุทร	 ชื่อว่าสาคร,	 อ.พระวินัยด้วย	 อ.พระวินัยนั้น	 เป็นเพียงดังมหาสมุทร	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่า 

วินยสาคร.	(พระวินัยเป็นเพียงดังมหาสมุทร)

วิ.	 ปุณฺฑรีกมิว		ปุณฺฑรีโก,		สมโณ		จ		โส		ปุณฺฑรีโก		จาติ		สมณปุณฺฑรีโก.		(สมณ	+	ปุณฺฑรีก)

	 เพียงดังดอกบัวบุณฑริก	 ชื่อว่าปุณฺฑรีก,	 อ.พระสมณะด้วย	 อ.พระสมณะนั้น	 เป็นเพียงดังดอกบัวบุณฑริกด้วย	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสมณปุณฺฑรีก.	(พระสมณะผู้เป็นเพียงดังดอกบัวบุณฑริก)	ได้แก่พระอนาคามี

วิ.			ปทุมมิว		ปทุโม,		สมโณ		จ		โส		ปทุโม		จาติ		สมณปทุโม.		(สมณ	+	ปทุม)

	 เพียงดังดอกปทุม	ชื่อว่าปทุม,	อ.พระสมณะด้วย	อ.พระสมณะนั้น	เป็นเพียงดังดอกปทุมด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่า

สมณปทุม.	(พระสมณะผู้เป็นเพียงดังดอกปทุม)	ได้แก่พระสกทาคามี
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วิ.	 จนฺโท		วิย		จนฺโท,		มุขญฺจ		ตํ		จนฺโท		จาติ		มุขจนฺโท.		(มุข	+	จนฺท)

	 เพียงดังพระจันทร์	 ชื่อว่าจนฺท,	 อ.ใบหน้าด้วย	 อ.ใบหน้านั้น	 เป็นเพียงดังพระจันทร์ด้วย	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่า 

มุขจนฺท.	(ใบหน้าเพียงดังพระจันทร์)

วิ.	 ปทุมมิว		ปทุมํ,		มุขญฺจ		ตํ		ปทุมญฺจาติ		มุขปทุมํ.		(มุข	+	ปทุม)

	 เพียงดังดอกปทุม	ชื่อว่าปทุม,	อ.ใบหน้าด้วย	อ.ใบหน้านั้น	 เพียงดังดอกปทุมด้วย	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามุขปทุม.	

(ใบหน้าเพียงดังดอกปทุม)

๔.๒.๕ สัมภ�วน�บุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 ธมฺโม		อิติ		พุทฺธิ		ธมฺมพุทฺธิ.		(ธมฺม	+	อิติ	+	พุทฺธิ)	

	 อ.ความรู้	ว่าเป็นธรรม	ชื่อว่าธมฺมพุทฺธิ.	(ความรู้ว่าเป็นธรรม)		

ทำ	ตัวรูป	ธมฺโม		อิติ		พุทฺธิ	 ธมฺมพุทฺธิ   	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ธมฺม	+	อิติ	+	พุทฺธิ

	 หลัง	ธมฺม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธมฺม	+	สิ,		พุทฺธิ		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ธมฺม	+	สิ	 	โอ,	พุทฺธิ		=	โส.

	 แยกพยัญชนะ		มฺ	ออกจากสระ	อ	 ธมฺมฺ		อ	+	โอ,	พุทฺธิ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธมฺมฺ		อ	+	โอ,	พุทฺธิ		 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ธมฺโม,		พุทฺธิ		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	พุทฺธิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธมฺโม,		พุทฺธิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบสิวิภัตติ	 	 ธมฺโม,		พุทฺธิ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	อิติศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 อิติ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 พุทฺธิ	อ.ความรู้		ธมฺโม	อิติ	ว่าเป็นธรรม		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ธมฺโมอิติพุทฺธิ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ธมฺโมอิติพุทฺธิ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ธมฺม	+	สิ,	อิติ,	พุทฺธิ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ธมฺมอิติพุทฺธิ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อิติศัพท์	 	 ธมฺม		อิติ		พุทฺธิ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.
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	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ธมฺมพุทฺธิ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ธมฺมพุทฺธิ	เป็นนาม	 ธมฺมพุทฺธิ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ธมฺมพุทฺธิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธมฺมพุทฺธิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ธมฺมพุทฺธิ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ธมฺมพุทฺธิ.	(ความรู้ว่าเป็นธรรม)

ตัวอย่างที่เป็น	สัมภาวนาบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ธมฺมพุทฺธิ”	มีดังนี้

วิ.	 ธมฺโม		อิติ		สญฺญา		ธมฺมสญฺญา.		(ธมฺม	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าธรรม	ชื่อว่าธมฺมสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าธรรม)

วิ.	 ธมฺโม		อิติ		สงฺขาโต		ธมฺมสงฺขาโต.		(ธมฺม	+	สงฺขาต)

	 อ.สภาพอันถูกกล่าวแล้ว	ว่าธรรม	ชื่อว่าธมฺมสงฺขาต.	(สภาพอันถูกกล่าวว่าธรรม)

วิ.	 ธมฺโม		อิติ		สมฺมโต		ธมฺมสมฺมโต.		(ธมฺม	+	สมฺมต)

	 อ.สภาพอันถูกสมมุติแล้ว	ว่าธรรม	ชื่อว่าธมฺมสมฺมต.	(สภาพอันถูกสมมุติว่าธรรม)

วิ.	 ปาโณ		อิติ		สญฺญิตา		ปาณสญฺญิตา.		(ปาณ	+	สญฺญิตา)

	 อ.ความเป็นผู้มีความรู้	ว่าสัตว์	ชื่อว่าปาณสญฺญิตา.	(ความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์)

วิ.	 อสุโภ		อิติ		สญฺญา		อสุภสญฺญา.		(อสุภ	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นของไม่งาม	ชื่อว่าอสุภสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นของไม่งาม)

วิ.	 อนิจฺจํ		อิติ		สญฺญา		อนิจฺจสญฺญา.		(อนิจฺจ	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นของไม่เที่ยง	ชื่อว่าอนิจฺจสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นของไม่เที่ยง)

วิ.	 อนตฺตา		อิติ		สญฺญา		อนตฺตสญฺญา.		(อนตฺต	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตน	ชื่อว่าอนตฺตสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตน)

วิ.	 ธาตุ		อิติ		สญฺญา		ธาตุสญฺญา.		(ธาตุ	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นธาตุ	ชื่อว่าธาตุสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นธาตุ)

วิ.	 ธีตา		อิติ		สญฺญา		ธีตุสญฺญา.		(ธีตุ	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นธิดา	ชื่อว่าธีตุสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นธิดา)

วิ.	 อตฺตา		อิติ		สญฺญา		อตฺตสญฺญา.		(อตฺต	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่าเป็นตัวตน	ชื่อว่าอตฺตสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่าเป็นตัวตน)
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วิ.	 อตฺถิ		อิติ		สญฺญา		อตฺถิสญฺญา.		(อตฺถิ	+	สญฺญา)

	 อ.ความจำ	หมาย	ว่ามีอยู่	ชื่อว่าอตฺถิสญฺญา.	(ความจำ	หมายว่ามีอยู่)

วิ.	 อตฺตา		อิติ		ทิฏฺ€ิ		อตฺตทิฏฺ€ิ.		(อตฺต	+	ทิฏฺ€ิ)

	 อ.ความเห็น	ว่าเป็นตัวตน	ชื่อว่าอตฺตทิฏฺ€ิ.	(ความเห็นว่าเป็นตัวตน)

๔.๒.๖ อวธ�รณบุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 คุโณ		เอว		ธนํ		คุณธนํ.		(คุณ	+	เอว	+	ธน)

	 อ.คุณนั่นเทียว	เป็นทรัพย์	ชื่อว่าคุณธน.	(ทรัพย์คือคุณ)

ทำ	ตัวรูป	คุโณ		เอว		ธนํ  คุณธนํ   	 ศัพท์เดิมคือ	 =	คุณ	+	เอว	+	ธน

	 หลัง	คุณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณ	+	สิ,		ธน	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 คุณ	+	สิ	 	โอ,		ธน		 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณฺ		อ	+	โอ,		ธน		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณฺ		อ	+	โอ,	ธน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 คุโณ,		ธน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ธน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุโณ,		ธน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 คุโณ,		ธน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ		นฺ	ออกจากสระ	อ	 คุโณ,		ธนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุโณ,		ธนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 คุโณ,		ธนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เอวศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 เอว	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 คุโณ		เอว	อ.คุณนั่นเทียว		ธนํ	เป็นทรัพย์		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 คุโณเอวธนํ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 คุโณเอวธนํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 คุณ	+	สิ,	เอว,	ธน	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 คุณเอวธน	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	เอวศัพท์		 คุณ		เอว		ธน	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 คุณธน	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	คุณธน	เป็นนาม	 คุณธน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	คุณธน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณธน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 คุณธน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ		นฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณธนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณธนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 คุณธนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คุณธนํ.	(ทรัพย์คือคุณ)

ตัวอย่างที่เป็น	อวธารณบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“คุณธนํ”	มีดังนี้

วิ.	 สทฺธา		เอว		ธนํ		สทฺธาธนํ.		(สทฺธา	+	ธน)

	 อ.ศรัทธาเท่านั้น	เป็นทรัพย์	ชื่อว่าสทฺธาธน.	(ทรัพย์คือศรัทธา)

วิ.	 สีลเมว		ธนํ		สีลธนํ.		(สีล	+	ธน)

	 อ.ศีลเท่านั้น	เป็นทรัพย์	ชื่อว่าสีลธน.	(ทรัพย์คือศีล)

วิ.	 ปญฺญา		เอว		ธนํ		ปญฺญาธนํ.		(ปญฺญา	+	ธน)

	 อ.ปัญญาเท่านั้น	เป็นทรัพย์	ชื่อว่าปญฺญาธน.	(ทรัพย์คือปัญญา)

วิ.	 จกฺขุ		เอว		อินฺทฺริยํ		จกฺขุนฺทฺริยํ.		(จกฺขุ	+	อินฺทฺริยํ)

	 อ.จักษุเท่านั้น	เป็นอินทรีย์	ชื่อว่าจกฺขุนฺทฺริย.	(อินทรีย์คือจักษุ,	จักขุนทรีย์)

วิ.	 จกฺขุ		เอว		อายตนํ		จกฺขายตนํ.		(จกฺขุ	+	อายตน)

	 อ.จักษุเท่านั้น	เป็นอายตนะ	ชื่อว่าจกฺขายตน.	(อายตนะคือจักษุ,	จักขายตนะ)

วิ.	 จกฺขุ		เอว		ธาตุ		จกฺขุธาตุ.		(จกฺขุ	+	ธาตุ)

	 อ.จักษุเท่านั้น	เป็นธาตุ	ชื่อว่าจกฺขุธาตุ.	(ธาตุคือจักษุ)

วิ.	 จกฺขุ		เอว		ทฺวารํ		จกฺขุทฺวารํ.		(จกฺขุ	+	ทฺวาร)

	 อ.จักษุเท่านั้น	เป็นทวาร	ชื่อว่าจกฺขุทฺวาร.	(ทวารคือจักษุ)

วิ.	 รูปเมว		อารมฺมณํ		รูปารมฺมณํ.		(รูป	+	อารมฺมณ)

	 อ.รูปเท่านั้น	เป็นอารมณ์	ชื่อว่ารูปารมฺมณ.	(อารมณ์คือรูป,	รูปารมณ์)
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๔.๒.๗ นนิบ�ตบุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

๓๔๔. อตฺตํ  นสฺส  ตปฺปุริเส.

 ตปฺปุริเส	ในตัปปุริสสมาส		อตฺต	ํอ.ความเป็นแห่ง	อ		นสฺส	แห่ง	นนิบาต		โหติ	ย่อมมี.

	 (ในตัปปุริสสมาส	แปลง	นนิบาต	เป็น	อ)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.	ด้วยการแบ่งสูตร	(ทฺวิธากรณโยควิภาค)	ว่า	“อตฺตํ นสฺส”	สามารถ

แปลง	นนิบาต	เป็น	อ	ได้ในอยุตตัตถกัมมธารยสมาส	เช่น	อปุนเคยฺยา,	อจนฺทมุลฺโลกิตานิ,	อสฺสทฺธโภชี,	อลวณโภชี	 

เป็นต้น	 และในนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	 เช่น	อสโม,	อปฺปฏิปุคฺคโล,	 อปุตฺตโก,	อเหตุโก,	 อสํวาสา,	 อวุฏฺ€ิโก	 

และ	อภิกฺขุโก	เป็นต้น

นนิบาต : การปฏิเสธ มี ๒ อย่าง

	 (๑)		ปสชฺชปฏิเสธ	 	 การปฏิเสธอรรถของสิ่งที่ถูกปฏิเสธนั้น	 ได้แก่	 การปฏิเสธกิริยา	 	 เช่น	 	 อสุริยปสฺสา		 

ราชทารา	 (มเหสี	 ไม่เห็นพระอาทิตย์)	 เป็นต้น	 คำ	ว่า	 “อสุริยปสฺสา”	 มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	 “สุริยํ	 	 น	 	 ปสฺสนฺตีติ		 

อสุริยปสฺสา”.	นศัพท์ปฏิเสธกิริยาว่า	“น	ปสฺสนฺติ”	ย่อมไม่เห็น

	 (๒)		ปริยุทาสปฏิเสธ	 	 การปฏิเสธสิ่งซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งที่ถูกปฏิเสธนั้น	 ได้แก่	 การปฏิเสธนาม	 เช่น	 

อพฺราหฺมโณ	ไม่ใช่พราหมณ์,	อมนุสฺโส	ไม่ใช่มนุษย์	เป็นต้น

นนิบาต มีอรรถ ๔ อย่าง คือ

	 (๑)	 สทิสตฺถ	นนิบาตมีอรรถว่าเหมือน	เช่น	น	พฺราหฺมโณ	อพฺราหฺมโณ.	แปลว่า	อ.พราหมณ์	ไม่ใช่	ชื่อว่า 

อพฺราหฺมณ	(ผู้ไม่ใช่พราหมณ์,	ผู้เหมือนกับพราหมณ์)	มีบาลีว่า	อพฺราหฺมโณติ	พฺราหฺมณสทิโสติ	วุตฺตํ	โหติ.	แปล

ว่า	มีคำ	อธิบายว่า	บทว่า	อพฺราหฺมโณ	ได้แก่ผู้เหมือนพราหมณ์	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อพฺราหฺมโณ”	เป็นผู้คล้ายกับ

พราหมณ์	แต่ไม่ใช่พราหมณ์	ฉะนั้น	นนิบาตที่ปฏิเสธในบทว่า	“อพฺราหฺมโณ”	นี้	จึงมีอรรถ	“สทิส”	แปลว่า	เหมือน,	

คล้าย,	ใกล้เคียง

	 (๒)	อญฺญตฺถ	 นนิบาตมีอรรถว่าอื่น	 เช่น	 น	 พฺยากตา	 อพฺยากตา.	 แปลว่า	 อ.ธรรม	 ท.	 อันเป็นพยากฤต	

ไม่ใช่	ชื่อว่าอพฺยากต	(ธรรมอันอื่นจากกุศลและอกุศล,	อัพยากฤตธรรม)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อพฺยากตา”	เป็นธรรม

ที่อื่นหรือนอกเหนือจากกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่ไม่ใช่พยากตธรรม	ฉะนั้น	นนิบาตที่ปฏิเสธในบทว่า	“อพฺยากตา”	

นี้	จึงมีอรรถ	“อญฺญ”	แปลว่า	อื่น,	นอกหนือ
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	 (๓)	 วิรุทฺธตฺถ	 นนิบาตมีอรรถว่าตรงกันข้าม	 เช่น	 น	 กุสลา	 อกุสลา.	 แปลว่า	 อ.กุศล	 ท.	 ไม่ใช่	 ชื่อว่า 

อกุสล	 (ธรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล,	 อกุศลธรรม)	 มีบาลีว่า	 “กุสลปฏิปกฺขาติ	 อตฺโถ.	 แปลว่า	 อ.อธิบายว่า	 ธรรม 

อันเป็นปฏิปักษ์	ต่อกุศล	หรือธรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อกุสลา”	ไม่ใช่กุศล	หรือตรงกันข้าม

กับกุศล	ฉะนั้น	นนิบาตในบทว่า	“อกุสลา”	นี้	จึงมีอรรถ	“วิรุทฺธ”	แปลว่า	ตรงกันข้าม,	ปฏิปักษ์

	 (๔)	 ปสชฺชปฺปฏิเสธ	นนิบาตมีอรรถกล่าวปฏิเสธกิริยา	 เช่น	น	กตฺวา	อกตฺวา.	 แปลว่า	กระทำ	แล้ว	หามิได้	 

ชื่อว่าอกตฺวา	(ไม่กระทำ	แล้ว),	น	อุปวาโท	อนูปวาโท.	แปลว่า	อ.การว่าร้าย	หามิได้	ชื่อว่าอนูปวาท	(การไม่ว่าร้าย)	

ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อกตฺวา”	ไม่กระทำ	แล้ว	นนิบาตทำ	หน้าที่ปฏิเสธกิริยา	คือ	กตฺวา	คำ	ว่า	กิริยา	ในที่นี้	หมาย

รวมถึงกิริยาอาการทั้งหมด	 ไม่เฉพาะเจาะจงว่าศัพท์นั้น	 จะเป็นกิริยาศัพท์หรือไม่ก็ตาม	 ฉะนั้น	 นนิบาต	 ในบทว่า	 

“อนูปวาโท”	การไม่ว่าร้าย	จึงจัดเป็นการปฏิเสธกิริยา	คือ	อุปวาโท	การว่าร้าย	ด้วยเหมือนกัน

สมาส ว่าโดยอรรถ มี ๔ ประการ

	 (๑)	 ปุพฺพปทตฺถปธานสมาส		คือ	สมาสที่มีอรรถของบทหน้าเป็นประธาน	ได้แก่	อัพยยีภาวสมาส

	 (๒)	อุตฺตรปทตฺถปธานสมาส		คือ	สมาสที่มีอรรถของบทหลังเป็นประธาน	ได้แก่	กัมมธารยสมาส,	ทิคุสมาส	

และตัปปุริสสมาส

	 (๓)	 อุภยปทตฺถปธานสมาส  คือ	สมาสที่มีอรรถของบททั้งสองเป็นประธาน	ได้แก่	ทวันทสมาส

	 (๔)	 อญฺญปทตฺถปธานสมาส		คือ	สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน	ได้แก่	พหุพพีหิสมาส

วิ.	 น		พฺราหฺมโณ		อพฺราหฺมโณ.		(น	+	พฺราหฺมณ)	(๑.สทิสตฺถ	=	อรรถเหมือน)

	 อ.พราหมณ์	ไม่ใช่	ชื่อว่าอพฺราหฺมณ.	(ผู้ไม่ใช่พราหมณ์,	ผู้เหมือนกับพราหมณ์)

ทำ	ตัวรูป	น		พฺราหฺมโณ  อพฺราหฺมโณ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	น	+	พฺราหฺมณ

	 หลัง	นนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 น	+	สิ,		พฺราหฺมณ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 น	+	สิ,		พฺราหฺมณ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.	

	 หลัง	พฺราหฺมณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 น,		พฺราหฺมณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 น,		พฺราหฺมณ	+	สิ โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 น,		พฺราหฺมณฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 น,		พฺราหฺมณฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 น,		พฺราหฺมโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 พฺราหฺมโณ	อ.พราหมณ์		น	ไม่ใช่			อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 นพฺราหฺมโณ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 นพฺราหฺมโณ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 นพฺราหฺมณ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นพฺราหฺมณ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 นพฺราหฺมณ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 เพราะพยัญชนะหลัง	แปลง	น	เป็น	อ	 น	 	อ		พฺราหฺมณ	 =	อตฺตํ	นสฺส	ตปฺปุริเส.

	 ตั้ง	อพฺราหฺมณ	เป็นนาม	 อพฺราหฺมณ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อพฺราหฺมณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อพฺราหฺมณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อพฺราหฺมณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 อพฺราหฺมณฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อพฺราหฺมณฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อพฺราหฺมโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อพฺราหฺมโณ.	(ผู้ไม่ใช่พราหมณ์,	ผู้เหมือนกับพราหมณ์)

ตัวอย่างที่เป็น	นนิบาตบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อพฺราหฺมโณ”	มีดังนี้

วิ.	 น		มนุสฺโส		อมนุสฺโส.		(น	+	มนุสฺส)

	 อ.มนุษย์	ไม่ใช่	ชื่อว่าอมนุสฺส.	(ผู้ไม่ใช่มนุษย์,	ผู้เหมือนมนุษย์,	อมนุษย์)

วิ.	 น		สมโณ		อสฺสมโณ.		(น	+	สมณ)

	 อ.พระสมณะ	ไม่ใช่	ชื่อว่าอสฺสมณ.	(ผู้ไม่ใช่พระสมณะ,	ผู้เหมือนพระสมณะ)

วิ.	 น		พฺยากตา		อพฺยากตา.		(น	+	พฺยากต)	(๒.อญฺญตฺถ	=	อรรถอื่น)

	 อ.ธรรมอันถูกกล่าวโดยความเป็นกุศลและอกุศล	ท.	ไม่ใช่	ชื่อว่าอพฺยากต.	(ธรรมอันอื่นจากกุศลและอกุศล)

วิ.	 น		สํกิลิฏฺ€า		อสํกิลิฏฺ€า.		(น	+	สํกิลิฏฺ€)

	 อ.ธรรมอันเศร้าหมอง	ท.	ไม่ใช่	ชื่อว่าอสํกิลิฏ€.	(ธรรมอันไม่เศร้าหมอง,	ธรรมอันอื่นจากธรรมอันเศร้าหมอง)

วิ.	 น		ปริยาปนฺนา		อปริยาปนฺนา.		(น	+	ปริยาปนฺน)	ได้แก่	โลกุตตรจิต	๘,	เจตสิก	๓๖,	นิพพาน	๑

	 อ.ธรรมอันนับเนื่องแล้ว	ท.		ไม่ใช่	ชื่อว่าอปริยาปนฺน.	(ธรรมอันไม่นับเนื่อง,	ธรรมอันอื่นจากปริยาปันนธรรม)
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วิ.	 น		กุสลา		อกุสลา.		(น	+	กุสล)	(๓.วิรุทฺธตฺถ	=	อรรถตรงกันข้าม)

	 อ.กุศล	ท.	ไม่ใช่	ชื่อว่าอกุสล.	(อกุศล,	ธรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล)

วิ.	 น		โลโภ		อโลโภ.		(น	+	โลภ)

	 อ.ความโลภ	ไม่ใช่	ชื่อว่าอโลภ.	(ความไม่โลภ,	ธรรมอันตรงกันข้ามกับโลภะ,	อโลภะ)

วิ.			น		มิตฺโต		อมิตฺโต.		(น	+	มิตฺต)

	 อ.มิตร	ไม่ใช่	ชื่อว่าอมิตฺต.	(ไม่ใช่มิตร,	ผู้ตรงกันข้ามกับมิตร,	ศัตรู)

วิ.	 น		กตฺวา		อกตฺวา.		(น	+	กตฺวา)	(๔.ปสชฺชปฏิเสธ	=	ปฏิเสธกิริยา)

	 กระทำ	แล้ว	ไม่ใช่	ชื่อว่าอกตฺวา.	(ไม่กระทำ	แล้ว)

วิ.	 น		กาตุน		อกาตุน.		(น	+	กาตุน)

	 กระทำ	แล้ว	ไม่ใช่	ชื่อว่าอกาตุน.	(ไม่กระทำ	แล้ว)

วิ.	 น		กโรนฺโต		อกโรนฺโต.		(น	+	กโรนฺต)

	 กระทำ	อยู่	ไม่ใช่	ชื่อว่าอกโรนฺต.	(ไม่กระทำ	อยู่,	เมื่อไม่กระทำ	)

๓๔๕. สเร  อนฺ.

 สเร	ในเพราะสระ		ปเร	อันเป็นเบื้องหลัง		ตปฺปุริเส	ในตัปปุริสสมาส		อน ฺ	อ.การแปลงเป็น	อนฺ		นสฺส	แห่ง	

นนิบาต		โหต	ิย่อมมี.

	 (เพราะสระหลัง	ในตัปปุริสสมาส	แปลง	นนิบาต	เป็น	อนฺ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 น		อสฺโส		อนสฺโส.		(น	+	อสฺส)

	 อ.ม้า	ไม่ใช่		ชื่อว่าอนสฺส.	(ไม่ใช่ม้า,	เหมือนม้า)

ทำ	ตัวรูป	น		อสฺโส  อนสฺโส	 ศัพท์เดิมคือ	 =	น	+	อสฺส

	 หลัง	นนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 น	+	สิ,		อสฺส	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 น	+	สิ,		อสฺส	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 น,		อสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 น,		อสฺส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ		สฺ	ออกจากสระ	อ	 น,		อสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 น,		อสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 น,		อสฺโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อสฺโส	อ.ม้า		น	ไม่ใช่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 นอสฺโส	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 นอสฺโส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 นอสฺส	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นอสฺส	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 นอสฺส	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	น	เป็น	อนฺ	 น	 	อนฺ		อสฺส	 =	สเร	อนฺ.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อนสฺส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อนสฺส	เป็นนาม	 อนสฺส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อนสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อนสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อนสฺส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 อนสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อนสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อนสฺโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อนสฺโส.	(ไม่ใช่ม้า,	เหมือนม้า)

ตัวอย่างที่เป็น	นนิบาตบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อนสฺโส”	มีดังนี้

วิ.	 น		อริโย		อนริโย.		(น	+	อริย)

	 อ.อริยะ	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนริย.	(ไม่ใช่พระอริยะ)

วิ.	 น		อิสฺสโร		อนิสฺสโร.		(น	+	อิสฺสร)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนิสฺสร.	(ไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่)

วิ.	 น		อิฏฺโ€		อนิฏฺโ€.		(น	+	อิฏฺ€)

	 อ.สิ่งที่น่าปรารถนา	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนิฏฺ€.	(สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา,	อนิฏฐารมณ์)

วิ.	 น		อุปวาโท		อนูปวาโท.		(น	+	อุปวาท)	

	 อ.การว่าร้าย	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนูปวาท.	(การไม่ว่าร้าย)
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วิ.	 น		อาทาย		อนาทาย.		(น	+	อาทาย)

	 ถือเอาแล้ว	ไม่ใช่	ชื่อว่าอนาทาย.	(ไม่ถือเอาแล้ว)

วิ.		 น		โอโลเกตฺวา		อโนโลเกตฺวา.		(น	+	โอโลเกตฺวา)

	 แลดูแล้ว	ไม่ใช่	ชื่อว่าอโนโลเกตฺวา.	(ไม่แลดูแล้ว)

๔.๒.๘ กุบุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

๓๔๖. กทฺ  กุสฺส.

 สเร	ในเพราะสระ		ปเร	อันเป็นเบื้องหลัง		ตปฺปุริเส	ในตัปปุริสสมาส		กทฺ	อ.การแปลงเป็น	กทฺ		กุสฺส	แห่ง

กุนิบาต		โหติ	ย่อมมี.

	 (เพราะสระหลัง	ในตัปปุริสสมาส	แปลง	กุนิบาตเป็น	กทฺ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 กุจฺฉิตมนฺนํ		กทนฺนํ.		(กุ	+	อนฺน)

	 อ.ข้าว	อันน่าเกลียด	ชื่อว่ากทนฺน.	(ข้าวอันน่าเกลียด)

ทำ	ตัวรูป	กุจฺฉิตมนฺน ํ กทนฺนํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กุ	+	อนฺน

	 หลัง	กุนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 กุ	+	สิ,		อนฺน	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 กุ	+	สิ,		อนฺน	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อนฺน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กุ,		อนฺน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กุ,		อนฺน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 กุ,		อนฺนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กุ,		อนฺนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กุ,		อนฺนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อนฺนํ	อ.ข้าว		กุจฺฉิตํ	อันน่าเกลียด		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 กุอนฺนํ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 กุอนฺนํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 กุอนฺน	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 กุอนฺน	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 กุอนฺน	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	กุ	เป็น	กทฺ	 กุ	 	กทฺ		อนฺน	 =	กทฺ	กุสฺส.

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กทนฺน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กทนฺน	เป็นนาม	 กทนฺน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กทนฺน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กทนฺน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กทนฺน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 กทนฺนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กทนฺนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กทนฺนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กทนฺนํ.	(ข้าวอันน่าเกลียด)	

ตัวอย่างที่เป็น	กุบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“กทนฺนํ”	มีดังนี้

วิ.	 กุจฺฉิตมสนํ		กทสนํ.		(กุ	+	อสน)	(เพราะสระหลัง	แปลง	กุ	เป็น	กทฺ	=	กทฺ	กุสฺส)

	 อ.อาหาร	อันน่าเกลียด	ชื่อว่ากทสน.	(อาหารอันน่าเกลียด)

ตัวอย่างที่เป็น	กุบุพพบท	กัมมธารยสมาส	แต่ไม่ต้องแปลง	กุนิบาต	เป็น	กทฺ	เพราะบทว่า	“สเร”	ห้ามไว้	มีดังนี้

วิ.	 กุจฺฉิตา		ทารา		กุทารา.		(กุ	+	ทาร)	

	 อ.ภรรยา	ท.	ผู้น่าเกลียด	ชื่อว่ากุทาร.	(ภรรยาผู้น่าเกลียด,	ภรรยาไม่ดี)

วิ.	 กุจฺฉิตา		ปุตฺตา		กุปุตฺตา.		(กุ	+	ปุตฺต)

	 อ.บุตร	ท.	ผู้น่าเกลียด	ชื่อว่ากุปุตฺต.	(บุตรผู้น่าเกลียด,	บุตรไม่ดี)

วิ.	 กุจฺฉิตา		ทาสา		กุทาสา.		(กุ	+	ทาส)

	 อ.ทาส	ท.	ผู้น่าเกลียด	ชื่อว่ากุทาส.	(ทาสผู้น่าเกลียด,	ทาสไม่ดี)

วิ.	 กุจฺฉิตา		ทิฏฺ€ิ		กุทิฏฺ€ิ.		(กุ	+	ทิฏฺ€ิ)

	 อ.ทิฏฐิ	อันน่าเกลียด	ชื่อว่ากุทิฏฺ€ิ.	(ความเห็นอันน่าเกลียด,	มิจฉาทิฏฐิ)



732 รูปสิทธิทีปนี [ ๔.สมาส

๓๔๗. กา’ปฺปตฺเถสุ  จ.

 ตปฺปุริเส	 ในตัปปุริสสมาส	 	 กา	 อ.การแปลงเป็น	 กา	 	 กุสฺส	 แห่งกุนิบาต	 	 วตฺตมานสฺส	 อันเป็นไปอยู่		 

อปฺปตฺเถส	ุในอรรถว่าน้อย	ท.			โหติ	ย่อมมี			จ	ด้วย.

	 (ในตัปปุริสสมาส	แปลง	กุนิบาตที่มีอรรถว่าน้อย	เป็น	กา)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	กา,	อปฺปตฺเถสุ,	จ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“กุสฺส”	 

มาไว้ในสูตรนี้.		ด้วยการแสดงเป็นพหุวจนะว่า	“อปฺปตฺเถสุ”	สามารถแปลง	กุนิบาตที่มีอรรถว่า	“กุจฺฉิต	(น่าเกลียด)”	

เป็น	กา	ได้	เช่น	กาปุริโส,	กุปุริโส	(กุ+ปุริส)	บุรุษผู้น่าเกลียด	เป็นต้น

วิ.	 อปฺปกํ		ลวณํ		กาลวณํ.		(กุ	+	ลวณ)

	 อ.เกลือ	อันน้อย	ชื่อว่ากาลวณ.	(เกลือน้อย)

ทำ	ตัวรูป	อปฺปกํ		ลวณ ํ กาลวณํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กุ	+	ลวณ

	 หลัง	กุนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 กุ	+	สิ,		ลวณ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 กุ	+	สิ,		ลวณ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 หลัง	ลวณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กุ,		ลวณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กุ,		ลวณ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 กุ,		ลวณฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กุ,		ลวณฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กุ,		ลวณํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ลวณํ	อ.เกลือ		อปฺปกํ	อันน้อย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 กุลวณํ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 กุลวณํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 กุลวณ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กุลวณ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แปลง	กุนิบาตที่มีอรรถว่าน้อย	เป็น	กา	 กุ	 	กา		ลวณ	 =	กาปฺปตฺเถสุ	จ.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 กาลวณ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	กาลวณ	เป็นนาม	 กาลวณ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กาลวณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กาลวณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กาลวณ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 กาลวณฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กาลวณฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กาลวณํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กาลวณํ.	(เกลือน้อย)	

ตัวอย่างที่เป็น	กุบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“กาลวณํ”	มีดังนี้

วิ.	 อปฺปกํ		ปุปฺผํ		กาปุปฺผํ.		(กุ	+	ปุปฺผ)

	 อ.ดอกไม้	น้อย	ชื่อว่ากาปุปฺผ.	(ดอกไม้น้อย)

วิ.	 กุจฺฉิโต		ปุริโส		กาปุริโส,		กุปุริโส		วา.		(กุ	+	ปุริส)

	 อ.บุรุษ	ผู้น่าเกลียด	ชื่อว่ากาปุริส,	เป็น	กุปุริส	บ้าง.	(บุรุษผู้น่าเกลียด)

๔.๒.๙ ป�ทิบุพพบท กัมมธ�รยสม�ส

วิ.	 ปธานํ		วจนํ		ปาวจนํ.		(ป	+	วจน)

	 อ.คำ	พูด	อันเป็นประธาน	ชื่อว่าปาวจน.	(คำ	พูดอันเป็นประธาน,	ปาพจน์,	พระพุทธพจน์)

ทำ	ตัวรูป	ปธานํ		วจนํ  ปาวจน	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ป	+	วจน

	 หลัง	ปอุปสัค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 ป	+	สิ,		วจน	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบ	สิวิภัตติ	 ป	+	สิ,		วจน	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	วจน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ป,		วจน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ป,		วจน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 ป,		วจนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ป,		วจนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ป,		วจนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 วจนํ	อ.คำ	พูด		ปธานํ	อันเป็นประธาน		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ปวจนํ	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.
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	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปวจนํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ปวจน	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปวจน	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 ปฺ		อ		วจน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ทีฆะ	อ	เป็น	อา	ท่ามกลางสมาส	 ปฺ		อ	 	อา		วจน	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปาวจน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ปาวจน	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ปาวจน	เป็นนาม	 ปาวจน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปาวจน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปาวจน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปาวจน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 ปาวจนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปาวจนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปาวจนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปาวจนํ.	(คำ	พูดอันเป็นประธาน,	ปาพจน์,	พระพุทธพจน์)

ตัวอย่างที่เป็น	ปาทิบุพพบท	กัมมธารยสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ปาวจนํ”	มีดังนี้

วิ.	 ภุสํ		วทฺธํ		ปวทฺธํ,		สรีรํ.		(ป	+	วทฺธ)

	 อ.ร่างกาย	อันใหญ่โต	ยิ่ง	ชื่อว่าปวทฺธ.	(ใหญ่โตยิ่ง)

วิ.	 สมํ		สมฺมา		วา		อาธานํ		สมาธานํ.		(สํ	+	อาธาน)

	 อ.การตั้งไว้	สม่ำ	เสมอ	หรือด้วยดี	ชื่อว่าสมาธาน.	(การตั้งไว้สม่ำ	เสมอหรือการตั้งไว้ด้วยดี)

วิ.	 วิวิธา		มติ		วิมติ.		(วิ	+	มติ)

	 อ.ความรู้	อันมีอย่างต่างๆ	ชื่อว่าวิมติ.	(ความรู้อันมีอย่างต่าง	ๆ,	ความสงสัย)

วิ.	 วิวิโธ		กปฺโป		วิกปฺโป.		(วิ	+	กปฺป)

	 อ.การทำ		อันมีอย่างต่าง	ๆ	ชื่อว่าวิกปฺป.	(การทำ	หลายอย่าง)

วิ.	 วิสิฏฺโ€		กปฺโป		วิกปฺโป.		(วิ	+	กปฺป)

	 อ.การทำ		อันพิเศษ	ชื่อว่าวิกปฺป.	(การทำ	พิเศษ)
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วิ.	 อธิโก		เทโว		อติเทโว.		(อติ	+	เทว)

	 อ.เทวดา	ผู้ยิ่ง	ชื่อว่าอติเทว.	(เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่น)

วิ.	 อธิโก		เทโว		อธิเทโว.		(อธิ	+	เทว)

	 อ.เทวดา	ผู้ยิ่ง	ชื่อว่าอธิเทว.	(เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่น)

วิ.	 อธิกํ		สีลํ		อธิสีลํ.		(อธิ	+	สีล)

	 อ.ศีล	อันยิ่ง	ชื่อว่าอธิสีล.	(ศีลอันยิ่ง,	อธิศีล)

วิ.	 สุนฺทโร		คนฺโธ		สุคนฺโธ.		(สุ	+	คนฺธ)

	 อ.กลิ่น	อันดี	ชื่อว่าสุคนฺธ.	(กลิ่นดี,	กลิ่นหอม)

วิ.	 กุจฺฉิโต		คนฺโธ		ทุคฺคนฺโธ.		(ทุ	+	คนฺธ)

	 อ.กลิ่น	อันน่าเกลียด	ชื่อว่าทุคฺคนฺธ.	(กลิ่นอันน่าเกลียด,	กลิ่นเหม็น)

วิ.	 โสภนํ		กตํ		สุกตํ.		(สุ	+	กต)

	 อ.กรรมอันบุคคลกระทำ	แล้ว	อันงาม	ชื่อว่าสุกต.	(กรรมที่บุคคลทำ	ดี,	กุศล)

วิ.	 อโสภนํ		กตํ		ทุกฺกฏํ.		(ทุ	+	กต)

	 อ.กรรมอันบุคคลกระทำ	แล้ว	อันไม่งาม	ชื่อว่าทุกฺกฏ.	(กรรมที่บุคคลทำ	ชั่ว,	อาบัติทุกกฏ,	บาป)
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อยุตตัตถสม�ส

	 อุทาหรณ์ต่อไปนี้	ตั้งเป็นสมาส	ด้วยการแบ่งสูตร (ทฺวิธากรณโยควิภาค) ว่า “นามานํ  สมาโส”	ในสูตร	 

“นามานํ		สมาโส		ยุตฺตตฺโถ”	เพราะมีเนื้อความที่ไม่ประกอบกัน	เป็น	อยุตตัตถสมาส	มีดังนี้

วิ.	 น		ปุนเคยฺยา		อปุนเคยฺยา.		(น	+	ปุนเคยฺยา)

	 อ.คาถา	อันถูกสวดอีก	ไม่ใช่	ชื่อว่าอปุนเคยฺยา.	(อันไม่ถูกสวดอีก)

ทำ	ตัวรูป	น		ปุนเคยฺยา	 อปุนเคยฺยา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	น	+	ปุนเคยฺยา

	 หลัง	นนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 น	+	สิ,		ปุนเคยฺยา	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 น	+	สิ,		ปุนเคยฺยา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 หลัง	ปุนเคยฺยา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 น,		ปุนเคยฺยา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 น,		ปุนเคยฺยา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 (คาถา)	อ.คาถา		ปุนเคยฺยา	อันถูกสวดอีก		น	ไม่ใช่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและเป็นอยุตตัตถสมาส	 นปุนเคยฺยา	 =	“นามานํ	สมาโส”	โยควิภาคะ

	 ลบวิภัตติ	 	 นปุนเคยฺยา	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นปุนเคยฺยา	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 เพราะพยัญชนะ	แปลง	น	เป็น	อ	 น	 	อ		ปุนเคยฺยา	 =	“อตฺตํ	นสฺส”	โยควิภาคะใน	อตฺตํฯ 

	 ตั้ง	อปุนเคยฺยา	เป็นนาม	 อปุนเคยฺยา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อปุนเคยฺยา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อปุนเคยฺยา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 อปุนเคยฺยา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อปุนเคยฺยา.	(อันไม่ถูกสวดอีก)

ตัวอย่างที่เป็น	อยุตตัตถสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อปุนเคยฺยา”	มีดังนี้

วิ.	 น		จนฺทมุลฺโลกิกานิ		อจนฺทมุลฺโลกิกานิ,		มุขานิ.		(น	+	จนฺทมุลฺโลกิก)

	 อ.หน้า	ท.	อันแหงนดูซึ่งพระจันทร์	ไม่ใช่	ชื่อว่าอจนฺทมุลฺโลกิก.	(หน้าที่ไม่แหงนดูพระจันทร์)

วิ.	 น		สทฺธโภชี		อสฺสทฺธโภชี,		ปุคฺคโล.		(น	+	สทฺธโภชี)

	 อ.บุคคลผู้กินซึ่งเครื่องเซ่น	ไม่ใช่	ชื่อว่าอสฺสทฺธโภชี.	(ผู้ไม่กินเครื่องเซ่น)



737กัมมธารยสมาสกัณฑ์ ]

วิ.	 น		ลวณโภชี		อลวณโภชี,		ปุคฺคโล.		(น	+	ลวณโภชี)

	 อ.บุคคลผู้กินซึ่งเกลือ	ไม่ใช่	ชื่อว่าอลวณโภชี.	(ผู้ไม่กินเกลือ)

วิ.	 ทิฏฺโ€		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺโพ,		ตถาคตํ.		(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)	กัตตุรูป

	 ผู้เห็นแล้ว		(ซึ่งพระตถาคต)	ปุพฺพํ	ในกาลก่อน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทิฏฺ€ปุพฺพ.	(ผู้เคยเห็นแล้ว)

ทำ	ตัวรูป	ทิฏฺโ€		ปุพฺพนฺติ	 ทิฏฺ€ปุพฺโพ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ

	 หลัง	ทิฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 ทิฏฺ€	+	สิ,		ปุพฺพ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทิฏฺ€	+	สิ	 	โอ,		ปุพฺพ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 ทิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ,		ปุพฺพ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ,		ปุพฺพ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทิฏฺโ€,		ปุพฺพ		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุพฺพ	ลง	อํวิภัตติในอรรถสัตตมี		 ทิฏฺโ€,		ปุพฺพ	+	อํ	 =	ตติยาสตฺตมีนญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ		พฺ	ออกจากสระ	อ	 ทิฏฺโ€,		ปุพฺพฺ		อ	+	อํ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทิฏฺโ€,		ปุพฺพฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	พฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทิฏฺโ€,		ปุพฺพํ		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ทิฏฺโ€	ผู้เห็นแล้ว		(ตถาคตํ)	ซึ่งพระตถาคต	ปุพฺพํ	ในกาลก่อน	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและเป็นอยุตตัตถสมาส	 ทิฏฺโ€ปุพฺพํ	 =	“นามานํ	สมาโส”	โยควิภาคะ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทิฏฺ€	+	สิ,		ปุพฺพ	+	อํ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทิฏฺ€ปุพฺพ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	ทิฏฺฐปุพฺพ	เป็นนาม	 ทิฏฺ€ปุพฺพ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทิฏฺฐปุพฺพ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทิฏฺ€ปุพฺพ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทิฏฺ€ปุพฺพ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	พฺ	ออกจากสระ	อ	 ทิฏฺ€ปุพฺพฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทิฏฺ€ปุพฺพฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	พฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทิฏฺ€ปุพฺโพ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทิฏฺ€ปุพฺโพ.	(ผู้เคยเห็นแล้ว)
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ตัวอย่างที่เป็น	อยุตตัตถสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ทิฏฺ€ปุพฺโพ”	มีดังนี้

วิ.	 สุโต		ปุพฺพนฺติ		สุตปุพฺโพ		ธมฺมํ.		(สุต	+	ปุพฺพ)

	 ผู้ฟังแล้ว	ซึ่งธรรม	ในกาลก่อน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุตปุพฺพ.	(ผู้เคยฟังแล้ว)

วิ.	 คโต		ปุพฺพนฺติ		คตปุพฺโพ		มคฺคํ.		(คต	+	ปุพฺพ)

	 ผู้ไปแล้ว	สู่หนทาง	ในกาลก่อน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคตปุพฺพ.	(ผู้เคยไปแล้ว)

วิ.	 ทิฏฺ€า		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺพา		เทวา		เตน.		(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)	กัมมรูป

	 อ.เทวดา	ท.	อันบุคคลนั้น	เห็นแล้ว	ในกาลก่อน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทิฏฺ€ปุพฺพ.	(ผู้อันเขาเคยเห็นแล้ว)

จบ	กัมมธารยสมาส
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๔.๓ ทิคุสม�ส

 กัมมธารยสมาสที่มีสังขยาอยู่หน้า		ชื่อว่าทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“เทฺว		คาโว		ทิคุ,		ทิคุ		วิยาติ		ทิค ุ”.		อ.วัว	ท.	

สองตัว	ชื่อว่าทิคุ,	อ.สมาสใด	เหมือนทิคุศัพท์	เพราะเหตุนั้น	อ.สมาสนั้น	ชื่อว่าทิคุ.	หรือวิเคราะห์ว่า	“สงฺขฺยาปุพฺพตฺต- 

นปุํสเกกตฺตสงฺขาเตหิ		ทฺวีหิ		ลกฺขเณหิ		คโต		อวคโตติ		ทิคุ”.	ถูกรู้แล้ว	ด้วยลักษณะ	ท.	สอง	กล่าวคือ	ความมี

สังขยาอยู่หน้า	และความเป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทิคุ.	(ทฺวิสทฺทูปปท	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป

+	รูปัจจัย)	วิเคราะห์อีกอย่างว่า	“ทฺวีหิ		ลกฺขเณหิ		คจฺฉติ		ปวตฺตีติ		ทิค ุ”.	ย่อมเป็นไป	ด้วยลักษณะ	ท.	สอง	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าทิคุ.	(ทฺวิสทฺทูปปท	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป+	รูปัจจัย)	ฉะนั้น	ทิคุสมาสนี้	ก็คือกัมมธารยสมาสนั่นเอง	 

โดยมีลักษณะเหมือนกับกัมมธารยสมาสทุกประการ	แตกต่างตรงที่มีปกติสังขยา	(จำ	นวน)	อยู่หน้าเท่านั้น	

ทิคุสมาส มี ๒ ประการ คือ

	 (๑)	 สมาหารทิคุสมาส	 	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีสังขยาอยู่หน้า	 รูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์	 เอกวจนะแน่นอน	

เช่น	“ตโย		โลกา		ติโลกํ”.	ศัพท์ว่า	“ติ”	เป็นสังขยา	แปลว่า	“สาม”	และศัพท์ว่า	“โลก”	ศัพท์เดิมเป็นปุงลิงค์	แปลว่า	

“โลกที่อยู่อาศัย”	เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสมีรูปว่า	“ติโลก”	เป็นอการันต์	นปุงสกลิงค์	และต้องแจกปทมาลา	เฉพาะวิภัตติ	

ฝ่ายเอกวจนะเท่านั้น

	 (๒)	 อสมาหารทิคุสมาส	 คือ	 กัมมธารยสมาสที่มีสังขยาอยู่หน้า	 รูปสำ	เร็จเป็นได้ทั้งเอกวจนะ	 และพหุวจนะ	

และเป็นลิงค์เดิมตามศัพท์หลัง	 คือศัพท์หลัง	 เดิมเป็นลิงค์อะไร	 ก็คงเป็นลิงค์นั้น	 ไม่ได้เปลี่ยนไป	 เช่น	 “เอโก	 ปุตฺโต	 

เอกปุตฺโต”	ศัพท์ว่า	“เอก”เป็นสังขยา	แปลว่า	“หนึ่ง”	และศัพท์ว่า	“ปุตฺต”	เป็นปุงลิงค์	รูปสำ	เร็จ	ก็เป็นปุงลิงค์ตามเดิม	

และเป็นเอกวจนะ	และอีกตัวอย่าง	เช่น	“ตโย		ภวา		ติภวา”	รูปสำ	เร็จเป็นปุงลิงค์	พหุวจนะ

 

๓๔๘. สงฺขฺยา-ปุพฺโพ  ทิคุ.

 กมฺมธารโย	อ.กัมมธารยสมาส		สงฺขฺยาปุพฺโพ	อันมีสังขยาอยู่หน้า		ทิคุ	มีชื่อว่าทิคุ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (ตั้งกัมมธารยสมาสที่มีปกติสังขยาอยู่หน้า	มีชื่อว่าทิคุสมาส)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.
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ทำ	ตัวรูป	เทฺว		คาโว  ทิค	ุ ศัพท์เดิมคือ	 =	ทฺวิ	+	โค

	 หลัง	ทฺวิ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทฺวิ	+	โย,		โค	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ทฺวิ	กับ	โย	เป็น	เทฺว	 ทฺวิ+โย	 	เทฺว,	โค	 =	โยสุ	ทฺวินฺนํ	เทฺว	จ.

	 หลัง	โค	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 เทฺว,	โค	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	โอ	ของ	โค	เป็น	อาว	 เทฺว,	คฺ		โอ อาว	+	โย	=	โยสุ	จ.

	 หลังจากอาวอาเทศ	แปลง	โย	เป็น	โอ	 เทฺว,	คฺ		อาว	+	โย โอ	=	ตุศัพท์ใน	ตโต	โยนโม	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 เทฺว,	คฺ		อาวฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทฺว,	คฺ		อาวฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 เทฺว,		คาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 คาโว	อ.วัว	ท.		เทฺว	สองตัว		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 เทฺวคาโว	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เทฺวคาโว	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวิ	+	โย,		โค	+	โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวิโค	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทิ	 ทฺวิ	 	ทิ,	โค	 =	จศัพท์	ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ.

	 รัสสะ	โอ	ของ	โค	เป็น	อุ	 ทิ,	โค	 	คุ	 =	สโร	รสฺโส	นปุํสเก.

	 ตั้งกัมมธารยสมาส	ชื่อทิคุสมาส	 ทิคุ	 =	สงฺขฺยาปุพฺโพ	ทิคุ.

	 ตั้งทิคุสมาส	ชื่อตัปปุริสสมาส	 ทิคุ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 สมาหารทิคุ	เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะ	 ทิคุ	 =	ทิคุสฺเสกตฺตํ.

	 ตั้ง	ทิคุ	เป็นนาม	 ทิคุ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทิคุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทิคุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ทิคุ	+	สิ										 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทิคุ.	(วัวสองตัว)		



741ทิคุสมาสกัณฑ์ ]

๔.๓.๑ สม�ห�รทิคุสม�ส

๓๔๙. ทิคุสฺเส’กตฺตํ.

 เอกตฺต	ํ อ.ความเป็นเอกวจนะด้วย	 	 นปํสกลิงฺคตฺตญฺจ	 อ.ความเป็นนปุงสกลิงค์ด้วย	 	 ทิคุสฺส	 แห่งทิคุสมาส										

โหติ		ย่อมมี.

	 (สมาหารทิคุสมาส	มีความเป็นเอกวจนะและนปุงสกลิงค์)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ	ทิคุสฺส,	เอกตฺตํ.		เป็น	การิยาติเทสสูตร.

วิ.	 ตโย		โลกา		ติโลกํ.		(ติ	+	โลก)

	 อ.โลก	ท.	สาม	ชื่อว่าติโลก.	(โลกสาม)

ทำ	ตัวรูป	ตโย		โลกา	 ติโลก	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ติ	+	โลก

	 หลัง	ติ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ติ	+	โย,		โลก	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ติ	กับ	โย	เป็น	ตโย	 ติ+โย	 	ตโย,	โลก	 =	ติจตุนฺนํ	ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

	 หลัง	โลก	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ตโย,	โลก	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ตโย,	โลก	+	โย	 	อา	=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ตโย,	โลกฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตโย,	โลกฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ตโย,	โลกา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 โลกา	อ.โลก	ท.		ตโย	สาม		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ตโยโลกา	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ตโยโลกา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ติ	+	โย,		โลก	+	โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ติโลก	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาส	ชื่อทิคุสมาส	 ติโลก	 =	สงฺขฺยาปุพฺโพ	ทิคุ.

	 ตั้งทิคุสมาส	ชื่อตัปปุริสสมาส	 ติโลก	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 สมาหารทิคุ	เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะ	 ติโลก	 =	ทิคุสฺเสกตฺตํ.

	 ตั้ง	ติโลก	เป็นนาม	 ติโลก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	ติโลก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ติโลก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ติโลก	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ติโลกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ติโลก		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ติโลกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	ติโลกํ.	(โลกสาม)

 

ติโลกสทฺทปทมาลา (โลกสาม)

	 	 วิภัตติ		 			เอกวจนะ

	 	 ปฐมา.	 ติโลกํ

	 	 อาลปนะ.	 เห		ติโลก

	 	 ทุติยา.	 ติโลกํ

	 	 ตติยา.	 ติโลเกน

	 	 จตุตถี.	 ติโลกสฺส

	 	 ปัญจมี.	 ติโลกา		ติโลกมฺหา		ติโลกสฺมา

	 	 ฉัฏฐี.	 ติโลกสฺส

	 	 สัตตมี.	 ติโลเก		ติโลกมฺหิ		ติโลกสฺมึ

ตัวอย่างที่เป็น	สมาหารทิคุสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ติโลกํ”	มีดังนี้

วิ.	 ตโย		ทณฺฑา		ติทณฺฑํ.		(ติ	+	ทณฺฑ)

	 อ.ท่อนไม้	ท.	สาม	ชื่อว่าติทณฺฑ.	(ท่อนไม้	๓	ท่อน)

วิ.	 ตีณิ		มลานิ		สมาหฏานิ,		ติณฺณํ		มลานํ		สมาหาโรติ		วา		ติมลํ.		(ติ	+	มล)

	 อ.มลทิน	ท.	สาม	ถูกรวบรวมแล้ว,	หรือ	อ.การรวบรวม	ซึ่งมลทิน	ท.	สาม	ชื่อว่าติมล.	(มลทิน	๓)

วิ.	 ตีณิ		ลกฺขณานิ		สมาหฏานิ,		ติณฺณํ		ลกฺขณานํ		สมาหาโรติ		วา		ติลกฺขณํ.		(ติ	+	ลกฺขณ)

	 อ.ลักษณะ	ท.	สาม	ถูกรวบรวมแล้ว,	หรือ	อ.การรวบรวม	ซึ่งลักษณะ	ท.	สาม	ชื่อว่าติลกฺขณ.	(ไตรลักษณ์)

วิ.	 จตฺตาริ		สจฺจานิ		สมาหฏานิ,		จตุนฺนํ		สจฺจานํ		สมาหาโรติ		วา		จตุสฺสจฺจํ.		(จตุ	+	สจฺจ)

	 อ.สัจจะ	ท.	สี่	ถูกรวบรวมแล้ว,	หรือ	อ.การรวบรวม	ซึ่งสัจจะ	ท.	สี่	ชื่อว่าจตุสฺสจฺจ.		(อริยสัจจ์	๔)



743ทิคุสมาสกัณฑ์ ]

วิ.	 จตสฺโส		ทิสา		จตุทฺทิสํ.		(จตุ	+	ทิสา)	(รัสสะ	อา	ที่	ทิสา	เป็น	อ	=	สโร	รสฺโส	นปุํสเก)

	 อ.ทิศ	ท.	สี่	ชื่อว่าจตุทฺทิส.	(ทิศทั้ง	๔)

วิ.	 ปญฺจ		สิกฺขาปทานิ		ปญฺจสิกฺขาปทํ.		(ปญฺจ	+	สิกฺขาปท)

	 อ.สิกขาบท	ท.	ห้า	ชื่อว่าปญฺจสิกฺขาปท.	(สิกขาบท	๕	ข้อ,	ศีล	๕)

วิ.	 ฉ		อายตนานิ		สฬายตนํ.		(ฉ	+	อายตน)	(แปลง	ฉ	เป็น	ส	=	ส	ฉสฺส	วา,	ลง	ลฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 อ.อายตนะ	ท.	หก	ชื่อว่าสฬายตน.	(อายตนะ	๖)

วิ.	 สตฺต		อหา		สตฺตาหํ.		(สตฺต	+	อห)

	 อ.วัน	ท.	เจ็ด	ชื่อว่าสตฺตาห.	(	๗	วัน,	หนึ่งสัปดาห์)

วิ.	 อฏฺ€		สีลานิ		อฏฺ€สีลํ.		(อฏฺ€	+	สีล)

	 อ.ศีล	ท.	แปด	ชื่อว่าอฏฺ€สีล.	(ศีล	๘,	อุโบสถศีล)

วิ.	 นว		โลกุตฺตรา		นวโลกุตฺตรํ.		(นว	+	โลกุตฺตร)

	 อ.โลกุตตรธรรม	ท.	เก้า	ชื่อว่านวโลกุตฺตร.	(โลกุตตรธรรม	๙)

วิ.	 ทส		สีลานิ		ทสสีลํ.		(ทส	+	สีล)

	 อ.ศีล	ท.	สิบ	ชื่อว่าทสสีล.	(ศีล	๑๐)

วิ.	 สตานิ		โยชนานิ		สตโยชนํ.		(สต	+	โยชน)

	 อ.โยชน์	ท.	หนึ่งร้อย	ชื่อว่าสตโยชน.	(ร้อยโยชน์)	(๑	โยชน์	=	๑๖	กิโลเมตร)

๓๕๐. กฺวจิ  สมาสนฺต-คตาน’มการนฺโต.

 อนฺโต  (สโร)	 อ.สระอันเป็นที่สุด	 	 สมาสนฺตคตานํ  (นามานํ)	 แห่งนาม	 ท.	 อันตั้งอยู่ในที่สุดของสมาส		 

อกาโร	แปลงเป็น	ออักษร		โหติ	ย่อมเป็น		กฺวจ	ิในบางอุทาหรณ์.

	 (แปลงสระที่สุดของนามที่ตั้งอยู่ในที่สุดของสมาส	เป็น	อ	ในบางอุทาหรณ์)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	กฺวจิ,	สมาสนฺตคตานํ,	อกาโร,	อนฺโต.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.	ด้วย	“การศัพท์”	ในสูตรนี้	 

ที่เกินมา	 สามารถลง	 กปัจจัย	 ในที่สุดสมาสมีอัพยยีภาวสมาสและพหุพพีหิสมาสเป็นต้นได้	 เช่น	 อาปาณโกฏิกํ	 

(อัพยยีภาวสมาส),	อปุตฺตโก,	อเหตุโก	(พหุพพีหิสมาส)	เป็นต้น	การลง	กปัจจัยนี้	ให้ลงด้วยสูตรโดยตรง.

สูตรนี้มี ๒ นัย คือ 

	 (๑)	นัยที่	๑	ให้แปลงสระที่สุดของนามศัพท์ซึ่งอยู่ท้ายสมาสเป็น	อ		เช่น	ทฺวิรตฺตํ	(ทฺวิ	+	รตฺติ)	เป็นต้น

	 (๒)	นัยที่	๒	ให้ลง	อปัจจัย	และ	กปัจจัย	หลังนามศัพท์ซึ่งอยู่ที่สุดของสมาส	เช่น	ปญฺจควํ,	อปุตฺตโก	เป็นต้น
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วิ.	 ติสฺโส		รตฺติโย		ติรตฺตํ.		(ติ	+	รตฺติ)

	 อ.ราตรี	ท.	สาม	ชื่อว่าติรตฺต.	(สามราตรี)

ทำ	ตัวรูป	ติสฺโส		รตฺติโย  ติรตฺต	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ติ	+	รตฺติ

	 หลัง	ติ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ติ	+	โย,		รตฺติ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ติ	กับ	โย	เป็น	ติสฺโส	 ติ+โย	 	ติสฺโส,	รตฺติ	 =	ติจตุนฺนํ	ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ	

	 หลัง	รตฺติ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ติสฺโส,		รตฺติ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 รตฺติโย	อ.ราตรี	ท.		ติสฺโส	สาม		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ติสฺโสรตฺติโย	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ติสฺโสรตฺติโย	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ติ	+	โย,		รตฺติ	+	โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ติรตฺติ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาส	ชื่อทิคุสมาส	 ติรตฺติ	 =	สงฺขฺยาปุพฺโพ	ทิคุ.

	 ตั้งทิคุสมาส	ชื่อตัปปุริสสมาส	 ติรตฺติ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 สมาหารทิคุ	เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะ	 ติรตฺติ	 =	ทิคุสฺเสกตฺตํ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 ติรตฺตฺ		อิ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลงสระ	อิ	ที่สุดของสมาสเป็น	อ	 ติรตฺตฺ		อิ	 	อ	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ติรตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ติรตฺต	เป็นนาม	 ติรตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ติรตฺต		ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ติรตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ติรตฺต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ติรตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ติรตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ติรตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ติรตฺต.ํ	(สามราตรี)
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ตัวอย่างที่เป็น	สมาหารทิคุสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ติรตฺตํ”	มีดังนี้

วิ.	 เทฺว		รตฺติโย		ทฺวิรตฺตํ.		(ทฺวิ	+	รตฺติ)	(แปลง	อิ	ของรตฺติศัพท์	เป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต)

	 อ.ราตรี	ท.	สอง	ชื่อว่าทฺวิรตฺต.	(๒	ราตรี,	๒	คืน)

วิ.	 เทฺว		องฺคุลิโย		ทฺวงฺคุลํ.		(ทฺวิ	+	องฺคุลิ)	(เพราะสระ	อ	หลัง	ลบสระ	อิ	หน้า	=	สรา	สเร	โลปํ,	แปลง	อิ	เป็น	อ)

	 อ.นิ้ว	ท.	สอง	ชื่อทฺวงฺคุล.	(๒	องคุลี,	๒	นิ้ว)

วิ.	 สตฺต		โคทาวริโย		สตฺตโคทาวรํ.		(สตฺต	+	โคทาวรี)	(แปลง	อี	เป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตฯ)

	 อ.แม่น้ำ	โคทาวรี	ท.	เจ็ด	ชื่อว่าสตฺตโคทาวร.	(แม่น้ำ	โคทาวรี	๗	สาย)

วิ.	 ตาสํ		สมาหาโรติ		วา		สตฺตโคทาวรํ.		(สตฺต	+	โคทาวรี)	(แปลง	อี	เป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตฯ)

	 อ.การรวบรวม	แห่งแม่น้ำ	โคทาวรี	๗	ท.เหล่านั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสตฺตโคทาวร.	(แม่น้ำ	โคทาวรี	๗	สาย)

วิ.	 ปญฺจ		คาโว		ปญฺจควํ.		(ปญฺจ	+	โค)

	 อ.วัว	ท.	ห้าตัว	ชื่อว่าปญฺจคว.	(วัวห้าตัว)

ทำ	ตัวรูป	ปญฺจ		คาโว  ปญฺจคว	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ปญฺจ	+	โค

	 หลัง	ปญฺจ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจ	+	โย,	โค	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจฺ		อ	+	โย,		โค	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.	

	 แปลง	อ	กับ	โย	เป็น	อ	 ปญฺจฺ		อ+โย	 	อ,		โค	=	ปญฺจาทีนมกาโร.

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปญฺจ,		ค	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	โค	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจ,		โค	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	โอ	 ปญฺจ,		คฺ		โอ	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะ	โย	แปลง	โอ	ของโค	เป็น	อาว	 ปญฺจ,		คฺ		โอ อาว	+	โย	=	โยสุ	จ.

	 หลังจากอาวอาเทศ	แปลง	โย	เป็น	โอ	 ปญฺจ,		คฺ		อาว	+	โย โอ	=	ตุศัพท์ใน	ตโต	โยนโม	ตุ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจ,		คฺ		อาวฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจ,		คฺ		อาวฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 ปญฺจ,		คาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 คาโว	อ.วัว	ท.		ปญฺจ	ห้า		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ปญฺจคาโว	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปญฺจคาโว	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปญฺจ	+	โย,		โค	+	โย	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 ปญฺจโค	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาส	ชื่อทิคุสมาส	 ปญฺจโค	 =	สงฺขฺยาปุพฺโพ	ทิคุ.

	 ตั้งทิคุสมาส	ชื่อตัปปุริสสมาส	 ปญฺจโค	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 สมาหารทิคุ	เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะ	 ปญฺจโค	 =	ทิคุสฺเสกตฺตํ.

	 ลง	อปัจจัยที่สุดสมาส	 ปญฺจโค	+	อ	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	โอ	 ปญฺจคฺ		โอ	+	อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	แปลงโอของโคเป็น	อว	 ปญฺจคฺ		โอ	 	อว	+	อ	=	โอ	สเร	จ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจคฺ		อวฺ		อ	+	อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจคฺ		อวฺ		อ	+	อ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ		 ปญฺจคว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ปญฺจคว		เป็นนาม	 ปญฺจคว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปญฺจคว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจคว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปญฺจคว	+	สิ	 	อํ		 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจควฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจควฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปญฺจควํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปญฺจคว.ํ	(วัว	๕	ตัว)	
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๔.๓.๒ อสม�ห�รทิคุสม�ส

วิ.	 ตโย		ภวา		ติภวา.		(ติ	+	ภว)

	 อ.ภพ	ท.	สาม	ชื่อว่าติภว.	(ภพสาม,	โลกสาม)

ทำ	ตัวรูป	ตโย		ภวา  ติภวา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ติ	+	ภว

	 หลัง	ติ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ติ	+	โย,		ภว	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ติ	กับ	โย	เป็น	ตโย	 ติ+โย	 	ตโย,	ภว	 =	ติจตุนฺนํ	ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

	 หลัง	ภว	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ตโย,		ภว	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ตโย,		ภว	+	โย	 	อา	=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ตโย,		ภวฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตโย,		ภวฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ตโย,		ภวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภวา	อ.ภพ	ท.		ตโย	สาม		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 ตโยภวา	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ตโยภวา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ติ	+	โย,		ภว	+	โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ติภว									 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาส	ชื่อทิคุสมาส	 ติภว	 =	สงฺขฺยาปุพฺโพ	ทิคุ.

	 ตั้งทิคุสมาส	ชื่อตัปปุริสสมาส	 ติภว	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 ตั้ง	ติภว	เป็นนาม	 ติภว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ติภว	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ติภว	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ตภว	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 ติภวฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ติภวฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ติภวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ติภวา.	(ภพสาม,	โลกสาม)
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ตัวอย่างที่เป็น	อสมาหารทิคุสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ติภวา”	มีดังนี้

วิ.	 เอโก		จ		โส		ปุคฺคโล		จาติ		เอกปุคฺคโล.		(เอก	+	ปุคฺคล)

	 อ.หนึ่งด้วย	อ.หนึ่งนั้น	เป็นบุคคลด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอกปุคฺคล.	(บุคคลหนึ่ง)

วิ.	 เอโก		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		เอกธมฺโม.		(เอก	+	ธมฺม)

	 อ.หนึ่งด้วย	อ.หนึ่งนั้น	เป็นธรรมด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอกธมฺม.	(ธรรมอย่างหนึ่ง)

วิ.	 เอโก		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		เอกปุตฺโต.		(เอก	+	ปุตฺต)

	 อ.หนึ่งด้วย	อ.หนึ่งนั้น	เป็นบุตรด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอกปุตฺต.	(บุตรหนึ่งคน)

วิ.	 จตสฺโส		ทิสา		จตุทฺทิสา.		(จตุ	+	ทิสา)

	 อ.ทิศ	ท.	สี่	ชื่อว่าจตุทฺทิสา.	(ทิศ	๔	ทิศ)

วิ.	 ทสสหสฺสานิ		จกฺกวาฬานิ		ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ.		(ทสสหสฺส	+	จกฺกวาฬ)

	 อ.จักรวาล	ท.	หนึ่งหมื่น	ชื่อว่าทสสหสฺสจกฺกวาฬ.	(หมื่นจักรวาล)

จบ	ทิคุสมาส
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๔.๔ ตัปปุริสสม�ส

 ตัปปุริสสมาส  คือ	สมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน	มีวิเคราะห์ว่า	“ตสฺส		ปุริโส		ตปฺปุริโส”.	บุรุษ	ของพระราชา

นั้น	ชื่อว่าตปฺปุริส.	“ตปฺปุริโส		วิยาติ		ตปฺปุริโส”	สมาสอันเหมือนกับตัปปุริสศัพท์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตัปปุริส,	สมาส

ที่มีบทหลังเป็นประธานเหมือน	“ตปฺปุริส”นั้น	ชื่อว่าตัปปุริสสมาส.		ตัปปุริสสมาสนี้มี	๘	ประการ	ตามอรรถของวิภัตติ 

มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น	

ตัปปุริสสมาส มี ๘ ประการ คือ

	 (๑)	ทุติยาตปฺปุริส		คือ	ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ		เช่น		ธมฺมํ		นิสฺสิโต		ธมฺมนิสฺสิโต. 

อ.ผู้อาศัยแล้ว	ซึ่งธรรม	ชื่อว่าธมฺมนิสฺสิต.	(ผู้อาศัยธรรม)

	 (๒)	 ตติยาตปฺปุริส	คือ	ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยตติยาวิภัตติ		เช่น		พุทฺเธน		เทสิโต		พุทฺธเทสิโต, 

ธมฺโม.	อ.พระธรรม	อันพระพุทธเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	ชื่อว่าพุทฺธเทสิต.	(พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว)

	 (๓)	จตุตฺถีตปฺปุริส		คือ	ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ		เช่น		กถินสฺส		ทุสฺสํ		กถินทุสฺสํ.		

อ.ผ้า	เพื่อกฐิน	ชื่อว่ากถินทุสฺส.	(ผ้าเพื่อกฐิน)

	 (๔)	ปญฺจมีตปฺปุริส	 	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยปัญจมีวิภัตติ	 เช่น	 	 สพฺพภเวหิ	 	 นิสฺสโฏ		

สพฺพภวนิสฺสโฏ.	อ.ผู้สลัดออกแล้ว	จากภพทั้งปวงทั้งหลาย	ชื่อว่าสพฺพภวนิสฺสฏ.	(ผู้สลัดออกจากภพทั้งปวง)

	 (๕)	ฉฏฺ€ีตปฺปุริส		คือ	ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ		เช่น		พุทฺธสฺส		สาวโก		พุทฺธสาวโก. 

อ.สาวก	ของพระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธสาวก	(สาวกของพระพุทธเจ้า),		ชินสฺส		วจนํ		ชินวจนํ.		อ.พระดำ	รัส	ของพระ

ชินเจ้า	ชื่อว่าชินวจน.	(พระดำ	รัสของพระชินเจ้า)

	 (๖)	 สตฺตมีตปฺปุริส	คือ	ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ		เช่น		จกฺขุมฺหิ		นิสฺสิตํ		วิญฺญาณํ		

จกฺขุวิญฺญาณํ.		อ.วิญญาณ	อันอาศัยแล้ว	ในจักษุ	ชื่อว่าจกฺขุวิญฺญาณ.	(วิญญาณอันอาศัยในจักษุ,	จักษุวิญญาณ)

	 (๗)	อมาทิปรตปฺปุริส	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติเป็นต้นนั้น	 เมื่อรูปสำ	เร็จ	 

จะมีการสลับตำ	แหน่งที่ตั้งของบท		เช่น		อนฺตํ		อติกฺกนฺตํ		อจฺจนฺตํ.	อ.กรรมอันเกิน	ซึ่งที่สุด	ชื่อว่าอจฺจนฺต.	(กรรม 

อันเกินขอบเขต),		มาสสฺส		อทฺธํ		อทฺธมาสํ,		มาสทฺธํ.	อ.กึ่ง	แห่งเดือน	ชื่อว่าอทฺธมาส,	มาสทฺธ.	(กึ่งเดือน)

	 (๘)	อโลปตปฺปุริส	 คือ	 ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติเป็นต้นนั้น	 แต่เมื่อรูปสำ	เร็จ	 

จะไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า	เป็นประเภทอลุตตสมาส		เช่น		ชุตึ		ธาเรตีติ		ชุตินฺธโร.	ย่อมทรงไว้	ซึ่งความรุ่งเรือง	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชุตินฺธร.	(ผู้ทรงความรุ่งเรือง),		ปรสฺส		ปทํ		ปรสฺสปทํ.	อ.บท	เพื่อผู้อื่น	ชื่อว่าปรสฺสปท.	(บทเพื่อผู้อื่น) 
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	 	 																								คาถาสรุป	ตัปปุริสสมาส	๘	อย่าง

  ทุติยาทิปุพฺพา  ฉธา เอโกว  จ  อมาทิโก

  อลุตฺโต  จ  สมาโส  จ เญยฺโย  ตปฺปุริโสฏฺ€ธา.  (รูป.ฏีกา)

พึงทราบว่าตัปปุริสสมาสมี	 ๘	 ประการ	 คือ	 ทุติยาตัปปุริสสมาส,	  

ตติยาตัปปุริสสมาส,	 จตุตถีตัปปุริสสมาส,	 ปัญจมีตัปปุริสสมาส,	  

ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	 สัตตมีตัปปุริสสมาส,	 อมาทิปรตัปปุริสสมาส	 และ 

อโลปตัปปุริสสมาส		

๓๕๑. อ’มาทโย  ปร-ปเทภิ.

 อมาทโย  (สทฺทา)	อ.ศัพท์	ท.	อันมี	อํวิภัตติเป็นต้นเป็นที่สุด	 	สมสฺยนฺเต	ย่อมถูกย่อ	 	ปรปเทภิ	กับด้วย 

บทหลัง	ท.,		โส  ปทคโณ	อ.หมู่บทนั้น		สมาโส	เป็นสมาส		ตปฺปุริโส	มีชื่อว่าตัปปุริส		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (หมู่บทที่มี	อํวิภัตติเป็นต้นเป็นที่สุด	ย่อมถูกย่อกับบทหลัง	และหมู่บทที่ย่อแล้วนั้น	มีชื่อว่าตัปปุริสสมาส)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	สัญญาสูตร.

วิภาสาศัพท์ แสดงวิธี ๓ อย่าง คือ

	 (๑)		นิจฺจวิธิ		แสดงวิธีที่ต้องทำ	เป็นสมาสแน่นอน	ตัวอย่าง	ตั้งแต่	กมฺมกาโร	ถึง	สจฺจวาที.

	 (๒)		อนิจฺจวิธิ		แสดงวิธีที่ไม่แน่นอน	ทำ	เป็นสมาสก็ได้	ไม่ทำ	สมาสก็ได้	เช่น		อรญฺญคโต,		อรญฺญํ		คโต.

	 (๓)		อสนฺตวิธิ		แสดงวิธีที่ไม่มีการทำ	เป็นสมาส	เช่น	ศัพท์ที่มีกิตก์ปัจจัยเป็นที่สุดมี	ตวนฺตุปัจจัยเป็นต้น



751ตัปปุริสสมาสกัณฑ์ ]

๔.๔.๑ ทุติย�ตัปปุริสสม�ส

 ทุติยาตัปปุริสสมาส	 ทำ	สมาสกับศัพท์หลังมี	 คต-ไปแล้ว,	 ถึงแล้ว,	 นิสฺสิต-อาศัยแล้ว,	 อตีต-ล่วงไปแล้ว,	 

อติกฺกนฺต-ก้าวล่วงแล้ว,	ปตฺต-ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว,	อาปนฺน-เข้าแล้ว,	ถึงแล้ว,	ต้องแล้ว	เป็นต้น

วิ.	 สรณํ		คโต		สรณคโต.		(สรณ	+	คต)

	 อ.ผู้ถึงแล้ว	ซึ่งสรณะ	ชื่อว่าสรณคต.	(ผู้ถึงสรณะ)

ทำ	ตัวรูป	สรณํ		คโต	 สรณคโต	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สรณ	+	คต

	 หลัง	สรณ	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 สรณ	+	อํ,		คต	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 สรณฺ		อ	+	อํ,		คต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สรณฺ		อ	+	อํ,		คต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สรณํ,		คต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	คต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สรณํ,		คต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สรณํ,		คต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สรณํ,		คตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สรณํ,		คตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สรณํ,	คโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 คโต	อ.ผู้ถึงแล้ว	สรณํ	ซึ่งสรณะ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 สรณํคโต	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สรณํคโต	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สรณ	+	อํ,		คต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สรณคต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	สรณคต	เป็นนาม	 สรณคต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สรณคต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สรณคต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สรณคต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สรณคตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สรณคตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สรณคโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	สรณคโต.	(ผู้ถึงสรณะ)

ตัวอย่างที่เป็น	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สรณคโต”	มีดังนี้

วิ.	 อรญฺญํ		คโต		อรญฺญคโต.		(อรญฺญ	+	คต)

	 อ.ผู้ไปแล้ว	สู่ป่า	ชื่อว่าอรญฺญคต.	(ผู้ไปแล้วสู่ป่า,	ผู้ไปป่า)

วิ.	 ภูมึ		คโต		ภูมิคโต.		(ภูมิ	+	คต)

	 อ.ผู้ไปแล้ว	สู่แผ่นดิน	ชื่อว่าภูมิคต.	(ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน,ผู้ไปสู่แผ่นดิน)

วิ.	 ธมฺมํ		นิสฺสิโต		ธมฺมนิสฺสิโต.		(ธมฺม	+	นิสฺสิต)

	 อ.ผู้อาศัยแล้ว	ซึ่งธรรม	ชื่อว่าธมฺมนิสฺสิต.	(ผู้อาศัยแล้วซึ่งธรรม,	ผู้อาศัยธรรม,	ผู้อาศัยเหตุ)

วิ.	 อตฺถํ		นิสฺสิโต		อตฺถนิสฺสิโต.		(อตฺถ	+	นิสฺสิต)

	 อ.ผู้อาศัยแล้ว	ซึ่งอรรถ	ชื่อว่าอตฺถนิสฺสิต.	(ผู้อาศัยแล้วซึ่งอรรถ,	ผู้อาศัยอรรถ,	ผู้อาศัยผล)

วิ.	 ภวํ		อตีโต		ภวาตีโต.		(ภว	+	อตีต)	(เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	=	สรา	สเร	โลปํ,	ทีฆะสระหลัง	=	ทีฆํ)

	 ล่วงแล้ว	ซึ่งภพ	ชื่อว่าภวาตีต.	(ผู้ล่วงแล้วซึ่งภพ,	ผู้ล่วงภพ)

วิ.	 กาลํ		อตีโต		กาลาตีโต.		(กาล	+	อตีต)

	 ล่วงแล้ว	ซึ่งกาล	ชื่อว่ากาลาตีต.	(ผู้ล่วงแล้วซึ่งกาลเวลา,	ผู้ล่วงกาลเวลา)

วิ.	 ปมาณํ		อติกฺกนฺตํ		ปมาณาติกฺกนฺตํ.		(ปมาณ	+	อติกฺกนฺต)

	 ล่วงเลยแล้ว	ซึ่งประมาณ	ชื่อว่าปมาณาติกฺกนฺต.	(ผู้ล่วงแล้วซึ่งประมาณ,	ผู้ล่วงเลยประมาณ)

วิ.	 โลกํ		อติกฺกนฺตํ		โลกาติกฺกนฺตํ.		(โลก	+	อติกฺกนฺต)

	 ล่วงเลยแล้ว	ซึ่งโลก	ชื่อว่าโลกาติกฺกนฺต.	(ผู้ล่วงเลยแล้วซึ่งโลก,	ผู้ล่วงเลยโลก)

วิ.	 สุขํ		ปตฺโต		สุขปฺปตฺโต.		(สุข	+	ปตฺต)	(ปฺ	สทิสเทวภาวะ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน)

	 อ.ผู้ถึงแล้ว	ซึ่งความสุข	ชื่อว่าสุขปฺปตฺต.	(ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข,	ผู้ถึงความสุข,	ผู้ประสบความสุข)

วิ.	 ทุกฺขํ		ปตฺโต		ทุกฺขปฺปตฺโต.		(ทุกฺข	+	ปตฺต)

	 อ.ผู้ถึงแล้ว	ซึ่งความทุกข์	ชื่อว่าทุกฺขปฺปตฺต.	(ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์,	ผู้ถึงความทุกข์,	ผู้ประสบความทุกข์)

วิ.	 โสตํ		อาปนฺโน		โสตาปนฺโน.		(โสต	+	อาปนฺน)

	 อ.ผู้ถึงแล้ว	ซึ่งกระแส(คืออริยมรรค)	ชื่อว่าโสตาปนฺน.	(ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส,	ผู้ถึงกระแส,	พระโสดาบัน)
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วิ.	 นิโรธํ		สมาปนฺโน		นิโรธสมาปนฺโน.		(นิโรธ	+	สมาปนฺน)

	 อ.ผู้เข้าถึงแล้ว	ซึ่งนิโรธ	ชื่อว่านิโรธสมาปนฺน.	(ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งนิโรธ,	ผู้เข้านิโรธสมาบัติ)

วิ.	 รถํ		อารูฬฺโห		รถารูฬฺโห.		(รถ	+	อารูฬฺห)

	 อ.ผู้ขึ้นแล้ว	สู่รถ	ชื่อว่ารถารูฬฺห.	(ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ,	ผู้ขึ้นสู่รถ)

วิ.	 สพฺพรตฺตึ		โสภโน		สพฺพรตฺติโสภโน.		(สพฺพรตฺติ	+	โสภน)

	 อ.ผู้งาม	ตลอดราตรีทั้งปวง	ชื่อว่าสพฺพรตฺติโสภน.	(ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง)

วิ.	 มุหุตฺตํ		สุขํ		มุหุตฺตสุขํ.		(มุหุตฺต	+	สุข)	

	 อ.ความสุข	สิ้นชั่วครู่หนึ่ง	ชื่อว่ามุหุตฺตสุข.	(ความสุขชั่วครู่,	ความสุขชั่วขณะ)

วิ.	 กมฺมํ		กโรตีติ		กมฺมกาโร.		(กมฺม	+	การ)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมกระทำ		ซึ่งการงาน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากมฺมการ.	(ผู้กระทำ	ซึ่งการงาน,	ผู้ทำ	งาน)

ทำ	ตัวรูป	กมฺมํ		กโรตีติ	 กมฺมกาโร	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กมฺม	+	การ	

	 หลัง	กมฺม	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 กมฺม	+	อํ,		การ	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 กมฺมฺ		อ	+	อํ,		การ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กมฺมฺ		อ	+	อํ,		การ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กมฺมํ,		การ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 กโรติ	ย่อมกระทำ			กมฺมํ	ซึ่งการงาน		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 กมฺมํการ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 กมฺมํการ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 กมฺม	+	อํ,		การ		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กมฺมการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	กมฺมการ	เป็นนาม	 กมฺมการ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กมฺมการ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กมฺมการ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กมฺมการ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 กมฺมการฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กมฺมการ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กมฺมกาโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กมฺมกาโร.	(ผู้ทำ	การงาน)
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ตัวอย่างที่เป็น	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“กมฺมกาโร”	มีดังนี้

วิ.	 กุมฺภํ		กโรตีติ		กุมฺภกาโร.		(กุมฺภ	+	การ)

	 ย่อมกระทำ		ซึ่งหม้อ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุมฺภการ.	(ผู้ทำ	หม้อ,	ช่างปั้นหม้อ)

วิ.	 อตฺถํ		กาเมตีติ		อตฺถกาโม.		(อตฺถ	+	กาม)

	 ย่อมใคร่	ซึ่งประโยชน์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอตฺถกาม.	(ผู้ใคร่ประโยชน์)

วิ.	 ธมฺมํ		กาเมตีติ		ธมฺมกาโม.		(ธมฺม	+	กาม)

	 ย่อมใคร่	ซึ่งธรรม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธมฺมกาม.	(ผู้ใคร่ธรรม)

วิ.	 ธมฺมํ		ธาเรตีติ		ธมฺมธโร.		(ธมฺม	+	ธร)

	 ย่อมทรงไว้	ซึ่งธรรม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธมฺมธร.	(ผู้ทรงธรรม)

วิ.	 วินยํ		ธาเรตีติ		วินยธโร.		(วินย	+	ธร)

	 ย่อมทรงไว้	ซึ่งวินัย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวินยธร.	(ผู้ทรงวินัย)

วิ.	 สจฺจํ		วทิตํ		สีลมสฺสาติ		สจฺจวาที.		(สจฺจ	+	วาที)

	 อ.อันกล่าว	ซึ่งความจริง	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสจฺจวาที.	(ผู้กล่าวความ

จริงเป็นปกติ)

	 หมายเหตุ	:	เฉพาะที่เป็นกิตันตสมาสทั้งหมด	บทหลังไม่ต้องลงวิภัตติ	เพราะใช้กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์	

มาตั้งวิเคราะห์	ซึ่งไม่ใช่เป็นบทของตัวเอง	และเมื่อทำ	เป็นสมาสแล้ว	ก็ไม่ต้องลบวิภัตติและไม่ต้องเป็นปกติบทหลัง

	 คำ	ว่า	“กิตันตสมาส”	มาจาก	“กิต	+	อนฺต	+	สมาส”	หมายความว่า	สมาสที่มีกิตอยู่สุดท้าย	เช่น	กมฺมกาโร 

ศัพท์เดิมมาจาก	 “กมฺมสทฺทูปปท	 +	 กรธาตุ	 +	 ณปัจจัย”	 ศัพท์หลังเป็นการสร้างคำ	ศัพท์ของกิตก์	 คือ	 มาจากธาตุ	

และปัจจัย	 เมื่อสำ	เร็จเป็นกิตก์แล้ว	จึงจะมาทำ	ขั้นตอนของสมาสอีกที	และบทที่เป็นกิตันตสมาส	ส่วนใหญ่จะเป็นสมาส

แน่นอน	หมายความว่า	ต้องเข้าสมาสกันแน่นอน	ไม่มีรูปเป็นวากยะปรากฏให้เห็นในพระบาลี	

จบ ทุติยาตัปปุริสสมาส
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๔.๔.๒ ตติย�ตัปปุริสสม�ส

 ตติยาตัปปุริสสมาส	ทำ	สมาสกับศัพท์หลังมีศัพท์ที่มีกิตปัจจัยเป็นที่สุด,	ปุพฺพ-ก่อน,	สทิส-เหมือน,	สม-เสมอ,		

ศัพท์อันมีอรรถว่าพร่อง (วิกล), หย่อน (อูน), กลห-การทะเลาะ,	นิปุณ-ละเอียด,	มิสฺส-ผสม	และ	สขิล-อ่อนหวาน	

เป็นต้น

วิ.	 พุทฺเธน		เทสิโต		พุทฺธเทสิโต,		ธมฺโม.		(พุทฺธ	+	เทสิต)

	 อ.ธรรม	อัน-อันพระพุทธเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	ชื่อว่าพุทฺธเทสิต.	(อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว)

ทำ	ตัวรูป	พุทฺเธน		เทสิโต	 พุทฺธเทสิโต	 ศัพท์เดิมคือ	 =	พุทฺธ	+	เทสิต

	 หลัง	พุทฺธ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 พุทฺธ	+	นา,		เทสิต	 =	กตฺตริ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 พุทฺธ	+	นา	 	เอน,		เทสิต	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อ	 พุทฺธฺ		อ	+	เอน,		เทสิต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พุทฺธฺ		อ	+	เอน,		เทสิต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 พุทฺเธน,		เทสิต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เทสิต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พุทฺเธน,		เทสิต		+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 พุทฺเธน,		เทสิต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 พุทฺเธน,		เทสิตฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พุทฺเธน,		เทสิตฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 พุทฺเธน,		เทสิโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 (ธมฺโม)	อ.พระธรรม	พุทฺเธน	อันพระพุทธเจ้า	เทสิโต	ทรงแสดงแล้ว		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 พุทฺเธนเทสิโต	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 พุทฺเธนเทสิโต	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 พุทฺธ	+	นา,		เทสิต	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 พุทฺธเทสิต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	พุทฺธเทสิต	เป็นนาม	 พุทฺธเทสิต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	พุทฺธเทสิต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พุทฺธเทสิต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 พุทฺธเทสิต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.
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	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 พุทฺธเทสิตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พุทฺธเทสิตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 พุทฺธเทสิโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พุทฺธเทสิโต.	(อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว)

ตัวอย่างที่เป็น	ตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“พุทฺธเทสิโต”	มีดังนี้

วิ.	 ชิเนน		เทสิโต		ชินเทสิโต,		ธมฺโม.		(ชิน	+	เทสิต)

	 อ.ธรรม	อัน-อันพระชินเจ้า	ทรงแสดงแล้ว	ชื่อว่าชินเทสิต.	(อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว)

วิ.	 สตฺถารา		วณฺณิโต		สตฺถุวณฺณิโต,		ภิกฺขุ.		(สตฺถุ	+	วณฺณิต)

	 อ.ภิกษุ	ผู้-อันพระศาสดา	ทรงสรรเสริญแล้ว	ชื่อว่าสตฺถุวณฺณิต.	(ผู้ที่พระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว)

วิ.	 วิญฺญูหิ		ครหิโต		วิญฺญุครหิโต,	ปุคฺคโล.		(วิญฺญู	+	ครหิต)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.บุคคล	ผู้-อันบัณฑิต	ท.	ติเตียนแล้ว	ชื่อว่าวิญฺญุครหิต.	(ผู้ถูกบัณฑิตติเตียน)

วิ.	 วิญฺญูหิ		ปสตฺโถ		วิญฺญุปฺปสตฺโถ,		ปุคฺคโล.		(วิญฺญู	+	ปสตฺถ)

	 อ.บุคคล	ผู้-อันบัณฑิต	ท.	สรรเสริญแล้ว	ชื่อว่าวิญฺญุปฺปสตฺถ.	(ผู้ที่บัณฑิตสรรเสริญ)

วิ.	 อิสฺสเรน		กตํ		อิสฺสรกตํ,		กมฺมํ.		(อิสฺสร	+	กต)

	 อ.กรรม	อัน-	อันบุคคลผู้เป็นใหญ่	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าอิสฺสรกต.	(กรรมอันผู้เป็นใหญ่กระทำ	)

วิ.	 สยํ		กตํ		สยํกตํ,		กมฺมํ.		(สยํ	+	กต)

	 อ.กรรม	อัน-	อันตนเอง	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าสยํกต.	(กรรมที่ถูกตนเองกระทำ	)

วิ.	 สุเกหิ		อาหฏํ		สุกาหฏํ,		ธญฺญํ.		(สุก	+	อาหฏ)

	 อ.ข้าวเปลือก	อัน-	อันนกแก้ว	ท.	นำ	มาแล้ว	ชื่อว่าสุกาหฏ.	(ข้าวเปลือกที่ถูกนกแก้วนำ	มา)

วิ.	 รญฺญา		หโต		ราชหโต,		ปุริโส.		(ราช	+	หต)

	 อ.บุรุษ	ผู้-	อันพระราชา	ทรงเบียดเบียนแล้ว	ชื่อว่าราชหต.	(ผู้ถูกพระราชาเบียดเบียน)

วิ.	 โรเคน		ปีฬิโต		โรคปีฬิโต,		ปุริโส.		(โรค	+	ปีฬิต)

	 อ.บุรุษ	ผู้-	อันโรค	เบียดเบียนแล้ว	ชื่อว่าโรคปีฬิต.	(ผู้ถูกโรคเบียดเบียน)

วิ.	 อคฺคินา		ทฑฺโฒ		อคฺคิทฑฺโฒ,		ปุคฺคโล.		(อคฺคิ	+	ทฑฺฒ)

	 อ.บุคคล	ผู้-	อันไฟ	ไหม้แล้ว	ชื่อว่าอคฺคิทฑฺฒ.	(ผู้ถูกไฟไหม้)
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วิ.	 สปฺเปน		ทฏฺโ€		สปฺปทฏฺโ€,		ปุคฺคโล.		(สปฺป	+	ทฏฺ€)

	 อ.บุคคล	ผู้-	อันงู	กัดแล้ว	ชื่อว่าสปฺปทฏฺ€.	(ผู้ถูกงูกัด)

วิ.	 สลฺเลน		วิทฺโธ		สลฺลวิทฺโธ,		ปุคฺคโล.		(สลฺล	+	วิทฺธ)

	 อ.บุคคล	ผู้-	อันลูกศร	แทงแล้ว	ชื่อว่าสลฺลวิทฺธ.	(ผู้ถูกลูกศรแทง)

วิ.	 อิจฺฉาย		อปกโต		อิจฺฉาปกโต,		ปุคฺคโล.		(อิจฺฉา	+	อปกต)

	 อ.บุคคล	ผู้-	อันความอยาก	ครอบงำ	แล้ว	ชื่อว่าอิจฺฉาปกต.	(ผู้ถูกความอยากครอบงำ	)

วิ.	 สีเลน		สมฺปนฺโน		สีลสมฺปนฺโน,		ภิกฺขุ.		(สีล	+	สมฺปนฺน)

	 อ.ภิกษุ	ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ด้วยศีล	ชื่อว่าสีลสมฺปนฺน.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล)

วิ.	 สุเขน		สหคตํ		สุขสหคตํ,		จิตฺตํ.		(สุข	+	สหคต)

	 อ.จิต	อันเป็นไปกับ	ด้วยความสุข	ชื่อว่าสุขสหคต.	(จิตที่เป็นไปกับด้วยความสุข)

วิ.		 ญาเณน		สมฺปยุตฺตํ		ญาณสมฺปยุตฺตํ,		จิตฺตํ.		(ญาณ	+	สมฺปยุตฺต)

	 อ.จิต	อันประกอบแล้ว	ด้วยญาณ	ชื่อว่าญาณสมฺปยุตฺต.	(ประกอบด้วยญาณ)

วิ.	 มิตฺเตน		สํสคฺโค		มิตฺตสํสคฺโค,		ปุคฺคโล.		(มิตฺต	+	สํสคฺค)

	 อ.บุคคล	ผู้คลุกคลี	กับด้วยมิตร	ชื่อว่ามิตฺตสํสคฺค.	(ผู้คลุกคลีด้วยมิตร)

วิ.	 ปิเยหิ		วิปฺปโยโค		ปิยวิปฺปโยโค.		(ปิย	+	วิปฺปโยค)

	 อ.การไม่ประกอบ	ด้วยบุคคลผู้เป็นที่รัก	ท.	ชื่อว่าปิยวิปฺปโยค.	(พลัดพรากด้วยบุคคลผู้เป็นที่รัก)

วิ.	 ชาติยา		ถทฺโธ		ชาติตฺถทฺโธ,		ปุคฺคโล.		(ชาติ	+	ถทฺธ)

	 อ.บุคคล	ผู้กระด้าง	โดยชาติ	ชื่อว่าชาติตฺถทฺธ.	(ผู้กระด้างโดยชาติกำ	เนิด)

วิ.	 คุเณน		หีโน		คุณหีโน,		ปุคฺคโล.		(คุณ	+	หีน)

	 อ.บุคคล	ผู้เลว	ด้วยคุณ	ชื่อว่าคุณหีน.	(ผู้เลวด้วยคุณ)

วิ.	 คุเณน		วุฑฺโฒ		คุณวุฑฺโฒ,		ปุคฺคโล.		(คุณ	+	วุฑฺฒ)

	 อ.บุคคล	ผู้เจริญ	ด้วยคุณ	ชื่อว่าคุณวุฑฺฒ.	(ผู้เจริญด้วยคุณ)

วิ.	 จตุวคฺเคน		กรณียํ		จตุวคฺคกรณียํ,		กมฺมํ.		(จตุวคฺค	+	กรณีย)

	 อ.กรรม	อัน-อันสงฆ์จตุวรรค	พึงกระทำ		ชื่อว่าจตุวคฺคกรณีย.	(กรรมที่สงฆ์จตุวรรคพึงกระทำ	)

วิ.	 จตุวคฺคาทินา		กตฺตพฺพํ		จตุวคฺคาทิกตฺตพฺพํ,		กมฺมํ.		(จตุวคฺคาทิ	+	กตฺตพฺพ)

	 อ.กรรม	อัน-อันสงฆ์จตุวรรคเป็นต้น	พึงกระทำ		ชื่อว่าจตุวคฺคาทิกตฺตพฺพ.	(กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นพึง 

	 กระทำ	)



758 รูปสิทธิทีปนี [ ๔.สมาส

วิ.	 กาเกหิ		เปยฺยา		กากเปยฺยา,		นที.		(กาก	+	เปยฺย)

	 อ.แม่น้ำ		อันกา	ท.	พึงดื่ม	ชื่อว่ากากเปยฺยา.	(แม่น้ำ	ที่พวกกาพึงดื่ม)

วิ.	 อุเรน		คจฺฉตีติ		อุรโค.	(อุร	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	กฺวิ)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมไป	ด้วยอก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุรค.	(งู)	(ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ	=	ธาตฺวนฺตสฺสฯ,	ลบกฺวิปัจจัย)

วิ.	 ปาเทน		ปิวตีติ		ปาทโป.		(ปาท	+	ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	อ)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมดื่ม	ด้วยราก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาทป.	(ต้นไม้)

วิ.	 มาเสน		ปุพฺโพ		มาสปุพฺโพ.		(มาส	+	ปุพฺพ)

	 อ.ผู้ก่อน	ด้วยเดือน	ชื่อว่ามาสปุพฺพ.	(ผู้ก่อนด้วยเดือน)

วิ.	 มาตุยา		สทิโส		มาตุสทิโส.		(มาตุ	+	สทิส)

	 อ.ผู้เช่นกัน	กับด้วยมารดา	ชื่อว่ามาตุสทิส.	(ผู้เช่นกับด้วยมารดา)

วิ.	 ปิตรา		สโม		ปิตุสโม.		(ปิตุ	+	สม)

	 อ.ผู้เสมอ	ด้วยบิดา	ชื่อว่าปิตุสม.	(ผู้เสมอด้วยบิดา)

วิ.	 เอเกน		อูนวีสติ		เอกูนวีสติ.		(เอก	+	อูนวีสติ)

	 อ.ยี่สิบอันหย่อน	ด้วยหนึ่ง	ชื่อว่าเอกูนวีสติ.	(ยี่สิบหย่อนหนึ่ง,	สิบเก้า)

วิ.	 สีเลน		วิกโล		สีลวิกโล.		(สีล	+	วิกล)

	 อ.ผู้บกพร่อง	ด้วยศีล	ชื่อว่าสีลวิกล.	(ผู้บกพร่องด้วยศีล)

วิ.	 อสินา		กลโห		อสิกลโห.		(อสิ	+	กลห)

	 อ.ความทะเลาะ	เพราะดาบ	ชื่อว่าอสิกลห.	(ทะเลาะเพราะดาบ)

วิ.	 วาจาย		นิปุโณ		วาจานิปุโณ.		(วาจา	+	นิปุณ)

	 อ.ผู้นุ่มนวล	ด้วยวาจา	ชื่อว่าวาจานิปุณ.	(ผู้นุ่มนวลด้วยวาจา)

วิ.	 ยาวกาลิเกน		สํมิสฺสํ		ยาวกาลิกสํมิสฺสํ,		โภชนํ.		(ยาวกาลิก	+	สํมิสฺส)

	 อ.โภชนะ	อันผสม	ด้วยยาวกาลิกวัตถุ	ชื่อว่ายาวกาลิกสํมิสฺส.	(โภชนะที่ผสมด้วยยาวกาลิกวัตถุ)

วิ.	 วาจาย		สขิโล		วาจาสขิโล.		(วาจา	+	สขิล)

	 อ.ผู้อ่อนหวาน	ด้วยวาจา	ชื่อว่าวาจาสขิล.	(ผู้อ่อนหวานด้วยวาจา)

วิ.	 สตฺถารา		สทิโส		สตฺถุกปฺโป.	(สตฺถุ	+	กปฺป)

	 อ.ผู้เช่น	กับด้วยพระศาสดา	ชื่อว่าสตฺถุกปฺป.	(ผู้เช่นกับด้วยพระศาสดา)
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วิ.	 ปุญฺเญน		อตฺถิโก		ปุญฺญตฺถิโก.		(ปุญฺญ	+	อตฺถิก)

	 อ.ผู้มีความต้องการ	ด้วยบุญ	ชื่อว่าปุญฺญตฺถิก.	(ผู้มีความต้องการด้วยบุญ)

วิ.	 คุเณน		อธิโก		คุณาธิโก.		(คุณ	+	อธิก)

	 อ.ผู้ยิ่ง	ด้วยคุณ	ชื่อว่าคุณาธิก.	(ผู้ยิ่งด้วยคุณ)

วิ.	 คุเฬน		สํสฏฺโ€		โอทโน		คุโฬทโน.		(คุฬ	+	โอทน)	(เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	=	สรา	สเร	โลปํ)	

	 อ.ข้าวสุก	อันระคนแล้ว	ด้วยน้ำ	อ้อยงบ	ชื่อว่าคุโฬทน.	(ข้าวสุกระคนด้วยน้ำ	อ้อยงบ)	(มชฺเฌโลปสมาส)

วิ.	 ขีเรน		สํสฏฺโ€		โอทโน		ขีโรทโน.		(ขีร	+	โอทน)	(มชฺเฌโลปสมาส)

	 อ.ข้าวสุก	อันระคนแล้ว	ด้วยน้ำ	นม	ชื่อว่าขีโรทน.	(ข้าวสุกระคนด้วยน้ำ	นม)

วิ.	 อสฺเสน		ยุตฺโต		รโถ		อสฺสรโถ.		(อสฺส	+	รถ)	(มชฺเฌโลปสมาส)

	 อ.รถ	อันถูกประกอบแล้ว(อันเทียมแล้ว)	ด้วยม้า	ชื่อว่าอสฺสรถ.	(รถเทียมม้า)

วิ.	 มคฺเคน		ยุตฺตํ		จิตฺตํ		มคฺคจิตฺตํ.		(มคฺค	+	จิตฺต)	(มชฺเฌโลปสมาส)

	 อ.จิต	อันประกอบแล้ว	ด้วยมรรค	ชื่อว่ามคฺคจิตฺต.	(จิตที่ประกอบด้วยมรรค)

วิ.	 ชมฺพุยา		ปญฺญาโต		ลกฺขิโต		ทีโป		ชมฺพุทีโป.		(ชมฺพู	+	ทีป)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ทวีป	อันถูกจดจำ	แล้ว	ด้วยต้นหว้า	ชื่อว่าชมฺพุทีป.	(ทวีปที่ถูกจดจำ	ด้วยต้นหว้า,	ชมพูทวีป)	(มชฺเฌโลปสมาส)

วิ.	 เอเกน		อธิกา		ทส		เอกาทส.		(เอก	+	ทส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยหนึ่ง	ชื่อว่าเอกาทส.	(สิบอันยิ่งด้วยหนึ่ง,	สิบเอ็ด)

วิ.	 ชาติยา		อนฺโธ		ชจฺจนฺโธ.	(ชาติ+อนฺธ)(แปลง	อิ	เป็น	ย,	ตฺย	เป็น	จ	=ยวตํ	ตลนฯ,	รัสสะอาเป็น	อ	=รสฺสํ,	ซ้อน	จฺ) 

	 อ.ผู้บอด	โดยกำ	เนิด	ชื่อว่าชจฺจนฺธ.	(ผู้บอดโดยกำ	เนิด)

วิ.	 ปกติยา		เมธาวี		ปกติเมธาวี,		ปุริโส.		(ปกติ	+	เมธาวี)

	 อ.บุรุษ	ผู้มีปัญญา	โดยปกติ	ชื่อว่าปกติเมธาวี.	(ผู้มีปัญญาโดยปกติ)

จบ ตติยาตัปปุริสสมาส
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๔.๔.๓ จตุตถีตัปปุริสสม�ส

วิ.	 กถินสฺส		ทุสฺสํ		กถินทุสฺสํ.		(กถิน	+	ทุสฺส)

	 อ.ผ้า	เพื่อกฐิน	ชื่อว่ากถินทุสฺส.	(ผ้าเพื่อกฐิน)

ทำ	ตัวรูป	กถินสฺส		ทุสฺสํ	 กถินทุสฺส	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	กถิน	+	ทุสฺส

	 หลัง	กถิน	ลง	สจตุตถีวิภัตติ	 กถิน	+	ส,		ทุสฺส	 =	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 กถิน	+	สฺ-ส,		ทุสฺส	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ทุสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กถินสฺส,		ทุสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กถินสฺส,		ทุสฺส	+	สิ อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 กถินสฺส,		ทุสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กถินสฺส,		ทุสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กถินสฺส,		ทุสฺสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ทุสฺสํ	อ.ผ้า		กถินสฺส	เพื่อกฐิน	อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 กถินสฺสทุสฺสํ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 กถินสฺสทุสฺสํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 กถิน	+	ส,		ทุสฺส	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กถินทุสฺส	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	กถินทุสฺส	เป็นนาม	 กถินทุสฺส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กถินทุสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กถินทุสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กถินทุสฺส	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 กถินทุสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กถินทุสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กถินทุสฺสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กถินทุสฺส.ํ	(ผ้าเพื่อกฐิน)
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ตัวอย่างที่เป็น	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“กถินทุสฺสํ”	มีดังนี้

วิ.	 จีวรสฺส		มูลฺยํ		จีวรมูลฺยํ.		(จีวร	+	มูลฺย)

	 อ.มูลค่า	เพื่อจีวร	ชื่อว่าจีวรมูลฺย.	(มูลค่าเพื่อจีวร)

วิ.	 ยาคุยา		อตฺถาย		ตณฺฑุลา		ยาคุตณฺฑุลา.		(ยาคุ	+	ตณฺฑุล)

	 อ.ข้าวสาร	ท.	เพื่อประโยชน์	แก่ข้าวต้ม	ชื่อว่ายาคุตณฺฑุล.	(ข้าวสารเพื่อข้าวต้ม)

วิ.	 ภตฺตสฺส		อตฺถาย		ตณฺฑุลา		ภตฺตตณฺฑุลา.		(ภตฺต	+	ตณฺฑุล)

	 อ.ข้าวสาร	ท.	เพื่อประโยชน์	แก่ข้าวสวย	ชื่อว่าภตฺตตณฺฑุล.	(ข้าวสารเพื่อข้าวสวย)

วิ.	 สํฆสฺสตฺถาย		ภตฺตํ		สํฆภตฺตํ.		(สํฆ	+	ภตฺต)

	 อ.ภัตร	เพื่อประโยชน์	แก่พระสงฆ์	ชื่อว่าสํฆภตฺต.	(ภัตรเพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์,	สังฆภัตร)

วิ.	 อาคนฺตุกานมตฺถาย		ภตฺตํ		อาคนฺตุกภตฺตํ.		(อาคนฺตุก	+	ภตฺต)

	 อ.ภัตร	เพื่อประโยชน์	แก่ภิกษุผู้จรมา	ท.	ชื่อว่าอาคนฺตุกภตฺต.	(ภัตรเพื่อภิกษุผู้จรมา,	อาคันตุกภัตร)

วิ.	 คมิกานมตฺถาย		ภตฺตํ		คมิกภตฺตํ.		(คมิก	+	ภตฺต)

	 อ.ภัตร	เพื่อประโยชน์	แก่ภิกษุผู้จะเดินทางไป	ท.	ชื่อว่าคมิกภตฺต.	(ภัตรเพื่อภิกษุผู้จะเดินทาง,	คมิกภัตร)

วิ.	 ปาสาทาย		ทพฺพํ		ปาสาททพฺพํ.		(ปาสาท	+	ทพฺพ)

	 อ.ทัพพสัมภาระ	เพื่อปราสาท	ชื่อว่าปาสาททพฺพ.	(ทัพพสัมภาระเพื่อปราสาท)

วิ.	 ภิกฺขุสํฆสฺสตฺถาย		วิหาโร		ภิกฺขุสํฆตฺโถ,		วิหาโร.		(ภิกฺขุสํฆ	+	อตฺถ)

	 อ.วิหาร	เพื่อประโยชน์	แก่พระภิกษุสงฆ์	ชื่อว่าภิกฺขุสํฆตฺถ.	(ได้แก่วิหารอันเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์)

วิ.	 ยสฺสตฺถาย		ยทตฺโถ.		(ย	+	อตฺถ)	(ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 เพื่อประโยชน์	แก่สิ่งใด	ชื่อว่ายทตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)

วิ.	 ยสฺสตฺถาย		ยทตฺถา.		(ยา	+	อตฺถา)	(รัสสะ	อา	ของ	ยา	เป็น	อ,	ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 เพื่อประโยชน์	แก่สิ่งใด	ชื่อว่ายทตฺถา.	(เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)

วิ.	 ยสฺสตฺถาย		ยทตฺถํ.		(ย	+	อตฺถ)	(ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 เพื่อประโยชน์	แก่สิ่งใด	ชื่อว่ายทตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)

วิ.	 ตสฺสตฺถาย		ตทตฺโถ,		ตทตฺถา,		ตทตฺถํ.		(ต	+	อตฺถ)	(ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 เพื่อประโยชน์	แก่สิ่งนั้น	ชื่อว่าตทตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้น)

วิ.	 เอตสฺสตฺถาย		เอตทตฺโถ		วายาโม,		เอตทตฺถา		กถา,		เอตทตฺถํ		โสตาวธานํ.		(เอต	+	อตฺถ)	

	 เพื่อประโยชน์	แก่สิ่งนั่น	ชื่อว่าเอตทตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั่น)	
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วิ.	 กิสฺสตฺถาย		กิมตฺถํ.		(กึ	+	อตฺถ)	(แปลงนิคหิตเป็น	มฺ	=	มทา	สเร)

	 เพื่อประโยชน์	แก่อะไร	ชื่อว่ากิมตฺถ.	(เพื่อประโยชน์อะไร)

วิ.	 อตฺตโน		อตฺถาย		อตฺตตฺถํ,		อตฺตทตฺถํ.		(อตฺต	+	อตฺถ)	(ทฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 เพื่อประโยชน์	แก่ตน	ชื่อว่าอตฺตตฺถ,	อตฺตทตฺถ.	(เพื่อประโยชน์ตน)

วิ.	 ปรสฺสตฺถาย		ปรตฺถํ.		(ปร	+	อตฺถ)

	 เพื่อประโยชน์	แก่บุคคลอื่น	ชื่อว่าปรตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น)

วิ.	 สํวรสฺส		อตฺถาย		(วินโย)	สํวรตฺโถ.		(สํวร	+	อตฺถ)

	 อ.วินัย	เพื่อประโยชน์	แก่การสำ	รวม	ชื่อว่าสํวรตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่การสำ	รวม)

วิ.	 สมาธิโน		อตฺถาย		(สุขํ)		สมาธตฺถํ.		(สมาธิ	+	อตฺถ)

	 อ.ความสุข	เพื่อประโยชน์	แก่สมาธิ	ชื่อว่าสมาธตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่สมาธิ)

วิ.	 วิราคสฺส		อตฺถาย		(นิพฺพิทา)		วิราคตฺถา.		(วิราค	+	อตฺถ)

	 อ.ความเบื่อหน่าย	เพื่อประโชน์	แก่การคลายความกำ	หนัด	ชื่อว่าวิราคตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่การคลายกำ	หนัด)

วิ.	 วิมุตฺติยา		อตฺถาย		(วิราโค)		วิมุตฺตตฺโถ.		(วิมุตฺติ	+	อตฺถ)

	 อ.การคลายความกำ	หนัด	เพื่อประโยชน์	แก่การหลุดพ้น	ชื่อว่าวิมุตฺตตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่ความหลุดพ้น)

วิ.	 โลกสฺส		หิโต		โลกหิโต.		(โลก	+	หิต)

	 อ.อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่ชาวโลก	ชื่อว่าโลกหิต.	(อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก)

วิ.	 พุทฺธสฺส		เทยฺยํ		พุทฺธเทยฺยํ,		ปุปฺผํ.		(พุทฺธ	+	เทยฺย)

	 อ.ดอกไม้	อัน-อันบุคคลพึงถวาย	แก่พระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธเทยฺย.	(อันบุคคลพึงถวายแก่พระพุทธเจ้า)

วิ.	 สํฆสฺส		เทยฺยํ		สํฆเทยฺยํ,		จีวรํ.		(สํฆ	+	เทยฺย)

	 อ.จีวร	อัน-อันบุคคลพึงถวาย	แก่พระสงฆ์	ชื่อว่าสํฆเทยฺย.	(อันบุคคลพึงถวายแก่พระสงฆ์)

จบ จตุตถีตัปปุริสสมาส
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๔.๔.๔ ปัญจมีตัปปุริสสม�ส

วิ.	 เมถุนสฺมา		อเปโต		เมถุนาเปโต.		(เมถุน	+	อเปต)

	 หลีกออกแล้ว	จากเมถุน	ชื่อว่าเมถุนาเปต.	(หลีกออกจากเมถุน)

ทำ	ตัวรูป	เมถุนสฺมา		อเปโต	 เมถุนาเปโต	 ศัพท์เดิมคือ	 =	เมถุน	+	อเปต

	 หลัง	เมถุน	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 เมถุน	+	สฺมา,		อเปต	 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 หลัง	อเปต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เมถุนสฺมา,	อเปต		+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เมถุนสฺมา,	อเปต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 เมถุนสฺมา,	อเปตฺ	อ	+โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เมถุนสฺมา,	อเปต	ฺอ	+โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เมถุนสฺมา,	อเปโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อเปโต	หลีกออกแล้ว		เมถุนสฺมา	จากเมถุน	อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 เมถุนสฺมาอเปโต	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เมถุนสฺมาอเปโต	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เมถุน	+	สฺมา,	อเปต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เมถุนอเปต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 เมถุนฺ		อ	+	อเปต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า		 เมถุนฺ		อ	+	อเปต	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 เมถุนฺ	+	อ	 	อา		เปต	=	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 เมถุนาเปต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เมถุนาเปต	เป็นนาม	 เมถุนาเปต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เมถุนาเปต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เมถุนาเปต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เมถุนาเปต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 เมถุนาเปตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เมถุนาเปตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เมถุนาเปโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เมถุนาเปโต.	(ผู้ปราศจากเมถุน)
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ตัวอย่างที่เป็น	ปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“เมถุนาเปโต”	มีดังนี้

วิ.	 ปลาปสฺมา		อปคโต		ปลาปาปคโต.		(ปลาป	+	อปคต)

	 อ.ข้าว	ไปปราศแล้ว	จากรำ		ชื่อว่าปลาปาปคต.	(ปราศจากรำ	)

วิ.	 นครสฺมา		นิคฺคโต		นครนิคฺคโต.		(นคร	+	นิคฺคต)

	 อ.ผู้ออกไปแล้ว	จากเมือง	ชื่อว่านครนิคฺคต.	(ผู้ออกไปจากเมือง)

วิ.	 ปิณฺฑปาตสฺมา		ปฏิกฺกนฺโต		ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต.		(ปิณฺฑปาต	+	ปฏิกฺกนฺต)

	 อ.ผู้ก้าวกลับแล้ว	จากบิณฑบาต	ชื่อว่าปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺต.	(ผู้กลับจากบิณฑบาต)

วิ.	 คามโต		นิกฺขนฺตํ		คามนิกฺขนฺตํ.		(คาม	+	นิกฺขนฺต)

	 ออกไปแล้ว	จากหมู่บ้าน	ชื่อว่าคามนิกฺขนฺต.	(ออกไปจากหมู่บ้าน)

วิ.	 รุกฺขคฺคา		ปติโต		รุกฺขคฺคปติโต.		(รุกฺขคฺค	+	ปติต)

	 อ.ผู้ตกแล้ว	จากยอดแห่งต้นไม้	ชื่อว่ารุกฺขคฺคปติต.	(ผู้ตกจากยอดไม้)

วิ.	 สาสนา		จุโต		สาสนจุโต.		(สาสน	+	จุต)

	 อ.ผู้เคลื่อนแล้ว	จากศาสนา	ชื่อว่าสาสนจุต.	(ผู้เคลื่อนจากศาสนา)

วิ.	 อาปตฺติยา		วุฏฺ€านํ		อาปตฺติวุฏฺ€านํ.		(อาปตฺติ	+	วุฏฺ€าน)

	 อ.การออก	จากอาบัติ	ชื่อว่าอาปตฺติวุฏฺ€าน.	(การออกจากอาบัติ)

วิ.	 ธรณิตลสฺมา		อุคฺคโต		ธรณิตลุคฺคโต.		(ธรณิตล	+	อุคฺคต)	(ลบสระหน้า	=	สรา	สเร	โลปํ)

	 อ.ผู้พุ่งขึ้นแล้ว	จากพื้นดิน	ชื่อว่าธรณิตลุคฺคต.	(ผู้พุ่งขึ้นจากพื้นดิน)

วิ.	 สพฺพภเวหิ		นิสฺสโฏ		สพฺพภวนิสฺสโฏ.		(สพฺพภว	+	นิสฺสฏ)

	 อ.ผู้สลัดออกแล้ว	จากภพทั้งปวง	ท.	ชื่อว่าสพฺพภวนิสฺสฏ.	(ผู้สลัดออกจากภพทั้งปวง)

วิ.	 ราชโต		ภยํ		ราชภยํ.		(ราช	+	ภย)

	 อ.ภัย	จากพระราชา	ชื่อว่าราชภย.	(ภัยจากพระราชา,	ราชภัย)

วิ.	 โจเรหิ		ภยํ		โจรภยํ.		(โจร	+	ภย)

	 อ.ภัย	จากโจร	ท.	ชื่อว่าโจรภย.	(ภัยจากโจร,	โจรภัย)

วิ.	 อมนุสฺเสหิ		ภยํ		อมนุสฺสภยํ.		(อมนุสฺส	+	ภย)

	 อ.ภัย	จากอมนุษย์	ท.	ชื่อว่าอมนุสฺสภย.	(ภัยจากอมนุษย์)

วิ.	 อคฺคิโต		ภยํ		อคฺคิภยํ.		(อคฺคิ	+	ภย)

	 อ.ภัย	จากไฟ	ชื่อว่าอคฺคิภย.	(ภัยจากไฟ,	อัคคีภัย)
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วิ.	 ปาปโต		ภีโต		ปาปภีโต.		(ปาป	+	ภีต)

	 กลัวแล้ว	จากบาป	ชื่อว่าปาปภีต.	(ผู้กลัวบาป)

วิ.	 ปาปสฺมา		ภีรุโก		ปาปภีรุโก.		(ปาป	+	ภีรุก)

	 อ.ผู้กลัว	จากบาป	ชื่อว่าปาปภีรุก.	(ผู้กลัวบาป)

วิ.	 อกตฺตพฺพโต		วิรติ		อกตฺตพฺพวิรติ.		(อกตฺตพฺพ	+	วิรติ)

	 อ.การงดเว้น	จากสิ่งที่ไม่พึงกระทำ		ชื่อว่าอกตฺตพฺพวิรติ.	(การงดเว้นจากสิ่งที่ไม่พึงทำ	)

วิ.	 กายทุจฺจริเตหิ		วิรติ		กายทุจฺจริตวิรติ.		(กายทุจฺจริต	+	วิรติ)

	 อ.การงดเว้น	จากกายทุจริต	ท.	ชื่อว่ากายทุจฺจริตวิรติ.	(การงดเว้นจากกายทุจริต)

วิ.	 วจีทุจฺจริเตหิ		วิรติ		วจีทุจฺจริตวิรติ.		(วจีทุจฺจริต	+	วิรติ)

	 อ.การงดเว้น	จากวจีทุจริต	ท.	ชื่อว่าวจีทุจฺจริตวิรติ.	(การงดเว้นจากวจีทุจริต)

วิ.	 พนฺธนา		มุตฺโต		พนฺธนมุตฺโต.		(พนฺธน	+	มุตฺโต)

	 อ.ผู้พ้นแล้ว	จากเครื่องผูก	ชื่อว่าพนฺธนมุตฺต.	(พ้นจากเครื่องผูก)

วิ.	 วนสฺมา		มุตฺโต		วนมุตฺโต.		(วน	+	มุตฺต)

	 อ.ผู้พ้นแล้ว	จากป่าคือกิเลส	ชื่อว่าวนมุตฺต.	(พ้นจากป่าคือกิเลส)

วิ.	 พนฺธนา		โมกฺโข		พนฺธนโมกฺโข.		(พนฺธน	+	โมกฺข)

	 อ.การพ้น	จากเครื่องผูก	ชื่อว่าพนฺธนโมกฺข.	(ผู้พ้นจากเครื่องผูก)

วิ.	 กมฺมโต		สมุฏฺ€ิตํ		กมฺมสมุฏฺ€ิตํ,		รูปํ.		(กมฺม	+	สมุฏฺ€ิต)

	 อ.รูป	อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว	เพราะกรรม	ชื่อว่ากมฺมสมุฏฺ€ิต.	(อันตั้งขึ้นเพราะกรรม)

วิ.	 อุกฺกฏฺ€สฺมา		อุกฺกฏฺ€ํ		อุกฺกฏฺ€ุกฺกฏฺ€ํ,		จิตฺตํ.		(อุกฺกฏฺ€	+	อุกฺกฏฺ€)

	 อ.จิต	อันยิ่ง	กว่าอุกัฏฐจิต	ชื่อว่าอุกฺกฏฺ€ุกฺกฏฺ€.	(จิตอันยิ่งกว่าอุกัฏฐจิต)

วิ.	 โอมกสฺมา		โอมกํ		โอมโกมกํ,		จิตฺตํ.		(โอมก	+	โอมก)

	 อ.จิต	อันต่ำ		กว่าโอมกจิต	ชื่อว่าโอมโกมก.	(จิตอันต่ำ	กว่าโอมกจิต)

วิ.	 กมฺมโต		ชาตํ		กมฺมชํ.		(กมฺม	+	ช)	(กิตันตสมาส)

	 เกิดแล้ว	เพราะกรรม	ชื่อว่ากมฺมช.	(เกิดเพราะกรรม)
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ทำ	ตัวรูป	กมฺมโต		ชาตํ	 กมฺมช	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	กมฺม	+	ช

	 หลัง	กมฺม	ลง	โตปัจจัยในอรรถปัญจมี	 กมฺม	+	โต,		ช	 =	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ.

	 ตั้ง	โตปัจจัย	ชื่อว่าวิภัตติ	 กฺมม	+	โต,		ช	 =	ตฺวาทโย		วิภตฺติสญฺญาโย.

	 (รูปํ)	อ.รูป		ชาตํ	เกิดแล้ว		กมฺมโต	เพราะกรรม		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 กมฺมโตช	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 กมฺมโตช	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 กมฺม	+	โต,		ช		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กมฺมช	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	กมฺมช	เป็นนาม	 กมฺมช	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กมฺมช	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กมฺมช	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กมฺมช	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 กมฺมชฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กมฺมชฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กมฺมชํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กมฺมช.ํ	(เกิดเพราะกรรม,	กัมมชรูป)

ตัวอย่างที่เป็น	ปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“กมฺมชํ”	มีดังนี้

วิ.	 จิตฺตโต		ชาตํ		จิตฺตชํ,		รูปํ.		(จิตฺต	+	ช)	(กิตันตสมาส)

	 อ.รูป	อันเกิดแล้ว	เพราะจิต	ชื่อว่าจิตฺตช.	(รูปที่เกิดเพราะจิต,	จิตตชรูป)

วิ.	 อุตุโต		ชาตํ		อุตุชํ,		รูปํ.		(อุตุ	+	ช)	(กิตันตสมาส)

	 อ.รูป	อันเกิดแล้ว	เพราะฤดู	ชื่อว่าอุตุช.	(รูปที่เกิดเพราะฤดู,	อุตุชรูป)

วิ.	 อาหารโต		ชาตํ		อาหารชํ,		รูปํ.		(อาหาร	+	ช)	(กิตันตสมาส)

	 อ.รูป	อันเกิดแล้ว	เพราะอาหาร	ชื่อว่าอาหารช.	(รูปที่เกิดเพราะอาหาร,	อาหารชรูป)

จบ ปัญจมีตัปปุริสสมาส
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๔.๔.๕ ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส

วิ.	 รญฺโญ		ปุตฺโต		ราชปุตฺโต.		(	ราช	+	ปุตฺต)

	 อ.พระโอรส	ของพระราชา	ชื่อว่าราชปุตฺต.	(พระราชโอรส)

ทำ	ตัวรูป	รญฺโญ		ปุตฺโต	 ราชปุตฺโต 	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราช	+	ปุตฺต

	 หลัง	ราช	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ราช	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะส	แปลง	ราช	กับ	ส	เป็น	รญฺโญ	 ราช+ส	 	รญฺโญ,		ปุตฺต	 =	ราชสฺส	รญฺโญราชิโน	เส.

	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 รญฺโญ,		ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 รญฺโญ,		ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 รญฺโญ,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 รญฺโญ,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 รญฺโญ,		ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.พระโอรส		รญฺโญ	ของพระราชา		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 รญฺโญปุตฺโต	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 รญฺโญปุตฺโต	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ราช	+	ส,		ปุตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ราชปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	ราชปุตฺต	เป็นนาม	 ราชปุตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ราชปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ราชปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ราชปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ราชปุตฺตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ราชปุตฺตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ราชปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ราชปุตฺโต.	(พระราชโอรส)
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ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ราชปุตฺโต”	มีดังนี้

วิ.	 รญฺโญ		ปุริโส		ราชปุริโส.		(ราช	+	ปุริส)

	 อ.บุรุษ	ของพระราชา	ชื่อว่าราชปุริส.	(ราชบุรุษ)

วิ.	 อาจริยสฺส		ปูชโก		อาจริยปูชโก.		(อาจริย	+	ปูชก)	(ฉัฏฐีกรรม)

	 อ.ผู้บูชา	ซึ่งอาจารย์	ชื่อว่าอาจริยปูชก.	(ผู้บูชาอาจารย์)

วิ.	 พุทฺธสฺส		สาวโก		พุทฺธสาวโก.		(พุทฺธ	+	สาวก)

	 อ.สาวก	ของพระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธสาวก.	(สาวกของพระพุทธเจ้า,	พุทธสาวก)

วิ.	 พุทฺธสฺส		รูปํ		พุทฺธรูปํ.		(พุทฺธ	+	รูป)

	 อ.รูป	ของพระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธรูป.	(พระพุทธรูป)

วิ.	 ชินสฺส		วจนํ		ชินวจนํ.		(ชิน	+	วจน)

	 อ.พระดำ	รัส	ของพระชินเจ้า	ชื่อว่าชินวจน.	(พระชินพจน์,	พระพุทธพจน์)

วิ.	 สมุทฺทสฺส		โฆโส		สมุทฺทโฆโส.		(สมุทฺท	+	โฆส)

	 อ.เสียง	ของมหาสมุทร	ชื่อว่าสมุทฺทโฆส.	(เสียงของมหาสมุทร)

วิ.	 ธญฺญานํ		ราสิ		ธญฺญราสิ.		(ธญฺญ	+	ราสิ)

	 อ.กอง	แห่งข้าวเปลือก	ท.	ชื่อว่าธญฺญราสิ.	(กองข้าวเปลือก)

วิ.	 ปุปฺผานํ		คนฺโธ		ปุปฺผคนฺโธ.		(ปุปฺผ	+	คนฺธ)

	 อ.กลิ่นหอม	ของดอกไม้	ท.	ชื่อว่าปุปฺผคนฺธ.	(กลิ่นดอกไม้)

วิ.	 ผลานํ		รโส		ผลรโส.		(ผล	+	รส)

	 อ.รส	แห่งผลไม้	ท.	ชื่อว่าผลรส.	(รสผลไม้)

วิ.	 กายสฺส		ลหุตา		กายลหุตา.		(กาย	+	ลหุตา)

	 อ.ความเบา	แห่งกาย	ชื่อว่ากายลหุตา.	(ความเบากาย)

วิ.	 มรณสฺส		สติ		มรณสฺสติ.		(มรณ	+	สติ)	(ฉัฏฐีกรรม)

	 อ.ความระลึก	ซึ่งความตาย	ชื่อว่ามรณสฺสติ.	(มรณสติ)

วิ.	 รุกฺขสฺส		มูลํ		รุกฺขมูลํ.		(รุกฺข	+	มูล)

	 อ.โคน	ของต้นไม้	ชื่อว่ารุกฺขมูล.	(โคนต้นไม้,	รากของต้นไม้)

วิ.	 อยสฺส		ปตฺโต		อโยปตฺโต.		(อย	+	ปตฺต)	(	เมื่อลบวิภัตติแล้ว	แปลง	อ	เป็น	โอ		=	เอเตสโม	โลเป)

	 อ.บาตร	แห่งเหล็ก	ชื่อว่าอโยปตฺต.	(บาตรเหล็ก)
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วิ.	 สุวณฺณสฺส		กฏาหํ		สุวณฺณกฏาหํ.		(สุวณฺณ	+	กฏาห)

	 อ.กระทะ	แห่งทอง	ชื่อว่าสุวณฺณกฏาห.	(กระทะทองคำ	,	กระเช้าทองคำ	)

วิ.	 ปานียสฺส		ถาลกํ		ปานียถาลกํ.		(ปานีย	+	ถาลก)

	 อ.ขัน	แห่งน้ำ	ดื่ม	ชื่อว่าปานียถาลก.	(ขันน้ำ	ดื่ม)

วิ.	 สปฺปิสฺส		กุมฺโภ		สปฺปิกุมฺโภ.		(สปฺปิ	+	กุมฺภ)

	 อ.หม้อ	แห่งเนยใส	ชื่อว่าสปฺปิกุมฺภ.	(หม้อเนยใส)

วิ.	 เทวานํ		ราชา		เทวราโช.		(เทว	+	ราช)	(แปลง	อ	ที่สุดสมาส	เป็น	อ	=	กฺวจิ	ธาตุฯ,	เป็นปุริสาทิคณะ)

	 อ.พระราชา	แห่งเทวดา	ท.	ชื่อว่าเทวราช.	(พระราชาแห่งเทวดา,	พระอินทร์)

วิ.	 เทวานํ		ราชา		เทวราชา.		(เทว	+	ราช)	(ไม่ต้องแปลง	อ	ที่สุดสมาส	เป็น	อ,	เป็นราชาทิคณะ)

	 อ.พระราชา	แห่งเทวดา	ท.	ชื่อว่าเทวราช.	(พระราชาแห่งเทวดา,	พระอินทร์)

ทำ	ตัวรูป	เทวานํ		ราชา		เทวราโช		 ศัพท์เดิมคือ	 =	เทว	+	ราช

	 หลัง	เทว	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 เทว	+	นํ,		ราช	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวฺ		อ	+	นํ,		ราช	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 เทวฺ		อ	 	อา	+	นํ,		ราช	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 เทวานํ,		ราช	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ราช	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เทวานํ,		ราช	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากราชศัพท์	แปลง	สิ	เป็น	อา	 เทวานํ,		ราช	+	สิ	 	อา	 =	สฺยา	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวานํ,		ราชฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทวานํ,		ราชฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 เทวานํ,		ราชา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ราชา	อ.ราชา		เทวานํ	แห่งเทวดา	ท.		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 เทวานํราชา	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เทวานํราชา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เทว	+	นํ,		ราช	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เทวราช	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวราชฺ		อ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลงสระที่สุดของสมาส	เป็น	อ	 เทวราชฺ		อ	 	อ	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.
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	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เทวราช	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เทวราช	เป็นนาม	 เทวราช	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เทวราช	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เทวราช	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เทวราช	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวราชฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทวราชฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เทวราโช	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เทวราโช.	(พระราชาแห่งเทวดา,	พระอินทร์)

วิ.	 เทวานํ		สขา		เทวสโข.		(เทว	+	สข)

	 อ.เพื่อน	แห่งเทวดา	ท.	ชื่อว่าเทวสข.	(เพื่อนเทวดา)

วิ.	 ปุมสฺส		ลิงฺคํ		ปุลฺลิงฺคํ.		(ปุม	+	ลิงฺค)

	 อ.เพศ	แห่งผู้ชาย	ชื่อว่าปุลฺลิงฺค.	(เพศชาย)

ทำ	ตัวรูป	ปุมสฺส		ลิงฺคํ	 ปุลฺลิงฺคํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปุม	+	ลิงฺค

	 หลัง	ปุม	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ปุม	+	ส,		ลิงฺค	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ปุม	+	สฺ-ส,		ลิงฺค	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ลิงฺค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุมสฺส,		ลิงฺค	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปุมสฺส,		ลิงฺค	+	สิ	 	อํ	=	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุมสฺส,		ลิงฺคฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุมสฺส,		ลิงฺคฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุมสฺส,		ลิงฺคํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ลิงฺคํ	อ.เพศ		ปุมสฺส	ของบุรุษ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 ปุมสฺสลิงฺคํ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปุมสฺสลิงฺคํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปุม	+	ส,		ลิงฺค	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปุมลิงฺค	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 เพราะลิงฺคศัพท์	ลบสระที่สุดของ	ปุม	 ปุมฺ		อ	+	ลิงฺค	 =	ปุมสฺส	ลิงฺคาทีสุ	สมาเสสุ.
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	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล	 	 ปุมฺ	+	ลิงฺค	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ที่ชื่อ	ล	แปลง	มฺ	เป็นนิคหิต	 ปุ		มฺ	 		ํ	+	ลิงฺค	 =	อํโม	นิคฺคหีตํ	ฌลเปหิ.

	 เพราะ	ล	แปลง	นิคหิต	เป็น	ลฺ	 ปุ			ํ	 	ลฺ	+	ลิงฺค	 =	วาศัพท์	ใน	วคฺคนฺตํ	วา	วคฺเค.

	 ตั้ง	ปุลฺลิงฺค	เป็นนาม	 ปุลฺลิงฺค	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปุลฺลิงฺค	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุลฺลิงฺค	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปุลฺลิงฺค	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 ปุลฺลิงฺคฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปุลฺลิงฺคฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุลฺลิงฺคํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น	 ปุลฺลิงฺคํ.	(เพศชาย,	ปุงลิงค์)

วิ.	 ปุมสฺส		ภาโว		ปุมฺภาโว.		(ปุม	+	ภาว)	(ลบสระ	อ	ที่สุดของ	ปุมศัพท์	=	ปุมสฺส	ลิงฺคาทีสุ	สมาเสสุ)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้ชาย	ชื่อว่าปุมฺภาว.	(ความเป็นชาย)

วิ.	 หตฺถิสฺส		ปทํ		หตฺถิปทํ.		(หตฺถี	+	ปท)

	 อ.รอยเท้า	ของช้าง	ชื่อว่าหตฺถิปท.	(รอยเท้าช้าง)

ทำ	ตัวรูป	หตฺถิสฺส		ปทํ	 หตฺถิปท	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	หตฺถี	+	ปท

	 หลัง	หตฺถี	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 หตฺถี	+	ส,		ปท	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะ	สวิภัตติ	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 หตฺถฺ		อี อิ	+	ส,		ปท	 =	อโฆ	รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ	จ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 หตฺถิ	+	สฺ-ส,		ปท	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ปท	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 หตฺถิสฺส,		ปท	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 หตฺถิสฺส,		ปท	+	สิ	 	อํ	=	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อ	 หตฺถิสฺส,		ปทฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 หตฺถิสฺส,		ปทฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 หตฺถิสฺส,		ปทํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปทํ	อ.รอยเท้า		หตฺถิสฺส	ของช้าง	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 หตฺถิสฺสปทํ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 หตฺถิสฺสปทํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 หตฺถิ	+	ส,		ปท	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 หตฺถีปท	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 รัสสะท่ามกลางสมาส	 หตฺถีปท	 	หตฺถิปท	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 ตั้ง	หตฺถิปท	เป็นนาม	 หตฺถิปท	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	หตฺถิปท	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 หตฺถิปท	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 หตฺถิปท	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อ	 หตฺถิปทฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 หตฺถิปทฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 หตฺถิปทํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		หตฺถิปทํ.	(รอยเท้าช้าง)

ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“หตฺถิปทํ”	มีดังนี้

วิ.	 อิตฺถิยา		รูปํ		อิตฺถิรูปํ.		(อิตฺถี	+	รูป)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ)

	 อ.รูป	แห่งหญิง	ชื่อว่าอิตฺถิรูป.	(รูปผู้หญิง)

วิ.	 ภิกฺขุนีนํ		สํโฆ		ภิกฺขุนิสํโฆ.		(ภิกฺขุนี	+	สํฆ)	(รัสสะท่ามกลางสมาส)

	 อ.หมู่	แห่งนางภิกษุณี	ท.	ชื่อว่าภิกฺขุนิสํฆ.	(หมู่แห่งภิกษุณี,	ภิกษุณีสงฆ์)

วิ.	 ชมฺพุยา		สาขา		ชมฺพุสาขา.		(ชมฺพู	+	สาขา)	(รัสสะท่ามกลางสมาส)

	 อ.กิ่ง	ท.	แห่งต้นหว้า	ชื่อว่าชมฺพุสาขา.	(กิ่งต้นหว้า)

วิ.	 ครุโน		กุลํ			ครุกุลํ.		(คุร	+	กุล)

	 อ.ตระกูล	ของครู	ชื่อว่าครุกุล.	(ตระกูลของครู)

วิ.	 สาวกานํ		สํโฆ		สาวกสํโฆ.		(สาวก	+	สํฆ)

	 อ.หมู่	แห่งสาวก	ท.	ชื่อว่าสาวกสํฆ.	(หมู่แห่งสาวก)

จบ ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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๔.๔.๖ สัตตมีตัปปุริสสม�ส

วิ.	 รูเป		สญฺญา		รูปสญฺญา.		(รูป	+	สญฺญา)

	 อ.ความหมายรู้	ในรูป	ชื่อว่ารูปสญฺญา.	(สัญญาในรูป)

ทำ	ตัวรูป	รูเป		สญฺญา	 รูปสญฺญา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	รูป	+	สญฺญา

	 หลัง	รูป	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 รูป	+	สฺมึ,		สญฺญา	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 รูป	+	สฺมึ	 	เอ,	สญฺญา	=	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 รูปฺ		อ	+	เอ,		สญฺญา		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 รูปฺ		อ	+	เอ,		สญฺญา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 รูเป,		สญฺญา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สญฺญา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 รูเป,		สญฺญา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 รูเป,		สญฺญา	+	สิ					 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 สญฺญา	อ.ความหมายรู้		รูเป	ในรูป		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 รูเปสญฺญา	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 รูเปสญฺญา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 รูป	+	สฺมึ,		สญฺญา	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 รูปสญฺญา	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	รูปสญฺญา	เป็นนาม	 รูปสญฺญา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	รูปสญฺญา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 รูปสญฺญา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 รูปสญฺญา	+	สิ			 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.	

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		รูปสญฺญา.	(สัญญาในรูป)

ตัวอย่างที่เป็น	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“รูปสญฺญา”	มีดังนี้

วิ.	 รูเป		สญฺเจตนา		รูปสญฺเจตนา.		(รูป	+	สญฺเจตนา)

	 อ.ความตั้งใจด้วยดี	ในรูป	ชื่อว่ารูปสญฺเจตนา.	(ความตั้งใจด้วยดีในรูป)

วิ.	 สํสาเร		ทุกฺขํ		สํสารทุกฺขํ.		(สํสาร	+	ทุกฺข)

	 อ.ความทุกข์	ในสงสาร	ชื่อว่าสํสารทุกฺข.	(ทุกข์ในสงสาร,	สังสารทุกข์)
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วิ.	 จกฺขุมฺหิ		สนฺนิสฺสิตํ		วิญฺญาณํ		จกฺขุวิญฺญาณํ.		(จกฺขุ	+	สนฺนิสฺสิต	+	วิญฺญาณ)	(มชฺเฌโลปสมาส	ลบ	สนฺนิสฺสิต

ศัพท์ท่ามกลางสมาส)

	 อ.วิญญาณ	อันอาศัยแล้ว	ในจักษุประสาท	ชื่อว่าจกฺขุวิญฺญาณ.	(วิญญาณที่อาศัยในจักษุประสาท,จักขุวิญญาณ)

วิ.	 ธมฺเม		รโต		ธมฺมรโต.		(ธมฺม	+	รต)

	 ยินดีแล้ว	ในธรรม	ชื่อว่าธมฺมรต.	(ผู้ยินดีในธรรม)

วิ.	 ธมฺเม		อภิรติ		ธมฺมาภิรติ.		(ธมฺม	+	อภิรติ)	(ลบสระหน้า,	ทีฆะสระหลัง)

	 อ.ความยินดียิ่ง	ในธรรม	ชื่อว่าธมฺมาภิรติ.	(ความยินดียิ่งในธรรม)

วิ.	 ธมฺเม		รุจิ		ธมฺมรุจิ.		(ธมฺม	+	รุจิ)

	 อ.ความชอบใจ	ในธรรม	ชื่อว่าธมฺมรุจิ.	(ความชอบใจในธรรม)

วิ.	 ธมฺเม		คารโว		ธมฺมคารโว.		(ธมฺม	+	คารว)

	 อ.ความเคารพ	ในธรรม	ชื่อว่าธมฺมคารว.	(ความเคารพในธรรม)

วิ.	 ธมฺเมสุ		นิรุตฺติ		ธมฺมนิรุตฺติ.		(ธมฺม	+	นิรุตฺติ)	(ไวยากรณ์อันอธิบายในธรรม)

	 อ.ไวยากรณ์อันกล่าวออก		ในธรรม	ท.	ชื่อว่าธมฺมนิรุตฺติ.	

วิ.	 ทาเน		อธิมุตฺติ		ทานาธิมุตฺติ.		(ทาน	+	อธิมุตฺติ)	(ลบสระหน้า,	ทีฆะสระหลัง)

	 อ.ความน้อมไป	ในทาน	ชื่อว่าทานาธิมุตฺติ.	(การน้อมไปในทาน)

วิ.	 ภวนฺตเร		กตํ		ภวนฺตรกตํ,		กมฺมํ.		(ภวนฺตร	+	กต)

	 อ.กรรม	อันถูกกระทำ	แล้ว	ในภพอื่น	ชื่อว่าภวนฺตรกต.	(กรรมที่ถูกทำ	ในภพอื่น)

วิ.	 ทสฺสเน		อสฺสาโท		ทสฺสนสฺสาโท.		(ทสฺสน	+	อสฺสาท)

	 อ.ความยินดี	ในการเห็น	ชื่อว่าทสฺสนสฺสาท.	(ความยินดีในการเห็น)

วิ.	 อรญฺเญ		วาโส		อรญฺญวาโส.		(อรญฺญ	+	วาส)

	 อ.การอยู่	ในป่า	ชื่อว่าอรญฺญวาส.	(การอยู่ในป่า)

วิ.	 วิกาเล		โภชนํ		วิกาลโภชนํ.		(วิกาล	+	โภชน)

	 อ.การกินอาหาร	ในเวลาวิกาล	ชื่อว่าวิกาลโภชน.	(กินอาหารในเวลาวิกาล)

วิ.	 กาเล		วสฺสํ		กาลวสฺสํ.		(กาล	+	วสฺส)

	 อ.ฝน	ในฤดูกาล	ชื่อว่ากาลวสฺส.	(ฝนในฤดูกาล)

วิ.	 วเน		ปุปฺผํ		วนปุปฺผํ.		(วน	+	ปุปฺผ)

	 อ.ดอกไม้	ในป่า	ชื่อว่าวนปุปฺผ.	(ดอกไม้ป่า)
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วิ.	 วเน		มหิโส		วนมหิโส.		(วน	+	มหิส)

	 อ.กระบือ	ในป่า	ชื่อว่าวนมหิส.	(ควายป่า)

วิ.	 คาเม		สูกโร		คามสูกโร.		(คาม	+	สูกร)

	 อ.สุกร	ในหมู่บ้าน	ชื่อว่าคามสูกร.	(สุกรบ้าน)

วิ.	 สมุทฺเท		มจฺโฉ		สมุทฺทมจฺโฉ.		(สมุทฺท	+	มจฺฉ)

	 อ.ปลา	ในมหาสมุทร	ชื่อว่าสมุทฺทมจฺฉ.	(ปลาทะเล)

วิ.	 อาวาเฏ		กจฺฉโป		อาวาฏกจฺฉโป.		(อาวาฏ	+	กจฺฉป)

	 อ.เต่า	ในบ่อน้ำ		ชื่อว่าอาวาฏกจฺฉป.	(เต่าในบ่อน้ำ	)

วิ.	 อาวาเฏ		มณฺฑูโก		อาวาฏมณฺฑูโก.		(อาวาฏ	+	มณฺฑูก)

	 อ.กบ	ในบ่อน้ำ		ชื่อว่าอาวาฏมณฺฑูก.	(กบในบ่อน้ำ	)

วิ.	 กูเป		มณฺฑูโก		กูปมณฺฑูโก.		(กูป	+	มณฺฑูก)

	 อ.กบ	ในบ่อน้ำ		ชื่อว่ากูปมณฺฑูก.	(กบในบ่อน้ำ	)

วิ.	 ติตฺเถ		นาวา		ติตฺถนาวา.		(ติตฺถ	+	นาวา)

	 อ.เรือ	ที่ท่า	ชื่อว่าติตฺถนาวา.	(เรือที่ท่า)

วิ.	 อิตฺถีสุ		ธุตฺโต		อิตฺถิธุตฺโต.		(อิตฺถี	+	ธุตฺต)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ) 

	 อ.นักเลง	ในผู้หญิง	ท.	ชื่อว่าอิตฺถิธุตฺต.	(ชายผู้เป็นนักเลงหญิง,	ผู้ชายที่เที่ยวผู้หญิงเก่ง)

วิ.	 ฉายาย		สุกฺโข		ฉายาสุกฺโข.		(ฉายา	+	สุกฺข)

	 อ.อันแห้งแล้ว	ในร่มเงา	ชื่อว่าฉายาสุกฺข.	(ที่แห้งในร่ม)

วิ.	 องฺคาเร		ปกฺกํ		องฺคารปกฺกํ,		มํสํ.		(องฺคาร	+	ปกฺก)

	 อ.เนื้อ	อันสุกแล้ว	บนถ่านไฟ	ชื่อว่าองฺคารปกฺก.	(ที่สุกบนถ่านไฟ)

วิ.	 จารเก		พทฺโธ		จารกพทฺโธ.		(จารก	+	พทฺธ)

	 ถูกมัดแล้ว	ในเรือนจำ		ชื่อว่าจารกพทฺธ.	(ผู้ถูกมัดในเรือนจำ	)

วิ.	 วเน		จรตีติ		วนจโร.		(วน	+	จร)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมเที่ยวไป	ในป่า	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวนจร.	(ผู้เที่ยวไปในป่า)

วิ.	 กุจฺฉิมฺหิ		สยตีติ		กุจฺฉิสโย.		(กุจฺฉิ	+	สย)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมนอน	ในท้อง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุจฺฉิสย.	(ลมในท้อง)
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วิ.	 ถเล		ติฏฺ€ตีติ		ถลฏฺโ€.		(ถล	+	€)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมตั้งอยู่	บนบก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าถลฏฺ€.	(ตั้งอยู่บนบก)

วิ.	 ชเล		ติฏฺ€ตีติ		ชลฏฺโ€.		(ชล	+	€)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมตั้งอยู่	ในน้ำ		เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชลฏฺ€.	(ตั้งอยู่ในน้ำ	)

วิ.	 ปพฺพเต		ติฏฺ€ตีติ		ปพฺพตฏฺโ€.		(ปพฺพต	+	€)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมตั้งอยู่	บนภูเขา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปพฺพตฏฺ€.	(ตั้งอยู่บนภูเขา)

วิ.	 มคฺเค		ติฏฺ€ตีติ		มคฺคฏฺโ€.		(มคฺค	+	€)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมตั้งอยู่	ในหนทาง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามคฺคฏฺ€.	(ผู้ตั้งอยู่ในหนทาง)

วิ.	 สิเร		รุหตีติ		สิโรรุหํ.		(สิร	+	รุห)	(กิตันตสมาส)	(แปลง	อ	ของมโนคณศัพท์เป็น	โอ	=	เอเตสโม	โลเป)

	 ย่อมงอก	บนศีรษะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสิโรรุห.	(ผม)

วิ.	 ปงฺเก		ชาตํ		ปงฺกชํ,		ปุปฺผํ.		(ปงฺก	+	ช)	(กิตันตสมาส)

	 อ.ดอกไม้	อันเกิดแล้ว	ในตม	ชื่อว่าปงฺกช.	(ดอกบัว,	บงกช)

ทำ	ตัวรูป	ปงฺเก		ชาตํ	 ปงฺกช	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ปงฺก	+	ช

	 หลัง	ปงฺก	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 ปงฺก	+	สฺมึ,		ช	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 ปงฺก	+	สฺมึ	 	เอ,		ช	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ปงฺกฺ		อ	+	เอ,		ช	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปงฺกฺ		อ	+	เอ,		ช	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ปงฺเก,		ช	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ชาตํ	เกิดแล้ว		ปงฺเก	ในตม		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 ปงฺเกช	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปงฺเกช	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ปงฺก	+	สฺมึ,		ช		 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปงฺกช	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้ง	ปงฺกช	เป็นนาม	 ปงฺกช	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปงฺกช	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปงฺกช	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ปงฺกช	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 ปงฺกชฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปงฺกชฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปงฺกชํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปงฺกชํ.	(บัวที่เกิดในตม,	บงกช,	บัว)

จบ สัตตมีตัปปุริสสมาส

๔.๔.๗ อม�ทิปรตัปปุริสสม�ส

วิ.	 อนฺตํ		อติกฺกนฺตํ		อจฺจนฺตํ.		(อนฺต	+	อติ)

	 (อ.กรรม)	อันก้าวล่วงแล้ว	ซึ่งที่สุด	ชื่อว่าอจฺจนฺต.	(เกินขอบเขต,	ล่วงส่วน,	ที่สุด,	ตลอดไป)

ทำ	ตัวรูป	อนฺตํ		อติกฺกนฺต ํ อจฺจนฺต	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	อนฺต	+	อติ

	 หลัง	อนฺต	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 อนฺต	+	อํ,		อติ	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อนฺตฺ		อ	+	อํ,		อติ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อนฺตฺ		อ	+	อํ,		อติ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อนฺตํ,		อติ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อนฺตํ,		อติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอุปสัค	ลบ	สิวิภัตติ	 อนฺตํ,		อติ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 อติกฺกนฺตํ	(อ.กรรม)	อันก้าวล่วงแล้ว		อนฺตํ	ซึ่งที่สุด		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 อนฺตํอติ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อนฺตํอติ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติ	 	 อนฺต	+	อํ,		อติ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อนฺตอติ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 สลับที่ของศัพท์ทั้งสอง	 อติอนฺต	 =	ยทนุปปนฺนานิปาตนา	สิชฺฌนฺติ.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	ติ	เป็น	จ	 อ		ติ	 	จ	+	อนฺต		 =	สพฺโพ	จํ	ติ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 อจฺ		อ	+	อนฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อจฺ		อ	+	อนฺต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อจนฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 จฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 อ		จฺ-จนฺต	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	อจฺจนฺต	เป็นนาม	 อจฺจนฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อจฺจนฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อจฺจนฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อจฺจนฺต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อจฺจนฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อจฺจนฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อจฺจนฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อจฺจนฺต.ํ	(เกินขอบเขต,	ล่วงส่วน,	ที่สุด,	ตลอดไป)

ตัวอย่างที่เป็น	อมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อจฺจนฺตํ”	มีดังนี้

วิ.	 เวลํ		อติกฺกนฺโต		อติเวโล.		(เวลา	+	อติ)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ)

	 ก้าวล่วงแล้ว	ซึ่งเวลา	ชื่อว่าอติเวล.	(ล่วงเวลา,	เลยเวลา)

วิ.	 มาสํ		อตีโต		อติมาโส.		(มาส	+	อติ)

	 อ.กาลอันล่วงเลยแล้ว	ซึ่งเดือน	ชื่อว่าอติมาส.	(ล่วงเลยเดือน)

วิ.	 ชีวิกํ		ปตฺโต		ปตฺตชีวิโก.		(ชีวิก	+	ปตฺต)

	 ถึงแล้ว	ซึ่งความเป็นอยู่	ชื่อว่าปตฺตชีวิก.	(ผู้ถึงซึ่งความเป็นอยู่,	ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ)

วิ.	 ชีวิกํ		อาปนฺโน		อาปนฺนชีวิโก.		(ชีวิก	+	อาปนฺน)

	 ถึงแล้ว	ซึ่งความเป็นอยู่	ชื่อว่าอาปนฺนชีวิก.	(ผู้ถึงซึ่งความเป็นอยู่,	ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ)

วิ.	 อกฺขํ		ปติคโต		นิสฺสิโตติ		ปจฺจกฺโข,		อตฺตภาโว.		(อกฺข	+	ปติ)	(แปลง	ติ	เป็น	จฺ	=	สพฺโพ	จํ	ติ,	ซ้อน	จฺ)

	 อ.อัตภาพ	อันอาศัยแล้ว	ซึ่งอินทรีย์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปจฺจกฺข.	(อันอาศัยอินทรีย์,	การเห็นประจักษ์)

วิ.	 อกฺขํ		ปติคตา		นิสฺสิตาติ		ปจฺจกฺขา,		พุทฺธิ.		(อกฺข	+	ปติ)	(แปลง	ติ	เป็น	จฺ	=	สพฺโพ	จํ	ติ,	จฺ	สทิสเทวภาวะ)

	 อ.ความรู้	อันอาศัยแล้ว	ซึ่งอินทรีย์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปจฺจกฺขา.	(อันอาศัยอินทรีย์,	การเห็นประจักษ์)	

วิ.	 อกฺขํ		ปติคตํ		นิสฺสิตนฺติ		ปจฺจกฺขํ,		ทสฺสนํ.		(อกฺข	+	ปติ)	(แปลง	ติ	เป็น	จฺ	=	สพฺโพ	จํ	ติ,	จฺ	สทิสเทวภาวะ)

	 อ.การเห็น	อันอาศัยแล้ว	ซึ่งอินทรีย์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปจฺจกฺข.	(อันอาศัยอินทรีย์,	การเห็นประจักษ์)

วิ.	 อตฺถํ		อนุคตํ		อนฺวตฺถํ,		นามํ.		(อตฺถ	+	อนุ)	(แปลง	อุ	เป็น	วฺ	=	วโมทุทนฺตานํ)

	 อ.ชื่อ	อันเป็นไปตาม	ซึ่งอรรถ	ชื่อว่าอนฺวตฺถ.	(ชื่อตามอรรถ)
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วิ.	 โกกิลาย		อวกุฏฺ€ํ		อวโกกิลํ,		วนํ.		(โกกิลา	+	อว)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ)

	 อ.ป่า	อันนางนกดุเหว่า	ทอดทิ้งแล้ว	ชื่อว่าอวโกกิล.	(ป่าที่ถูกนางนกดุเหว่าทิ้ง)

วิ.	 มยูเรน		อวกุฏฺ€ํ		อวมยูรํ,		วนํ.		(มยูร	+	อว)

	 อ.ป่า	อันนกยูง	ทอดทิ้งแล้ว	ชื่อว่าอวมยูร.	(ป่าที่ถูกนกยูงทิ้ง)

วิ.	 อชฺฌยนาย		ปริคิลาโน		ปริยชฺฌยโน.		(อชฺฌยน	+	ปริ)	(ลง	ยฺอาคม)

	 อ.ผู้เหน็ดเหนื่อย	ต่อการสาธยาย	ชื่อว่าปริยชฺฌยน.	(ผู้เหน็ดเหนื่อยต่อการสาธยาย)

วิ.	 กมฺมสฺส		อลํ		สมตฺโถติ		อลํกมฺโม.		(กมฺม	+	อลํ)

	 อ.ผู้สามารถ	เพื่อทำ	การงาน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอลํกมฺม.	(ผู้สามารถเพื่อทำ	การงาน)

วิ.	 วจนาย		อลนฺติ		อลํวจโน.		(วจน	+	อลํ)

	 อ.ผู้ควร	เพื่อการกล่าว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอลํวจน.	(ผู้ควรเพื่อกล่าว)

วิ.	 วานโต		นิกฺขนฺตํ		นิพฺพานํ.	(วาน	+	นิ)	(ซ้อน	วฺ,	แปลง	วฺวฺ	เป็น	พฺพฺ	=	โพ	วสฺส	หรือ	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ)

	 อ.ธรรมอันออกพ้นแล้ว	จากตัณหา	ชื่อว่านิพฺพาน.	(ธรรมที่พ้นจากตัณหา,	นิพพาน)

วิ.	 กิเลเสหิ		นิกฺขนฺโต		นิกฺกิเลโส.		(กิเลส	+	นิ)	(กฺ	สทิสเทวภาวะ)

	 ผู้ออกพ้นแล้ว	จากกิเลส	ท.	ชื่อว่านิกฺกิเลส.	(ผู้ปราศจากกิเลส)

วิ.	 องฺคเณหิ		นิกฺขนฺโต		นิรงฺคโณ.		(องฺคณ	+	นิ)	(ลง	รฺอาคม)

	 ผู้ออกพ้นแล้ว	จากกิเลส	ท.	ชื่อว่านิรงฺคณ.	(ผู้ปราศจากกิเลส)

วิ.	 โกสมฺพิยา		นิกฺขนฺโต		นิกฺโกสมฺพี.		(โกสมฺพี	+	นิ)	(กฺ	สทิสเทวภาวะ)

	 ผู้ออกแล้ว	จากเมืองโกสัมพี	ชื่อว่านิกฺโกสมฺพี.	(ผู้ออกจากเมืองโกสัมพีแล้ว)

วิ.	 วนโต		นิยฺยาโต		นิพฺพโน.		(วน	+	นิ)	(ซ้อน	วฺ,	แปลง	วฺว	เป็น	พฺพ	=	โพ	วสฺส	หรือ	จศัพท์	ใน	โท	ธสฺส	จ)

	 ผู้ออกไปแล้ว	จากป่าคือกิเลส	ชื่อว่านิพฺพน.	(ผู้ออกจากป่าคือกิเลส)

วิ.	 อาจริยโต		ปโร		ปาจริโย.		(อาจริย	+	ป)

	 อ.อาจารย์ผู้ประเสริฐ	กว่าอาจารย์	ชื่อว่าปาจริย.	(อาจารย์ของอาจารย์)

วิ.	 อยฺยกสฺมา		ปโร		ปยฺยโก.		(อยฺยก	+	ป)

	 อ.ปู่ผู้ประเสริฐ	กว่าปู่	ชื่อว่าปยฺยก.	(ปู่ของปู่,	ทวด,	ชวด)

วิ.	 หิยฺโย		ปโร		ปรหิยฺโย.		(หิยฺโย	+	ปร)

	 อ.วันอื่น	จากเมื่อวาน	ชื่อว่าปรหิยฺโย.	(หลังจากเมื่อวาน,	วานซืน)
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วิ.	 คงฺคาย		อุปริ		อุปริคงฺคํ.		(คงฺคา	+	อุปริ)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ที่เบื้องบน	แห่งแม่น้ำ	คงคา	ชื่อว่าอุปริคงฺค.	(ที่เบื้องบนแม่น้ำ	คงคา)

วิ.	 นทิยา		เหฏฺ€า		เหฏฺ€านที.		(นที	+	เหฏฺ€า)

	 อ.ที่ภายใต้	แห่งแม่น้ำ		ชื่อว่าเหฏฺ€านที.	(ที่ภายใต้แห่งแม่น้ำ	)

วิ.	 สมาปตฺติยา		อนฺโต		อนฺโตสมาปตฺติ.		(สมาปตฺติ	+	อนฺโต)

	 สภาพในภายใน	แห่งสมาบัติ	ชื่อว่าอนฺโตสมาปตฺติ.	(สภาพภายในสมาบัติ)

วิ.	 หํสานํ		ราชา		ราชหํโส,	หํสราชา		วา.		(หํส	+	ราช,	ราช	+	หํส)

	 อ.ราชา	แห่งหงส์	ท.	ชื่อว่าราชหํส,	หรือ	ชื่อว่าหํสราช.	(พญาหงส์)

วิ.	 มาสสฺส		อทฺธํ		อทฺธมาสํ,		มาสทฺธํ		วา.		(มาส	+	อทฺธ,	อทฺธ	+	มาส)

	 อ.กึ่ง	แห่งเดือน	ชื่อว่าอทฺธมาส,	หรือ	ชื่อว่ามาสทฺธ.	(กึ่งเดือน)

วิ.	 อามลกสฺส		อทฺธํ		อทฺธามลกํ,		อามลกทฺธํ		วา.		(อามลก	+	อทฺธ,	อทฺธ	+	อามลก)

	 อ.ครึ่ง	แห่งผลมะขามป้อม	ชื่อว่าอทฺธามลก	หรือ	ชื่อว่าอามลกทฺธ.	(ผลมะขามป้อมครึ่งผล)

วิ.	 กหาปณสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒกหาปณํ.		(กหาปณ	+	อฑฺฒ)

	 อ.กึ่ง	แห่งกหาปณะ	ชื่อว่าอฑฺฒกหาปณ.	(ครึ่งกหาปณะ)

วิ.	 มาสกสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒมาสกํ.		(มาสก	+	อฑฺฒ)

	 อ.กึ่ง	แห่งมาสก	ชื่อว่าอฑฺฒมาสก.	(กึ่งมาสก)

วิ.	 รตฺติยา		อฑฺฒํ		อฑฺฒรตฺตํ.		(รตฺติ	+	อฑฺฒ)	(แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต) 

	 อ.กึ่ง	แห่งราตรี	ชื่อว่าอฑฺฒรตฺต.	(กึ่งราตรี,	ครึ่งคืน)

วิ.	 รตฺติยา		ปุพฺพํ		ปุพฺพรตฺตํ.		(รตฺติ	+	ปุพฺพ)	(แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น	อ)

	 อ.เบื้องต้น	แห่งราตรี	ชื่อว่าปุพฺพรตฺต.	(เบื้องต้นแห่งราตรี,	หัวค่ำ	)

วิ.	 รตฺติยา		ปจฺฉา		ปจฺฉารตฺตํ.		(รตฺติ	+	ปจฺฉา)	(แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น	อ)

	 ในกาลภายหลัง	แห่งราตรี	ชื่อว่าปจฺฉารตฺต.	(ในกาลภายหลังแห่งราตรี,	ค่อนคืน)

วิ.	 อหสฺส		ปุพฺพํ		ปุพฺพนฺหํ.		(อห	+	ปุพฺพ)	(แปลง	อห	เป็น	อนฺห	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 อ.เบื้องต้น	แห่งวัน	ชื่อว่าปุพฺพนฺห.	(เวลาเช้า)

วิ.	 อหสฺส		สายํ		สายนฺหํ.		(อห	+	สายํ)	(แปลง	อห	เป็น	อนฺห,	ลบนิคหิต	=	กฺวจิ	โลปํ)

	 ในเวลาเย็น	แห่งวัน	ชื่อว่าสายนฺห.	(เวลาเย็น)
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	 หมายเหตุ	:	ในอุทาหรณ์ว่า	“อจฺจนฺตํ,	อุปริคงฺคํ,	ปจฺฉารตฺตํ”	เป็นต้น	จะมีลักษณะเหมือนกับในอัพยยีภาว-

สมาส	ทั้ง	๓	ประการ	คือ	(๑)	มีนิบาตหรืออุปสัคอยู่หน้า	(๒)	นิบาตหรืออุปสัคนั้น	แปลก่อน	และ(๓)	รูปสำ	เร็จเป็น 

นปุงสกลิงค์	 แต่มีข้อแตกต่างกันที่ให้เป็นเครื่องสังเกตว่า	 อัพยยีภาวสมาส	 โดยมากมีอรรถคุณ	 เช่น	 เบื้องบน,	 ใกล้,	

ภายใต้,	 ภายใน	 เป็นประธาน	 ไม่ใช่อรรถของทัพพะเป็นประธาน	 ส่วน	 ตัปปุริสสมาสมีอรรถของทัพพะเป็นประธาน	

ข้อสังเกตมีดังนี้	ในที่กล่าวอรรถคุณ	เป็นอัพยยีภาวสมาส	ส่วนในที่กล่าวอรรถทัพพะอย่างใดอย่างหนึ่ง	เป็นตัปปุริส-

สมาส

จบ อมาทิปรตัปปุริสสมาส

๔.๔.๘ อโลปตัปปุริสสม�ส

วิ.	 ปภํ		กโรตีติ		ปภงฺกโร.		(ปภา	+	กร)	(ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมกระทำ		ซึ่งแสงสว่าง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปภงฺกร.	(ผู้กระทำ	แสงสว่าง,	พระอาทิตย์)

ทำ	ตัวรูป	ปภํ		กโรตีติ	 ปภงฺกโร	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปภา	+	กร	

	 หลัง	ปภา	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 ปภา	+	อํ,		กร	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	ภฺ	ออกจากสระ	อา	 ปภฺ		อา	+	อํ,		กร	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปภฺ		อา	+	อํ,		กร	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ภฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปภํ,		กร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 กโรติ	ย่อมกระทำ			ปภํ	ซึ่งแสงสว่าง		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 ปภํกร	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปภํกร	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 แปลง	นิคหิต	เป็น	วัคคันตะ	งฺ	 ปภ			ํ 	งฺ		กร	 =	วคฺคนฺตํ	วา	วคฺเค.

	 ตั้ง	ปภงฺกร	เป็นนาม	 ปภงฺกร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปภงฺกร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปภงฺกร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปภงฺกร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ปภงฺกรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปภงฺกรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปภงฺกโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปภงฺกโร.	(ผู้กระทำ	แสงสว่าง,	พระอาทิตย์)

ตัวอย่างที่เป็น	อโลปตัปปุริสสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ปภงฺกโร”	มีดังนี้

วิ.	 อมตํ		ททาตีติ		อมตนฺทโท.		(อมต	+	ทท)	(ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมให้	ซึ่งพระนิพพาน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอมตนฺทท.	(พระพุทธเจ้าผู้ให้พระนิพพาน)

วิ.	 รณํ		ชหาตีติ		รณญฺชโห.		(รณ	+	ชห)	(ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมละ	ซึ่งกิเลส	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ารณญฺชห.	(ผู้ละกิเลส)

วิ.	 ชุตึ		ธาเรตีติ		ชุตินฺธโร.		(ชุติ	+	ธร)	(ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันตสมาส)

	 ย่อมทรงไว้	ซึ่งความรุ่งเรือง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชุตินฺธร.	(ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง)

วิ.	 สหสา		กตํ		สหสากตํ,		กมฺมํ.		(สหสา	+	กต)	(ตติยาอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.กรรม	อันถูกกระทำ	แล้ว	โดยฉับพลัน	ชื่อว่าสหสากต.	(ถูกกระทำ	โดยฉับพลัน)

วิ.	 ปรสฺส		ปทํ		ปรสฺสปทํ.		(ปร	+	ปท)	(จตุตถีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.บท	เพื่อผู้อื่น	ชื่อว่าปรสฺสปท.	(บทเพื่อผู้อื่น,	ปรัสสบท)

วิ.	 อตฺตโน		ปทํ		อตฺตโนปทํ.		(อตฺต	+	ปท)	(จตุตถีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.บท	เพื่อตน	ชื่อว่าอตฺตโนปท.	(บทเพื่อตน,	อัตตโนบท)

วิ.	 ภยโต		อุปฏฺ€านํ		ภยตูปฏฺ€านํ.		(ภย	+	อุปฏฺ€าน)	(ลง	โตปัจจัย,	ลบสระหน้า,	ทีฆะสระหลัง)	

	 อ.การปรากฏ	แต่ความเป็นภัย	ชื่อว่าภยตูปฏฺ€าน.	(ปรากฏแต่ความเป็นภัย)	(ปัญจมีอโลปตัปปุริสสมาส)

วิ.	 ปรโต		โฆโส		ปรโตโฆโส.		(ปร	+	โฆส)	(ลง	โตปัจจัย	=	กฺวจิ	โต	ปญฺจมฺยตฺเถ)	(ปัญจมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.เสียง	จากบุคคลอื่น	ชื่อว่าปรโตโฆส.	(เสียงจากบุคคลอื่น,	ปรโตโฆสะ)

วิ.	 คุนฺนํ		ปติ		ควํปติ.		(โค	+	ปติ)	(ฉัฏฐีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.เจ้าของ	แห่งวัว	ท.	ชื่อว่าควํปติ.		(เจ้าของแห่งวัว)

วิ.	 ควํปติ		จ		โส		เถโร		จาติ		ควํปติตฺเถโร.	(ควํปติ	+	เถร)	(วิเสสนุตตรบท	กัมมธารยสมาส)

	 อ.เจ้าของแห่งวัวด้วย	อ.เจ้าของแห่งวัวนั้น	เป็นพระเถระด้วย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าควํปติตฺเถร.	(พระควัมปติเถระ)

วิ.	 มนสิ		กรณํ		มนสิกาโร.		(มน	+	การ)	(แปลง	สฺมึ	เป็น	อิ	=	มโนคณาทิโตฯ,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.การกระทำ	ไว้	ในใจ	ชื่อว่ามนสิการ.	(การทำ	ไว้ในใจ,	มนสิการ)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
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วิ.	 ปุพฺเพ		นิวาโส		ปุพฺเพนิวาโส.		(ปุพฺพ	+	นิวาส)	(แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	=	สฺมาสฺมึนํ	วา)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.การอยู่	ในกาลก่อน	ชื่อว่าปุพฺเพนิวาส.	(การอยู่ในกาลก่อน)

วิ.	 ปุพฺเพ		นิวาสานุสฺสติ		ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ.		(ปุพฺพ	+	นิวาสานุสฺสติ)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.การระลึกถึงการอยู่	ในกาลก่อน	ชื่อว่าปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ.	(การระลึกถึงการอยู่ในกาลก่อน)

วิ.	 มชฺเฌ		กลฺยาณํ		มชฺเฌกลฺยาณํ,		ธมฺมํ.		(มชฺฌ	+	กลฺยาณ)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.ธรรม	อันงาม	ในท่ามกลาง	ชื่อว่ามชฺเฌกลฺยาณ.	(งามในท่ามกลาง)

วิ.	 อนฺเต		วสิตุํ		สีลมสฺสาติ		อนฺเตวาสี.		(อนฺต	+	วาสี)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันตสมาส)

	 อ.อันอยู่	ในภายใน	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าอนฺเตวาสี.	(ผู้อยู่ในภายใน	

	 เป็นปกติ,	อันเตวาสิก,	ศิษย์)

วิ.	 อนฺเต		วสิตุํ		สีลมสฺสาติ		อนฺเตวาสิโก.	(อนฺต+วาสี)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)	(ลง	กปัจจัย	=	กฺวจิ	สมาสนฺตฯ)

	 อ.อันอยู่	ในภายใน	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าอนฺเตวาสิก.	(ศิษย์)

วิ.	 ชเน		สุโต		ชเนสุโต.		(ชน	+	สุต)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.ผู้ปรากฏ	ในหมู่ชน	ชื่อว่าชเนสุต.	(ผู้ปรากฏในฝูงชน)

วิ.	 อุรสิ		อุฏฺ€ิโต		โลโม		อุรสิโลโม.		(อุร	+	อุฏฺ€ิต	+	โลม)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.ขน	อันตั้งขึ้นแล้ว	บนอก	ชื่อว่าอุรสิโลม.	(ขนบนอก)	(แปลง	สฺมึ	เป็น	อิ	=	มโนคณาทิโต	สฺมึนานมิอา,	ลง	สฺอาคม	=	 

ส	สเร	วาคโม)

วิ.	 กณฺเ€		€ิโต		กาโฬ		กณฺเ€กาโฬ.		(กณฺ€	+	€ิต	+	กาฬ)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)

	 อ.ไฝ	อันตั้งอยู่แล้ว	ที่คอ	ชื่อว่ากณฺเ€กาฬ.	(ไฝที่คอ)

วิ.	 สรสิ		ชาตํ		สรสิชํ,		ปทุมํ.		(สร	+	ช)	(แปลง	สฺมึ	เป็น	อิ,	ลง	สฺอาคมหลังจากมโนคณะ,	ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ)

	 อ.ดอกบัว	อันเกิดแล้ว	ในสระ	ชื่อว่าสรสิช.	(อันเกิดแล้วในสระ,	ดอกบัว)	(สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)	(กิตันต-

สมาส)

จบ อโลปตัปปุริสสมาส

จบ ตัปปุริสสมาส
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๔.๕ พหุพพีหิสม�ส

 พหุพพีหิสมาส	 คือ	 สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน	 (อัญญปทัตถะ)	 รูปสำ	เร็จเป็นคุณศัพท์	 ทำ	หน้าที่	

เป็นวิเสสนะ	ขยายบทอื่นแน่นอน	มีวิเคราะห์ว่า	“พหโว		วีหโย		ยสฺส		โส		พหุพฺพีห ิ”.		(พหุ	+	วีหิ)”	อ.ข้าวเปลือก	ท.	 

อันมาก	 ของบุคคลใด	 มีอยู่	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่าพหุพฺพีหิ.	 (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)	 สมาสนี้	 ก็ถูกเรียกว่า	 “พหุพพีหิ”	 

ด้วยสามารถชื่อตามอรรถ	 เพราะสมาสนี้มีลักษณะเหมือนกับพหุพฺพีหิศัพท์	 รูปสำ	เร็จเป็นคุณศัพท์	 แปลว่า	 “ผู้มี...,	 

อันมี...”.	พหุพพีหิสมาสนี้	เกี่ยวข้องกับบท	๒	บท	คือ

	 (๑)	 บทที่ถูกย่อ	เรียกว่า	“สกปท”	(บทของตัวเอง)	เช่น		อาคตสมโณ.	(อาคต	+	สมณ)

	 (๒)	บทอื่นที่นอกจากบทที่ถูกย่อ	 เรียกว่า	 “อญฺญปท”	 (บทอื่น)	 ในรูปวิเคราะห์	 ได้แก่วิเสสนสัพพนาม	 ๔	

ศัพท์	คือ	ย,	ต,	เอต	และ	อิมศัพท์	ศัพท์ใดศัพท์หนึ่ง	รูปสำ	เร็จจะเป็นบทที่เป็นวิเสสยะ	เช่น		สํฆาราโม	(สังฆาราม,	วัด) 

 
พหุพพีหิสมาส มี ๙ ประการ คือ

	 	 (๑)	 ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้งสองมีที่ตั้งเหมือนกัน		

หมายความว่า	มีวิภัตติ	และวจนะเหมือนกัน	ส่วนลิงค์นั้นจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้	และมีอัญญบท	เป็นตัวกำ	หนด

วิภัตติ	ให้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน	ไปตามวิภัตตินั้น	ๆ

	 	 	 ๑.๑	 ทุติยตฺถ		เช่น		อาคตา		สมณา		อิมํ		สํฆารามนฺติ		อาคตสมโณ,		สํฆาราโม.		อ.สมณะ	ท.	 

มาแล้ว	สู่สังฆารามนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.สังฆารามนี้	ชื่อว่าอาคตสมณ.	(มีสมณะมาแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“อาคตา”	 

กับบทว่า	 “สมณา”	 เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 เพราะเป็นปุงลิงค์	 ปฐมาวิภัตติ	 พหุวจนะเหมือนกัน	 ส่วนบทว่า	 “อิมํ”	 

เป็นอัญญบท	ลงทุติยาวิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ทุติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 	 ๑.๒	 ตติยตฺถ		เช่น		ชิตานิ		อินฺทฺริยานิ		เยน		โสยํ		ชิตินฺทฺริโย,		ภิกฺขุ.		อ.อินทรีย์	ท.	อันภิกษุ

ใด	ชนะแล้ว	อ.ภิกษุนั้น	ชื่อว่าชิตินฺทฺริย.	(มีอินทรีย์อันชนะแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ชิตานิ”	กับบทว่า	“อินฺทฺริยานิ”	 

เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 เพราะเป็นนปุงสกลิงค์	 ปฐมาวิภัตติ	 พหุวจนะเหมือนกัน	 ส่วนบทว่า	 “เยน”	 เป็นอัญญบท	 

ลงตติยาวิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ตติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 	 ๑.๓	 จตุตฺถิยตฺถ		เช่น		ทินฺโน		สุงฺโก		ยสฺส			โสยํ		ทินฺนสุงฺโก,		ราชา.	อ.ส่วย	อันชาวเมือง	ท.	 

ถวายแล้ว	 แด่พระราชาใด	 มีอยู่	 อ.พระราชานั้น	 ชื่อว่าทินฺนสุงฺก.	 (มีส่วยอันชาวเมืองถวายแล้ว)	 ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“ทินฺโน”	กับบทว่า	“สุงฺโก”	เป็นตุลยาธิกรณะกัน	เพราะเป็นปุงลิงค์	ปฐมาวิภัตติ	เอกวจนะเหมือนกัน	ส่วนบท

ว่า	“ยสฺส”	เป็นอัญญบท	ลงจตุตถีวิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“จตุตฺถีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”.
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	 	 	 ๑.๔	 ปญฺจมิยตฺถ		เช่น		นิคฺคตา		ชนา		อสฺมา		โสยํ		นิคฺคตชโน,		คาโม.		อ.ชน	ท.	ออกไปแล้ว	 

จากหมู่บ้านนั้น	 มีอยู่	 อ.หมู่บ้านนั้น	 ชื่อว่านิคฺคตชน.	 (มีชนออกไปแล้ว)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “นิคฺคตา”	 กับบทว่า	

“ชนา”	 เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 เพราะเป็นปุงลิงค์	 ปฐมาวิภัตติ	 พหุวจนะเหมือนกัน	 ส่วนบทว่า	 “อสฺมา”	 เป็นอัญญบท	 

ลงปัญจมีวิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ปญฺจมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 	 ๑.๕	 ฉฏฺ€ิยตฺถ		เช่น		ฉินฺนา		หตฺถา		ยสฺส		โสยํ		ฉินฺนหตฺโถ,		ปุริโส.		อ.มือ	ท.	อันขาดแล้ว	 

ของบุรุษใด	มีอยู่	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าฉินฺนหตฺถ.	 (มีมืออันขาดแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ฉินฺนา”	กับบทว่า	“หตฺถา”	 

เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 เพราะเป็นปุงลิงค์	 ปฐมาวิภัตติ	 พหุวจนะเหมือนกัน	 ส่วนบทว่า	 “ยสฺส”	 เป็นอัญญบท	 ลงฉัฏฐี

วิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ฉฏฺฐีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 	 ๑.๖	 สตฺตมิยตฺถ		เช่น		สมฺปนฺนานิ		สสฺสานิ		ยสฺมึ		ชนปเท		โสยํ		สมฺปนฺนสสฺโส,		ชนปโท.	อ.ข้าว

กล้า	ท.	อันถึงพร้อมแล้ว	ในชนบทใด	มีอยู่	อ.ชนบทนั้น	ชื่อว่าสมฺปนฺนสสฺส.	(มีข้าวกล้าอันถึงพร้อมแล้ว)	ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“สมฺปนฺนานิ”	กับบทว่า	“สสฺสานิ”	 เป็นตุลยาธิกรณะกัน	 เพราะเป็นนปุงสกลิงค์	ปฐมาวิภัตติ	พหุวจนะเหมือน

กัน	ส่วนบทว่า	“ยสฺมึ”	เป็นอัญญบท	ลงสัตตมีวิภัตติ	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“สตฺตมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๒)	ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้งสองมีที่ตั้งแตกต่าง

กัน	 หมายความว่า	 มีวิภัตติแตกต่างกัน	 ส่วนลิงค์นั้นจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้	 เช่น	 	 เอกรตฺตึ	 	 วาโส	 	 อสฺสาติ		 

เอกรตฺติวาโส,		ปุริโส.	อ.การอยู่	สิ้นราตรีหนึ่ง	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอกรตฺติวาส.	(ผู้มีการอยู่สิ้น

ราตรีเดียว)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“เอกรตฺตึ”	เป็นอิตถีลิงค์	ทุติยาวิภัตติ	ส่วนบทว่า	“วาโส”	เป็นปุงลิงค์	ปฐมาวิภัตติ	

โดยมีบทว่า	“อสฺส”	 เป็นอัญญบท	ฉะนั้น	บททั้งสอง	คือบทว่า	“เอกรตฺตึ”	กับบทว่า	“วาโส”	จึงมีที่ตั้งแตกต่างกัน	

เพราะมีวิภัตติที่แตกต่างกันนั่นเอง	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๓)	 ติปทพหุพฺพีหิสมาส	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีสามบทมาย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน	 โดยมีอัญญบท	 

เป็นประธาน	เช่น		ปรกฺกเมนาธิคตา		สมฺปทา		เยหิ		เต		ภวนฺติ		ปรกฺกมาธิคตสมฺปทา,		มหาปุริสา.		(ปรกฺกม	+	อธิคตา	+	

สมฺปทา).	อ.ความถึงพร้อม	อันมหาบุรุษ	ท.เหล่าใด	ได้แล้ว	ด้วยความบากบั่น	อ.มหาบุรุษ	ท.เหล่านั้น	ชื่อว่าปรกฺกมาธิคต-

สมฺปท.	(ผู้มีความถึงพร้อมอันได้แล้วด้วยความบากบั่น)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“ปรกฺกเมน”	บทหนึ่ง	บทว่า	“อธิคตา”	 

บทหนึ่ง	 และบทว่า	 “สมฺปทา”	 อีกบทหนึ่ง	 รวมเป็นสามบท	 โดยมีบทว่า	 “เยหิ”	 เป็นอัญญบท	 ทั้งสามบทดังกล่าว	 

มาย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน	และมีบทอื่นเป็นประธาน	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ติปทพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๔)	 นนิปาตปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีนนิบาตอยู่หน้า	 แปลว่า	 “ไม่มี...”	 โดยมี 

อัญญบทเป็นประธาน		เช่น		นตฺถิ		เอตสฺส		สโมติ		อสโม,		ภควา.		(น	+	สม).	อ.บุคคลผู้เสมอ	ด้วยพระผู้มีพระภาค

นั้น	ย่อมไม่มี	 เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคนั้น	ชื่อว่าอสม.	(ผู้ไม่มีผู้เสมอ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“น”	เป็นนิบาต	
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อยู่หน้า	ปฏิเสธบทว่า	“สโม”	โดยมีบทว่า	“เอตสฺส”	เป็นอัญญบท	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“นนิปาตปุพฺพปทพหุพฺพีหิ

สมาส”

	 	 (๕)	 (ป€มายตฺถ) สหปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่มีสหนิบาตอยู่หน้า	 ในอรรถปฐมา

วิภัตติ	เช่น		สห		เหตุนา		โย		วตฺตเตติ		สเหตุโก,		สเหตุ		วา,		ธมฺโม.		(สห	+	เหตุ)		อ.ธรรมใด	ย่อมเป็นไป	กับ	 

ด้วยเหตุ	 เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนั้น	ชื่อว่าสเหตุก	หรือชื่อว่าสเหตุ.		(เป็นไปกับด้วยเหตุ)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สห”	 

เป็นนิบาต	 อยู่ข้างหน้าบทว่า	 “เหตุนา”	 โดยมีบทว่า	 “โย”	 ลงปฐมาวิภัตติ	 เป็นอัญญบท	 ฉะนั้น	 จึงได้ชื่อว่า 

เป็น	“สหปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๖)	 อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส		คือ	พหุพพีหิสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทเปรียบเทียบ	มี	๒	วิภัตติ	คือ

	 	 	 ๖.๑	 ป€มายตฺถ		เช่น		สงฺโข		วิย		ปณฺฑโร		อยนฺติ		สงฺขปณฺฑโร,		ปุคฺคโล.	(สงฺข	+	วิย	+	ปณฺฑร)		 

อ.บุคคลนี้	 ขาว	 เพียงดังสังข์	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนี้	 ชื่อว่าสงฺขปณฺฑร.	 (ผู้ขาวเพียงดังสังข์)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 

“สงฺโข”	เป็นบทอุปมา	โดยมี	“วิย”ศัพท์ส่องอรรถอุปมาให้ปรากฏ	บทว่า	“ปณฺฑโร”	เป็นสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ	โดยมี 

บทว่า	“อยํ”	ลงปฐมาวิภัตติ	เป็นอัญญบท	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ป€มายตฺถ	อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 	 ๖.๒	 ฉฏฺ€ิยตฺถ	 	 เช่น	 	 สุวณฺณวณฺโณ	 	 วิย	 	 วณฺโณ	 	ยสฺส	 	 โสยํ	 	 สุวณฺณวณฺโณ,	 	ภควา.		 

(สุวณฺณวณฺณ	 +	 วิย	 +	 วณฺณ).	 อ.วรรณะ	 เพียงดัง	 อ.วรรณะแห่งทอง	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด	 มีอยู่	 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระองค์นั้น	 ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ.	 (ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 

“สุวณฺณวณฺโณ”	เป็นบทอุปมา	โดยมี	“วิย”ศัพท์เป็นบทส่องอรรถอุปมาให้ปรากฏ	บทว่า	“วณฺโณ”	เป็นบทที่ถูกนำ	

มาเปรียบเทียบ	โดยมีบทว่า	“ยสฺส”	ลงฉัฏฐีวิภัตติ	เป็นอัญญบท	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“ฉฏฺ€ิยตฺถ	อุปมานปุพฺพปท-

พหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๗)	วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่บททั้งสองเป็นสังขยา	 ในอรรถ 

ของวาศัพท์	แสดงความไม่แน่นอน	เช่น		เทฺว			วา			ตโย			วา			ปตฺตา			ทฺวตฺติปตฺตา.		(ทฺวิ	+	ติ	+	ปตฺต)	อ.บาตร	ท.	สอง	

หรือ	หรือว่า	สาม	ชื่อว่าทฺวตฺติปตฺต.	(สองหรือสามบาตร)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“เทฺว”	กับบทว่า	“ตโย”	เป็นสังขยา	และมี	 

“วาศัพท์”	ต่อท้ายทั้งสองศัพท์	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“วาสทฺทตฺถ	สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส”

	 	 (๘)	ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิสมาส	 	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่ใช้ในอรรถระหว่างทิศทั้งสอง	 ได้แก่การพูดถึง	

ทิศเฉียงต่างๆ	นั่นเอง	เช่น		ปุพฺพสฺสา		จ		ทกฺขิณสฺสา		จ		ทิสาย		ยทนฺตราฬํ		สายํ		ปุพฺพทกฺขิณา,		วิทิสา.	(ปุพฺพา	+	 

ทกฺขิณา).	 อ.ทิศเฉียงใด	 ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	 แห่งทิศตะวันออกด้วย	 แห่งทิศใต้ด้วย	 อ.ทิศเฉียงนั้น	 ชื่อว่า 

ปุพฺพทกฺขิณา.	 (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “ปุพฺพสฺสา”	 พูดถึงทิศตะวันออก	 บทว่า	 “ทกฺขิณสฺสา”	 

พูดถึงทิศใต้	บทว่า	“ยา”	 เป็นอัญญบท	หมายถึงทิศเฉียง	ฉะนั้น	 เมื่อพูดถึงทิศเฉียงของทั้งสองทิศดังกล่าว	จึงได้แก ่
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ทิศตะวันออกเฉียงใต้	พหุพพีหิสมาสนี้	จึงได้ชื่อว่า	“ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิสมาส”	

	 	 (๙)	พฺยติหารลกฺขณพหุพฺพีหิสมาส		คือ	พหุพพีหิสมาสที่ลักษณะแผ่ขยายออกไป	หมายความว่า	ลุกลาม

ไป	สู่กิริยาการกระทำ	อย่างใดอย่างหนึ่ง	เช่น	เกเสสุ		จ		เกเสสุ		จ		คเหตฺวา		อิทํ		ยุทฺธํ		ปวตฺตตีติ		เกสาเกสิ.		(เกส	

+	เกส	+	คเหตฺวา	+	อิม).	อ.การต่อสู้นี้	จับดึงแล้ว	ที่ผม	ท.	ของฝ่ายนี้ด้วย	ที่ผม	ท.	ของฝ่ายโน้นด้วย	ย่อมเป็นไป	

เพราะเหตุนั้น	 อ.การต่อสู้นี้	 ชื่อว่าเกสาเกสิ.	 (การต่อสู้ที่มีการจับดึงผมของกันและกัน)	ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “เกเสสุ” 

ทั้งสองบท	 เป็นผลเนื่องมาจากการทะเลาะกัน	โดยมีบทว่า	 “อิทํ”	 เป็นอัญญบท	ฉะนั้น	จึงได้ชื่อว่าเป็น	“พฺยติหาร-

ลกฺขณพหุพฺพีหิสมาส”

พหุพพีหิสมาสมี ๒ ประเภท คือ

	 (๑)	ตคฺคุณสํวิญฺญาณ	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่ได้อรรถของอัญญบทพร้อมด้วยอรรถของสมาสบท	 เช่น	 ลมฺโพ		

กณฺโณ			ยสฺส			โส			ลมฺพกณฺโณ,		ปุริโส.	อ.หู	อันยาน	แห่งบุรุษใด	มีอยู่	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าลมฺพกณฺณ.	(ผู้มีหูยาน)	ได้แก่

บุรุษ	ถูกรู้พร้อมกับผู้มีหูยาน	ในที่นี้บทว่า	“ลมฺพกณฺโณ”	เป็นบทวิเสสนะ	ถูกถือเอาด้วยอัญญปทัตถะคือ	“ปุริโส”	ซึ่งเป็น 

วิเสสยะ

	 (๒)	อตคฺคุณสํวิญฺญาณ	 คือ	 พหุพพีหิสมาสที่ได้อรรถของอัญญบทอย่างเดียวเท่านั้น	 ไม่ได้อรรถของสมาส

บทเลย	เช่น		พหู		ธนานิ		ยสฺส		โส		พหุธโน,	ปุริโส.		อ.ทรัพย์	ท.	มาก	ของบุรุษใด	มีอยู่	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าพหุธน.	

(ผู้มีทรัพย์มาก)	 ได้แก่บุรุษ	ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	พหุธโน	แปลว่า	ผู้มีทรัพย์มาก	หมายเอาบุรุษผู้มีทรัพย์มาก	มิได้

หมายเอาทรัพย์มากแต่อย่างใด	

การกำ หนดลิงค์ของสมาส

	 (๑)	 กัมมธารยสมาส,	ทวันทสมาส	และตัปปุริสสมาส	ได้ลิงค์ในบทหลัง

	 	 ๑.๑	กัมมธารยสมาส		เช่น		อวิชฺชา		จ		สา		ปจฺจโย		จาติ		อวิชฺชาปจฺจโย.	(อวิชฺชา	+	ปจฺจย)	ใน

ตัวอย่างนี้	บทว่า	“อวิชฺชา”	เป็นบทหน้า	เป็นอิตถีลิงค์	บทว่า	“ปจฺจโย”	เป็นบทหลัง	เป็นปุงลิงค์	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	 

มีรูปว่า	“อวิชฺชาปจฺจโย”	เป็นปุงลิงค์		ฉะนั้น	ขอให้สังเกตว่า	บทหลังเป็นลิงค์อะไรในรูปวิเคราะห์	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	 

ก็จะมีลิงค์ตามบทหลังไป

	 	 ๑.๒	อสมาหารทวันทสมาส		เช่น		มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)	ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	 “มาตา”	 เป็นบทหน้า	 เป็นอิตถีลิงค์	 บทว่า	 “ปิตา”	 เป็นบทหลัง	 เป็นปุงลิงค์	 เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	มีรูปว่า	 

“มาตาปิตโร”	เป็นปุงลิงค์	ฉะนั้น	ขอให้สังเกตลิงค์ของบทหลัง	ว่าเป็นลิงค์อะไร	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาส	ก็จะเป็นลิงค์ตาม

บทหลังนั้น
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	 	 ๑.๓	ตัปปุริสสมาส	 	 เช่น	 ปกติยา	 	 เมธาวี	 	 ปกติเมธาวี.	 (ปกติ	 +	 เมธาวี)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 

“ปกติยา”	เป็นบทหน้า	เป็นอิตถีลิงค์	บทว่า	“เมธาวี”	เป็นบทหลัง	เป็นปุงลิงค์	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาส	มีรูปว่า	“ปกติเมธาวี”	 

เป็นปุงลิงค์	ตามบทหลัง

	 (๒)	พหุพพีหิสมาส	ได้ลิงค์ตามอรรถของบทอื่น	(อัญญปทัตถะ)

	 	 ๒.๑	อาคตสมโณ		สํฆาราโม.	 	ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “อาคตสมโณ”	 เป็นพหุพพีหิสมาส	 เป็นปุงลิงค์	 

เพราะอัญญปทัตถะ	คือบทว่า	“สํฆาราโม”	เป็นปุงลิงค์	ได้ลิงค์ตามอรรถของบทอื่น	คือ	“สํฆาราโม”	

	 	 ๒.๒	อาคตสมณา	 	 สาวตฺถิ.	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “อาคตสมณา”	 เป็นพหุพพีหิสมาส	 เป็นอิตถีลิงค์	 

เพราะอัญญปทัตถะ	อรรถของบทอื่น	ในที่นี้คือบทว่า	“สาวตฺถิ”	เป็นอิตถีลิงค์	

	 	 ๒.๓	อาคตสมณํ	 	 เชตวนํ.	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 “อาคตสมณํ”	 เป็นพหุพพีหิสมาส	 เป็นนปุงสกลิงค์		 

เพราะอัญญปทัตถะ	อรรถของบทอื่น	คือบทว่า	“เชตวนํ”	เป็นนปุงสกลิงค์	

	 (๓)	สมาหารทิคุสมาส	อัพยยีภาวสมาส	และสมาหารทวันทสมาส	รูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์

	 	 ๓.๑	สมาหารทิคุสมาส		เช่น		จตสฺโส		ทิสา		จตุทฺทิสํ.	(จตุ	+	ทิสา)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“จตสฺโส”	 

เป็นอิตถีลิงค์	ทำ	หน้าที่เป็นวิเสสนะของบทว่า	“ทิสา”	ๆ	นี้	เป็นอิตถีลิงค์	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว		มีรูปว่า	“จตุทฺทิสํ”	 

เป็นนปุงสกลิงค์	ข้อสังเกต	ศัพท์เดิมในรูปวิเคราะห์จะเป็นลิงค์อะไรก็ตาม	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาหารทิคุสมาสแล้ว	ต้องเป็น

นปุงสกลิงค์	เอกวจนะเท่านั้น

	 	 ๓.๒	อัพยยีภาวสมาส		เช่น		คงฺคาย		สมีเป		วตฺตตีติ		อุปคงฺคํ.	(อุป	+	คงฺคา)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	 

“อุป”	 เป็นอุปสัค	 อยู่ข้างหน้า	 และแปลก่อน	 ส่วนบทว่า	 “คงฺคา”	 เป็นอิตถีลิงค์	 เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	 มีรูปว่า	 

“อุปคงฺคํ”	เป็นนปุงสกลิงค์	

	 	 ๓.๓	สมาหารทวันทสมาส		เช่น	สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.	(สมถ	+	วิปสฺสนา)	ในตัวอย่างนี้ 

บทว่า	 “สมโถ”	 เป็นปุงลิงค์	 ส่วนบทว่า	 “วิปสฺสนา”	 เป็นอิตถีลิงค์	 มีลิงค์ต่างกัน	 เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	 มีรูปว่า	 

“สมถวิปสฺสนํ”	เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะแน่นอน

คาถาสรุป	การกำ	หนดลิงค์ของสมาสทั้ง	๖	

  กมฺมธารโย  ทฺวนฺโท  จ ตปฺปุริโส  จ  ลาภิโน

  ตโย  ปรปเท  ลิงฺคํ พหุพฺพีหิ  ปทนฺตเร

  ทิคุ  อพฺยยีภาโว  จ นปุํสเกว  นิยโต.      (กจฺจายนเภท) 
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สมาส	 ๓	 คือ	 กัมมธารยสมาส	 ทวันทสมาส	 และตัปปุริสสมาส	 ได้

ลิงค์ในบทหลัง	 พหุพพีหิสมาส	 ได้ลิงค์ในบทอื่น	 สมาหารทิคุสมาส 

และอัพยยีภาวสมาส	เป็นนปุงสกลิงค์	แน่นอน

๔.๕.๑ ทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

๓๕๒. อญฺญ-ปทตฺเถสุ  พหุพฺพีหิ.

 นามานิ	อ.นามบท	ท.		สมสฺยนฺเต	ย่อมถูกย่อ		อญฺญปทตฺเถส	ุในอรรถของบทอื่น	ท.,		โส ปทคโณ		อ.หมู่

แห่งบทนั้น		สมาโส	เป็นสมาส		พหุพฺพีหิ	มีชื่อว่าพหุพพีหิ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (ย่อนามบทในอรรรถของบทอื่น	และตั้งชื่อว่าพหุพพีหิสมาส)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	สัญญาสูตร	และ	วิธิสูตร.

พหุพพีหิสมาส เกี่ยวข้องกับ ๒ บท คือ

	 (๑)	 บทที่ถูกย่อ	เรียกว่า	“สกปท”	(บทของตัวเอง)	เช่น		อาคตสมโณ.	(อาคต	+	สมณ)

	 (๒)	บทอื่นที่นอกจากบทที่ถูกย่อ	เรียกว่า	“อญฺญปท”	(บทอื่น)	ได้แก่	ย,	ต,	เอต	และ	อิมศัพท์	ซึ่งใช้ในรูป

วิเคราะห์	ส่วนรูปสำ	เร็จ	จะอยู่หลังบทสมาส	เช่น	อาคตสมโณ,	สํฆาราโม	(วัด)

ทำ	ตัวรูป	พหโว		วีหโย		ยสฺส		โส  พหุพฺพีหิ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	พหุ	+	วีหิ	+	ย

	 หลัง	พหุ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 พหุ	+	โย,		วีหิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อุ	 พหฺ		อุ	+	โย,	วีหิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล	 	 พหฺ		อุ	+	โย,		วีหิ	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ที่ชื่อ	ล	แปลง	โย	เป็น	โว	 พหฺ		อุ	+	โย โว,		วีหิ	=	ลโต	โวกาโร	จ.

	 เพราะโว	แปลง	อุ	ที่ชื่อ	ล	เป็น	อ	 พหฺ		อุ อ	+	โว,		วีหิ	 =	เวโวสุ	โล	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 พหโว,		วีหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วีหิ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 พหโว,		วีหิ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ		หฺ	ออกจากสระ	อิ	 พหโว,		วีหฺ		อิ	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อิ	ชื่อ	ฌ		 พหโว,		วีหฺ		อิ	+	โย	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.
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	 เพราะโย	แปลง	อิ	ที่ชื่อ	ฌ	เป็น	อ	 พหโว,		วีหฺ		อิ อ	+	โย=	โยสฺวกตรสฺโส	โฌ.

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 พหโว,		วีหโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 พหโว,		วีหโย,		ย	+	ส	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 พหโว,		วีหโย,		ย	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 วีหโย	อ.ข้าวเปลือก	ท.		พหโว	อันมาก	ยสฺส		ปุริสสฺส	ของบุรุษใด	สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 พหโววีหโยยสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 พหโววีหโยยสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 พหุ	+	โย,	วีหิ	+	โย,	ย	+	ส	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 พหุวีหิย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 พหุวีหิ	+	ย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 วฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 พหุ		วฺ-วีหิ	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 แปลง	วฺวฺ	เป็น	พฺพฺ	 พหุ		วฺวฺ	 	พฺพฺ		อีหิ	 =	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ.

	 ตั้ง	พหุพฺพีหิ	เป็นนาม	 พหุพฺพีหิ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	พหุพฺพีหิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พหุพฺพีหิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 พหุพฺพีหิ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พหุพฺพีหิ,	ปุริโส.	(ผู้มีข้าวเปลือกมาก)
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๔.๕.๑.๑ ทุติย�ทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 อาคตา		สมณา		อิมนฺติ		อาคตสมโณ,		สํฆาราโม.		(อาคต	+	สมณ	+	อิม)

	 อ.พระสมณะ	ท.		มาแล้ว	สู่สังฆารามนี้		มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.สังฆารามนี้	ชื่อว่าอาคตสมณ.	(มีพระสมณะมาแล้ว) 

ทำ	ตัวรูป	อาคตา		สมณา		อิมนฺติ	 อาคตสมโณ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อาคต	+	สมณ	+	อิม

	 หลัง	อาคต	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 อาคต	+	โย,	สมณ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 อาคต	+	โย	 	อา,		สมณ			 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ		ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อาคตฺ		อ	+	อา,		สมณ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาคตฺ		อ	+	อา,		สมณ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อาคตา,		สมณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สมณ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 อาคตา,	สมณ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 อาคตา,	สมณ	+	โย	 	อา		 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ		ณฺ	ออกจากสระ	อ	 อาคตา,	สมณฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาคต,		สมณฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อาคตา,	สมณา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อิม	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 อาคตา,	สมณา,	อิม	+	อํ	=	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 อาคตา,	สมณา,	อิมฺ	อ+อํ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาคตา,	สมณา,	อิม	ฺอ+อํ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อาคตา,	สมณา,	อิมํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สมณา	อ.พระสมณะ	ท.		อาคตา	มาแล้ว	อิมํ	สํฆารามํ	สู่สังฆารามนี้		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 อาคตาสมณาอิมํ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อาคตาสมณาอิมํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อาคต+โย,	สมณ+โย,	อิม+	อํ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อาคตสมณอิม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อิมศัพท์	 	 อาคตสมณ	+	อิม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	อาคตสมณ	เป็นนาม	 อาคตสมณ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	อาคตสมณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อาคตสมณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อาคตสมณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 อาคตสมณฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาคตสมณฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อาคตสมโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อาคตสมโณ,	สํฆาราโม.	(มีสมณะมาแล้ว)	

วิ.	 ปฏิปนฺนา		อทฺธิกา		ยํ		ปถํ		โสยํ		ปฏิปนฺนทฺธิโก,		ปโถ.		(ปฏิปนฺน	+	อทฺธิก	+	ย)

	 อ.คนเดินทางไกล	ท.	เดินไปแล้ว	สู่ทางใด	มีอยู่	อ.ทางนั้น	ชื่อว่าปฏิปนฺนทฺธิก.	(มีผู้เดินทางไกลไปแล้ว)

วิ.	 อภิรูฬฺหา		วาณิชา		ยํ		นาวํ		สา		อภิรูฬฺหวาณิชา,		นาวา.		(อภิรูฬฺห	+	วาณิช	+	ย)

	 อ.พ่อค้า	ท.	ขึ้นแล้ว	สู่เรือใด	มีอยู่	อ.เรือนั้น	ชื่อว่าอภิรูฬฺหวาณิชา.	(มีพ่อค้าขึ้นแล้ว)

๔.๕.๑.๒ ตติย�ทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 ชิตานิ		อินฺทฺริยานิ		เยน		โสยํ		ชิตินฺทฺริโย,		สมโณ.		(ชิต	+	อินฺทฺริย	+	ย)

	 อ.อินทรีย์	ท.	อันพระสมณะใด	ชนะแล้ว	มีอยู่	อ.พระสมณะนั้น	ชื่อว่าชิตินฺทฺริย.	(ผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้ว)

ทำ	ตัวรูป	ชิตานิ	อินฺทฺริยานิ	เยน	โสยํ	ชิตินฺทฺริโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชิต	+	อินฺทฺริย	+	ย

	 หลัง	ชิต	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ชิต	+	โย,		อินฺทฺริย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	นิ	 ชิต	+	โย	 	นิ,		อินฺทฺริย		 =	อโต	นิจฺจํ

	 แยกพยัญชนะ		ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ชิตฺ		อ	+	นิ,		อินฺทฺริย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโยที่แปลงเป็น	นิ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 ชิตฺ		อ	 	อา	+	นิ,	อินฺทฺริย	 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ชิตานิ,	อินฺทฺริย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อินฺทฺริย	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ชิตานิ,	อินฺทฺริย	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	นิ	 ชิตานิ,	อินฺทฺริย	+	โย	 	นิ	 =	อโต	นิจฺจํ

	 แยกพยัญชนะ		ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ชิตานิ,	อินฺทฺริยฺ		อ	+	นิ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโยที่แปลงเป็น	นิ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 ชิตานิ,	อินฺทฺริยฺ		อ	 	อา	+	นิ	 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.
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	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ชิตานิ,	อินฺทฺริยานิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ชิตานิ,	อินฺทฺริยานิ,		ย	+	นา	 =	กตฺตริ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ชิ.....,		ย	+	นา	 	เอน	=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ชิ.....,		ยฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชิ.....,		ยฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ชิ.....,		เยน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อินฺทฺริยานิ	อ.อินทรีย์	ท.	เยน	สมเณน	อันพระสมณะใด		ชิตานิ	ชนะแล้ว		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ชิตานิอินฺทฺริยานิเยน	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ชิตานิอินฺทฺริยานิเยน	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ชิต+	โย,	อินฺทฺริย+	โย,	ย+	นา	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ชิตอินฺทฺริยย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 ชิตอินฺทฺริย	+	ย		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ชิตฺ		อ	+	อินฺทฺริย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 ชิตฺ		อ	+	อินฺทฺริย	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ชิตินฺทฺริย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ชิตินฺทฺริย	เป็นนาม	 ชิตินฺทฺริย				 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ชิตินฺทฺริย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชิตินฺทฺริย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ชิตินฺทฺริย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ชิตินฺทฺริยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชิตินฺทฺริยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ชิตินฺทฺริโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชิตินฺทฺริโย,	สมโณ.	(ผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้ว)

ตัวอย่างที่เป็น	ตติยาทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ชิตินฺทฺริโย”	มีดังนี้

วิ.	 ทิฏฺ€า		ธมฺมา		เยน		สมเณน		โสยํ		ทิฏฺ€ธมฺโม,		สมโณ.		(ทิฏฺ€	+	ธมฺม	+	ย)

	 อ.ธรรม	ท.	อันพระสมณะใด	เห็นแล้ว	อ.พระสมณะนั้น	ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ผู้มีสัจธรรมอันเห็นแล้ว)
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วิ.	 ปตฺตา		ธมฺมา		เยน		สมเณน		โสยํ		ปตฺตธมฺโม,		สมโณ.		(ปตฺต	+	ธมฺม	+	ย)

	 อ.ธรรม	ท.	อันพระสมณะใด	บรรลุแล้ว	อ.พระสมณะนั้น	ชื่อว่าปตฺตธมฺม.	(ผู้มีธรรมอันบรรลุแล้ว)

วิ.	 กตานิ		กิจฺจานิ		เยน		สมเณน		โสยํ		กตกิจฺโจ,		สมโณ.		(กต	+	กิจฺจ	+	ย)

	 อ.กิจ	ท.	อันพระสมณะใด	กระทำ	แล้ว	อ.พระสมณะนั้น	ชื่อว่ากตกิจฺจ.	(ผู้มีกิจอันกระทำ	แล้ว)

วิ.	 ชิตา		มารา		อเนนาติ		ชิตมาโร,		ภควา.		(ชิต	+	มาร	+	อิม)

	 อ.มาร	ท.	อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้	ทรงชนะแล้ว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชิตมาร.	(ผู้มีมารอันชนะแล้ว)

วิ.	 ปฏิวิทฺธา		สพฺพธมฺมา		อเนนาติ		ปฏิวิทฺธสพฺพธมฺโม,		ภควา.		(ปฏิวิทฺธ	+	สพฺพธมฺม	+	อิม)

	 อ.ธรรมทั้งปวง	ท.	 อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้	 ทรงแทงตลอดแล้ว	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าปฏิวิทฺธสพฺพธมฺม.	 

(ผู้มีธรรมทั้งปวงอันแทงตลอดแล้ว)

๔.๕.๑.๓ จตุตถีทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 ทินฺโน		สุงฺโก		ยสฺส			โสยํ		ทินฺนสุงฺโก,		ราชา.		(ทินฺน	+	สุงฺก	+	ย)

	 อ.ส่วย	อันชาวเมือง	ท.	ถวายแล้ว	แด่พระราชาใด	อ.พระราชานั้น	ชื่อว่าทินฺนสุงฺก.	(ผู้มีส่วยอันชาวเมืองถวายแล้ว) 

ทำ	ตัวรูป	ทินฺโน		สุงฺโก		ยสฺส			โสยํ		ทินฺนสุงฺโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทินฺน	+	สุงฺก	+	ย

	 หลัง	ทินฺน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทินฺน	+	สิ,		สุงฺก	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทินฺน	+	สิ โอ,		สุงฺก			=	โส.

	 แยกพยัญชนะ		นฺ	ออกจากสระ	อ	 ทินฺนฺ		อ	+	โอ,		สุงฺก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทินฺนฺ		อ	+	โอ,		สุงฺก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทินฺโน,		สุงฺก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สุงฺก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทินฺโน,		สุงฺก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทินฺโน,		สุงฺก	+	สิ โอ		=	โส.

	 แยกพยัญชนะ		กฺ	ออกจากสระ	อ	 ทินฺโน,		สุงฺกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทินฺโน,		สุงฺกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทินฺโน,		สุงฺโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	สจตุตถีวิภัตติ	 ทินฺโน,		สุงฺโก,		ย	+	ส	=	สมฺปทาเน	จตุตฺถี.
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	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ทินฺโน,		สุงฺโก,		ย	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 สุงฺโก	อ.ส่วย		นาคเรหิ	อันชาวเมือง	ท.		ทินฺโน	ถวายแล้ว		ยสฺส	รญฺโญ	แด่พระราชาใด	อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้ 

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ทินฺโนสุงฺโกยสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ทินฺโนสุงฺโกยสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทินฺน	+	สิ,	สุงฺก	+	สิ,	ย	+	ส	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทินฺนสุงฺกย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 ทินฺนสุงฺก	+	ย		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ทินฺนสุงฺก	เป็นนาม	 ทินฺนสุงฺก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทินฺนสุงฺก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทินฺนสุงฺก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทินฺนสุงฺก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ทินฺนสุงฺกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทินฺนสุงฺกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทินฺนสุงฺโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทินฺนสุงฺโก,	ราชา.	(ผู้มีส่วยอันชาวเมืองถวายแล้ว)

ตัวอย่างที่เป็น	จตุตถีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ทินฺนสุงฺโก”	มีดังนี้

วิ.	 อุปนีตํ		โภชนํ		อสฺส		สมณสฺสาติ		อุปนีตโภชโน,		สมโณ.		(อุปนีต	+	โภชน	+	ต)

	 อ.โภชนะ	อันบุคคลน้อมเข้าไปแล้ว	แก่พระสมณะนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุปนีตโภชน.	(ผู้มีโภชนะอันน้อม

เข้าไปแล้ว)

วิ.	 อุปหโฏ		พลิ		อสฺสาติ		อุปหฏพลิ,		ยกฺโข.		(อุปหฏ	+	พลิ	+	ต)

	 อ.พลีกรรม	อันบุคคลนำ	เข้าไปแล้ว	แก่ยักษ์นั้น	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอุปหฏพลิ.	(ผู้มีพลีกรรมอันน้อมเข้าไป

แล้ว)
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๔.๕.๑.๔ ปัญจมีทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 นิคฺคตา		ชนา		อสฺมา		โสยํ		นิคฺคตชโน,		คาโม.		(นิคฺคต	+	ชน	+	ต)

	 อ.ชน	ท.	ออกไปแล้ว	จากหมู่บ้านนั้น	อ.หมู่บ้านนั้น	ชื่อว่านิคฺคตชน.	(มีชนออกไปแล้ว)

ทำ	ตัวรูป	นิคฺคตา		ชนา		อสฺมา		โสยํ		นิคฺคตชโน	 ศัพท์เดิมคือ	 =	นิคฺคต	+	ชน	+	ต

	 หลัง	นิคฺคต	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 นิคฺคต	+	โย,	ชน	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 นิคฺคต	+	โย	 	อา,	ชน	=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ		ตฺ	ออกจากสระ	อ	 นิคฺคตฺ		อ	+	อา,		ชน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นิคฺคตฺ		อ	+	อา,		ชน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 นิคฺคตา,		ชน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ชน	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 นิคฺคตา,	ชน	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 นิคฺคตา,	ชน+	โย อา		=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ		นฺ	ออกจากสระ	อ	 นิคฺคตา,	ชนฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นิคฺคต,		ชนฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 นิคฺคตา,		ชนา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฺมาปัญจมีวิภัตติ	 นิคฺคตา,		ชนา,		ต	+	สฺมา	 =	อปาทาเน	ปญฺจมี.

	 เพราะสฺมาวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 นิคฺคตา,	ชนา,	ต	 	อ	+	สฺมา	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 ชนา	อ.ชน	ท.		นิคฺคตา	ออกไปแล้ว	อสฺมา	คามา	จากหมู่บ้านนั้น		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 นิคฺคตาชนาอสฺมา	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 นิคฺคตาชนาอสฺมา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 นิคฺคต+โย,	ชน+โย,	ต+	สฺมา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นิคฺคตชนต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์	 	 นิคฺคตชน	+	ต		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	นิคฺคตชน	เป็นนาม	 นิคฺคตชน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	นิคฺคตชน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 นิคฺคตชน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 นิคฺคตชน	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 นิคฺคตชนฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.



797พหุพพีหิสมาสกัณฑ์ ]

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นิคฺคตชนฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 นิคฺคตชโน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		นิคฺคตชโน,	คาโม.	(มีชนออกไปแล้ว)

ตัวอย่างที่เป็น	ปัญจมีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“นิคฺคตชโน”	มีดังนี้

วิ.	 นิคฺคโต		อโย		อสฺมาติ		นิรโย,		ปเทโส.		(นิ	+	อย	+	ต)	(เพราะสระหลัง	ลง	รฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา) 

อ.อิฏฐผล	ไปปราศแล้ว	จากสถานที่นั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านิรย.	(สถานที่ที่ปราศจากอิฏฐผล)

วิ.	 นิคฺคตา		กิเลสา		เอตสฺมาติ		นิกฺกิเลโส,		อรหา.		(นิ	+	กิเลส	+	เอต)

	 อ.กิเลส	ท.	ไปปราศแล้ว	จากพระอรหันต์นั่น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านิกฺกิเลส.	(ผู้มีกิเลสไปปราศแล้ว,	ผู้ไม่มีกิเลส)

วิ.	 อเปตํ		วิญฺญาณํ		อสฺมาติ		อเปตวิญฺญาโณ,		ปุคฺคโล.		(อเปต	+	วิญฺญาณ	+	ต)

	 อ.วิญญาณ	 ไปปราศแล้ว	 จากบุคคลนั้น	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าอเปตวิญฺญาณ.	 (ผู้มีวิญญาณไปปราศแล้ว,	 ผู้

ปราศจากวิญญาณ,	ผู้ที่ตายไปแล้ว)

วิ.	 อปคตํ		ภยเภรวํ		อสฺมาติ		อปคตภยเภรโว,		อรหา.		(อปคต	+	ภยเภรว	+	ต)

	 อ.ภัยน้อยใหญ่	ไปปราศแล้ว	จากพระอรหันต์นั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอปคตภยเภรว.	(ผู้ปราศจากภัยน้อยใหญ่)

๔.๕.๑.๕ ฉัฏฐีทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 ฉินฺนา		หตฺถา		ยสฺส		โสยํ		ฉินฺนหตฺโถ,		ปุริโส.		(ฉินฺน	+	หตฺถ	+	ย)

	 อ.มือ	ท.	อันขาดแล้ว	ของบุรุษใด	มีอยู่	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าฉินฺนหตฺถ.	(ผู้มีมืออันขาดแล้ว)

ทำ	ตัวรูป	ฉินฺนา		หตฺถา		ยสฺส		โสยํ		ฉินฺนหตฺโถ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ฉินฺน	+	หตฺถ	+	ย

	 หลัง	ฉินฺน	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ฉินฺน	+	โย,	หตฺถ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ฉินฺน	+	โย อา,	หตฺถ		=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 ฉินฺนฺ		อ	+	อา,		หตฺถ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ฉินฺนฺ		อ	+	อา,		หตฺถ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ฉินฺนา,		หตฺถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	หตฺถ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ฉินฺนา,		หตฺถ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ฉินฺนา,		หตฺถ	+	โย	 	อา		 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ		ถฺ	ออกจากสระ	อ	 ฉินฺนา,		หตฺถฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ฉินฺนา,		หตฺถฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ฉินฺนา,		หตฺถา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ฉินฺนา,		หตฺถา,		ย	+	ส	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ฉินฺนา,		หตฺถา,		ย	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 หตฺถา	อ.มือ	ท.		ฉินฺนา	อันขาดแล้ว		ยสฺส		ปุริสสฺส	ของบุรุษใด		สนฺติ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ฉินฺนาหตฺถายสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ฉินฺนาหตฺถายสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ฉินฺน	+โย,	หตฺถ	+	โย,	ย	+	ส	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ฉินฺนหตฺถย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 ฉินฺนหตฺถ	+	ย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ฉินฺนหตฺถ	เป็นนาม	 ฉินฺนหตฺถ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ฉินฺนหตฺถ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ฉินฺนหตฺถ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ฉินฺนหตฺถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 ฉินฺนหตฺถฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ฉินฺนหตฺถฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ฉินฺนหตฺโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ฉินฺนหตฺโถ,	ปุริโส.	(ผู้มีมือขาดแล้ว)

วิ.	 อยํ		ปจฺจโย		เอเตสนฺติ		อิทปฺปจฺจยา,		สงฺขารา.	(อิทํ	+	ปจฺจย	+	เอต)

	 อ.อวิชชานี้	เป็นปัจจัย	แห่งสังขาร	ท.เหล่านั่น		มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอิทปฺปจฺจย.	(มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย)

ทำ	ตัวรูป	อยํ		ปจฺจโย		เอเตสนฺติ		อิทปฺปจฺจยา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อิทํ	+	ปจฺจย	+	เอต

	 แปลง	อิทํ	เป็น	อิม	 อิทํ	 	อิม,		ปจฺจย	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 หลัง	อิม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิม	+	สิ,		ปจฺจย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลงอิมกับสิ	เป็น	อยํ	 อิม+สิ	 	อยํ,		ปจฺจย	 =	อนปุํสกสฺสายํ	สิมฺหิ.

	 หลัง	ปจฺจย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อยํ,		ปจฺจย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อยํ,		ปจฺจย	+	สิ	 	โอ		=	โส.

	 แยกพยัญชนะ		ยฺ	ออกจากสระ	อ	 อยํ,		ปจฺจยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อยํ,		ปจฺจยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อยํ,		ปจฺจโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เอต	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 อยํ,		ปจฺจโย,	เอต	+	นํ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ		ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อยํ,		ปจฺจโย,	เอตฺ		อ	+	นํ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 อยํ,		ปจฺจโย,	เอตฺ		อ เอ	+	นํ	=	สพฺพนามานํ	นํมฺหิ	จ.

	 หลังสัพพนาม	แปลง	นํ	เป็น	สํ	 อยํ,		ปจฺจโย,	เอตฺ	เอ	+	นํ สํ	 =	สพฺพโต	นํ	สํสานํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 อยํ,		ปจฺจโย,	เอเตสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อยํ		อวิชฺชา	อ.อวิชชานี้		ปจฺจโย	เป็นปัจจัย		เอเตสํ		(สงฺขารานํ)	แห่งสังขาร	ท.เหล่านั่น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ			 

ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 อยํปจฺจโยเอเตสํ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อยํปจฺจโยเอเตสํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อิม	+	สิ,	ปจฺจย	+	สิ,	เอต	+	นํ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อิทํปจฺจยเอต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	เอตศัพท์		 อิทํปจฺจย	+	เอต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	 อิท		ํ		ปจฺจย	 =	พฺยญฺชเน	จ.

	 ปฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 อิท		ปฺ-ปจฺจย	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	อิทปฺปจฺจย	เป็นนาม	 อิทปฺปจฺจย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อิทปฺปจฺจย	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 อิทปฺปจฺจย	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 อิทปฺปจฺจย	+	โย	 	อา	=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 อิทปฺปจฺจยฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อิทปฺปจฺจยฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อิทปฺปจฺจยา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อิทปฺปจฺจยา.	(มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย)
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ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ฉินฺนหตฺโถ”	มีดังนี้

วิ.	 ปริปุณฺณา		สงฺกปฺปา		ยสฺส		โสยํ		ปริปุณฺณสงฺกปฺโป,		ปุริโส.		(ปริปุณฺณ	+	สงฺกปฺป	+	ย)

	 อ.ความดำ	ริ	ท.	อันเต็มแล้ว	ของบุรุษใด	มีอยู่	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าปริปุณฺณสงฺกปฺป.	(ผู้มีความดำ	ริอันเต็มแล้ว)

วิ.	 ขีณา		อาสวา		ยสฺส		โสยํ		ขีณาสโว,		ภิกฺขุ.		(ขีณ	+	อาสว	+	ย)

	 อ.อาสวะ	ท.	สิ้นแล้ว	ของภิกษุใด	มีอยู่	อ.ภิกษุนั้น	ชื่อว่าขีณาสว.	(ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว,	พระอรหันต์,	พระขีณาสพ)

วิ.	 วีโต		ราโค		อสฺสาติ		วีตราโค,		ภิกฺขุ.		(วีต	+	ราค	+	ต)

	 อ.ราคะ	อันไปปราศแล้ว	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวีตราค.	(ผู้มีราคะไปปราศแล้ว,	พระอรหันต์)

วิ.	 เทฺว		ปทานิ		อสฺสาติ		ทฺวิปโท,		สตฺโต.		(ทฺวิ	+	ปท	+	ต)

	 อ.เท้า	ท.	สอง	ของสัตว์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทฺวิปท.	(ผู้มีสองเท้า)

วิ.	 เทฺว		หตฺถา		อสฺสาติ		ทฺวิหตฺโถ,		ปโฏ.		(ทฺวิ	+	หตฺถ	+	ต)

	 อ.ศอก	ท.	สอง	ของผ้านั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทฺวิหตฺถ.	(มีสองศอก)

วิ.	 ติสฺโส		วิชฺชา		อสฺสาติ		เตวิชฺโช,		ภควา.		(ติ	+	วิชฺชา	+	ต)	(แปลง	ติ	เป็น	เต	=เตสุ	วุทฺธิฯ,	รัสสะ=	กฺวจาทิฯ)

	 อ.วิชชา	ท.	สาม	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเตวิชฺช.	(ผู้มีวิชชา	๓)

วิ.	 ปญฺจ		จกฺขูนิ		อสฺสาติ		ปญฺจจกฺขุ,		ภควา.		(ปญฺจ	+	จกฺขุ	+	ต)

	 อ.จักษุ	ท.	ห้า	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปญฺจจกฺขุ.	(ผู้มีจักษุ	๕)

วิ.	 ฉ		อภิญฺญาโย		อสฺสาติ		ฉฬภิญฺโญ,		ภควา.		(ฉ	+	อภิญฺญา	+	ต)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.อภิญญา	ท.	หก	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉฬภิญฺญ.	(ผู้มีอภิญญา	๖)

วิ.	 นว		องฺคานิ		อสฺสาติ		นวงฺคํ,		สตฺถุสาสนํ.		(นว	+	องฺค	+	ต)

	 อ.องค์	ท.	เก้า	แห่งคำ	สอนของพระศาสดานั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านวงฺค.	(มีองค์	๙)

วิ.	 ทส		พลานิ		อสฺสาติ		ทสพโล,		พุทฺโธ.		(ทส	+	พล	+	ต)

	 อ.กำ	ลัง	ท.	สิบ	ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทสพล.	(ผู้มีพลญาณ	๑๐)

วิ.	 อนนฺตานิ		ญาณานิ		อสฺสาติ		อนนฺตญาโณ,		พุทฺโธ.		(อนนฺต	+	ญาณ	+	ต)

	 อ.ญาณ	ท.	อันไม่สิ้นสุด	ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอนนฺตญาณ.	(ผู้มีญาณไม่มีที่สุด)

วิ.	 ตีณิ		ทส		ปริมาณเมเตสนฺติ		ติทสา,		เทวา.		(ติ	+	ทส	+	เอต)	(แปลงที่สุดสมาสเป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตฯ)

	 อ.สิบ	ท.	สาม	เป็นปริมาณ	ของเทวดา	ท.เหล่านั่น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าติทส.	(มีปริมาณ	๓๐,	เทวดา)

วิ.	 โก		ปภโว		อสฺสาติ		กึปภโว,		กาโย.		(กึ	+	ปภว	+	ต)

	 อ.อะไร	เป็นแดนเกิดเบื้องแรก	แห่งกายนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากึปภว.	(มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน)
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วิ.	 วิคตํ		มลมสฺสาติ		วิมโล,		ปุคฺคโล.		(วิ	+	มล	+	ต)

	 อ.มลทิน	อันไปปราศจากแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิมล.	(ผู้มีมลทินไปปราศแล้ว)

วิ.	 สุนฺทโร		คนฺโธ		อสฺสาติ		สุคนฺธํ,		จนฺทนํ.		(สุ	+	คนฺธ	+	ต)

	 อ.กลิ่น	อันดี	ของไม้จันทน์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุคนฺธ.	(อันมีกลิ่นหอม)

วิ.	 สุนฺทรานิ		สีลานิ		อสฺสาติ		สุสีโล,		ภิกฺขุ.		(สุ	+	สีล	+	ต)

	 อ.ศีล	ท.	อันดี	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุสีล.	(ผู้มีศีลอันดี)

วิ.	 สุนฺทรํ		มุขํ		อสฺสาติ		สุมุโข,		ปุคฺคโล.		(สุ	+	มุข	+	ต)

	 อ.ใบหน้า	อันงาม	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุมุข.	(ผู้มีใบหน้างาม)

วิ.	 กุจฺฉิโต		คนฺโธ		อสฺสาติ		ทุคฺคนฺธํ,		กุณปํ.		(ทุ	+	คนฺธ	+	ต)

	 อ.กลิ่น	อันน่ารังเกียจ	ของซากศพนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทุคฺคนฺธ.	(มีกลิ่นเหม็น)

วิ.	 ทุฏฺ€ุ		มโน		อสฺสาติ		ทุมฺมโน,		ปุคฺคโล.		(ทุ	+	มน	+	ต)

	 อ.ใจ	อันไม่ดี	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทุมฺมน.	(ผู้มีใจไม่ดี,	เสียใจ)

วิ.	 ทุฏฺ€ุ		สีลานิ		อสฺสาติ		ทุสฺสีโล,		ภิกฺขุ.		(ทุ	+	สีล	+	ต)

	 อ.ศีล	ท.	อันไม่ดี	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทุสฺสีล.	(ผู้มีศีลไม่ดี,	ผู้ทุศีล)

วิ.	 ทุฏฺ€ุ		มุขํ		อสฺสาติ		ทุมฺมุโข,		ปุริโส.		(ทุ	+	มุข	+	ต)

	 อ.ใบหน้า	อันไม่ดี	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทุมฺมุข.	(ผู้มีใบหน้าไม่ดี,	หน้าเศร้าหมอง)

วิ.	 ตโป		เอว		ธนํ		อสฺสาติ		ตโปธโน,		ภิกฺขุ.		(ตป	+	ธน	+	ต)

	 อ.ตบะนั่นเทียว	เป็นทรัพย์	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตโปธน.	(ผู้มีทรัพย์คือตบะ,	ผู้มีทรัพย์คือศีล)

วิ.	 ขนฺติสงฺขาตํ		พลํ		อสฺสาติ		ขนฺติพโล,		ภิกฺขุ.		(ขนฺติ	+	พล	+	ต)

	 อ.กำ	ลัง	กล่าวคือความอดทน	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขนฺติพล.	(ผู้มีกำ	ลังคือความอดทน)

วิ.	 อินฺโทติ		นามํ		เอตสฺสาติ		อินฺทนาโม,		ปุคฺคโล.		(อินฺท	+	นาม	+	เอต)

	 อ.ชื่อ	ว่าอินทร์	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอินฺทนาม.	(ผู้มีชื่อว่าอินทร์)

ตัวอย่างของทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาสที่มีบทวิเสสนะกับวิเสสยะ	สามารถวางสลับตำ	แหน่งกันได้	มีดังนี้

วิ.	 ฉนฺโท		ชาโต		อสฺสาติ		ฉนฺทชาโต,		ปุคฺคโล.		(ฉนฺท	+	ชาต	+	ต)

	 อ.ฉันทะ	อันเกิดขึ้นแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉนฺทชาต.	(ผู้มีฉันทะอันเกิดขึ้นแล้ว)
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วิ.	 ชาโต		ฉนฺโท		อสฺสาติปิ		ชาตฉนฺโท,		ปุคฺคโล.		(ชาต	+	ฉนฺท	+	ต)

	 อ.ฉันทะ	อันเกิดขึ้นแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	แม้เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชาตฉนฺท.	(ผู้มีฉันทะอันเกิดขึ้นแล้ว)

วิ.	 สญฺชาตา		ปีติโสมนสฺสา		อสฺสาติ		สญฺชาตปีติโสมนสฺโส,		ปุคฺคโล.		(สญฺชาต	+	ปีติโสมนสฺส	+	ต)

	 อ.ปีติและโสมนัส	ท.	อันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสญฺชาตปีติโสมนสฺส.	(ผู้มีปีติ

และโสมนัสอันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว)

วิ.	 ปีติโสมนสฺสา		สญฺชาตา		อสฺสาติ		ปีติโสมนสฺสสญฺชาโต,		ปุคฺคโล.			(ปีติโสมนสฺส	+	สญฺชาต	+	ต)

	 อ.ปีติและโสมนัส	ท.		อันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปีติโสมนสฺสสญฺชาต.	(ผู้มีปีติ

และโสมนัสอันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว)

วิ.	 มาโส		ชาโต		อสฺสาติ		มาสชาโต,		ปุตฺโต.		(มาส	+	ชาต	+	ต)

	 อ.เดือน	อันเกิดขึ้นแล้ว	ของบุตรนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาสชาต.	(ผู้เกิดได้	๑	เดือน)

วิ.	 ชาโต		มาโส		อสฺสาติ	ชาตมาโส,		ปุตฺโต.		(ชาต	+	มาส	+	ต)

	 อ.เดือน	อันเกิดขึ้นแล้ว	ของบุตรนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชาตมาส.	(ผู้เกิดได้	๑	เดือน)

วิ.	 ฉินฺนา		หตฺถา		อสฺสาติ		ฉินฺนหตฺโถ,		ปุริโส.		(ฉินฺน	+	หตฺถ	+	ต)

	 อ.มือ	ท.	อันขาดแล้ว	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉินฺนหตฺถ.	(ผู้มีมือขาด)

วิ.	 หตฺถา		ฉินฺนา		อสฺสาติ		หตฺถจฺฉินฺโน,		ปุริโส.		(หตฺถ	+	ฉินฺน	+	ต)

	 อ.มือ	ท.	อันขาดแล้ว	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าหตฺถจฺฉินฺน.	(ผู้มีมือขาด)	

 

๓๕๓. อิตฺถิยํ  ภาสิต-ปุมิตฺถี  ปุมา’ว  เจ.

 ปเท	ในเพราะบท		ปเร	อันเป็นเบื้องหลัง		ตุลฺยาธิกรเณ	อันมีอรรถที่ตั้งเหมือนกัน		วตฺตมาเน	อันเป็นไปอยู่		

อิตฺถิยํ	ในอิตถีลิงค์		เจ	หากว่า		อิตฺถ	ีอ.ศัพท์อิตถีลิงค์		ภาสิตปุมา	อันเคยกล่าวปุงลิงค์		อตฺถ	ิมีอยู่ไซร้,		โส  อิตฺถิลิงฺค- 

สทฺโท	อ.ศัพท์อิตถีลิงค์นั้น		โสตุชเนน	อันนักศึกษา		ทฏฺ€พฺโพ	พึงทราบ		ปุมา  อิว	ว่าเป็นเพียงดังปุงลิงค์.

	 (เพราะบทหลังที่เป็นตุลยาธิกรณะเป็นอิตถีลิงค์	 หากว่าเคยกล่าวปุงลิงค์	 ศัพท์อิตถีลิงค์นั้นพึงทราบว่าเป็น	 

เหมือนปุงลิงค์)

	 สูตรนี้มี	๖	บท	คือ	อิตฺถิยํ,	ภาสิตปุมา,	อิตฺถี,	ปุมา,	อิว,	เจ.		เป็น	วิธิสูตร.
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๓๕๔. กฺวจ’าทิมชฺฌุตฺตรานํ  ทีฆ-รสฺสา  ปจฺจเยสุ  จ.

 ปจฺจเยสุ จ	ในเพราะปัจจัย	ท.	ด้วย		อปฺปจฺจเยสุ จ	ในเพราะศัพท์อันไม่ใช่ปัจจัย	ท.	ด้วย		ทีฆรสฺสา	อ.การ

ทำ	ทีฆะและรัสสะ	ท.	อาทิมชฺฌุตฺตรานํ  (สรานํ) แห่งสระ	ท.	 อันเป็นเบื้องต้น	ท่ามกลาง	 และที่สุด	โหนฺติ	 ย่อมมี		 

กฺวจ	ิในบางอุทาหรณ์.

	 (เพราะปัจจัยและศัพท์ที่ไม่ใช่ปัจจัย	ทำ	ทีฆะและรัสสะ	สระเบื้องต้น	ท่ามกลาง	และที่สุด	ในบางอุทาหรณ์)

	 สูตรนี้มี	๕	บท	คือ	กฺวจิ,	อาทิมชฺฌุตฺตรานํ,	ทีฆรสฺสา,	ปจฺจเยสุ,	จ.		เป็น	ทีฆวิธิและรัสสวิธิสูตร.  จศัพท์ 

:	 มีอรรถ	 อวุตฺตสมุจฺจย	 	 รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	 คือ	 อปฺปจฺจเยสุ	 เพราะศัพท์ที่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหลาย	 

ก็สามารถที่จะทำ	ทีฆะหรือรัสสะได้.

การทำ ทีฆะด้วยสูตรนี้ มี ๓ แบบ คือ

	 (๑)	 อาทิทีฆ		คือ	การทำ	ทีฆะที่ตัวหน้า		 เช่น		ปากโฏ	(ป	+	กร	+	ต)	(ลบ	ร	ที่	กร	=	รกาโร	จ,	 

ทีฆะ	อ	ที่	ป	เป็น	อา	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ,		แปลง	ต	เป็น	ฏ	=	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ)

	 (๒)	มชฺเฌทีฆ		คือ	การทำ	ทีฆะที่ตัวกลาง		เช่น		อนูปวาโท	(น	+	อุปวาโท)	(เพราะสระหลัง	แปลง	น	 

เป็น	อนฺ	=	สเร	อนฺ,	ทีฆะ	อุ	เป็น	อู	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 (๓)	 อุตฺตรทีฆ		คือ	การทำ	ทีฆะที่ตัวหลัง		 เช่น		มธุ’วา		(มธุ	+	อิว)	(ลบ	อิหลัง	=	วา	ปโร	อสรูปา,	 

ทีฆะ	อ	ที่	ว	เป็น	อา	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

การทำ รัสสะด้วยสูตรนี้ มี ๓ แบบ คือ

	 (๑)	 อาทิรสฺส	 	 คือ	การทำ	รัสสะที่ตัวหน้า	 	 เช่น	 	 อชฺชวํ	 (อุชุโน	 	ภาโว	 	อชฺชวํ)	 (แปลง	อุ	 เป็น	 อา	=	

อาตฺตญฺจ,	รัสสะ)

	 (๒)	มชฺเฌรสฺส		คือ	การทำ	รัสสะที่ตัวกลาง		เช่น		อิตฺถิรูปํ	(อิตฺถี	+	รูปํ)	(รัสสะ	อี	เป็น	อิ	=	กฺวจาทิ- 

มชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 (๓)	 อุตฺตรรสฺส	คือ	การทำ	รัสสะที่ตัวท้าย	เช่น	พหุทาสิโก	(พหุ	+	ทาสี)	(ลง	กปัจจัย	=	กฺวจิ	สมาสนฺต- 

คตานมการนฺโต,	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)
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วิ.	 ทีฆา		ชงฺฆา		ยสฺสาติ		ทีฆชงฺโฆ,		ปุริโส.		(ทีฆา	+	ชงฺฆา	+	ย)

	 อ.แข้ง	ท.	อันยาว		ของบุรุษใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าทีฆชงฺฆ.	(ผู้มีแข้งยาว)

ทำ	ตัวรูป	ทีฆา		ชงฺฆา		ยสฺสาติ		ทีฆชงฺโฆ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทีฆา	+	ชงฺฆา	+	ย

	 หลัง	ทีฆา	และชงฺฆา	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทีฆา	+	โย,		ชงฺฆา	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 ทีฆา	+	โย,		ชงฺฆา	+	โย		 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	ลบ	โยวิภัตติ		 ทีฆา	+	โย,		ชงฺฆา	+	โย	 =	ฆปโต	จ	โยนํ	โลโป.		

	 หลัง	ย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ทีฆา,		ชงฺฆา,		ย	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ทีฆา,		ชงฺฆา,		ย	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 ชงฺฆา	อ.แข้ง	ท.		ทีฆา	อันยาว		ยสฺส		ปุริสสฺส	ของบุรุษใด		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ทีฆาชงฺฆายสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ทีฆาชงฺฆายสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทีฆา+	โย,	ชงฺฆา+	โย,	ย+	ส	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทีฆาชงฺฆาย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 ทีฆาชงฺฆา	+	ย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะบทหลัง	บทหน้าเป็นปุงลิงค์	 ทีฆา	 	ทีฆ		ชงฺฆา	 =	อิตฺถิยํ	ภาสิตปุมิตฺถี	ปุมาว	เจ.

	 แยกพยัญชนะ	ฆฺ	ออกจากสระ	อา	 ทีฆชงฺฆฺ		อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 รัสสะ	อา	เป็น	อ	 ทีฆชงฺฆฺ		อา	 	อ		 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฆฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทีฆชงฺฆ		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ทีฆชงฺฆ	เป็นนาม	 ทีฆชงฺฆ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทีฆชงฺฆ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทีฆชงฺฆ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทีฆชงฺฆ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฆฺ	ออกจากสระ	อ	 ทีฆชงฺฆฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทีฆชงฺฆฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฆฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทีฆชงฺโฆ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทีฆชงฺโฆ,	ปุริโส.	(ผู้มีแข้งยาว)
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ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ทีฆชงฺโฆ”	มีดังนี้

วิ.	 ปหูตา		ชิวฺหา		อสฺสาติ		ปหูตชิวฺโห,		ภควา.		(ปหูตา	+	ชิวฺหา	+	ต)

	 อ.พระชิวหา	อันกว้างยาว	ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	ชื่อว่าปหูต

ชิวฺห.	(ผู้มีพระชิวหากว้างยาว)

วิ.	 มหตี		ปญฺญา		อสฺสาติ		มหาปญฺโญ,		ปุคฺคโล.		(มหนฺตี	+	ปญฺญา	+	ต)	(แปลง	มหนฺต	เป็น	มหา	=	มหตํฯ)

	 อ.ปัญญา	อันมาก	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ามหาปญฺญ.	(ผู้มีปัญญามาก)

ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส	แต่ไม่ต้องตั้งเป็นปุงลิงค์	เพราะศัพท์ข้างหลังเป็นนปุงสกลิงค์	มีดังนี้

วิ.	 ขมาเอว		ธนํ		อสฺสาติ		ขมาธโน,		ปุริโส.		(ขมา	+	ธน)

	 อ.ความอดทนนั่นเทียว	เป็นทรัพย์	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขมาธน.	(ผู้มีทรัพย์คือความอดทน)

ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส	แต่ไม่ต้องตั้งเป็นปุงลิงค์	เพราะศัพท์ข้างหน้าไม่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน	มีดังนี้

วิ.	 สทฺธา		ธุรา		เอตสฺสาติ		สทฺธาธุโร,		ปุริโส.		(สทฺธา	+	ธุร	+	เอต)

	 อ.ศรัทธา	เป็นธุระ(เป็นใหญ่)	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสทฺธาธุร.	(ผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่)

วิ.	 สทฺธา		ปกติ		ยสฺสาติ		สทฺธาปกติโก,		ปุริโส.		(สทฺธา	+	ปกติ	+	ย)	(ลง	กปัจจัย	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานฯ)

	 อ.ศรัทธา	เป็นปกติ	ของบุรุษใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าสทฺธาปกติก.	(ผู้มีศรัทธาเป็นปกติ)

วิ.	 ปญฺญา		ปกติ		ยสฺสาติ		ปญฺญาปกติโก,		ปุริโส.		(ปญฺญา	+	ปกติ	+	ย)		(ลง	กปัจจัย)

	 อ.ปัญญา	เป็นปกติ	ของบุรุษใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าปญฺญาปกติก.	(ผู้มีปัญญาเป็นปกติ)

วิ.	 ปญฺญา		วิสุทฺธิ		ยสฺสาติ		ปญฺญาวิสุทฺธิโก,		ปุริโส.		(ปญฺญา	+	วิสุทฺธิ	+	ย)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.ปัญญา	อันบริสุทธิ์	ของบุรุษใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าปญฺญาวิสุทฺธิก.	(ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์)

ตัวอย่างที่เป็น	ทวิบทภินนาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	ไม่ต้องตั้งเป็นปุงลิงค์	เพราะไม่เป็นตุลยาธิกรณะกัน	มีดังนี้

วิ.	 สมณีสุ		ภตฺติ		เอตสฺสาติ		สมณิภตฺติโก,		ปุคฺคโล.		(สมณี	+	ภตฺติ	+	เอต)	(รัสสะท่ามกลางสมาส,	ลง	กปัจจัย)

	 อ.ความภักดี	 ในภิกษุณี	 ท.	 ของบุคคลนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่าสมณิภตฺติก.	 (ผู้มีความภักดี	 

ในภิกษุณี)
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วิ.	 กุมารีสุ		ภตฺติ		เอตสฺสาติ		กุมาริภตฺติโก,	กุมาริภตฺติ,		ปุคฺคโล.		(กุมารี	+	ภตฺติ	+	เอต)	(รัสสะ,	ลง	กปัจจัย)

	 อ.ความภักดี	ในเด็กหญิง	ท.	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ากุมาริภตฺติก,	ชื่อว่ากุมาริภตฺติ.		

(ผู้มีความภักดีในเด็กหญิง)

	 ตัวอย่างที่เป็น	 ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส	 แต่ไม่ต้องตั้งบทหลังเป็นปุงลิงค์	 ตั้งเพียงบทหน้าเท่านั้น	 ถ้าตั้งบทหลัง	

เป็นปุงลิงค์ด้วย	ความหมายก็จะเสียไป	เช่น

วิ.	 พหู		ทาสิโย		อสฺสาติ		พหุทาสิโก,		ปุริโส.		(พหุ	+	ทาสี)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.นางทาสี	ท.	มาก	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าพหุทาสิก.	(ผู้มีนางทาสีมาก)

วิ.	 พหู		กุมาริโย		อสฺสาติ		พหุกุมาริกํ,		กุลํ.		(พหุ	+	กุมารี)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.เด็กหญิง	ท.	มาก	ของตระกูลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าพหุกุมาริก.	(มีเด็กผู้หญิงมาก)

๓๕๕. ธนุมฺหา  จ.

 อา	อ.อาปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ธนุมฺหา	จากธนุศัพท์		สมาสนฺตคตา	อันตั้งอยู่ในที่สุด	 

ของสมาส		กฺวจ	ิบ้าง		จ	ด้วย.

	 (ลง	อาปัจจัยหลังจากธนุศัพท์ที่ตั้งอยู่ในที่สุดสมาสบ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	ธนุมฺหา,		อา,		จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมเอา

อรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	คือ	หลังจาก	ธมฺมศัพท์เป็นต้นที่อยู่ท้ายสมาส	ก็ให้ลง	อาปัจจัยได้	เช่น	ปจฺจกฺขธมฺมา.

วิ.	 คาณฺฑีโว		ธนุ		อสฺสาติ		คาณฺฑีวธนฺวา,		ราชา.		(คาณฺฑีว	+	ธนุ	+	ต)

	 อ.ธนู	อันมีข้อมาก	ของพระราชานั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระราชานั้น	ชื่อว่าคาณฺฑีวธนฺวา.	(ผู้มีธนูมีข้อมาก)

ทำ	ตัวรูป	คาณฺฑีโว		ธนุ		อสฺสาติ		คาณฺฑีวธนฺวา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	คาณฺฑีว	+	ธนุ	+	ต

	 หลัง	คาณฺฑีว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คาณฺฑีว	+	สิ,		ธนุ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 คาณฺฑีว	+	สิ	 	โอ,		ธนุ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 คาณฺฑีวฺ		อ	+	โอ,		ธนุ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คาณฺฑีวฺ		อ	+	โอ,		ธนุ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 คาณฺฑีโว,	ธนุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ธนุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คาณฺฑีโว,	ธนุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 คาณฺฑีโว,	ธนุ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 คาณฺฑีโว,	ธนุ,		ต		+	ส	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 คาณฺฑีโว,	ธนุ,		ต	 	อ	+	ส	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 คาณฺฑีโว,	ธนุ,		อ	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 ธนุ	อ.ธนู		คาณฺฑีโว	อันมีข้อมาก		อสฺส		รญฺโญ	ของพระราชานั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 คาณฺฑีโวธนุอสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 คาณฺฑีโวธนุอสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 คาณฺฑีว	+	สิ,	ธนุ	+	สิ,	ต	+	ส	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 คาณฺฑีวธนุต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์	 	 คาณฺฑีวธนุ	+	ต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลง	อาปัจจัย	หลัง	ธนุศัพท์	 คาณฺฑีวธนุ	+	อา	 =	ธนุมฺหา	จ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อุ	 คาณฺฑีวธนฺ		อุ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	อุ	เป็น	วฺ	 คาณฺฑีวธนฺ		อุ	 	วฺ	+	อา	 =	วโมทุทนฺตานํ.

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 คาณฺฑีวธนฺวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	คาณฺฑีวธนฺวา	เป็นนาม	 คาณฺฑีวธนฺวา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	คาณฺฑีวธนฺวา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คาณฺฑีวธนฺวา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 คาณฺฑีวธนฺวา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คาณฺฑีวธนฺวา.	(ผู้มีธนูมีข้อมาก)

ตัวอย่างที่เป็น	ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“คาณฺฑีวธนฺวา”	มีดังนี้

วิ.	 ปจฺจกฺโข		ธมฺโม		ยสฺสาติ		ปจฺจกฺขธมฺมา.		(ปจฺจกฺข	+	ธมฺม	+	ย)	(ลง	อาปัจจัย	=	จศัพท์ใน	ธนุมฺหา	จ)

	 อ.ธรรม	อันประจักษ์	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปจฺจกฺขธมฺมา.	(ผู้มีธรรมอันประจักษ์)

ตัวอย่างที่เป็น	พหุพพีหิสมาส	แต่ไม่ต้องลง	อาปัจจัย	เพราะ	กฺวจิศัพท์	ห้ามไว้	มีดังนี้

วิ.	 สหสฺสถามํ		ธนุ		อสฺสาติ		สหสฺสถามธนุ,		ปุริโส.		(สหสฺสถาม	+	ธนุ	+	ต)

	 อ.ธนู	อันมีกำ	ลังพันหนึ่ง	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าสหสฺสถามธนุ.	(ผู้มีธนูมีกำ	ลังพันหนึ่ง)
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วิ.	 ปจฺจกฺโข		ธมฺโม		ยสฺสาติ		ปจฺจกฺขธมฺโม,		ปุคฺคโล.		(ปจฺจกฺข	+	ธมฺม	+	ย)

	 อ.ธรรม	อันประจักษ์	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าปจฺจกฺขธมฺม.	(ผู้มีธรรมอันประจักษ์)

วิ.	 วิทิโต		ธมฺโม		เยนาติ		วิทิตธมฺโม,		ปุคฺคโล.		(วิทิต	+	ธมฺม	+	ย)

	 อ.ธรรม	อันบุคคลใด	รู้แล้ว	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าวิทิตธมฺม.		(ผู้มีธรรมอันรู้แล้ว)

สม�สท้อง (คพฺภสม�ส)

 สมาสท้อง คือ	การย่อศัพท์หลาย	ๆ	ศัพท์เข้าด้วยกัน	โดยมีสมาสตั้งแต่สองสมาสข้ึนไปย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน	

โดยมีสมาสที่วิเคราะห์สุดท้ายเป็นตัวหลัก	และมีสมาสที่อยู่ในท้อง	เป็นสมาสเชื่อม

  

	 ตัวอย่างที่	๑	:	“นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ, ปพฺพโต”

	 อุทาหรณ์ว่า	 “นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ”	 นี้	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสน 

บุพพบทกัมมธารยสมาสและปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ในท้อง	มีวิเคราะห์ตามลำ	ดับดังนี้

วิ.	 นานปฺปการา		ทุมา		นานาทุมา.		(นานา	+	ทุม)	(วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส)

	 อ.ต้นไม้	ท.	อันมีประการต่าง	ๆ	ชื่อว่านานาทุม.	(ต้นไม้หลายชนิด)

วิ.	 นานาทุเมหิ		ปติตานิ		นานาทุมปติตานิ,		ปุปฺผานิ.		(นานาทุม	+	ปติต)	(ปัญจมีตัปปุริสสมาส)

	 อ.ดอกไม้	ท.	อันตกไปแล้ว	จากต้นไม้ต่าง	ๆ	ท.	ชื่อว่านานาทุมปติต.	(ตกจากต้นไม้ต่าง	ๆ)

วิ.	 นานาทุมปติตานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		นานาทุมปติตปุปฺผานิ.		(นานาทุมปติต	+	ปุปฺผ)	(วิเสสนบุพพบท	 

กัมมธารยสมาส)

	 อ.อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ	ท.	ด้วย	อ.อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ	ท.	เหล่านั้น	เป็นดอกไม้	ด้วย		เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่านานาทุมปติตปุปฺผ.	(ดอกไม้อันตกจากต้นไม้ต่าง	ๆ)

วิ.	 นานาทุมปติตปุปฺเผหิ		วาสิตา		นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตา,		สานู.		(นานาทุมปติตปุปฺผ	+	วาสิต)	(ตติยาตัปปุริส

สมาส)

	 อ.ไหล่เขา	ท.	อันถูกอบแล้ว	ด้วยดอกไม้อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ 	ท.	ชื่อว่านานาทุมปติตปุปฺผวาสิต.	(ถูกอบ

ด้วยดอกไม้ที่หล่นจากต้นไม้ต่าง	ๆ)
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วิ.	 นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตา		สานู		ยสฺส		ปพฺพตสฺส		โสยํ		นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ,		ปพฺพโต.		(นานาทุมปติต- 

ปุปฺผวาสิต	+	สานุ)	(ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส)

	 อ.ไหล่เขา	ท.	อันถูกอบแล้วด้วยดอกไม้อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่าง	ๆ 	แห่งภูเขาใด	มีอยู่	อ.ภูเขานั้น	ชื่อว่านานา-

ทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ.	(ไหล่เขาที่ถูกอบด้วยดอกไม้ที่หล่นจากต้นไม้ต่าง	ๆ)

	 ตัวอย่างที่	๒	:	“พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ, ปพฺพโต”

	 อุทาหรณ์ว่า	 “พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ”	 นี้	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสน 

บุพพบทกัมมธารยสมาส	และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ในท้อง	มีวิเคราะห์ดังนี้

วิ.	 พฺยาลมฺโพ		อมฺพุธโร		พฺยาลมฺพมฺพุธโร.		(พฺยาลมฺพ	+	อมฺพุธร)	(วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส)

	 อ.เมฆ	อันย้อย	ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธร.	(เมฆอันย้อย)

วิ.	 พฺยาลมฺพมฺพุธรสฺส		พินฺทูนิ		พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทูนิ.		(พฺยาลมฺพมฺพุธร	+	พินฺทุ)	(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)

	 อ.หยาดน้ำ		ท.	แห่งเมฆอันย้อย	ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุ.	(หยาดน้ำ	แห่งเมฆที่ย้อย)

วิ.	 พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทูหิ		จุมฺพิโต		พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิโต,		กูโฏ.		(พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุ	+	จุมฺพิต)	(ตติยา 

ตัปปุริสสมาส)

	 อ.ยอด	 อันหยาดน้ำ	แห่งเมฆอันย้อย	 ท.	 จูบแล้ว	 ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิต.	 (ถูกหยาดน้ำ	แห่งเมฆที่ย้อย 

จูบแล้ว)

วิ.	 พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิโต		กูโฏ		ยสฺส		โสยํ		พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ,		ปพฺพโต.		(พฺยาลมฺพมฺพุธร

พินฺทุจุมฺพิต	+	กูฏ)	(ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส)

	 อ.ยอด	 อันหยาดน้ำ	แห่งเมฆอันย้อยจูบแล้ว	 แห่งภูเขาใด	 มีอยู่	 อ.ภูเขานั้น	 ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูฏ.	

(ยอดเขาที่หยาดน้ำ	แห่งเมฆที่ย้อยจูบแล้ว)
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๔.๕.๑.๖ สัตตมีทวิบทตุลย�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 สมฺปนฺนานิ		สสฺสานิ		ยสฺมึ		ชนปเท		โสยํ		สมฺปนฺนสสฺโส,		ชนปโท.		(สมฺปนฺน	+	สสฺส)

	 อ.ข้าวกล้า	ท.	อันถึงพร้อมแล้ว	ในชนบทใด	มีอยู่	อ.ชนบทนั้น	ชื่อว่าสมฺปนฺนสสฺส.	(มีข้าวกล้าสมบูรณ์)

ทำ	ตัวรูป	สมฺปนฺนานิ		สสฺสานิ		ยสฺมึ		โสยํ		สมฺปนฺนสสฺโส					ศัพท์เดิมคือ	 =	สมฺปนฺน	+	สสฺส	+	ย

	 หลัง	สมฺปนฺน	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 สมฺปนฺน	+	โย,	สสฺส	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	นิ	 สมฺปนฺน	+	โย	 	นิ,	สสฺส		 =	อโต	นิจฺจํ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 สมฺปนฺนฺ		อ	+	นิ,	สสฺส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโยที่แปลงเป็น	นิ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 สมฺปนฺนฺ		อ	 	อา	+	นิ,	สสฺส	 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺส		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สสฺส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	นิ	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺส	+	โย	 	นิ		 =	อโต	นิจฺจํ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺสฺ		อ	+	นิ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโยที่แปลงเป็น	นิ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺสฺ		อ	 	อา+นิ	 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สมฺปนฺนานิ,	สสฺสานิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	สฺมึวิภัตติ	 สปฺปนฺนานิ,	สสฺสานิ,	ย	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 สสฺสานิ	อ.ข้าวกล้า	ท.		สมฺปนฺนานิ	อันถึงพร้อมแล้ว		ยสฺมึ		ชนปเท	ในชนบทใด		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ 

	 ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 สมฺปนฺนานิสสฺสานิยสฺมึ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สมฺปนฺนานิสสฺสานิยสฺมึ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สมฺปนฺน+	โย,	สสฺส+	โย,	ย+	สฺมึ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สมฺปนฺนสสฺสย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 สมฺปนฺนสสฺส	+	ย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	สมฺปนฺนสสฺส	เป็นนาม	 สมฺปนฺนสสฺส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สมฺปนฺนสสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมฺปนฺนสสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สมฺปนฺนสสฺส	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สมฺปนฺนสสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมฺปนฺนสสฺสฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สมฺปนฺนสสฺโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สมฺปนฺนสสฺโส,	ชนปโท.	(มีข้าวกล้าสมบูรณ์)

ตัวอย่างที่เป็น	สัตตมีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สมฺปนฺนสสฺโส”	มีดังนี้

วิ.	 สุลโภ		ปิณฺโฑ		อิมสฺมินฺติ		สุลภปิณฺโฑ,		เทโส.		(สุลภ	+	ปิณฺฑ)

	 อ.ก้อนข้าว	อันหาได้โดยง่าย	ในสถานที่นี้	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	อ.สถานที่นี้	 ชื่อว่าสุลภปิณฺฑ.	 (มีก้อนข้าวหาได้

ง่าย)

วิ.	 อากิณฺณา		มนุสฺสา		ยสฺสํ		ราชธานิยํ		สา		อากิณฺณมนุสฺสา,		ราชธานี.		(อากิณฺณ	+	มนุสฺส)

	 อ.มนุษย์	ท.	อันเกลื่อนกล่นแล้ว	ในราชธานีใด	มีอยู่	อ.ราชธานีนั้น	ชื่อว่าอากิณฺณมนุสฺสา.	(มีมนุษย์เกลื่อนกล่น)

วิ.	 พหโว		ตาปสา		เอตสฺมินฺติ		พหุตาปโส,		อสฺสโม.		(พหุ	+	ตาปส)

	 อ.ดาบส	ท.	มาก	ในอาศรมนั่น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.อาศรมนั่น	ชื่อว่าพหุตาปส.	(มีดาบสมาก)

วิ.	 อุปจิตํ		มํสโลหิตํ		อสฺมินฺติ		อุปจิตมํสโลหิตํ,		สรีรํ.		(อุปจิต	+	มํสโลหิต)

	 อ.เนื้อและเลือด	อันถูกสั่งสมแล้ว	ในสรีระนี้	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.สรีระนี้	ชื่อว่าอุปจิตมํสโลหิต.	(มีเนื้อและเลือด	

อันถูกสั่งสมแล้ว)

วิ.	 พหโว		สามิโน		อสฺมินฺติ		พหุสฺสามิกํ,		นครํ.		(พหุ	+	สามี)	(ลง	กปัจจัย	=	จศัพท์ใน	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานฯ)

	 อ.เจ้านาย	ท.	มาก	ในเมืองนี้	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.เมืองนี้	ชื่อว่าพหุสฺสามิก.	(มีเจ้านายมาก)

๓๕๖. นทิมฺหา  จ.

 กปฺปจฺจโย	อ.กปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปร ํ	ในเบื้องหลัง		นทิมฺหา	จาก	อี	และอูอักษรอันชื่อว่านที		สมาสนฺต-

คตา	อันตั้งอยู่ในที่สุดของสมาส		จ	ด้วย.

	 (หลังจาก	อี	และอู	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ที่ชื่อนที	อันตั้งอยู่ที่สุดสมาส	ลง	กปัจจัย)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการลง	กปัจจัย	หลังจากศัพท์

ที่มี	ตุปัจจัยเป็นที่สุดในปุงลิงค์	 เช่น	พหุกตฺตุโก,	พหุภตฺตุโก.		คำ	ว่า	“นที”	ในสูตรนี้	 เป็นชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่น	

หมายถึง	อีอักษรและอูอักษรที่กล่าวอิตถีลิงค์.

วิ.	 พหู		นทิโย		อสฺมินฺติ		พหุนทิโก,		ชนปโท.		(พหุ	+	นที	+	ต)

	 อ.แม่น้ำ		ท.	อันมาก	ในชนบทนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ชนบทนั้น	ชื่อว่าพหุนทิก.	(มีแม่น้ำ	มาก)
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ทำ	ตัวรูป	พหู		นทิโย		อสฺมินฺติ		พหุนทิโก						 ศัพท์เดิมคือ	 =	พหุ	+	นที	+	ต

	 หลัง	พหุ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 พหุ	+	โย,		นที	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อุ	 พหฺ		อุ	+	โย,		นที	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล	 	 พหฺ		อุ	+	โย,		นที	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ที่ชื่อ	ล	ลบ	โยวิภัตติ	 พหฺ		อุ	+	โย,		นที	 =	ฆปโต	จ	โยนํ	โลโป.

	 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว	ทีฆะ	อุ	เป็น	อู	 พหฺ		อุ	 	อู,		นที	 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ู พหู,		นที	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	นที	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 พหู,		นที	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อี	 พหู,		นทฺ		อี	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโยวิภัตติ	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 พหู,		นทฺ		อี อิ	+	โย	 =	อโฆ	รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ พหู,		นทิโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 พหู,		นทิโย,		ต	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 เพราะสฺมึวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 พหู,		นทิโย,	ต	 	อ	+	สฺมึ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 นที	อ.แม่น้ำ		ท.		พหู	อันมาก		อสฺมึ		(ชนปเท)		ในชนบทนั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 พหูนทิโยอสฺมึ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 พหูนทิโยอสฺมึ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 พหุ	+	โย,	นที	+	โย,	ต	+	สฺมึ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 พหุนทีต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์	 	 พหุนที	+	ต		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 หลังจากอีอักษร	ลง	กปัจจัยที่สุดสมาส	 พหุนที	+	ก	 =	นทิมฺหา	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อี	 พหุนทฺ		อี	+	ก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 พหุนทฺ		อี	 	อิ	+	ก	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ พหุนทิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	พหุนทิก	เป็นนาม	 พหุนทิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	พหุนทิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พหุนทิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 พหุนทิก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 พหุนทิกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พหุนทิกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 พหุนทิโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พหุนทิโก,	ชนปโท.	(มีแม่น้ำ	มาก)

ตัวอย่างที่เป็น	สัตตมีทวิบทตุลยาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“พหุนทิโก”	มีดังนี้

วิ.	 พหู		ชมฺพุโย		อสฺมินฺติ		พหุชมฺพุกํ,		วนํ.		(พหุ	+	ชมฺพู)

	 อ.ต้นหว้า	ท.	มาก	ในป่านี้	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ป่านี้	ชื่อว่าพหุชมฺพุก.	(มีต้นหว้ามาก)

วิ.	 พหู		นาริโย		ยสฺสาติ		พหุนาริโก,		ปุคฺคโล.		(พหุ	+	นารี)

	 อ.หญิง	ท.	มาก	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าพหุนาริก.	(ผู้มีผู้หญิงมาก)

วิ.	 พหโว		กตฺตาโร		อสฺมินฺติ		พหุกตฺตุโก,		เทโส.		(พหุ	+	กตฺตุ)	(ลง	กปัจจัย	=	จศัพท์ในสูตร	นทิมฺหา	จ)

	 อ.กรรมกร	ท.	มาก	ในประเทศนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ประเทศนั้น	ชื่อว่าพหุกตฺตุก.	(มีกรรมกรมาก)

วิ.	 พหโว		กตฺตาโร		อสฺสาติ		พหุกตฺตุโก,		เทโส.		(พหุ	+	กตฺตุ)	(ลง	กปัจจัย	=	จศัพท์ในสูตร	นทิมฺหา	จ)

	 อ.กรรมกร	ท.	มาก	แห่งประเทศนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ประเทศนั้น	ชื่อว่าพหุกตฺตุก.	(มีกรรมกรมาก)

วิ.	 พหโว		ภตฺตาโร		อสฺมินฺติ		พหุภตฺตุโก,		เทโส.		(พหุ	+	ภตฺตุ)	(ลง	กปัจจัย	=	จศัพท์ในสูตร	นทิมฺหา	จ)

	 อ.เจ้านาย	ท.	มาก	ในประเทศนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ประเทศนั้น	ชื่อว่าพหุภตฺตุก.	(มีเจ้านายมาก)

วิ.	 พหโว		ภตฺตาโร		อสฺสาติ		พหุภตฺตุโก,		เทโส.		(พหุ	+	ภตฺตุ)	(ลง	กปัจจัย	=	จศัพท์ในสูตร	นทิมฺหา	จ)

	 อ.เจ้านาย	ท.	มาก	แห่งประเทศนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ประเทศนั้น	ชื่อว่าพหุภตฺตุก.	(มีเจ้านายมาก)

๔.๕.๒ ทวิบทภินน�ธิกรณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 เอกรตฺตึ		วาโส		อสฺสาติ		เอกรตฺติวาโส,		ปุริโส.		(เอกรตฺติ	+	วาส	+	ต)

	 อ.การอยู่	สิ้นราตรีหนึ่ง	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าเอกรตฺติวาส.	(ผู้มีการอยู่ราตรีเดียว)

ทำ	ตัวรูป	เอกรตฺตึ		วาโส		อสฺสาติ		เอกรตฺติวาโส 		ศัพท์เดิมคือ	 =	เอกรตฺติ	+	วาส	+	ต

	 หลัง	เอกรตฺติ	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 เอกรตฺติ	+	อํ,		วาส	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 เอกรตฺติ	+	อํ,		วาส	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ป	แปลง	อํ	เป็นนิคหิต	 เอกรตฺติ	+	อํ	 		ํ,	วาส	=	อํโม	นิคฺคหีตํ	ฌลเปหิ.

	 หลัง	วาส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกรตฺตึ,		วาส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เอกรตฺตึ,		วาส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกรตฺตึ,		วาสฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกรตฺตึ,		วาสฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เอกรตฺตึ,		วาโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 เอกรตฺตึ,		วาโส,		ต	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 เอกรตฺตึ,		วาโส,	ต	 	อ	+	ส	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 เอกรตฺตึ,		วาโส,		อ	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 วาโส	อ.การอยู่		เอกรตฺตึ	สิ้นราตรีหนึ่ง	อสฺส	(ปุริสสฺส)	ของบุรุษนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 เอกรตฺตึวาโสอสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เอกรตฺตึวาโสอสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เอกรตฺติ+	อํ,	วาส+	สิ,	ต+	ส	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เอกรตฺติวาสต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์	 	 เอกรตฺติวาส	+	ต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	เอกรตฺติวาส	เป็นนาม	 เอกรตฺติวาส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เอกรตฺติวาส	ลง	สิวิภัตติ	 เอกรตฺติวาส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เอกรตฺติวาส	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกรตฺติวาสฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกรตฺติวาส		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เอกรตฺติวาโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เอกรตฺติวาโส.	(ผู้มีการอยู่ราตรีเดียว)

ตัวอย่างที่เป็น	ทวิบทภินนาธิกรณะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“เอกรตฺติวาโส”	มีดังนี้

วิ.	 สมาเนน		ชเนน		สทฺธึ		วาโส		อสฺสาติ		สมานวาโส,		ปุริโส.		(สมาน	+	วาส	+	ต)

	 อ.การอยู่	 กับ	 ด้วยชน	 ผู้เสมอกัน	 ของบุรุษนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุรุษนั้น	 ชื่อว่าสมานวาส.	 (ผู้มีการอยู ่

กับบุคคลผู้เสมอกัน)

วิ.	 อุภโต		พฺยญฺชนมสฺส		อตฺถีติ		อุภโตพฺยญฺชนโก,		ปุคฺคโล.		(อุภ	+	พฺยญฺชน	+	ต)

	 อ.องคชาต	(อันเกิดขึ้นแล้ว)	เพราะกรรม	๒	อย่าง	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าอุภโต- 

พฺยญฺชนก.	(ผู้มีองคชาตเกิดขึ้นเพราะกรรม	๒	อย่าง)
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วิ.	 ฉตฺตํ		ปาณิมฺหิ		อสฺสาติ		ฉตฺตปาณิ,		ปุริโส.		(ฉตฺต	+	ปาณิ	+	ต)

	 อ.ร่ม		ในมือ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าฉตฺตปาณิ.	(ผู้มีร่มในมือ)

วิ.	 ทณฺโฑ		ปาณิมฺหิ		อสฺสาติ		ทณฺฑปาณิ,		ปุริโส.		(ทณฺฑ	+	ปาณิ	+	ต)

	 อ.ไม้เท้า	ในมือ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าทณฺฑปาณิ.	(ผู้มีไม้เท้าในมือ)

วิ.	 สตฺถํ		ปาณิมฺหิ		อสฺสาติ		สตฺถปาณิ,		ปุริโส.		(สตฺถ	+	ปาณิ	+	ต)

	 อ.ศัสตรา	ในมือ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าสตฺถปาณิ.	(ผู้มีศัสตราในมือ)

วิ.	 วชิรํ		ปาณิมฺหิ		อสฺสาติ		วชิรปาณิ,		สกฺโก.		(วชิร	+	ปาณิ	+	ต)

	 อ.วิเชียร	 ในพระหัตถ์	 ของท้าวสักกะนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.ท้าวสักกะนั้น	 ชื่อว่าวชิรปาณิ.	 (ผู้มีวิเชียร	 

ในพระหัตถ์,	พระอินทร์)

วิ.	 ขคฺโค		หตฺถสฺมึ		อสฺสาติ		ขคฺคหตฺโถ,		ราชา.		(ขคฺค	+	หตฺถ	+	ต)

	 อ.พระขรรค์	ในพระหัตถ์	ของพระราชาพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระราชาพระองค์นั้น	ชื่อว่าขคฺคหตฺถ.	 

(ผู้มีพระขรรค์ในพระหัตถ์)

วิ.	 สตฺถํ		หตฺถสฺมึ		อสฺสาติ		สตฺถหตฺโถ,		ปุคฺคโล.		(สตฺถ	+	หตฺถ	+	ต)

	 อ.ศัสตรา	ในมือ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสตฺถหตฺถ.	(ผู้มีศัสตราในมือ)

วิ.	 ทาเน		อชฺฌาสโย		อสฺสาติ		ทานชฺฌาสโย,		ปุคฺคโล.		(ทาน	+	อชฺฌาสย	+	ต)

	 อ.อัธยาศัย	ในทาน	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าทานชฺฌาสย.	(ผู้มีอัธยาศัยในทาน)

วิ.	 ทาเน		อธิมุตฺติโก		อสฺสาติ		ทานาธิมุตฺติโก,		ปุคฺคโล.		(ทาน	+	อธิมุตฺติก	+	ต)

	 อ.การน้อมไป	 ในทาน	 ของบุคคลนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่าทานาธิมุตฺติก.	 (ผู้มีความน้อมไป	 

ในทาน)

วิ.	 พุทฺเธ		ภตฺติโก		อสฺสาติ		พุทฺธภตฺติโก,		ปุคฺคโล.		(พุทฺธ	+	ภตฺติก	+	ต)

	 อ.ความภักดี	 ในพระพุทธเจ้า	 ของบุคคลนั้น	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่าพุทฺธภตฺติก.	 (ผู้มีความภักดี	 

ในพระพุทธเจ้า)

วิ.	 สทฺธมฺเม		คารโว		อสฺสาติ		สทฺธมฺมคารโว,		ปุคฺคโล.		(สทฺธมฺม	+	คารว	+	ต)

	 อ.ความเคารพ	ในพระสัทธรรม	ของบุคคลนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่าสทฺธมฺมคารว.	 (ผู้มีความ

เคารพในพระสัทธรรม)
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๔.๕.๓ ติบท พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 ธมฺเมน		อธิคตา		โภคา		เยหิ		เต		ธมฺมาธิคตโภคา,		ปุริสา.		(ธมฺม	+	อธิคต	+	โภค	+	ย)

	 อ.โภคทรัพย์	 ท.	 อันบุคคล	 ท.เหล่าใด	 ได้แล้ว	 โดยธรรม	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคล	 ท.เหล่านั้น	 ชื่อว่าธมฺ

มาธิคตโภค.	(ผู้มีโภคทรัพย์อันได้แล้วโดยธรรม)

ทำ	ตัวรูป	ธมฺเมน		อธิคตา		โภคา		เยหิ		เต		ธมฺมาธิคตโภคา				ศัพท์เดิมคือ	 =	ธมฺม	+	อธิคต	+	โภค	+	ย

	 หลัง	ธมฺม	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ธมฺม	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ธมฺม	+	นา	 	เอน		 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ธมฺมฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธมฺมฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ธมฺเมน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อธิคต	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 อธิคต	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 อธิคต	+	โย	 	อา		 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อธิคตฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 อธิคตฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อธิคตา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	โภค	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 โภค	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 โภค	+	โย	 	อา		 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 โภคฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โภคฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 โภคา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ย	ลง	หิตติยาวิภัตติ	 ย	+	หิ	 =	กตฺตริ	จ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ยฺ		อ	+	หิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะหิวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 ยฺ		อ	 	เอ	+	หิ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เยหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 โภคา	 อ.โภคทรัพย์	 ท.	 	 เยหิ	 	 (ปุคฺคเลหิ)	 อันบุคคล	 ท.เหล่าใด	 	 อธิคตา	 ได้แล้ว	 	 ธมฺเมน	 โดยธรรม		 

สนฺติ	มีอยู่		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้
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	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ธมฺเมนอธิคตาโภคาเยหิ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ธมฺเมนอธิคตาโภคาเยหิ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ธมฺม+นา,อธิคต+โย,โภค+โย,	ย+หิ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ. 

	 เป็นปกติ	 	 ธมฺมอธิคตโภคย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 ธมฺมอธิคตโภค	+	ย		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ธมฺมฺ		อ		อธิคตโภค	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 ธมฺมฺ		อ		อธิคตโภค	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	ทีฆะสระหลัง	 ธมฺมฺ		อ	 	อา		ธิคตโภค	 =	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ธมฺมาธิคตโภค	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ธมฺมาธิคตโภค	เป็นนาม	 ธมฺมาธิคตโภค	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ธมฺมาธิคตโภค	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ธมฺมาธิคตโภค	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ธมฺมาธิคตโภค	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 ธมฺมาธิคตโภคฺ		อ	+	อา	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธมฺมาธิคตโภคฺ		อ	+	อา	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ธมฺมาธิคตโภคา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ธมฺมาธิคตโภคา.	(ผู้มีโภคทรัพย์อันได้แล้วโดยธรรม)

ตัวอย่างที่เป็น	ติบท	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ธมฺมาธิคตโภคา”	มีดังนี้

วิ.	 ปรกฺกเมนาธิคตา		สมฺปทา		เยหิ		เต		ภวนฺติ		ปรกฺกมาธิคตสมฺปทา,		มหาปุริสา.		(ปรกฺกม	+	อธิคตา	+	สมฺปทา) 

อ.ความถึงพร้อม	 ท.	 อันมหาบุรุษ	 ท.เหล่าใด	 ได้แล้ว	 ด้วยความบากบั่น	 มีอยู่,	 อ.มหาบุรุษ	 ท.เหล่านั้น	 ชื่อว่า 

ปรกฺกมาธิคตสมฺปท.	(ผู้มีความถึงพร้อมอันได้แล้วด้วยความบากบั่น)

วิ.	 โอณีโต		ปตฺตโต		ปาณิ		เยน		โสยํ		โอณีตปตฺตปาณิ,		ภิกฺขุ.		(โอณีต	+	ปตฺต	+	ปาณิ)

	 อ.มือ	 อันภิกษุใด	 นำ	ออกแล้ว	 จากบาตร	 มีอยู่,	 อ.ภิกษุนั้น	 ชื่อว่าโอณีตปตฺตปาณิ.	 (ผู้มีมืออันนำ	ออกแล้ว 

จากบาตร)

วิ.	 สีหสฺส		ปุพฺพทฺธํ		วิย		กาโย		อสฺสาติ		สีหปุพฺพทฺธกาโย,		ภควา.		(สีห	+	ปุพฺพทฺธ	+	กาย)

	 อ.กาย	 เพียงดังกายข้างหน้า	ของราชสีห์	ของพระผู้มีพระภาคนั้น	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 

ชื่อว่าสีหปุพฺพทฺธกาย.	(ผู้มีกายเพียงดังกายข้างหน้าของราชสีห์)
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วิ.	 มตฺตา		พหโว		มาตงฺคา		อสฺมินฺติ		มตฺตพหุมาตงฺคํ,		วนํ.		(มตฺต	+	พหุ	+	มาตงฺค)

	 อ.ช้าง	ท.	ตัวซับมันแล้ว	จำ	นวนมาก	ในป่านี้	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ป่านี้	ชื่อว่ามตฺตพหุมาตงฺค.	(มีช้างตัวซับมัน	

จำ	นวนมาก)

๔.๕.๔ นนิบ�ตบุพพบท พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 นตฺถิ		เอตสฺส		สโมติ		อสโม,		ภควา.		(น	+	สม	+	เอต)

	 อ.บุคคลผู้เสมอ	ด้วยพระผู้มีพระภาคนั้น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอสม.	(ผู้ไม่มีผู้เสมอ)

ทำ	ตัวรูป	นตฺถิ		เอตสฺส		สโมติ		อสโม						 ศัพท์เดิมคือ	 =	น	+	สม	+	เอต

	 หลัง	นนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 น	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 น	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	สม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 น,		สม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 น,		สม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 น,		สมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 น,		สมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 น,		สโม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เอต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติในอรรถตติยา	 น,		สโม,		เอต	+	ส	 =	ฉฏฺ€ี	จ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 น,		สโม,		เอต	+	สฺ-ส	 =	สาคโม	เส.

	 สโม		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลผู้เสมอ		เอตสฺส		(ภควโต)	ด้วยพระผู้มีพระภาคนั้น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	อตฺเถ	 

	 ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 นสโมเอตสฺส	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 นสโมเอตสฺส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 น,		สม	+	สิ,		เอต	+	ส	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นสมเอต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	เอตศัพท์		 นสม	+	เอต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะพยัญชนะหลัง	แปลง	น	เป็น	อ	 น	 	อ	+	สม	 =	อตฺตํ	นสฺส	โยควิภาคะใน	“อตฺตํฯ

	 ตั้ง	อสม	เป็นนาม	 อสม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	อสม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อสม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อสม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 อสมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อสมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อสโม		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อสโม,	ภควา.	(ผู้ไม่มีผู้เสมอ)

ตัวอย่างที่เป็น	นนิบาตบุพพบท	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“อสโม”	มีดังนี้

วิ.	 นตฺถิ		เอตสฺส		ปฏิปุคฺคโลติ		อปฺปฏิปุคฺคโล,		ภควา.		(น	+	ปฏิปุคฺคล	+	เอต)	

	 อ.บุคคลผู้เปรียบ	 ด้วยพระผู้มีพระภาคนั้น	 ย่อมไม่มี	 เพราะเหตุนั้น	 อ.พระผู้มีพระภาคนั้น	 ชื่อว่าอปฺปฏิปุคฺคล.	 

(ผู้ไม่มีผู้เปรียบ)

วิ.	 นตฺถิ		ตสฺส		ปุตฺโตติ		อปุตฺตโก,		ปุคฺคโล.		(น	+	ปุตฺต	+	ต)	(ลง	กปัจจัย	ด้วย	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานฯ)

	 อ.บุตร	ของบุคคลนั้น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าอปุตฺตก.	(ผู้ไม่มีบุตร)

วิ.	 นตฺถิ		ตสฺส		เหตูติ		อเหตุโก,		ปุคฺคโล.		(น	+	เหตุ	+	ต)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.เหตุ	ของบุคคลนั้น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าอเหตุก.	(ผู้ไม่มีเหตุ)

วิ.	 นตฺถิ		สํวาโส		เอเตสนฺติ		อสํวาสา,		ชนา.		(น	+	สํวาส	+	เอต)

	 อ.การอยู่ร่วม	ของชน	ท.เหล่านั่น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	อ.ชน	ท.เหล่านั่น	ชื่อว่าอสํวาส.	(ผู้ไม่มีการอยู่ร่วม)

วิ.	 น		วิชฺชเต		วุฏฺ€ิ		เอตฺถาติ		อวุฏฺ€ิโก,		ชนปโท.		(น	+	วุฏฺ€ิ	+	อิม)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.ฝน	ย่อมไม่มี	ในชนบทนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.ชนบทนี้	ชื่อว่าอวุฏฺ€ิก.	(ไม่มีฝน)

วิ.	 น		วิชฺชติ		ภิกฺขุ		เอตฺถาติ		อภิกฺขุโก,		วิหาโร.		(น	+	ภิกฺขุ	+	อิม)	(ลง	กปัจจัย)

	 อ.ภิกษุ	ย่อมไม่มี	ในวิหารนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.วิหารนี้	ชื่อว่าอภิกฺขุก.	(ไม่มีภิกษุ)

วิ.	 นตฺถิ		เอตสฺส		อุตฺตโรติ		อนุตฺตโร,		ภควา.		(น	+	อุตฺตร	+	เอต)	(แปลง	น	เป็น	อนฺ	=	สเร	อนฺ	หรือ	เตสุ	วุทฺธิฯ) 

อ.บุคคลผู้ประเสริฐยิ่งกว่า	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่น	 ย่อมไม่มี	 เพราะเหตุนั้น	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั่น	 ชื่อว่า 

อนุตฺตร.	(ผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่า)

วิ.	 นตฺถิ		อนฺโต		อสฺสาติ		อนนฺตํ,		จกฺกวาฬํ.		(น	+	อนฺต	+	ต)	(แปลง	น	เป็น	อนฺ	=	สเร	อนฺ	หรือ	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ที่สุด	ของจักรวาลนั้น	ย่อมไม่มี	เพราะเหตุนั้น	อ.จักรวาลนั้น	ชื่อว่าอนนฺต.	(ไม่มีที่สุด)
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วิ.	 น		วิชฺชนฺติ		อาสวา		เอเตสนฺติ		อนาสวา,		ภิกฺขู.	(น	+	อาสว	+เอต)	

	 อ.อาสวะ	 ท.	 ของภิกษุ	 ท.เหล่านั่น	 ย่อมไม่มี	 เพราะเหตุนั้น	 อ.ภิกษุ	 ท.เหล่านั่น	 ชื่อว่าอนาสว.	 (ผู้ไม่มีอาสวะ,	 

พระอรหันต์)	(แปลง	น	เป็น	อนฺ=สเร	อนฺ	หรือ	เตสุ	วุทฺธิฯ)

๔.๕.๕ สหบุพพบท พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 สห		เหตุนา		โย		วตฺตเตติ		สเหตุโก,		ธมฺโม.		(สห	+	เหตุ	+	ย)

	 อ.ธรรมใด		ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยเหตุ	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนั้น	ชื่อว่าสเหตุก.	(เป็นไปกับด้วยเหตุ,	มีเหตุ)

ทำ	ตัวรูป	สห		เหตุนา		โย		วตฺตเตติ		สเหตุโก				 ศัพท์เดิมคือ	 =	สห	+	เหตุ	+	ย

	 หลัง	สหนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ปฐมา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 สห	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	เหตุ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 สห,		เหตุ	+	นา	 =	สหาทิโยเค	จ.

	 หลัง	ยศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 สห,		เหตุนา,		ย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สห,		เหตุนา,		ย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 สห,		เหตุนา,		ยฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 สห,		เหตุนา,		ยฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สห,		เหตุนา,		โย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 โย	(ธมฺโม)	อ.ธรรมใด		วตฺตเต	ย่อมเป็นไป		สห	กับ	เหตุนา	ด้วยเหตุ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 สหเหตุนาโย	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สหเหตุนาโย	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สห,		เหตุ	+	นา,		ย	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สหเหตุย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์	 	 สหเหตุ	+	ย		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แปลง	สห	เป็น	ส	 สห	 	ส	+	เหตุ	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 ลง	กปัจจัยในที่สุดสมาส	 สเหตุ	-	ก	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 ตั้ง	สเหตุก	เป็นนาม	 สเหตุก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	สเหตุก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สเหตุก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สเหตุก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 สเหตุกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สเหตุกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สเหตุโก		 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สเหตุโก.	(เป็นไปกับด้วยเหตุ,	มีเหตุ)		

ตัวอย่างที่เป็น	สหบุพพบท	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สเหตุโก”	มีดังนี้

วิ.	 สห		เหตุนา		โย		วตฺตเตติ		สเหตุ,		ธมฺโม.		(สห	+	เหตุ)	(แปลง	สห	เป็น	ส	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ธรรมใด	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยเหตุ	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนั้น	ชื่อว่าสเหตุ.	(เป็นไปกับด้วยเหตุ,	มีเหตุ)

วิ.	 สห		ปีติยา		อิเม		วตฺตนฺตีติ		สปฺปีติกา,		ธมฺมา.		(สห	+	ปีติ)	(ลง	กปัจจัย	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต)

	 อ.ธรรม	ท.เหล่านี้	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยปีติ	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรม	ท.เหล่านี้	ชื่อว่าสปฺปีติก.	(เป็นไปกับด้วยปีติ)

วิ.	 สห		ปจฺจเยหิ		อิเม		วตฺตนฺตีติ		สปจฺจยา,		ธมฺมา.		(สห	+	ปจฺจย)

	 อ.ธรรม	ท.เหล่านี้	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยปัจจัย	ท.	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรม	ท.เหล่านี้	ชื่อว่าสปจฺจย.	(เป็นไปกับด้วย

ปัจจัย)

วิ.	 สห		กิเลเสหิ		อยํ		วตฺตตีติ		สกิเลโส,		ธมฺโม.		(สห	+	กิเลส)

	 อ.ธรรมนี้	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยกิเลส	ท.	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนี้	ชื่อว่าสกิเลส.	(เป็นไปกับด้วยกิเลส)

วิ.	 สห		อุปาทาเนหิ		อยํ		วตฺตตีติ		สอุปาทาโน,		ธมฺโม.		(สห	+	อุปาทาน)

	 อ.ธรรมนี้	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยอุปาทาน	เพราะเหตุนั้น	อ.ธรรมนี้	ชื่อว่าสอุปาทาน.	(เป็นไปกับด้วยอุปาทาน)

วิ.	 สห		ปริวาเรหิ		อยํ		วตฺตตีติ		สปริวาโร,		ปุคฺคโล.		(สห	+	ปริวาร)

	 อ.บุคคลนี้	ย่อมเป็นไป	กับ	ด้วยบริวาร	ท.	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนี้	ชื่อว่าสปริวาร.	(ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร)

วิ.	 สห		มูเลน		อุทฺธโต		สมูลุทฺธโต,		รุกฺโข.		(สห	+	มูล	+	อุทฺธต)

	 อ.ต้นไม้	อันถูกถอนขึ้นแล้ว	กับ	ด้วยราก	ชื่อว่าสมูลุทฺธต.	(ถูกถอนขึ้นพร้อมกับราก)
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๔.๕.๖ อุปม�นบุพพบท พหุพพีหิสม�ส

๔.๕.๖.๑ อุปม�นบุพพบท ปฐม�ยัตถะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 สงฺโข		วิย		ปณฺฑโร		อยนฺติ		สงฺขปณฺฑโร,		ปุคฺคโล.		(สงฺข	+	วิย	+	ปณฺฑร	+	อิม)

	 อ.บุคคลนี้	ขาว	ราวกะว่าหอยสังข์	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนี้	ชื่อว่าสงฺขปณฺฑร.	(ผู้ขาวเพียงดังหอยสังข์)

ทำ	ตัวรูป	สงฺโข	วิย	ปณฺฑโร	อยนฺติ		สงฺขปณฺฑโร		 ศัพท์เดิมคือ	 =	สงฺข	+	วิย	+	ปณฺฑร	+	อิม

	 หลัง	สงฺขศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 สงฺข	+	สิ,			 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สงฺข	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ขฺ	ออกจากสระ	อ	 สงฺขฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สงฺขฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ขฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สงฺโข	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วิยนิบาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 วิย	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ปณฺฑรศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ		 ปณฺฑร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปณฺฑร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ปณฺฑรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปณฺฑรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปณฺฑโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อิมศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลงอิมกับสิ	เป็น	อยํ	 อิม+สิ	 	อยํ	 =	อนปุํสกสฺสายํ	สิมฺหิ.

	 อยํ		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนี้		ปณฺฑโร	ขาว		สงฺโข		วิย	ราวกะว่าหอยสังข์		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 สงฺโขวิยปณฺฑโรอยํ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สงฺโขวิยปณฺฑโรอยํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สงฺข+	สิ,	วิย,	ปณฺฑร+	สิ,	อิม+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สงฺขวิยปณฺฑรอิม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิย	และ	อิมศัพท์	 สงฺข		วิย		ปณฺฑร		อิม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.
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	 ตั้ง	สงฺขปณฺฑร	เป็นนาม	 สงฺขปณฺฑร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สงฺขปณฺฑร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สงฺขปณฺฑร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สงฺขปณฺฑร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 สงฺขปณฺฑรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สงฺขปณฺฑรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สงฺขปณฺฑโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สงฺขปณฺฑโร,	ปุคฺคโล.	(ผู้ขาวเพียงดังหอยสังข์)	

ตัวอย่างที่เป็น	อุปมานบุพพบท	ปฐมายัตถะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“สงฺขปณฺฑโร”	มีดังนี้

วิ.	 กายพฺยามานํ			สมปฺปมาณตาย			นิโคฺรโธ			อิว			ปริมณฺฑโล			โย			ราชกุมาโร			โสยํ			นิโคฺรธปริมณฺฑโล,			 

ราชกุมาโร.	(นิโคฺรธ	+	อิว	+	ปริมณฺฑล	+	ย)

	 อ.พระราชกุมารใด	 มีปริมณฑล	 เพียงดังต้นไทร	 เพราะความที่กายและวา	 ท.	 มีประมาณเท่ากัน	 	 อ.พระราช

กุมารนั้น	ชื่อว่านิโคฺรธปริมณฺฑล.	(มีปริมณฑลเพียงดังต้นไทร)

วิ.	 กาโก		วิย		สูโร		อยนฺติ		กากสูโร,		ปุคฺคโล.		(กาก	+	วิย	+	สูร	+	อิม)

	 อ.บุคคลนี้	กล้า	เพียงดังกา	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนี้	ชื่อว่ากากสูร.	(ผู้กล้าเพียงดังกา)

วิ.	 จกฺขุ		อิว		ภูโต		อยํ		ปรมตฺถทสฺสนโตติ		จกฺขุภูโต,		ภควา.		(จกฺขุ	+	อิว	+	ภูต	+	อิม)

	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	 ทรงเป็น	 เพียงดังจักษุ	 เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์	 เพราะเหตุนั้น	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	

ชื่อว่าจกฺขุภูต.	(ผู้ทรงเป็นเพียงดังจักษุ)

วิ.	 อตฺโถ		วิย		ภูโต		อยํ		ปรมตฺถปสฺสนโตติ		อตฺถภูโต,		ภควา.		(อตฺถ	+	วิย	+	ภูต	+	อิม)

	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	ทรงเป็น	เพียงดังอรรถ	เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	

ชื่อว่าอตฺถภูต.	(ผู้ทรงเป็นเพียงดังอรรถ)

วิ.	 ธมฺโม		วิย		ภูโต		อยํ		ปรมตฺถปสฺสนโตติ		ธมฺมภูโต,		ภควา.		(ธมฺม	+	วิย	+	ภูต	+	อิม)

	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	ทรงเป็น	เพียงดังธรรม	เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	

ชื่อว่าธมฺมภูต.	(ผู้ทรงเป็นเพียงดังธรรม)

วิ.	 พฺรหฺมา		วิย		ภูโต		อยํ		ปรมตฺถปสฺสนโตติ		พฺรหฺมภูโต,		ภควา.		(พฺรหฺม	+	วิย	+	ภูต	+	อิม)

	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้	ทรงเป็น	เพียงดังมรรคธรรมอันประเสริฐ	เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์	เพราะเหตุนั้น	อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้านี้	ชื่อว่าพฺรหฺมภูต.	(ผู้ทรงเป็นเพียงดังมรรคธรรมอันประเสริฐ)
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วิ.	 อนฺโธ		วิย		ภูโต		อยนฺติ		อนฺธภูโต,		พาโล.		(อนฺธ	+	วิย	+	ภูต	+	อิม)

	 อ.คนพาลนี้	เป็น	เพียงดังคนบอด	เพราะเหตุนั้น	อ.คนพาลนี้	ชื่อว่าอนฺธภูต.	(ผู้เป็นเพียงดังคนบอด)

วิ.	 มุญฺชปพฺพชมิว		ภูตา		อยนฺติ		มุญฺชปพฺพชภูตา,		กุทิฏฺ€ิ.		(มุญฺชปพฺพช	+	วิย	+	ภูตา	+	อิม)

	 อ.ความเห็นอันน่ารังเกียจนี้	 เป็น	 เพียงดังหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย	 เพราะเหตุนั้น	 อ.ความเห็น	 

อันน่ารังเกียจนี้	ชื่อว่ามุญฺชปพฺพชภูต.	(เป็นเพียงดังหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย)

วิ.	 ตนฺตากุลกมิว		ชาตา		อยนฺติ		ตนฺตากุลกชาตา,		ปชา.		(ตนฺตากุลก	+	วิย	+	ชาตา	+	อิม)

	 อ.หมู่สัตว์นี้	เกิดแล้ว	เพียงดังกลุ่มด้าย	เพราะเหตุนั้น	อ.หมู่สัตว์นี้	ชื่อว่าตนฺตากุลกชาตา.	(ผู้เกิดเหมือนกลุ่มด้าย)

๔.๕.๖.๒ อุปม�นบุพพบท ฉัฏฐิยัตถะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 สุวณฺณวณฺโณ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		โสยํ		สุวณฺณวณฺโณ,		ภควา.		(สุวณฺณวณฺณ	+	วิย	+	วณฺณ	+	ย)	

	 อ.วรรณะ	เพียงดัง	อ.วรรณะแห่งทอง	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด	มีอยู่	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 

ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ.	(ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง)	(ลบ	วณฺณศัพท์หลัง	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

วิ.	 นาคสฺส		วิย		อสฺส		คตีติ		นาคคติ,		ภควา.		(นาค	+	วิย	+	คติ	+	ต)

	 อ.การไป	 เพียงดัง	 อ.การไป	 แห่งช้างตัวประเสริฐ	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.พระผู้มี 

พระภาคเจ้านั้น	ชื่อว่านาคคติ.	(ผู้มีการไปเพียงดังการไปของช้างตัวประเสริฐ)

วิ.	 สีหสฺส		วิย		อสฺส		คตีติ		สีหคติ,		ภควา.		(สีห	+	วิย	+	คติ	+	ต)

	 อ.การไป	เพียงดัง	อ.การไป	แห่งราชสีห์	ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	 

ชื่อว่าสีหคติ.	(ผู้มีการไปเพียงดังการไปของราชสีห์)

วิ.	 นาคสฺส		วิย		อสฺส		วิกฺกโมติ		นาควิกฺกโม,		ภควา.		(นาค	+	วิย	+	วิกฺกม	+	ต)

	 อ.การก้าวย่าง	 เพียงดัง	 อ.การก้าวย่าง	 ของช้างตัวประเสริฐ	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 มีอยู่	 เพราะ

เหตุนั้น	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 ชื่อว่านาควิกฺกม.	 (ผู้มีการก้าวย่างเพียงดังการก้าวย่างของช้างตัว

ประเสริฐ)

วิ.	 สีหสฺส		วิย		อสฺส		วิกฺกโมติ		สีหวิกฺกโม,		ภควา.		(สีห	+	วิย	+	วิกฺกม	+	ต)

	 อ.การก้าวย่าง	 เพียงดัง	 อ.การก้าวย่าง	 ของราชสีห์	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	ชื่อว่าสีหวิกฺกม.	(ผู้มีการก้าวย่างเพียงดังการก้าวย่างของราชสีห์)
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วิ.	 สีหสฺส		วิย		อสฺส		หนูติ		สีหหนุ,		ภควา.		(สีห	+	วิย	+	หนุ	+	ต)

	 อ.คาง	เพียงดัง	อ.คาง	ของราชสีห์	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	

พระองค์นั้น	ชื่อว่าสีหหนุ.	(ผู้มีคางเพียงดังคางของราชสีห์)

วิ.	 เอณิสฺส		วิย		อสฺส		ชงฺฆาติ		เอณิชงฺโฆ,		ภควา.		(เอณิ	+	วิย	+	ชงฺฆา	+	ต)

	 อ.พระชงฆ์	เพียงดัง	อ.แข้ง	ของเนื้อทราย	ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าพระองค์นั้น	ชื่อว่าเอณิชงฺฆ.	(ผู้มีพระชงฆ์เพียงดังแข้งของเนื้อทราย)

วิ.	 สีหสฺส		ปุพฺพทฺธํ		วิย		อสฺส		กาโยติ		สีหปุพฺพทฺธกาโย,		ภควา.		(สีหปุพฺพทฺธ	+	วิย	+	กาย	+	ต)

	 อ.พระวรกาย	 เพียงดัง	 อ.ครึ่งข้างหน้า	 ของราชสีห์	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	พระองค์นั้น	ชื่อว่าสีหปุพฺพทฺธกาย.	(ผู้มีพระวรกายเพียงดังครึ่งข้างหน้าของราชสีห์)

วิ.	 พฺรหฺมุโน		วิย		อฏฺ€งฺคสมนฺนาคโต		สโร		อสฺสาติ		พฺรหฺมสฺสโร,		ภควา.		(พฺรหฺม	+	วิย	+	สร	+	ต)

	 อ.พระสุระเสียง	 อันประกอบด้วยองค์	 ๘	 เพียงดัง	 อ.เสียง	 แห่งพรหม	 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 มีอยู่	

เพราะเหตุนั้น	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	ชื่อว่าพฺรหฺมสฺสร.	(ผู้มีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม)

๔.๕.๗ ว�สัททัตถะ สังขโยภยบท พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 เทฺว		วา		ตโย		วา		ปตฺตา		ทฺวตฺติปตฺตา.		(ทฺวิ	+	วา	+	ติ	+	วา	+	ปตฺต)	

	 อ.บาตร	ท.	สองหรือ	หรือว่าสาม	ชื่อว่าทฺวตฺติปตฺต.	(สองหรือสามบาตร)

ทำ	ตัวรูป	เทฺว	วา	ตโย	วา	ปตฺตา	ทฺวตฺติปตฺตา		 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทฺวิ	+	วา	+	ติ	+	วา	+	ปตฺต

	 หลัง	ทฺวิศัพท์	ลง	โยปฐมาวิภัตติ		 ทฺวิ	+	โย		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ทฺวิ	กับ	โย	เป็น	เทฺว	 ทฺวิ+โย	 	เทฺว	 =	โยสุ	ทฺวินฺนํ	เทฺว	จ.

	 หลัง	วา	ทั้งสองศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วา	+	สิ,		วา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 วา	+	สิ,		วา	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ติศัพท์	ลง	โยปฐมาวิภัตติ		 ติ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ติ	กับ	โย	เป็น	ตโย	 ติ+โย	 	ตโย	 =	ติจตุนฺนํ	ติสฺโสจตสฺโสตโยฯ

	 หลัง	ปตฺตศัพท์	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ปตฺต	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ปตฺต	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.
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	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ปตฺตฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปตฺตฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ปตฺตา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปตฺตา	อ.บาตร	ท.		เทฺว	วา	สอง	หรือ		ตโย	วา	หรือว่า	สาม		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 เทฺววาตโยวาปตฺตา	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เทฺววาตโยวาปตฺตา	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวิ+โย,	วา,	ติ+โย,	วา,	ปตฺต+โย	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวิวาติวาปตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วาทั้งสองศัพท์	 ทฺวิ		วา		ติ		วา		ปตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แปลงสระที่สุดของ	ทฺวิ	เป็น	อา	 ทฺวฺ		อิ	 	อา		ติปตฺต	 =	เทฺวกฏฺ€านมากาโร	วา.

	 รัสสะ	อา	เป็น	อ	 ทฺวฺ		อา	 	อ		ติปตฺต	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทฺวติปตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 ทฺว		ตฺ-ติปตฺต	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	ทฺวตฺติปตฺต	เป็นนาม	 ทฺวตฺติปตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทฺวตฺติปตฺต	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทฺวตฺติปตฺต	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ทฺวตฺติปตฺต	+	โย	 	อา	=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวตฺติปตฺตฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺวตฺติปตฺตฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ทฺวตฺติปตฺตา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทฺวตฺติปตฺตา.	(สองหรือสามบาตร)

ตัวอย่างที่เป็น	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ทฺวตฺติปตฺตา”	มีดังนี้

วิ.	 ทฺวีหํ		วา		ตีหํ		วา		ทฺวีหตีหํ.		(ทฺวีห	+	ตีห)

	 อ.วันสอง	หรือ	หรือว่า	อ.วันสาม	ชื่อว่าทฺวีหตีห.	(สองหรือสามวัน)

วิ.	 ฉ		วา		ปญฺจ		วา		วาจา		ฉปฺปญฺจวาจา.		(ฉ	+	ปญฺจ	+	วาจา)

	 อ.คำ	พูด	ท.	หกคำ		หรือ	หรือว่า	ห้าคำ		ชื่อว่าฉปฺปญฺจวาจา.	(หกหรือห้าคำ	)
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วิ.	 สตฺต		วา		อฏฺ€		วา		มาสา		สตฺตฏฺ€มาสา.		(สตฺต	+	อฏฺ€	+	มาส)

	 อ.เดือน	ท.	เจ็ด	หรือ	หรือว่า	แปด	ชื่อว่าสตฺตฏฺ€มาส.	(เจ็ดหรือแปดเดือน)

วิ.	 เอกโยชนํ		วา		ทฺวิโยชนานิ		วา		เอกโยชนทฺวิโยชนานิ.		(เอกโยชน	+	ทฺวิโยชน)

	 อ.โยชน์หนึ่ง	หรือ	หรือว่า	อ.โยชน์สอง	ท.	ชื่อว่าเอกโยชนทฺวิโยชน.	(หนึ่งโยชน์หรือสองโยชน์)

๔.๕.๘ ทิสันตร�ฬัตถะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 ปุพฺพสฺสา	จ	ทกฺขิณสฺสา	จ	ทิสาย	ยทนฺตราฬํ		สายํ	ปุพฺพทกฺขิณา,		วิทิสา.		(ปุพฺพา	+	จ	+	ทกฺขิณา	+	จ	+	ยา)

	 อ.ทิศเฉียงใด	ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	 แห่งทิศตะวันออกด้วย	 แห่งทิศใต้ด้วย	 อ.ทิศเฉียงนั้น	 ชื่อว่าปุพฺพทกฺขิณา.	

(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทำ	ตัวรูป	ปุพฺพสฺสา	จ	ทกฺขิณสฺสา	จ	ทิสาย	ยทนฺตราฬํ	สายํ	ปุพฺพทกฺขิณา		ศัพท์เดิมคือ	=	ปุพฺพา+ทกฺขิณา+จ+ยา

	 หลัง	ปุพฺพาศัพท์	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ		 ปุพฺพา	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	พฺ	ออกจากสระ	อา	 ปุพฺพฺ		อา	+	ส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 ปุพฺพฺ		อา	+	ส	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	สา	 ปุพฺพฺ		อา	+	ส	 	สา	 =	ฆปโต	สฺมึสานํ	สํสา.	

	 เพราะสา	รัสสะ	อาที่ชื่อฆ	เป็น	อ	 ปุพฺพฺ		อา	 	อ	+	สา	 =	โฆ	รสฺสํ.	

	 นำ	พยัญชนะ	พฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุพฺพ	+	สา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เพราะสาอาเทศ	ลง	สฺอาคม	 ปุพฺพ	+	สฺ-สา	 =	สํสาเสฺวกวจเนสุ	จ.

	 หลัง	จ	ทั้งสองศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบสิวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ทกฺขิณาศัพท์	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ		 ทกฺขิณา	+	ส	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อา	 ทกฺขิณฺ		อา	+	ส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 ทกฺขิณฺ		อา	+	ส	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ที่ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	สา	 ทกฺขิณฺ		อา	+	ส	 	สา	=	ฆปโต	สฺมึสานํ	สํสา.	

	 เพราะสาอาเทศ	รัสสะ	อา	ที่ชื่อ	ฆ	เป็น	อ	 ทกฺขิณฺ		อา	 	อ	+	สา	=	โฆ	รสฺสํ.	

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทกฺขิณ	+	สา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เพราะสาอาเทศ	ลง	สฺอาคม	 ทกฺขิณ	+	สฺ-สา	 =	สํสาเสฺวกวจเนสุ	จ.
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	 หลัง	ยาศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ยา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ยา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ยา	 	 (วิทิสา)	 อ.ทิศเฉียงใด	 	 อนฺตราฬํ	 ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	 	 ปุพฺพสฺสา	 จ	 แห่งทิศตะวันออกด้วย	 

ทกฺขิณสฺสา		จ	แห่งทิศใต้ด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อพหุพพีหิสมาส	 ปุพฺพสฺสาจทกฺขิณสฺสาจยา	=	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ปุพฺพสฺสาจทกฺขิณสฺสาจยา	=	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปุพฺพา+ส,	จ,ทกฺขิณา+ส,	จ,	ยา+	สิ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปุพฺพาจทกฺขิณาจยา	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จทั้งสองศัพท์	และยาศัพท์	 ปุพฺพา		จ		ทกฺขิณา		จ		ยา	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	พฺ	ออกจากสระ	อา	 ปุพฺพฺ		อา		ทกฺขิณา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 รัสสะ	อา	เป็น	อ	ท่ามกลางสมาส	 ปุพฺพฺ		อา อ		ทกฺขิณา	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	พฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ปุพฺพทกฺขิณา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ปุพฺพทกฺขิณา	เป็นนาม	 ปุพฺพทกฺขิณา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปุพฺพทกฺขิณา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปุพฺพทกฺขิณา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ปุพฺพทกฺขิณา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปุพฺพทกฺขิณา.	(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ตัวอย่างที่เป็น	ทิสันตราฬัตถะ	พหุพพีหิสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“ปุพฺพทกฺขิณา”	มีดังนี้

วิ.		 ปุพฺพสฺสา		จ		อุตฺตราย		จ		ทิสาย		ยทนฺตราฬํ		สายํ		ปุพฺพุตฺตรา,		วิทิสา.	(ปุพฺพา	+	อุตฺตรา)

	 อ.ทิศเฉียงใด	 ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	 แห่งทิศตะวันออกด้วย	 แห่งทิศเหนือด้วย	 อ.ทิศเฉียงนั้น	 ชื่อว่าปุพฺพุตฺตรา.	

(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

วิ.	 อปราย		จ		ทกฺขิณสฺสา		จ		ทิสาย		ยทนฺตราฬํ		สายํ		อปรทกฺขิณา,		วิทิสา.		(อปรา	+	ทกฺขิณา)	(รัสสะ)

	 อ.ทิศเฉียงใด	ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	แห่งทิศตะวันตกด้วย	แห่งทิศใต้ด้วย	อ.ทิศเฉียงนั้น	ชื่อว่าอปรทกฺขิณา.	(ทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้)

วิ.	 ปจฺฉิมาย		จ		อุตฺตราย		จ		ทิสาย		ยทนฺตราฬํ		สายํ		ปจฺฉิมุตฺตรา,		วิทิสา.	(ปจฺฉิมา	+	อุตฺตรา)	

	 อ.ทิศเฉียงใด	 ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง	 แห่งทิศตะวันตกด้วย	 แห่งทิศเหนือด้วย	 อ.ทิศเฉียงนั้น	 ชื่อว่าปจฺฉิมุตฺตรา.	

(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)
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๔.๕.๙ พยติห�รลักขณะ พหุพพีหิสม�ส

วิ.	 เกเสสุ		จ		เกเสสุ		จ		คเหตฺวา		อิทํ		ยุทฺธํ		ปวตฺตตีติ		เกสาเกสิ.		(เกส	+	เกส	+	คเหตฺวา	+	อิม)	

	 อ.การต่อสู้นี้	 จับดึงแล้ว	 ที่ผมของฝ่ายนี้	 ท.ด้วย	 ที่ผมของฝ่ายโน้น	 ท.ด้วย	 ย่อมเป็นไป	 เพราะเหตุนั้น	 อ.การ

ต่อสู้นี้	ชื่อว่าเกสาเกสิ.	(การต่อสู้ที่มีการจับดึงผมของกันและกัน)	(ทีฆะ	อ	เป็น	อา	ท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิ- 

มชฺฌุตฺตรานํฯ,	แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น	อิ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

ทำ	ตัวรูป	เกเสสุ	จ	เกเสสุ	จ	คเหตฺวา	อิทํ	ยุทฺธํ	ปวตฺตตีติ	เกสาเกส	ิศัพท์เดิมคือ		=	เกส	+	เกส	+	คเหตฺวา	+	อิม

	 หลัง	เกสศัพท์	ลง	สุสัตตมีวิภัตติ		 เกส	+	สุ,		เกส	+	สุ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เกสฺ		อ	+	สุ,		เกสฺ		อ	+	สุ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสุวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 เกส	ฺ	อ	 	เอ	+	สุ,	เกสฺ		อ	 	เอ	+	สุ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เกเสสุ,		เกเสสุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	คเหตฺวา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คเหตฺวา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 คเหตฺวา	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	อิมศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลงอิมกับสิ	เป็น	อิทํ	 อิม+สิ	 	อิทํ	 =	อิมสฺสิทมํสิสุ	นปุํสเก.

	 อิทํ		(ยุทฺธํ)	อ.การต่อสู้นี้		คเหตฺวา	จับดึงแล้ว		เกเสสุ	จ	ที่ผมของฝ่ายนี้	ท.ด้วย		เกเสสุ	จ	ที่ผมของฝ่ายโน้น	

ท.	ด้วย		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 เกเสสุเกเสสุคเหตฺวาอิทํ	 =	อญฺญปทตฺเถสุ	พหุพฺพีหิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เกเสสุเกเสสุคเหตฺวาอิทํ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เกส+	สุ,	เกส+	สุ,	คเหตฺวา+	สิ,	อิม+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เกสเกสคเหตฺวาอิม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	คเหตฺวา	และ	อิมศัพท์	 เกสเกส		คเหตฺวา		อิม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เกสฺ		อ		เกส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ทีฆะ	อ	เป็น	อา	ท่ามกลางสมาส	 เกสฺ		อ	 	อา		เกส	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เกสฺ		อา		เกสฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลง	อ	เป็น	อิ	 เกสฺ		อา		เกสฺ		อ	 	อิ	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 เกสาเกสิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.



830 รูปสิทธิทีปนี [ ๔.สมาส

	 ตั้ง	เกสาเกสิ	เป็นนาม	 เกสาเกสิ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เกสาเกสิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เกสาเกสิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 เกสาเกสิ	+	สิ						 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เกสาเกส.ิ	(การต่อสู้ที่มีการดึงผมของกันและกัน)	

วิ.	 ทณฺเฑหิ		จ		ทณฺเฑหิ		จ		ปหริตฺวา		อิทํ		ยุทฺธํ		ปวตฺตตีติ		ทณฺฑาทณฺฑิ.		(ทณฺฑ	+	ทณฺฑ	+	ปหริตฺวา	+	อิม) 

อ.การต่อสู้นี้	ตีแล้ว	ด้วยท่อนไม้	ท.ของฝ่ายนี้ด้วย	ด้วยท่อนไม้	ท.ของฝ่ายโน้นด้วย	ย่อมเป็นไป	เพราะเหตุนั้น	

อ.การต่อสู้นี้	ชื่อว่าทณฺฑาทณฺฑิ.	(การต่อสู้ที่มีการตีด้วยท่อนไม้)	(ทีฆะ	อ	เป็น	อา	ท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิ-

มชฺฌุตฺตรานํฯ,	แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น	อิ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

จบ พหุพพีหิสมาส
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๔.๖ ทวันทสม�ส

 ทวันทสมาส	คือ	สมาสที่ย่อนามบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป	อันมีอรรถรวบรวมซึ่งกันและกัน	และมีวิภัตติเหมือน

กัน	มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน	มีวิเคราะห์ว่า	“เทฺว		เทฺว		ปทานิ		ทฺวนฺทา,		ทฺวนฺทฏฺ€า		วา		ทฺวนฺทา”.		

อ.บทท.	สองๆ	ชื่อว่าทฺวนฺท,	หรือ	อ.ศัพท์	ท.	อันมีอรรถคู่	ๆ 	ชื่อว่าทฺวนฺท.		วิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า	“ทฺวนฺโท		อตฺโถ		 

เยสนฺติ		ทฺวนฺทา,		ทฺวนฺทฏฺ€า”		(ทฺวนฺท	+	อตฺถ)	(อุตฺตรโลปสมาส)	อ.อรรถ	คู่คู่	แห่งศัพท์	ท.	เหล่าใด	มีอยู่	เพราะ

เหตุนั้น	อ.ศัพท์	ท.	เหล่านั้น	ชื่อว่าทฺวนฺท.	(มีอรรถคู่คู่).	คำ	แปลของทวันทสมาสนี้	แปลว่า	“และ”	

ทวันทสมาส มี ๒ ประการ คือ

	 ๔.๖.๑	 อิตรีตรโยคทฺวนฺท	 (อสมาหาร)	 ได้แก่ทวันทสมาสที่มีอรรถของแต่ละบทเป็นประธานเสมอกัน	 

มีวิเคราะห์ว่า	“อิตรสฺส		อิตเรน		โยโค		อิตรีตรโยโค”.	อ.การประกอบ	แห่งเนื้อความนอกนี้	ด้วยเนื้อความนอกนี้	 

ชื่อว่าอิตรีตรโยค.	รูปสำ	เร็จมีลิงค์ตามบทหลังและเป็นพหุวจนะเสมอ	เช่น		มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	อ.มารดา

ด้วย	อ.บิดาด้วย	ชื่อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

	 ๔.๖.๒		สมาหารทฺวนฺท	ได้แก่การรวบรวมอรรถทั้งหลายให้เป็นอันเดียวกัน	มีวิเคราะห์ว่า	“สํ	สมฺปิณฺฑิตฺวา		

อาหรณํ		สมาหาโร”.	อ.การรวบรวมแล้วนำ	มา	ชื่อว่าสมาหาร.	ได้แก่การรวบรวมอรรถทั้งหลายให้เป็นอันเดียวกัน	 

รูปสำ	เร็จเป็นนปุงสกลิงค์	 เอกวจนะเท่านั้น	 เช่น	 จกฺขุ	 จ	 โสตญฺจ	 จกฺขุโสตํ.	 	 อ.ตาด้วย	 อ.หูด้วย	 ชื่อว่าจกฺขุโสต.	 

(ตาและหู)

สมาส ๓ 

	 (๑)	 อาทิโลปสมาส		หมายถึง	สมาสที่ลบบทข้างหน้า		เช่น		เทเวน		ทตฺโต		ทตฺโต.	แปลว่า	อันเทวดา	 

ให้แล้ว	ชื่อว่าทตฺต.	(อันเทวดาให้แล้ว)	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	ลบบทว่า	“เทเวน”	ทิ้ง

	 (๒)	 มชฺเฌโลปสมาส	หมายถึง	สมาสที่ลบบทตรงกลาง		เช่น		อสฺเสน		ยุตฺโต		รโถ		อสฺสรโถ.		แปลว่า	

รถอันประกอบแล้วด้วยม้า	ชื่อว่าอสฺสรถ.	(รถเทียมม้า)	ในที่นี้	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	ลบบทว่า	“ยุตฺโต”	ทิ้ง

	 (๓)	 อุตฺตรโลปสมาส		หมายถึง	สมาสที่ลบบทหลัง		เช่น	รูปสฺส		ภโว		รูปํ.	แปลว่า	ความมี	แห่งรูป	ชื่อว่า

รูป.	(มีรูป)	ในที่นี้	เมื่อสำ	เร็จเป็นสมาสแล้ว	ลบบทว่า	“ภโว”	ทิ้ง
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ทำ	ตัวรูป	เทฺว		เทฺว		ปทานิ		ทฺวนฺทา			 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทฺวิ	+	ทฺวิ

	 หลัง	ทฺวิทั้งสองศัพท์	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทฺวิ	+	โย,		ทฺวิ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโย	แปลง	ทฺวิ	กับ	โย	เป็น	เทฺว	 ทฺวิ+โย	 	เทฺว,	ทฺวิ+โย	 	เทฺว	=	โยสุ	ทฺวินฺนํ	เทฺว	จ.

	 ปทานิ	อ.บท	ท.		เทฺว		เทฺว		สอง	สอง		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อกัมมธารยสมาส	 เทฺวเทฺว	 =	ทฺวิปเท	ตุลฺยาธิกรเณ	กมฺมธารโย.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เทฺวเทฺว	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวิ	+	โย,		ทฺวิ	+	โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวิทฺวิ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ตั้งกัมมธารยสมาสชื่อตัปปุริสสมาส	 ทฺวิทฺวิ	 =	อุเภ	ตปฺปุริสา.

	 แปลง	ทฺวิ	ตัวหน้า	เป็น	ทฺว	 ทฺวิ	 	ทฺว,		ทฺวิ	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 แปลง	ทฺวิ	ตัวหลัง	เป็น	ทิ	 ทฺว,		ทฺวิ	 	ทิ	 =	จศัพท์ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ.

	 เพราะพยัญชนะหลัง	ลงนิคหิตอาคม	 ทฺว			ํ		ทิ	 =	นิคฺคหีตญฺจ.

	 แปลงนิคหิตเป็นวัคคันตะ	นฺ	 ทฺว			ํ	 	นฺ		ทิ	 =	วคฺคนฺตํ	วา	วคฺเค.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อิ	 ทฺวนฺทฺ		อิ		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลงสระ	อิ	ที่สุดสมาสเป็น	อ	 ทฺวนฺทฺ		อิ	 	อ	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทฺวนฺท	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ทฺวนฺท	เป็นนาม	 ทฺวนฺท	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทฺวนฺท	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทฺวนฺท	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ทฺวนฺท	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวนฺทฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺวนฺทฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ทฺวนฺทา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทฺวนฺทา.	(ทั้งสองทั้งสอง)
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๓๕๗. นามานํ   สมุจฺจโย   ทฺวนฺโท.

 สมุจฺจโย	อ.อรรถอันถูกรวบรวม		นามานํ		แห่งนาม	ท.		(เอกวิภตฺติกานํ)	อันมีวิภัตติเดียวกัน		สมาโส  

เป็นสมาส		ทฺวนฺโท	มีชื่อว่าทวันทะ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (ตั้งนามบทที่มีอรรถถูกรวบรวมมีวิภัตติเดียวกัน	มีชื่อว่าทวันทสมาส)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	สัญญาสูตร	และ	วิธิสูตร.

 สมุจจยะ มี ๔ ประการ คือ

	 (๑)	 เกวลสมุจฺจย	การรวบรวมล้วน	ๆ	ศัพท์ทุกศัพท์จะเป็นเอกเทศ	ไม่มีการเข้าสมาส	มี	๓	อย่าง	คือ

	 	 ๑.๑	 กฺริยาสมุจฺจย		รวบรวมกิริยา		เช่น		ตฺวํ		ปจาหิ		จ		ภุญฺชาหิ		จ.	ท่าน	จงหุงด้วย	จงกินด้วย.

	 	 ๑.๒	 การกสมุจฺจย		รวบรวมผู้กระทำ			เช่น		สาริปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		ธมฺมํ		เทเสติ.	พระ 

สารีบุตรด้วย	พระโมคคัลลานะด้วย	ย่อมแสดงธรรม.

	 	 ๑.๓	 วากฺยสมุจฺจย		รวบรวมประโยค		เช่น		สาริปุตฺโต		จ		ธมฺมํ		เทเสติ,		โมคฺคลฺลาโน		จ		อิทฺธึ		

ทสฺเสติ.	พระสารีบุตรย่อมแสดงธรรมด้วย,	พระโมคคัลลานะย่อมแสดงฤทธิ์ด้วย

	 (๒)	อนฺวาจย		การรวบรวมภายหลัง	หมายความว่า	สิ่งแรกเป็นสิ่งที่ต้องทำ		แต่สิ่งหลัง	เมื่อมีความสามารถ	

จึงค่อยทำ		เป็นการรวบรวมสิ่งที่ทำ	ทีหลังเข้ามาอยู่ในการกระทำ	ครั้งแรก		เช่น		ทานํ		เทหิ,		สีลญฺจ		รกฺขาหิ.		ท่าน

จงให้ทาน	(ถ้าสามารถ)	จงรักษาศีลด้วย.

	 (๓)	 อิตรีตรโยค		การรวบรวมกันในกิจอย่างหนึ่งโดยมีอรรถทั้งสองเป็นประธานเหมือนกัน		เช่น		สมโณ		

จ		พฺราหฺมโณ		จ		สมณพฺราหฺมณา.	สมณะด้วย	พราหมณ์ด้วย	ชื่อว่าสมณพฺราหฺมณ.	(สมณะและพราหมณ์)

	 (๔)	 สมาหาร		การรวบรวมอรรถทั้งหลายให้เป็นอันเดียวกัน		เช่น		จกฺขุ		จ		โสตญฺจ		จกฺขุโสตํ.	ตาด้วย	

หูด้วย	ชื่อว่าจกฺขุโสต.	(ตาและหู)

	 หมายเหตุ	:-		ในสมุจจยะทั้ง	๔	ประการนั้น	การที่จะทำ	เป็นทวันทสมาสได้นั้น	มีเพียง	๒	อย่าง	คือ	อิตรีตร-

โยค	กับ	สมาหารเท่านั้น	เพราะมีอรรถประกอบกัน	เนื่องจากมองหากันและกัน	ไม่มองหาบทอื่น		ส่วน	เกวลสมุจฺจย	กับ	 

อนฺวาจย	ไม่สามารถทำ	เป็นสมาสได้	เพราะมองหากิริยา	
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๔.๖.๑ อิตรีตรโยคทวันทสม�ส (อสม�ห�ระ)

วิ.	 เทโว		จ		มนุสฺโส		จ		เทวมนุสฺสา.		(เทว	+	จ	+	มนุสฺส	+	จ)

	 อ.เทวดาด้วย	อ.มนุษย์ด้วย	ชื่อว่าเทวมนุสฺส.	(เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป	เทโว		จ		มนุสฺโส		จ		เทวมนุสฺสา						 ศัพท์เดิมคือ	 =	เทว	+	จ	+	มนุสฺส	+	จ

	 หลัง	เทว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เทว	+	สิ,		มนุสฺส		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เทว	+	สิ	 	โอ,		มนุสฺส	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวฺ		อ	+	โอ,	มนุสฺส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทวฺ		อ	+	โอ,	มนุสฺส	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เทโว,		มนุสฺส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	มนุสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เทโว,		มนุสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เทโว,		มนุสฺส	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เทโว,		มนุสฺสฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทโว,		มนุสฺสฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เทโว,		มนุสฺโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 จ	+	สิ,			จ	+	สิ			 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 เทโว		จ	อ.เทวดาด้วย		มนุสฺโส		จ	อ.มนุษย์ด้วย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 เทโวจมนุสฺโสจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เทโวจมนุสฺโสจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เทว	+	สิ,	จ,	มนุสฺส	+	สิ,	จ			 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เทวจมนุสฺสจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 เทว		จ		มนุสฺส		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	เทวมนุสฺส	เป็นนาม	 เทวมนุสฺส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เทวมนุสฺส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 เทวมนุสฺส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 เทวมนุสฺส	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เทวมนุสฺสฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เทวมนุสฺสฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 เทวมนุสฺสา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เทวมนุสฺสา.	(เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)

ตัวอย่างที่เป็น	อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“เทวมนุสฺสา”	มีดังนี้

วิ.	 สาริปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา.		(สาริปุตฺต	+	โมคฺคลฺลาน)

	 อ.พระสารีบุตรด้วย	 อ.พระโมคคัลลานะด้วย	 ชื่อว่าสาริปุตฺตโมคฺคลฺลาน.	 (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	 

ทั้งหลาย)

วิ.	 สมโณ		จ		พฺราหฺมโณ		จ		สมณพฺราหฺมณา.		(สมณ	+	พฺราหฺมณ)

	 อ.สมณะด้วย	อ.พราหมณ์ด้วย	ชื่อว่าสมณพฺราหฺมณ.	(สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย)

วิ.	 พฺราหฺมโณ		จ		คหปติโก		จ		พฺราหฺมณคหปติกา.		(พฺราหฺมณ	+	คหปติก)

	 อ.พราหมณ์ด้วย	อ.คหบดีด้วย	ชื่อว่าพฺราหฺมณคหปติก.	(พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย)

วิ.	 ขตฺติโย		จ		พฺราหฺมโณ		จ		ขตฺติยพฺราหฺมณา.		(ขตฺติย	+	พฺราหฺมณ)

	 อ.กษัตริย์ด้วย	อ.พราหมณ์ด้วย	ชื่อว่าขตฺติยพฺราหฺมณ.		(กษัตริย์และพราหมณ์ทั้งหลาย)

วิ.	 จนฺทิโม		จ		สูริโย		จ		จนฺทิมสูริยา.		(จนฺทิม	+	สูริย)

	 อ.พระจันทร์ด้วย	อ.พระอาทิตย์ด้วย	ชื่อว่าจนฺทิมสูริย.		(พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลาย)

วิ.	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.		(มาตุ	+	ปิตุ)	(แปลง	อุ	ของมาตุศัพท์เป็น	อา	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.มารดาด้วย	อ.บิดาด้วย	ชื่อว่ามาตาปิตุ.		(มารดาและบิดาทั้งหลาย)

วิ.	 ปิตา		จ		ปุตฺโต		จ		ปิตาปุตฺตา.		(ปิตุ	+	ปุตฺต)	(แปลง	อุ	ของปิตุศัพท์เป็น	อา	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.บิดาด้วย	อ.บุตรด้วย	ชื่อว่าปิตาปุตฺต.		(บิดาและบุตรทั้งหลาย)

๓๕๘. ชายาย  ตุทํ-ชานิ  ปติมฺหิ.

 ปติมฺห	ิในเพราะปติศัพท์		ปเร	อันเป็นเบื้องหลัง		ตุทํชานิ	อ.การแปลงเป็น	ตุทํ	และ	ชานิ	ท.		ชายาย		แห่ง

ชายาศัพท์		โหนฺติ	ย่อมมี		กฺวจ	ิในบางอุทาหรณ์.

	 (เพราะปติศัพท์	แปลงชายาศัพท์เป็น	ตุทํ	และชานิ	ในบางอุทาหรณ์)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.
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หลักการเรียงศัพท์ไว้ก่อนและหลังในทวันทสมาส มีดังนี้

	 (๑)	 เรียงตามสิ่งที่น่าบูชามาก-น่าบูชาน้อย	มีคุณมาก-มีคุณน้อย		เช่น		สาริปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		 

สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา.

	 (๒)		เรียงตามที่มีสระน้อย-มาก		เช่น		จนฺโท		จ		สูริโย		จ		จนฺทสูริยา.

	 (๓)	 เรียงตามอิวัณณะและอุวัณณะเป็นที่สุด		เช่น		อคฺคิ		จ		ธูโม		จ		อคฺคิธูมา.

	 (๔)	 เรียงตามอการันต์มีสระเป็นเบื้องต้น	เช่น		อตฺโถ		จ		ธมฺโม		จ		อตฺถธมฺมา.

	 (๕)		เรียงตาม(สังขยา)จำ	นวน	จากน้อยไปหามาก		เช่น		เอกกญฺจ		ทุกญฺจ		เอกกทุกํ.

	 (๖)	 กรณีที่มีศัพท์เป็นจำ	นวนมาก	ไม่มีความแน่นอนในการเรียงลำ	ดับ

คาถาสรุป	หลักการเรียงศัพท์ในทวันทสมาส

  อจฺจิต’ปฺปสรํ  ปุพฺพํ อิวณฺณุวณฺณกํ  กฺวจิ

  ทฺวนฺเท  สราทฺ’ยการนฺตํ พหูสฺ’วนิยโม  ภเว.  

ในทวันทสมาสนี้	 บทที่มีเนื้อความน่าบูชากว่า	 และบทที่มีสระน้อย	  

บทที่มีอิวัณณะและอุวัณณะเป็นที่สุด	และบทที่มี	ออักษรเป็นสระตัวแรก

เป็นที่สุด	 ถูกวางไว้ก่อน	 แต่เมื่อมีบทมาก	 ไม่มีความแน่นอนในการ

เรียงลำ	ดับดังกล่าว

วิ.	 ชายา		จ		ปติ		จ		ตุทํปตี.		(ชายา	+	จ	+	ปติ	+	จ)

	 อ.ภรรยาด้วย	อ.สามีด้วย	ชื่อว่าตุทํปตี.	(ภรรยาและสามีทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป	ชายา		จ		ปติ		จ		ตุทํปต	ี				 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชายา	+	จ	+	ปติ	+	จ

	 หลัง	ชายา	และ	ปติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชายา	+	สิ,		ปติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 ชายา	+	สิ,		ปติ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 ชายา		จ	อ.ภรรยาด้วย		ปติ		จ	อ.สามีด้วย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 ชายาจปติจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.
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	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ชายาจปติจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ชายา	+	สิ,	จ,	ปติ	+	สิ,	จ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ชายาจปติจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 ชายา		จ		ปติ		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะปติศัพท์	แปลง	ชายา	เป็น	ตุทํ	 ชายา	 	ตุทํ		ปติ	 =	ชายาย	ตุทํชานิ	ปติมฺหิ.

	 ตั้ง	ตุทํปติ	เป็นนาม	 ตุทํปติ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ตุทํปติ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ตุทํปติ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 ตุทํปตฺ		อิ	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อิ	ชื่อ	ฌ		 ตุทํปตฺ		อิ	+	โย	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.	

	 หลังจาก	อิ	ที่ชื่อ	ฌ	ลบ	โยวิภัตติ	 ตุทํปตฺ		อิ	+	โย	 =	ฆปโต	จ	โยนํ	โลโป.

	 เพราะโยที่ถูกลบแล้ว	ทีฆะ	อิ	เป็น	อี	 ตุทํปตฺ		อิ	 	อี		 =	โยสุ	กตนิการโลเปสุ	ทีฆํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี ตุทํปตี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตุทํปต.ี	(ภรรยาและสามีทั้งหลาย)	

วิ.	 ชายา		จ		ปติ		จ		ชยมฺปติกา.		(ชายา	+	จ	+	ปติ	+	จ)

	 อ.ภรรยาด้วย	อ.สามีด้วย	ชื่อว่าชยมฺปติก.	(ภรรยาและสามีทั้งหลาย)

ทำ	ตัวรูป	ชายา		จ		ปติ		จ		ชยมฺปติกา				 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชายา	+	จ	+	ปติ	+	จ

	 หลัง	ชายา	และ	ปติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชายา	+	สิ,		ปติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 ชายา	+	สิ,		ปติ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 ชายา	จ	อ.ภรรยาด้วย		ปติ	จ	อ.สามีด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 ชายาจปติจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ชายาจปติจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ชายา	+	สิ,	จ,	ปติ	+	สิ,	จ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ชายาจปติจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 ชายา		จ		ปติ		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.



838 รูปสิทธิทีปนี [ ๔.สมาส

	 รัสสะ	ชายา	เป็น	ชย	 ชายา	 	ชย		ปติ	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 เพราะพยัญชนะหลัง	ลงนิคหิตอาคม	 ชย			ํ		ปติ	 =	นิคฺคหีตญฺจ.	

	 แปลง	นิคหิต	เป็นวัคคันตะ	มฺ	 ชย			ํ	 	มฺ		ปติ	 =	วคฺคนฺตํ	วา	วคฺเค.

	 ลง	กปัจจัยในที่สุดสมาส	 ชยมฺปติ	-ก	 =	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต.

	 ตั้ง	ชยมฺปติก	เป็นนาม	 ชยมฺปติก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ชยมฺปติก	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ชยมฺปติก	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 ชยมฺปติก	+	โย	 	อา		=	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ชยมฺปติกฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชยมฺปติกฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ชยมฺปติกา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชยมฺปติกา.	(ภรรยาและสามีทั้งหลาย)	

วิ.	 ชายา		จ		ปติ		จ		ชานิปตี.		(ชายา	+	ปติ)	(แปลง	ชายา	เป็น	ชานิ	=	ชายาย	ตุทํชานิ	ปติมฺหิ)

	 อ.ภรรยาด้วย	อ.สามีด้วย	ชื่อว่าชานิปติ.		(ภรรยาและสามีทั้งหลาย)

วิ.	 จนฺโท		จ		สูริโย		จ		จนฺทสูริยา.		(จนฺท	+	สูริย)

	 อ.พระจันทร์ด้วย	อ.พระอาทิตย์ด้วย	ชื่อว่าจนฺทสูริย.		(พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลาย)

วิ.	 นิคมา		จ		ชนปทา		จ		นิคมชนปทา.		(นิคม	+	ชนปท)

	 อ.นิคม	ท.ด้วย	อ.ชนบท	ท.ด้วย	ชื่อว่านิคมชนปท.		(นิคมและชนบททั้งหลาย)

วิ.	 สุรา		จ		อสุรา		จ		ครุฬา		จ		มนุชา		จ		ภุชคา		จ		คนฺธพฺพา		จ		สุราสุรครุฬมนุชภุชคคนฺธพฺพา.	(สุร	+	อสุร	

+	ครุฬ	+	มนุช	+	ภุชค	+	คนฺธพฺพ)

	 อ.เทวดา	ท.ด้วย	อ.อสูร	ท.ด้วย	อ.ครุฑ	ท.ด้วย	อ.มนุษย์	ท.ด้วย	อ.นาค	ท.ด้วย	อ.คนธรรพ์	ท.ด้วย	ชื่อว่าสุราสุร- 

ครุฬมนุชภุชคคนฺธพฺพ.		(เทวดา	อสูร	ครุฑ	มนุษย์	นาค	และคนธรรพ์ทั้งหลาย)

วิ.	 อคฺคิ		จ		ธูโม		จ		อคฺคิธูมา.		(อคฺคิ	+	ธูม)

	 อ.ไฟด้วย	อ.ควันด้วย	ชื่อว่าอคฺคิธูม.		(ไฟและควัน)
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วิ.	 คติ		จ		พุทฺธิ		จ		ภุโช		จ		ปโ€		จ		หโร		จ		กโร		จ		สิ		จ		คติพุทฺธิภุชป€หรกรสยา.		(คติ	+	พุทฺธิ	+	 

ภุช	+	ป€	+	หร	+	กร	+	สิ)

	 อ.ธาตุ	อันมีอรรถการไปด้วย	มีอรรถการรู้ด้วย	มีอรรถการกินด้วย	มีอรรถการสวดด้วย	มีอรรถการนำ	ไปด้วย	 

มีอรรถการกระทำ	ด้วย	 มีอรรถการนอนด้วย	 ชื่อว่าคติพุทฺธิภุชป€หรกรสิ.	 (ธาตุที่มีอรรถการไป	 การรู้	 การกิน	 

การสวด	การนำ	ไป	การกระทำ		และการนอนทั้งหลาย)

วิ.	 ธาตโว		จ		ลิงฺคานิ		จ		ธาตุลิงฺคานิ.		(ธาตุ	+	ลิงฺค)

	 อ.ธาตุ	ท.ด้วย	อ.ลิงค์	ท.ด้วย	ชื่อว่าธาตุลิงฺค.		(ธาตุและลิงค์ทั้งหลาย)

วิ.	 อตฺโถ		จ		ธมฺโม		จ		อตฺถธมฺมา.		(อตฺถ	+	ธมฺม)

	 อ.อรรถด้วย	อ.ธรรมด้วย	ชื่อว่าอตฺถธมฺม.		(อรรถและธรรมทั้งหลาย)

วิ.	 อตฺโถ		จ		สทฺโท		จ		อตฺถสทฺทา.		(อตฺถ	+	สทฺท)

	 อ.อรรถด้วย	อ.ศัพท์ด้วย	ชื่อว่าอตฺถสทฺท.		(อรรถและศัพท์ทั้งหลาย)

วิ.	 สทฺโท		จ		อตฺโถ		จ		สทฺทตฺถา.		(สทฺท	+	อตฺถ)

	 อ.ศัพท์ด้วย	อ.อรรถด้วย	ชื่อว่าสทฺทตฺถ.		(ศัพท์และอรรถทั้งหลาย)

๔.๖.๒ สม�ห�รทวันทสม�ส

๓๕๙. ตถา  ทฺวนฺเท  ปาณิ-ตูริย-โยคฺค-เสนงฺค-ขุทฺทชนฺตุก-วิวิธวิรุทฺธ-วิสภาคตฺถาทีนญฺจ.

 เอกตฺตญฺจ	 อ.ความเป็นเอกวจนะด้วย	 	 นปุํสกลิงฺคตฺตญฺจ	 อ.ความเป็นนปุงสกลิงค์ด้วย	 	 ปาณิตูริยโยคฺค- 

เสนงฺคขุทฺทชนฺตุกวิวิธวิรุทฺธวิสภาคตฺถาทีนญฺจ  (สทฺทานํ) แห่งศัพท์	ท.	อันมีอรรถอวัยวะของสัตว์,	องค์ประกอบของ

ดนตรี,	 องค์ประกอบของเครื่องไถนา,	 องค์ประกอบของกองทัพ,	 สัตว์เล็ก,	 ความเป็นปฏิปักษ์กันโดยประการต่างๆ	

และธรรมอันต่างกันโดยลักษณะ	เหมือนกันโดยกิจ		โหติ	ย่อมมี		ทฺวนฺเท	ในทวันทสมาส		ตถา	เหมือนในสมาหาร

ทิคุสมาสนั้น.

	 (ความเป็นเอกวจนะและนุปงสกลิงค์	 แห่งศัพท์ที่มีอรรถอวัยวะของสัตว์,	 องค์ประกอบของดนตรี,	 องค์

ประกอบของเครื่องไถนา,	 องค์ประกอบของกองทัพ,	 สัตว์เล็ก,	 ความเป็นปฏิปักษ์กันโดยประการต่าง	 ๆ	 และธรรม	 

อันต่างกันโดยลักษณะเหมือนกันโดยกิจ	ในสมาหารทวันทสมาส	มีเหมือนในสมาหารทิคุสมาส)

	 สูตรนี้มี	 ๔	 บท	 คือ	 ตถา,	 ทฺวนฺเท,	 ปาณิตูริยโยคฺคเสนงฺคขุทฺทชนฺตุกวิวิธวิรุทฺธวิสภาคตฺถาทีนํ,	 จ.	 	 เป็น	 

วิธิสูตร.  จศัพท์	 :	มีอรรถ	วุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมความเป็นเอกวจนะและนปุงสกลิงค์ทั้งสองอย่างในสมาหารทวันท-

สมาสนี้.
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วิ.		 จกฺขุ		จ		โสตญฺจ		จกฺขุโสตํ.		(จกฺขุ	+	จ	+	โสต	+	จ)

	 อ.ตาด้วย	อ.หูด้วย	ชื่อว่าจกฺขุโสต.	(ตาและหู)

ทำ	ตัวรูป	จกฺขุ		จ		โสตญฺจ		จกฺขุโสต	ํ			 ศัพท์เดิมคือ	 =	จกฺขุ	+	จ	+	โสต	+	จ

	 หลัง	จกฺขุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จกฺขุ	+	สิ,		โสต		 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 จกฺขุ	+	สิ,		โสต		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	โสต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จกฺขุ,		โสต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 จกฺขุ,		โสต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 จกฺขุ,		โสตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 จกฺขุ,		โสตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 จกฺขุ,		โสตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 จกฺขุ		จ	อ.ตาด้วย			โสตญฺจ	อ.หูด้วย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 จกฺขุจโสตํจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 จกฺขุจโสตํจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะในสมาหาระ	 จกฺขุจโสตํจ	 =	ตถา	ทฺวนฺเท	ปาณิตูริยเสนงฺคฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 จกฺขุ	+	สิ,	จ,	โสต	+	สิ,	จ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 จกฺขุจโสตจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 จกฺขุ		จ		โสต		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	จกฺขุโสต	เป็นนาม	 จกฺขุโสต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	จกฺขุโสต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จกฺขุโสต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 จกฺขุโสต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 จกฺขุโสตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 จกฺขุโสตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 จกฺขุโสตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		จกฺขุโสต.ํ	(ตาและหู)	
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จกฺขุโสตสทฺทปทมาลา (ตาและหู)

	 	 วิภัตติ				 														เอกวจนะ

	 	 ปฐมา.	 จกฺขุโสตํ

	 	 อาลปนะ.	 เห		จกฺขุโสต

	 	 ทุติยา.	 จกฺขุโสตํ

	 	 ตติยา.	 จกฺขุโสเตน

	 	 จตุตถี.	 จกฺขุโสตสฺส

	 	 ปัญจมี.	 จกฺขุโสตา		จกฺขุโสตมฺหา		จกฺขุโสตสฺมา

	 	 ฉัฏฐี.	 จกฺขุโสตสฺส

	 	 สัตตมี.	 จกฺขุโสเต		จกฺขุโสตมฺหิ		จกฺขุโสตสฺมึ

วิ.	 สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.		(สมถ	+	จ	+	วิปสฺสนา	+	จ)

	 อ.สมถะด้วย	อ.วิปัสสนาด้วย	ชื่อว่าสมถวิปสฺสน.	(สมถะและวิปัสสนา)

ทำ	ตัวรูป	สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสน	ํ			 ศัพท์เดิมคือ	 =	สมถ	+	จ	+	วิปสฺสนา	+	จ

	 หลัง	สมถศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมถ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สมถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 สมถฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมถฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สมโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วิปสฺสนาศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมโถ,		วิปสฺสนา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ			 สมโถ,		วิปสฺสนา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	จศัพท์ทั้งสอง	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ		 จ	+	สิ,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 สมโถ		จ	อ.สมถะด้วย			วิปสฺสนา		จ	อ.วิปัสสนาด้วย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 สมโถจวิปสฺสนาจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สมโถจวิปสฺสนาจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 เป็นนปุงสกลิงค์	เอกวจนะในสมาหาระ	 สมโถจวิปสฺสนาจ	 =	ตถา	ทฺวนฺเท	ปาณิตูริยเสนงฺคฯ
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สมถ+	สิ,	จ,	วิปสฺสนา+	สิ,	จ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สมถจวิปสฺสนาจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 สมถ		จ		วิปสฺสนา		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อา	 สมถวิปสฺสนฺ		อา		 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 รัสสะ	อา	เป็น	อ	ในนปุงสกลิงค์	 สมถวิปสฺสนฺ		อา	 	อ	 =	สโร	รสฺโส	นปุํสเก.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สมถวิปสฺสน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สมถวิปสฺสน	เป็นนาม	 สมถวิปสฺสน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สมถวิปสฺสน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมถวิปสฺสน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สมถวิปสฺสน	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 สมถวิปสฺสนฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมถวิปสฺสนฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สมถวิปสฺสนํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สมถวิปสฺสน.ํ	(สมถะและวิปัสสนา)		

ตัวอย่างที่เป็น	สมาหารทวันทสมาส	มีวิธีทำ	ตัวรูปเหมือนกับ	“จกฺขุโสตํ”	มีดังนี้

วิ.	 มุขญฺจ			นาสิกา		จ		มุขนาสิกํ.		(มุข	+	นาสิกา)	(รัสสะที่สุดสมาส	=	สโร	รสฺโส	นปุํสเก)

	 อ.ปากด้วย	อ.จมูกด้วย	ชื่อว่ามุขนาสิก.		(ปากและจมูก)

วิ.	 หนุ		จ		คีวา		จ		หนุคีวํ.		(หนุ	+	คีวา)	(รัสสะที่สุดสมาส)

	 อ.คางด้วย	อ.คอด้วย	ชื่อว่าหนุคีว.		(คางและคอ)

วิ.	 กณฺโณ		จ		นาสา		จ		กณฺณนาสํ.		(กณฺณ	+	นาสา)	(รัสสะที่สุดสมาส)

	 อ.หูด้วย	อ.จมูกด้วย	ชื่อว่ากณฺณนาส.		(หูและจมูก)

วิ.	 ปาณิ		จ		ปาโท		จ		ปาณิปาทํ.		(ปาณิ	+	ปาท)

	 อ.มือด้วย	อ.เท้าด้วย	ชื่อว่าปาณิปาท.		(มือและเท้า)

วิ.	 ฉวิ		จ		มํสญฺจ		โลหิตญฺจ		ฉวิมํสโลหิตํ.		(ฉวิ	+	มํส	+	โลหิต)

	 อ.ผิวหนังด้วย	อ.เนื้อด้วย	อ.เลือดด้วย	ชื่อว่าฉวิมํสโลหิต.		(ผิวหนัง	เนื้อ	และเลือด)

วิ.	 คีตญฺจ		วาทิตญฺจ		คีตวาทิตํ.		(คีต	+	วาทิต)

	 อ.การขับร้องด้วย	อ.การบรรเลงด้วย	ชื่อว่าคีตวาทิต.		(การขับร้องและการบรรเลง)
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วิ.	 สมฺมญฺจ		ตาฬญฺจ		สมฺมตาฬํ.		(สมฺม	+	ตาฬ)

	 อ.การตีฆ้องด้วย	อ.การปรบมือด้วย	ชื่อว่าสมฺมตาฬ.		(การตีฆ้องและการปรบมือ)

วิ.	 สงฺโข		จ		ปณโว		จ		ฑิณฺฑิโม		จ		สงฺขปณวฑิณฺฑิมํ.		(สงฺข	+	ปณว	+	ฑิณฺฑิม)

	 อ.สังข์ด้วย	อ.กลองบัณเฑาะว์ด้วย	อ.เปิงมางด้วย	ชื่อว่าสงฺขปณวฑิณฺฑิม.		(สังข์	กลองบัณเฑาะว์	และเปิงมาง)

วิ.	 สงฺขา		จ		ปณวา		จ		ฑิณฺฑิมา		จ		สงฺขปณวฑิณฺฑิมํ.		(สงฺข	+	ปณว	+	ฑิณฺฑิม)

	 อ.สังข์	 ท.ด้วย	 อ.กลองบัณเฑาะว์	 ท.ด้วย	 อ.เปิงมาง	 ท.ด้วย	 ชื่อว่าสงฺขปณวฑิณฺฑิม.(สังข์	 กลองบัณเฑาะว์	 

และเปิงมาง)

วิ.	 ผาโล		จ		ปาจนญฺจ		ผาลปาจนํ.		(ผาล	+	ปาจน)

	 อ.ผาลด้วย		อ.ปฏักด้วย		ชื่อว่าผาลปาจน.		(ผาลและปฏัก)

วิ.	 ยุคญฺจ		นงฺคลญฺจ		ยุคนงฺคลํ.		(ยุค	+	นงฺคล)

	 อ.แอกด้วย	อ.ไถด้วย	ชื่อว่ายุคนงฺคล.		(แอกและไถ)

วิ.	 หตฺถิโน		จ		อสฺสา		จ		หตฺถิอสฺสํ.		(หตฺถี	+	อสฺส)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ช้าง	ท.ด้วย	อ.ม้า	ท.ด้วย	ชื่อว่าหตฺถิอสฺส.		(ช้างและม้า)

วิ.	 รถา		จ		ปตฺติกา		จ		รถปตฺติกํ.		(รถ	+	ปตฺติก)

	 อ.รถ	ท.ด้วย	อ.ทหารบก	ท.ด้วย	ชื่อว่ารถปตฺติก.		(รถและทหารบก)

วิ.	 อสิ		จ		จมฺมญฺจ		อสิจมฺมํ.		(อสิ	+	จมฺม)

	 อ.ดาบด้วย	อ.โล่ด้วย	ชื่อว่าอสิจมฺม.		(ดาบและโล่)

วิ.	 ธนุ		จ		กลาโป		จ		ธนุกลาปํ.		(ธนุ	+	กลาป)

	 อ.ธนูด้วย	อ.แล่งธนูด้วย	ชื่อว่าธนุกลาป.		(ธนูและแล่งธนู)

วิ.	 ฑํสา		จ		มกสา		จ		ฑํสมกสํ.		(ฑํส	+	มกส)

	 อ.เหลือบ	ท.ด้วย	อ.ยุง	ท.ด้วย	ชื่อว่าฑํสมกส.		(เหลือบและยุง)

วิ.	 กุนฺถา		จ		กิปิลฺลิกา		จ		กุนฺถกิปิลฺลิกํ.		(กุนฺถ	+	กิปิลฺลิก)

	 อ.มด	ท.ด้วย	อ.ปลวก	ท.ด้วย	ชื่อว่ากุนฺถกิปิลฺลิก.		(มดและปลวก)

วิ.	 กีฏา		จ		ปฏงฺคา		จ		กีฏปฏงฺคํ.		(กีฏ	+	ปฏงฺค)

	 อ.ตัวแก้ว	ท.ด้วย	อ.ตั๊กแตน	ท.ด้วย	ชื่อว่ากีฏปฏงฺค.		(ตัวแก้วและตั๊กแตน)

วิ.	 กีฏา		จ		สรีสปา		จ		กีฏสรีสปํ.		(กีฏ	+	สรีสป)

	 อ.ตัวแก้ว	ท.ด้วย	อ.แมงป่อง	ท.ด้วย	ชื่อว่ากีฏสรีสป.		(ตัวแก้วและแมงป่อง)
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วิ.	 อหิ		จ		นกุโล		จ		อหินกุลํ.		(อหิ	+	นกุล)

	 อ.งูด้วย		อ.พังพอนด้วย	ชื่อว่าอหนกุล.		(งูและพังพอน)

วิ.	 พิฬาโร		จ		มูสิกา		จ		พิฬารมูสิกํ.		(พิฬาร	+	มูสิกา)		(รัสสะที่สุดสมาส	=	สโร	รสฺโส	นปุํสเก)

	 อ.แมวด้วย	อ.หนูด้วย	ชื่อว่าพิฬารมูสิก.		(แมวและหนู)

วิ.	 กาโก		จ		โอลูโก		จ		กาโกลูกํ.		(กาก	+	โอลูก)

	 อ.กาด้วย		อ.นกเค้าด้วย	ชื่อว่ากาโกลูก.		(กาและนกเค้า)

วิ.	 สปฺโป		จ		มณฺฑูโก		จ		สปฺปมณฺฑูกํ.		(สปฺป	+	มณฺฑูก)

	 อ.งูด้วย	อ.กบด้วย	ชื่อว่าสปฺปมณฺฑูก.		(งูและกบ)

วิ.	 ครุโฬ		จ		สปฺโป		จ		ครุฬสปฺปํ.		(ครุฬ	+	สปฺป)

	 อ.ครุฑด้วย	อ.นาคด้วย	ชื่อว่าครุฬสปฺป.		(ครุฑและนาค)

วิ.	 สีลญฺจ		ปญฺญาณญฺจ		สีลปญฺญาณํ.		(สีล	+	ปญฺญาณ)

	 อ.ศีลด้วย	อ.ปัญญาด้วย	ชื่อว่าสีลปญฺญาณ.		(ศีลและปัญญา)

วิ.	 สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนํ.		(สมถ	+	วิปสฺสนา)		(รัสสะที่สุดสมาส)

	 อ.สมถะด้วย	อ.วิปัสสนาด้วย	ชื่อว่าสมถวิปสฺสน.		(สมถะและวิปัสสนา)

วิ.	 นามญฺจ		รูปญฺจ		นามรูปํ.		(นาม	+	รูป)

	 อ.นามด้วย	อ.รูปด้วย	ชื่อว่านามรูป.		(นามและรูป)

วิ.	 หิริ		จ		โอตฺตปฺปญฺจ		หิโรตฺตปฺปํ.		(หิริ	+	โอตฺตปฺป)

	 อ.ความละอายด้วย	อ.ความเกรงกลัวด้วย	ชื่อว่าหิโรตฺตปฺป.		(ความละอายและความเกรงกลัว)

วิ.	 สติ		จ		สมฺปชญฺญญฺจ		สติสมฺปชญฺญํ.		(สติ	+	สมฺปชญฺญ)

	 อ.ความระลึกได้ด้วย	อ.ความรู้สึกตัวด้วย	ชื่อว่าสติสมฺปชญฺญ.		(สติและสัมปชัญญะ)

วิ.	 โลโภ		จ		โมโห		จ		โลภโมหํ.		(โลภ	+	โมห)

	 อ.ความโลภด้วย	อ.ความหลงด้วย	ชื่อว่าโลภโมห.		(โลภะและโมหะ)

วิ.	 โทโส		จ		โมโห		จ		โทสโมหํ.		(โทส	+	โมห)

	 อ.ความโกรธด้วย	อ.ความหลงด้วย	ชื่อว่าโทสโมห.		(โทสะและโมหะ)

วิ.	 อหิริโก		จ		อโนตฺตปฺปญฺจ		อหิริกาโนตฺตปฺปํ.		(อหิริก	+	อโนตฺตปฺป)

	 อ.ความไม่ละอายด้วย	อ.ความไม่เกรงกลัวด้วย	ชื่อว่าอหิริกาโนตฺตปฺป.	(ความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัว)
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วิ.	 ถีนญฺจ		มิทฺธญฺจ		ถีนมิทฺธํ.		(ถีน	+	มิทฺธ)

	 อ.ความหดหู่ด้วย	อ.ความง่วงเหงาหาวด้วย	ชื่อว่าถีนมิทฺธ.	(ถีนะและมิทธะ)

วิ.			อุทฺธจฺจญฺจ		กุกฺกุจฺจญฺจ		อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ.		(อุทฺธจฺจ	+	กุกฺกุจฺจ)

	 อ.ความฟุ้งซ่านด้วย	อ.ความรำ	คาญใจด้วย	ชื่อว่าอุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ.		(ความฟุ้งซ่านและรำ	คาญใจ)

 

	 ตัวอย่างของสมาหารทวันทสมาส	ที่มีรูปสำ	เร็จเป็นเอกวจนะ	และลิงค์ตามบทหลัง	ซึ่งมีปรากฏใช้ในพระบาลี	

เช่น		อาธิปจฺจปริวาโร,	ฉนฺทปาริสุทฺธิ	และ	ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ		ดังนี้

วิ.	 อาธิปจฺจญฺจ		ปริวาโร	จ	อาธิปจฺจปริวาโร.	(อาธิปจฺจ	+	ปริวาร)

	 อ.ความเป็นแห่งอธิบดีด้วย	อ.บริวารด้วย	ชื่อว่าอาธิปจฺจปริวาร.	(ความเป็นแห่งอธิบดีและบริวาร)

วิ.	 ฉนฺโท		จ		ปาริสุทฺธิ		จ		ฉนฺทปาริสุทฺธิ.	(ฉนฺท	+	ปาริสุทฺธิ)

	 อ.ฉันทะด้วย	อ.ปาริสุทธิด้วย	ชื่อว่าฉนฺทปาริสุทฺธิ.	(ฉันทะและปาริสุทธิ)

วิ.	 ปฏิสนฺธิ		จ		ปวตฺติ		จ		ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ.	(ปฏิสนฺธิ	+	ปวตฺติ)

	 อ.ปฏิสนธิกาลด้วย	อ.ปวัตติกาลด้วย	ชื่อว่าปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ.	(ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล)

วิ.	 ทาสี		จ		ทาโส		จ		ทาสิทาสํ.		(ทาสี	+	ทาส)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวาจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ทาสหญิงด้วย	อ.ทาสชายด้วย	ชื่อว่าทาสิทาส.		(ทาสหญิงและทาสชาย)

วิ.	 อิตฺถี		จ		ปุมา		จ		อิตฺถิปุมํ.		(อิตฺถี	+	ปุม)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.หญิงด้วย	อ.ชายด้วย	ชื่อว่าอิตฺถิปุม.		(หญิงและชาย)

วิ.	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวรํ.		(ปตฺต	+	จีวร)

	 อ.บาตรด้วย	อ.จีวรด้วย	ชื่อว่าปตฺตจีวร.		(บาตรและจีวร)

วิ.	 สาขา		จ		ปลาโส		จ		สาขาปลาสํ.		(สาขา	+	ปลาส)

	 อ.กิ่งไม้ด้วย	อ.ใบไม้ด้วย	ชื่อว่าสาขาปลาส.		(กิ่งไม้และใบไม้)

วิ.	 เอกกญฺจ		ทุกญฺจ		เอกกทุกํ.		(เอกก	+	ทุก)

	 อ.หมวดหนึ่งด้วย	อ.หมวดสองด้วย	ชื่อว่าเอกกทุก.		(หมวดหนึ่งและหมวดสอง)

วิ.	 ทุกญฺจ		ติกญฺจ		ทุกติกํ.		(ทุก	+	ติก)

	 อ.หมวดสองด้วย	อ.หมวดสามด้วย	ชื่อว่าทุกติก.		(หมวดสองและหมวดสาม)

วิ.	 ติกญฺจ		จตุกฺกญฺจ		ติกจตุกฺกํ.		(ติก	+	จตุกฺก)

	 อ.หมวดสามด้วย	อ.หมวดสี่ด้วย	ชื่อว่าติกจตุกฺก.		(หมวดสามและหมวดสี่)
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วิ.	 จตุกฺกญฺจ		ปญฺจกญฺจ		จตุกฺกปญฺจกํ.		(จตุกฺก	+	ปญฺจก)

	 อ.หมวดสี่ด้วย	อ.หมวดห้าด้วย	ชื่อว่าจตุกฺกปญฺจก.		(หมวดสี่และหมวดห้า)

วิ.	 ทีโฆ		จ		มชฺฌิโม		จ		ทีฆมชฺฌิมํ.		(ทีฆ	+	มชฺฌิม)

	 อ.ยาวด้วย	อ.ปานกลางด้วย	ชื่อว่าทีฆมชฺฌิม.		(ยาวและปานกลาง)

วิ.	 โอรพฺภิกา		จ		สูกริกา		จ		โอรพฺภิกสูกริกํ.		(โอรพฺภิก	+	สูกริก)

	 อ.ผู้ฆ่าแกะเลี้ยงชีพ	ท.ด้วย	อ.ผู้ฆ่าสุกรเลี้ยงชีพ	ท.ด้วย	ชื่อว่าโอรพฺภิกสูกริก.		(คนฆ่าแกะและคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพ)

วิ.	 สากุณิกา		จ		มาควิกา		จ		สากุณิกมาควิกํ.		(สากุณิก	+	มาควิก)

	 อ.ผู้ฆ่านกเลี้ยงชีพ	ท.ด้วย	อ.ผู้ฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพ	ท.ด้วย	ชื่อว่าสากุณิกมาควิก.		(พรานนกและพรานเนื้อ)

วิ.	 สปาโก		จ		จณฺฑาโล		จ		สปากจณฺฑาลํ.		(สปาก	+	จณฺฑาล)

	 อ.คนกินเนื้อสุนัขด้วย	อ.คนจัณฑาลด้วย	ชื่อว่าสปากจณฺฑาล.		(คนกินเนื้อสุนัขและจัณฑาล)

วิ.	 ปุกฺกุโส		จ		ฉวฑาหโก		จ		ปุกฺกุสฉวฑาหกํ.		(ปุกฺกุส	+	ฉวฑาหก)

	 อ.คนทิ้งดอกไม้(อุจจาระ)ด้วย	อ.คนเผาศพด้วย	ชื่อว่าปุกฺกุสฉวฑาหก.		(คนทิ้งดอกไม้และคนเผาศพ/สัปเหร่อ)

วิ.	 เวนา		จ		รถการา		จ		เวนรถการํ.		(เวน	+	รถการ)

	 อ.ช่างสาน	ท.ด้วย	อ.ช่างหนัง	ท.ด้วย	ชื่อว่าเวนรถการ.		(ช่างสานและช่างหนัง)

วิ.	 ปุพฺพา		จ		อปรา		จ		ปุพฺพาปรํ.		(ปุพฺพา	+	อปรา)		(รัสสะ	=	สโร	รสฺโส	นปุํสเก)

	 อ.ทิศตะวันออกด้วย	อ.ทิศตะวันตกด้วย	ชื่อว่าปุพฺพาปร.		(ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)

วิ.	 ปุรตฺถิมา		จ		ปจฺฉิมา		จ		ปุรตฺถิมปจฺฉิมํ.		(ปุรตฺถิมา	+	ปจฺฉิมา)	(รัสสะ)

	 อ.ทิศตะวันออกด้วย		อ.ทิศตะวันตกด้วย	ชื่อว่าปุรตฺถิมปจฺฉิม.		(ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)

วิ.	 ทกฺขิณา		จ		อุตฺตรา		จ		ทกฺขิณุตฺตรํ.		(ทกฺขิณา	+	อุตฺตรา)	(รัสสะ)

	 อ.ทิศใต้ด้วย	อ.ทิศเหนือด้วย	ชื่อว่าทกฺขิณุตฺตร.		(ทิศใต้และทิศเหนือ)

วิ.	 อธรา		จ		อุตฺตรา		จ		อธรุตฺตรํ.		(อธรา	+	อุตฺตรา)

	 อ.ทิศเบื้องล่างด้วย	อ.ทิศเบื้องบนด้วย	ชื่อว่าอธรุตฺตร.		(ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน)

๓๖๐. วิภาสา  รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธญฺญ-ชนปทาทีนญฺจ.

 เอกตฺต	ํ อ.ความเป็นเอกวจนะด้วย	 	นปุํสกลิงฺคตฺตญฺจ	 อ.ความเป็นนปุงสกลิงค์ด้วย	 	 รุกฺขติณปสุธนธญฺญ- 

ชนปทาทีนญฺจ  (สทฺทานํ) แห่งศัพท์	ท.	มีศัพท์อันกล่าวอรรถต้นไม้	หญ้า	สัตว์สี่เท้า	ทรัพย์	ธัญญชาติ	และชนบท

เป็นต้น		โหติ	ย่อมมี		ทฺวนฺเท	ในทวันทสมาส		วิภาสา	บ้าง.



847ทวันทสมาสกัณฑ์ ]

	 (ศัพท์ที่กล่าวอรรถต้นไม้	หญ้า	สัตว์สี่เท้า	ทรัพย์	ธัญญชาติ	และชนบทเป็นต้น	เป็นเอกวจนะ	และนปุงสก-

ลิงค์	ในทวันทสมาส	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	วิภาสา,	รุกฺขติณปสุธนธญฺญชนปทาทีนํ,	จ.		เป็น	วิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน  

ดึงบทว่า	“นปุํสกลิงฺคํ”	และบทว่า	“เอกตฺตํ”	มาไว้ในสูตรนี้.	

วิ.	 อสฺสตฺถา		จ		กปิตฺถา		จ		อสฺสตฺถกปิตฺถํ,		อสฺสตฺถกปิตฺถา		วา.		(อสฺสตฺถ	+	กปิตฺถ)

	 อ.ต้นโพธิ์	ท.ด้วย	อ.ต้นมะขวิด	ท.ด้วย	ชื่อว่าอสฺสตฺถกปิตฺถ.		(ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด)

วิ.	 อมฺพา		จ		ปนสา		จ		อมฺพปนสํ,		อมฺพปนสา		วา.		(อมฺพ	+	ปนส)

	 อ.ต้นมะม่วง	ท.ด้วย	อ.ต้นขนุน	ท.ด้วย	ชื่อว่าอมฺพปนส.		(ต้นมะม่วงและต้นขนุน)

วิ.	 ขทิรา		จ		ปลาสา		จ		ขทิรปลาสํ,		ขทิรปลาสา		วา.		(ขทิร	+	ปลาส)

	 อ.ต้นตะเคียน	ท.ด้วย	อ.ต้นทองกวาว	ท.ด้วย	ชื่อว่าขทิรปลาส.		(ต้นตะเคียนและต้นทองกวาว)

วิ.	 ธวสฺสา		จ		กณฺณกา		จ		ธวสฺสกณฺณกํ,		ธวสฺสกณฺณกา		วา.		(ธวสฺส	+	กณฺณก)

	 อ.ต้นตะแบก	ท.ด้วย	อ.ต้นสาละ	ท.ด้วย	ชื่อว่าธวสฺสกณฺณก.		(ต้นตะแบกและต้นสาละ)

วิ.	 อุสีรานิ		จ		พีรณานิ	จ		อุสีรพีรณํ,		อุสีรพีรณานิ		วา.		(อุสีร	+	พีรณ)

	 อ.หญ้าคมบาง	ท.ด้วย	อ.หญ้าแฝก	ท.ด้วย	ชื่อว่าอุสีรพีรณ.		(หญ้าคมบางและหญ้าแฝก)

วิ.	 มุญฺชา		จ		ปพฺพชา		จ		มุญฺชปพฺพชํ,		มุญฺชปพฺพชา		วา.		(มุญฺช	+	ปพฺพช)

	 อ.หญ้าปล้อง	ท.ด้วย	อ.หญ้ามุงกระต่าย	ท.ด้วย	ชื่อว่ามุญฺชปพฺพช.		(หญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย)

วิ.	 กาสา		จ		กุสา		จ		กาสกุสํ,		กาสกุสา		วา.		(กาส	+	กุส)

	 อ.หญ้าเลา	ท.ด้วย	อ.หญ้าคา	ท.ด้วย	ชื่อว่ากาสกุส.		(หญ้าเลาและหญ้าคา)

วิ.	 อชา		จ		เอฬกา		จ		อเชฬกํ,		อเชฬกา		วา.		(อช	+	เอฬก)

	 อ.แพะ	ท.ด้วย	อ.แกะ	ท.ด้วย	ชื่อว่าอเชฬก.		(แพะและแกะ)

วิ.	 หตฺถี		จ		คาโว		จ		อสฺสา		จ		วฬวา		จ		หตฺถิควสฺสวฬวํ,		หตฺถิควสฺสวฬวา		วา.		(หตฺถิ	+	โค	+	อสฺส	+	วฬวา) 

อ.ช้าง	ท.ด้วย	อ.วัว	ท.ด้วย	อ.ม้า	ท.ด้วย	อ.แม่ม้า	ท.ด้วย	ชื่อว่าหตฺถิควสฺสวฬวา.		(ช้าง	วัว	ม้า	และแม่ม้า)

วิ.	 คาโว		จ		มหิสา		จ		โคมหิสํ,		โคมหิสา		วา.		(โค	+	มหิส)

	 อ.วัว	ท.ด้วย	อ.ควาย	ท.ด้วย	ชื่อว่าโคมหิส.		(วัวและควาย)

วิ.	 เอเณยฺยา		จ		วราหา		จ		เอเณยฺยวราหํ,		เอเณยฺยวราหา		วา.		(เอเณยฺย	+	วราห)

	 อ.เนื้อทราย	ท.ด้วย	อ.หมูป่า	ท.ด้วย	ชื่อว่าเอเณยฺยวราห.		(เนื้อทรายและหมูป่า)
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วิ.	 สีหา		จ		พฺยคฺฆา		จ		ตรจฺฉา		จ		สีหพฺยคฺฆตรจฺฉํ,		สีหพฺยคฺฆตรจฺฉา		วา.		(สีห	+	พฺยคฺฆ	+	ตรจฺฉ)

	 อ.ราชสีห์	ท.ด้วย	อ.เสือโคร่ง	ท.ด้วย	อ.หมาป่า	ท.ด้วย	ชื่อว่าสีหพฺยคฺฆตรจฺฉ.		(ราชสีห์	เสือโคร่ง	และหมาป่า)

วิ.	 หิรญฺญญฺจ		สุวณฺณญฺจ		หิรญฺญสุวณฺณํ,		หิรญฺญสุวณฺณานิ		วา.		(หิรญฺญ	+	สุวณฺณ)

	 อ.เงินด้วย	อ.ทองด้วย	ชื่อว่าหิรญฺญสุวณฺณ.		(เงินและทอง)

วิ.	 ชาตรูปญฺจ		รชตญฺจ		ชาตรูปรชตํ,		ชาตรูปรชตานิ		วา.		(ชาตรูป	+	รชต)

	 อ.ทองด้วย	อ.เงินด้วย	ชื่อว่าชาตรูปรชต.		(ทองและเงิน)

วิ.	 มณิ		จ		มุตฺตญฺจ		สงฺโข		จ		เวฬุริยญฺจ		มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริยํ,		มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริยานิ		วา.		

	 อ.แก้วมณีด้วย	อ.มุกดาด้วย	อ.สังข์ด้วย	อ.แก้วไพฑูรย์ด้วย	ชื่อว่ามณิมุตฺตสงฺขเวฬุริย.	(แก้วมณี	มุกดา	สังข์	และ

แก้วไพฑูรย์)	(มณิ	+	มุตฺต	+	สงฺข	+	เวฬุริย)

วิ.	 สาลี		จ		ยวา		จ		สาลิยวํ,		สาลิยวา		วา.		(สาลิ	+	ยว)

	 อ.ข้าวสาลี	ท.ด้วย	อ.ข้าวบาเล่ย์	ท.ด้วย	ชื่อว่าสาลิยว.		(ข้าวสาลีและข้าวบาเล่ย์)

วิ.	 ติลานิ		จ		มุคฺคา		จ		มาสา		จ		ติลมุคฺคมาสํ,		ติลมุคฺคมาสา		วา.		(ติล	+	มุคฺค	+	มาส)

	 อ.งา	ท.ด้วย	อ.ถั่วเขียว	ท.ด้วย	อ.ถั่วราชมาส	ท.ด้วย	ชื่อว่าติลมุคฺคมาส.		(งา	ถั่วเขียว	และถั่วราชมาส)

วิ.	 กาสี		จ		โกสลา		จ		กาสิโกสลํ,		กาสิโกสลา		วา.		(กาสี	+	โกสล)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุฯ)

	 อ.แคว้นกาสี	ท.ด้วย	อ.แคว้นโกศล	ท.ด้วย	ชื่อว่ากาสิโกสล.		(แคว้นกาสีและแคว้นโกศล)

วิ.	 วชฺชี		จ		มลฺลา		จ		วชฺชิมลฺลํ,		วชฺชิมลฺลา		วา.		(วชฺชี	+	มลฺล)	(รัสสะท่ามกลางสมาส	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.แคว้นวัชชี	ท.ด้วย	อ.แคว้นมัลละ	ท.ด้วย	ชื่อว่าวชฺชิมลฺล.		(แคว้นวัชชีและแคว้นมัลละ)	

วิ.	 องฺคา		จ		มคธา		จ		องฺคมคธํ,		องฺคมคธา		วา.		(องฺค	+	มคธ)

	 อ.แคว้นอังคะ	ท.ด้วย	อ.แคว้นมคธ	ท.ด้วย	ชื่อว่าองฺคมคธ.		(แคว้นอังคะและแคว้นมคธ)

วิ.	 กุสลญฺจ		อกุสลญฺจ		กุสลากุสลํ,		กุสลากุสลา		วา.		(กุสล	+	อกุสล)

	 อ.กุศลด้วย	อ.อกุศลด้วย	ชื่อว่ากุสลากุสล.		(กุศลและอกุศล)

วิ.	 สาวชฺชญฺจ		อนวชฺชญฺจ		สาวชฺชานวชฺชํ,		สาวชฺชานวชฺชา		วา.		(สาวชฺช	+	อนวชฺช)

	 อ.ธรรมอันมีโทษด้วย	อ.ธรรมอันไม่มีโทษด้วย	ชื่อว่าสาวชฺชานวชฺช.		(ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษ)

วิ.	 หีนญฺจ		ปณีตญฺจ		หีนปฺปณีตํ,		หีนปฺปณีตา		วา.		(หีน	+	ปณีต)

	 อ.เลวด้วย	อ.ประณีตด้วย	ชื่อว่าหีนปณีต.		(เลวและประณีต)

วิ.	 กณฺหญฺจ		สุกฺกญฺจ		กณฺหสุกฺกํ,		กณฺหสุกฺกา		วา.		(กณฺห	+	สุกฺก)

	 อ.ดำ	ด้วย	อ.ขาวด้วย	ชื่อว่ากณฺหสุกฺก.		(ดำ	และขาว	หรือ	อกุศลและกุศล)
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วิ.	 สุขญฺจ		ทุกฺขญฺจ		สุขทุกฺขํ,		สุขทุกฺขานิ		วา.		(สุข	+	ทุกฺข)

	 อ.ความสุขด้วย	อ.ความทุกข์ด้วย	ชื่อว่าสุขทุกฺข.		(ความสุขและความทุกข์)

วิ.	 ปฏิโฆ		จ		อนุนโย		จ		ปฏิฆานุนยํ,		ปฏิฆานุนยา		วา.		(ปฏิฆ	+	อนุนย)

	 อ.ความเคียดแค้นด้วย	อ.ความยินดีด้วย	ชื่อว่าปฏิฆานุนย.		(ความเคียดแค้นและความยินดี)

วิ.	 ฉายา		จ		อาตโป		จ		ฉายาตปํ,		ฉายาตปา		วา.		(ฉายา	+	อาตป)

	 อ.ร่มเงาด้วย	อ.แดดด้วย	ชื่อว่าฉายาตป.		(ร่มเงาและแดด)

วิ.	 อาโลโก		จ		อนฺธกาโร		จ		อาโลกนฺธการํ,		อาโลกนฺธการา		วา.		(อาโลก	+	อนฺธการ)

	 อ.แสงสว่างด้วย	อ.ความมืดด้วย	ชื่อว่าอาโลกนฺธการ.		(แสงสว่างและความมืด)

วิ.	 รตฺติ		จ		ทิวา		จ		รตฺตินฺทิวํ,		รตฺตินฺทิวา		วา.		(รตฺติ	+	ทิว)	(ลงนิคหิตอาคม,	แปลงนิคหิตเป็นที่สุดวรรค)

	 อ.กลางคืนด้วย	อ.กลางวันด้วย	ชื่อว่ารตฺตินฺทิว.		(กลางคืนและกลางวัน)

วิ.	 อหญฺจ		รตฺติ		จ		อโหรตฺตํ,		อโหรตฺตา		วา.	(อห	+	รตฺติ)	(แปลง	อ	เป็น	โอ	ท่ามกลางสมาส	=	เอเตสโมฯ)

	 อ.วันด้วย	อ.คืนด้วย	ชื่อว่าอโหรตฺต.		(วันและคืน)	(แปลง	อิ	ท้ายสมาสเป็น	อ	=	กฺวจิ	สมาสนฺตคตานมการนฺโต)

วิ.	 หํสา		จ		พกา		จ		หํสพกํ,		หํสพกา		วา.		(หํส	+	พก)

	 อ.หงส์	ท.ด้วย	อ.นกกระยาง	ท.ด้วย	ชื่อว่าหํสพก.		(หงส์และนกกระยาง)

วิ.	 การณฺฑวา		จ		จกฺกวากา		จ		การณฺฑวจกฺกวากํ,		การณฺฑวจกฺกวากา		วา.		(การณฺฑว	+	จกฺกวาก)

	 อ.นกเป็ดน้ำ		ท.ด้วย	อ.นกจากพราก	ท.ด้วย	ชื่อว่าการณฺฑวจกฺกวาก.		(นกเป็ดน้ำ	และนกจากพราก)

วิ.	 มยูรา		จ		โกญฺจา		จ		มยูรโกญฺจํ,		มยูรโกญฺจา		วา.		(มยูร	+	โกญฺจ)

	 อ.นกยูง	ท.ด้วย		อ.นกกระเรียน	ท.ด้วย	ชื่อว่ามยูรโกญฺจ.		(นกยูงและนกกระเรียน)

วิ.	 สุกา		จ		สาลิกา		จ		สุกสาลิกํ,		สุกสาลิกา		วา.		(สุก	+	สาลิกา)

	 อ.นกแก้ว	ท.ด้วย	อ.นกสาลิกา	ท.ด้วย	ชื่อว่าสุกสาลิก.		(นกแก้วและนกสาลิกา)

จบ  ทวันทสมาส
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คาถาสรุป	สมาส	๖	ประเภท

 พฺยย  กมฺม  ทิคุ  ตปฺปุ- พหุ  ทฺวนฺทา  สมาสกา.

สมาส	มี	๖	ประเภท	คือ	อัพยยีภาวสมาส,	กัมมธารยสมาส,	ทิคุสมาส,	

ตัปปุริสสมาส,	พหุพพีหิสมาส	และทวันทสมาส

คาถาสรุป	สมาส	๖	ประเภท

 สมาโส  กมฺมธารโย ทิคุ  ตปฺปุริโสปิจ

 พหุพฺพีหาพฺยยีภาโว ทฺวนฺโทติ  โหติ  ฉพฺพิโธ.  	(กจฺจายนสุตฺตตฺถ)

สมาส	 มี	 ๖	 ประเภท	 คือ	 กัมมธารยสมาส,	 ทิคุสมาส,	 ตัปปุริสสมาส,	  

พหุพพีหิสมาส,	อัพยยีภาวสมาส	และทวันทสมาส

คาถาสรุป	สมาส	๓๒	(๘	x ๔)	ประการ

 ทุวิโธ  อพฺยยีภาโว นวธา  กมฺมธารโย

 ทิคุ  ทฺวิธา,  ตปฺปุริโส อฏฺ€ธา,  นวธา  ภเว

 พหุพฺพีหิ,  ทฺวิธา  ทฺวนฺโท สมาโส  จตุรฏฺ€ธา.

สมาส	มีทั้งหมด	๓๒	ประการ	คือ	(๑)	อัพยยีภาวสมาส		มี	๒	ประการ	

(๒)	 กัมมธารยสมาส	 มี	 ๙	 ประการ	 (๓)	 ทิคุสมาส	 มี	 ๒	 ประการ	 	  

(๔)	ตัปปุริสสมาส	มี	๘	ประการ	(๕)	พหุพพีหิสมาส	มี	๙	ประการ	และ	

(๖)	ทวันทสมาส	มี	๒	ประการ

จบ สมาสกัณฑ์ ที่ ๔
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แบบฝึกหัดในสม�สกัณฑ์

------------

๑.	 คำ	ว่า	“สมาส”	มีหมายความว่าอย่างไร?	

๒.	 สมาสกับสนธิแตกต่างกันอย่างไร?

๓.	 สมาสว่าโดยชื่อมีเท่าไร?	อะไรบ้าง?	แต่ละชื่อมีความหมายว่าอย่างไร?	จงอธิบาย

๔.	 สมาสว่าโดยกิจมีเท่าไร?	อะไรบ้าง?	

๕.	 การย่อมีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	สมาสไหนได้การย่อแบบไหน?	จงอธิบาย

๖.	 จงอธิบายคำ	ว่า	“ยุตฺตตฺถ”	ในสูตรว่า	“นามานํ		สมาโส		ยุตฺตตฺโถ”	มาดู		

๗.	 สมาสว่าโดยอรรถมีเท่าไร?	อะไรบ้าง?	จงสงเคราะห์สมาสว่าโดยชื่อลงในสมาสว่าโดยอรรถมาดู

๘.	 โลปสมาส	๓	มีอะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างมาดู	

๙.	 จงแสดงความหมายของคำ	ว่า	“อัพยยีภาวสมาส”	และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?

๑๐.	 ลักษณะของอัพยยีภาวสมาสมีเท่าไร?	อะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๑๑.	 อุปสัคคบุพพบทอัพยยีภาวสมาส	กับ	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	แตกต่างกันอย่างไร?

๑๒.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 ปุเรภตฺตํ,		อนฺโตนครํ,		อนฺวทฺธมาสํ,		ยาวชีวํ,		ปจฺจตฺตํ

๑๓.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 ยถากฺกมํ,		อุปนครํ,		อุปริปาสาทํ,		สุภิกฺขํ,		ปจฺฉาภตฺตํ		

๑๔.	 จงแสดงลิงค์ของแต่ละสมาสมาดู	ว่าสมาสไหน	เป็นลิงค์อะไรได้บ้าง?

๑๕.	 บทว่า	“สมกฺขิกํ”	และบทว่า	“สเหตุโก”	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?

๑๖.	 จงอธิบายคาถาดังต่อไปนี้

	 	 สมาโส		ปทสงฺเขโป	 ปทปฺปจฺจยสํหิตํ

	 	 ตทฺธิตํ		นาม		โหเตวํ	 วิญฺเญยฺยํ		เตสมนฺตรํ.

๑๗.	 จศัพท์ในสูตรว่า	“เตสํ		วิภตฺติโย		โลปา		จ”	มีอรรถอะไร?	และมีประโยชน์อะไร?	จงแสดง	

๑๘.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปบทว่า	“ปจฺจตฺตํ”	และบทว่า	“ยาวชีวํ”	มาดู

๑๙.	 กัมมธารยสมาสมีกี่อย่าง	อะไรบ้าง?	จงแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ	

๒๐.	 คำ	ว่า	“กมฺมธารย”	มีความหมายว่าอย่างไร?	เพราะเหตุใดจึงได้ชื่อว่ากัมมธารยสมาส	

๒๑.	 คำ	ว่า	“ตุลฺยาธิกรณ”	หมายความว่าอย่างไร?	จงอธิบาย
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๒๒.	 ตุลยาธิกรณะในกัมมธารยสมาสกับพหุพพีหิสมาส	เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย

๒๓.	 กัมมธารยสมาส	มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร?	เพราะเหตุใด?	จึงได้ชื่อเช่นนั้น

๒๔.	 การประกอบด้วย	จศัพท์และตศัพท์ในกัมมธารยสมาส	มีประโยชน์อะไร?

๒๕.	 บทว่า	“อิตฺถิยํ”	และบทว่า	“ภาสิตปุมา”	ที่ตามมาสู่สูตรว่า	“กมฺมธารยสญฺเญ		จ”	มีประโยชน์อะไร	?

๒๖.	 การแปลง	น	เป็น	อ	และเป็น	อนฺ	มีหลักการอย่างไร?	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วย	

๒๗.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปบทว่า	“สทฺธมฺมรํสิ”	และบทว่า	“สทฺธาธนํ”	มาดู

๒๘.	 ทิคุสมาส	มีชื่ออย่างอื่นว่าอะไรบ้าง?	และเพราะเหตุใด?	จึงได้ชื่อเช่นนั้น

๒๙.	 จงแปลสูตรว่า	“สงฺขฺยาปุพฺโพ		ทิคุ”	และจงแสดงลักษณะของทิคุสมาสมาดู

๓๐.	 ทิคุสมาสต่างจากกัมมธารยสมาสและตัปปุริสสมาสอย่างไร?	จงอธิบาย

๓๑.	 จงแปลสูตรว่า	“กฺวจิ		สมาสนฺตคตานมการนฺโต”	และด้วย	การศัพท์ในสูตรนี้มีประโยชน์อะไร?	จงแสดง	

๓๒.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปบทว่า	“สฬายตนํ”	และบทว่า	“ทฺวิรตฺตํ”	มาดู

๓๓.	 จงแปลสูตรว่า	“อมาทโย		ปรปเทภิ”	มาดู	และตัปปุริสสมาสมีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?

๓๔.	 บทว่า	“อุตุชํ”	เป็นตัปปุริสสมาสประเภทไหน?	และมีวิธีทำ	ตัวรูปอย่างไร?

๓๕.	 บทว่า	“สายนฺหํ”	และบทว่า	“มชฺเฌกลฺยาณํ”	เป็นตัปปุริสสมาสประเภทไหน?	และวิเคราะห์ว่าอย่างไร?

๓๖.	 พหุพพีหิสมาสมีกี่อย่าง?	 	 และคำ	ว่า	 “สกปท,	 อญฺญปท,	 อญฺญปทตฺถ”	 มีความหมายว่าอย่างไร?	 จงแสดง

พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วย	

๓๗.	 จงอธิบายคำ	ว่า	“ตคฺคุณสํวิญฺญาณ”	และคำ	ว่า	“อตคฺคุณสํวิญฺญาณ”	พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบด้วย

๓๘.	 จงแปลสูตรว่า	“กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ		ทีฆรสฺสา		ปจฺจเยสุ		จ”	และจงยกตัวอย่างของทีฆะทั้ง	๓	อย่างและรัสสะ		

ทั้ง	๓	อย่าง	มาดู

๓๙.	 จงอธิบายคำ	ว่า	“ภาสิตปุมิตฺถี”	ในสูตรว่า	“กมฺมธารยสญฺเญ	จ”	และสูตรว่า	“อิตฺถิยํ	ภาสิตปุมิตฺถี	ปุมาว	เจ”	 

มาดู

๔๐.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปของบทว่า	“ขีณาสโว”	และบทว่า	“มหาปญฺโญ”	มาดู	

๔๑.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 สาตฺถิกา		(ธมฺมเทสนา),		สราชิกา		(ปริสา),		สเหตุกํ		(จิตฺตํ),		สกมฺมกา		(ธาตโว),		สปริวาโร		(ภควา)

๔๒.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 เอกธมฺโม,		ทฺวิปโท		(สตฺโต),		อฏฺ€สีลํ,		ฉฬภิญฺโญ		(ภควา),		ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ

๔๓.	 นนิบาตบุพพบท	ในกัมมธารยสมาส	กับในพหุพพีหิสมาส	แตกต่างกันอย่างไร?
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๔๔.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 อนริโย,		อจิตฺตกํ		(สิกฺขาปทํ),		อนิฏฺ€ํ		(อารมฺมณํ),		อเหตุกํ		(จิตฺตํ),	อกโรนฺตี

๔๕.	 ศัพท์ต่อไปนี้	เป็นสมาสอะไร?	วิเคราะห์ว่าอย่างไร?	แปลว่าอย่างไร?

	 อกมฺมกา		(ธาตโว),		อนูปวาโท,		อภิกฺขุ,		อภิกฺขุโก		(วิหาโร),	อนาทาย

๔๖.	 รูปสำ	เร็จของพหุพพีหิสมาสกับอัสสัตถิตัทธิต	มีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันอย่างไรบ้าง?	จงอธิบาย	

๔๗.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปบทว่า	“สทฺธมฺมคารโว”	และบทว่า	“พฺรหฺมสฺสโร”	มาดู	

๔๘.	 คำ	ว่า	 “ทฺวนฺโท”	 มีวิธีทำ	ตัวรูปอย่างไร?	 และทวันทสมาสมีกี่อย่าง?	 อะไรบ้าง?	 จงแสดงพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ

๔๙.	 สมุจจยะมีกี่อย่าง?	อะไรบ้าง?	และสมุจจยะประเภทไหนบ้างที่สามารถทำ	เป็นสมาสได้?

	 ในทวันทสมาส	มีหลักเกณฑ์ในการเรียงลำ	ดับของศัพท์อย่างไรบ้าง?	จงชี้แจง

๕๐.	 บทว่า	“มาตาปิตโร”	และบทว่า	“อโหรตฺตํ”	เป็นสมาสอะไร?	และมีวิธีทำ	ตัวรูปอย่างไร?

๕๑	 เอกเสสมีกี่ประเภท?	อะไรบ้าง?	มีอยู่ในสมาสไหนได้บ้าง?	จงอธิบาย

๕๒.	 สมาส	๔	ประเภทมีอะไรบ้าง?	จงชี้แจง	

๕๓.	 สนธิกับสมาส	เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย	

๕๔.	 ในฐานะที่ท่านศึกษาสมาสมาแล้ว	ท่านคิดว่าสมาสมีประโยชน์อะไรบ้างต่อการศึกษาพระบาลี?



  



บทนำ�ตัทธิต

ก. ความหมายของตัทธิต

 ตัทธิต	 คือปัจจัยหมู่หนึ่งที่ใช้ประกอบหลังนามบท	 เพื่อแทนศัพท์ที่ถูกลบไป	 (Nominal	 derivation)	 

มีวิเคราะห์ว่า	“ตสฺมา		ติวิธลิงฺคโต		ปรํ		หุตฺวา		หิตา		สหิตาติ		ตทฺธิตา,		ณาทิปจฺจยา”.	(ต	+	หิต)		ปัจจัยทั้งหลาย 

มี	 ณ	 เป็นต้น	 เป็นเบื้องหลังจากลิงค์ทั้งสามนั้น	 เป็นไปด้วยกัน	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าตัทธิต.	 หรือวิเคราะห์ว่า	 “เตสํ		 

นามิกานํ		หิตา		อุปการา		ตทฺธิตา”	ปัจจัยทั้งหลายอันเกื้อหนุน	แก่บททั้งหลายอันประกอบด้วยนามวิภัตติเหล่านั้น	

ชื่อว่าตัทธิต.	ตามวิเคราะห์หลังนี้	ลิงค์	หรือ	นาม	มี	๓	อย่าง	คือ	(๑)	สุทธนาม		(๒)	สมาสนาม	และ	(๓)	ตัทธิตนาม	

	 ฉะนั้น	 ตัทธิตนี้	 จึงได้แก่ศัพท์นามใหม่	 ที่เกิดจากการผสมคำ	นามกับปัจจัยเข้าด้วยกัน	 การเรียกชื่อตัทธิต 

ต่าง	ๆ		เรียกตามศัพท์ที่ถูกลบไป	ดังมีคำ	กล่าวที่ว่า	“หมูตาย	หมูตัทธิต,	หมาตาย	หมาตัทธิต”	เช่นในตัวอย่างว่า	 

“วาสิฏฺโ€”	แปลว่า	เหล่ากอของนายวสิฏฐะ	มาจาก	“วสิฏฺ€	+	ณปัจจัย”	มีรูปวิเคราะห์ว่า	“วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€”	 

ในที่นี้	ลง	ณปัจจัยมาแทน	“อปจฺจ”ศัพท์ที่ถูกลบไป	ดังนั้น	จึงเรียกตัทธิตนี้ว่า	“อปัจจตัทธิต”	เป็นต้น

ข. ประเภทของศัพท์ที่นำ มาทำ เป็นตัทธิต

	 ๑.	 สุทธนาม	+	ปัจจัย		 เช่น	 สมณสฺส		อปจฺจํ		สามเณโร.		(สมณ	+	เณร)	(อปัจจตัทธิต)

	 	 	 	 อ.เหล่ากอ	แห่งพระสมณะ	ชื่อว่าสามเณร.	(สามเณร)

	 ๒.	 คุณนาม	+	ปัจจัย				เช่น	 สพฺเพสํ		อติสเยน		วโร		วรตโร.		(วร	+	ตร)	(วิเสสตัทธิต)	

	 	 	 	 อ.ผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	กว่าชนทั้งปวง	ชื่อว่าวรตร.	(ผู้ประเสริฐกว่า)

	 ๓.	 สัพพนาม	+	ปัจจัย			เช่น		เตน		ปกาเรน		ตถา.		(ต	+	ถา)	(อัพยยตัทธิต)	

	 	 	 	 โดยประการนั้น	ชื่อว่าตถา.	(โดยประการนั้น)

	 ๔.	 สมาสนาม	+	ปัจจัย		เช่น		สุนฺทโร		มโน		ยสฺสาติ		สุมโน.		(สุ	+	มน)	(พหุพพีหิสมาส)

	 	 	 	 อ.ใจ	อันดี	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	บุคคลนั้น	ชื่อว่าสุมน.	(ผู้มีใจดี) 

	 	 	 	 สุมนสฺส		ภาโว		โสมนสฺสํ.		(สุมน	+	ณฺย)	(ภาวตัทธิต)

	 	 	 	 อ.ความเป็น	แห่งผู้มีใจดี	ชื่อว่าโสมนสฺส.	(ความเป็นแห่งผู้มีใจดี)

	 ๕.	 ตัทธิตนาม	+	ปัจจัย	เช่น	 เมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		เมธาวี.		(เมธา	+	วี)	(อัสสัตถิตัทธิต)

	 	 	 	 อ.ปัญญา	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุน้ัน	บุคคลน้ัน	ช่ือว่าเมธาวี.(ผู้มีปัญญา)
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	 	 	 	 วิเสเสน		เมธาวีติ		เมธิโย.		(เมธาวี	+	อิย)	(วิเสสตัทธิต)

	 	 	 	 อ.ผู้มีปัญญา	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเมธิย.	(ผู้มีปัญญากว่า)

	 ๖.	 นิบาต	+	ปัจจัย	 เช่น	 ปจฺฉา		ชาโต		ปจฺฉิโม.		(ปจฺฉา	+	อิม)	(สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต)

	 	 	 	 อ.ผู้เกิด	ในภายหลัง	ชื่อว่าปจฺฉิม.	(ผู้เกิดในภายหลัง)

ค. ประเภทของตัทธิต 

	 ตัทธิตว่าโดยประเภทใหญ่ๆ	มี	๓	ประเภท	คือ

	 (๑)	 สามัญญวุตติตัทธิต	คือตัทธิตทั่วๆ	ไป	แบ่งออกเป็น	๕	ประการ	คือ

	 	 ๑.๑	 อปัจจตัทธิต		ตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับโคตร	ตระกูล	เหล่ากอ	บุตร	มีปัจจัย	๙	ตัว	คือ		ณ,	ณายน,	

ณาน,	เณยฺย,	ณิ,	ณิก,	ณฺย,	ณว	และ	เณรปัจจัย

	 	 	 ๑.๑.๑		 ณปัจจัย		เช่น		วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€.	(วสิฏฺ€	+	ณ)	เหล่ากอของนายวสิฏฐะ

	 	 	 ๑.๑.๒		ณายนปัจจัย		เช่น		กจฺจสฺส		ปุตฺโต		กจฺจายโน.	(กจฺจ	+	ณายน)	บุตรของนายกัจจะ

	 	 	 ๑.๑.๓	 ณานปัจจัย		เช่น		กจฺจสฺส		ปุตฺโต		กจฺจาโน.	(กจฺจ	+	ณาน)	บุตรของนายกัจจะ

	 	 	 ๑.๑.๔	 เณยฺยปัจจัย		เช่น		กตฺติกาย		ปุตฺโต		กตฺติเกยฺโย.	(กตฺติกา	+	เณยฺย)	บุตรของนางกัตติกา 

	 	 	 ๑.๑.๕	 ณิปัจจัย		เช่น		โทณสฺส		อปจฺจํ		โทณิ.	(โทณ	+	ณิ)	เหล่ากอของนายโทณะ

	 	 	 ๑.๑.๖	 ณิกปัจจัย		เช่น		สกฺยปุตฺตสฺส		ปุตฺโต		สกฺยปุตฺติโก.	(สกฺยปุตฺต	+	ณิก)	บุตรของศากยบุตร 

	 	 	 ๑.๑.๗	 ณฺยปัจจัย		เช่น		อทิติยา		ปุตฺโต		อาทิจฺโจ.	(อทิติ	+	ณฺย)	บุตรของนางอทิติเทพธิดา

	 	 	 ๑.๑.๘	 ณวปัจจัย		เช่น		อุปคุสฺส		อปจฺจํ		โอปคโว.	(อุปคุ	+	ณว)	เหล่ากอของอุปคุ

	 	 	 ๑.๑.๙	 เณรปัจจัย		เช่น		สมณสฺส		ปุตฺโต		สามเณโร.	(สมณ	+	เณร)	บุตรของพระสมณะ

	 	 ๑.๒		สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต		ตัทธิตที่มีอรรถสังสัฏฐะ	(ระคน/ผสม/เจือปน)	เป็นต้น	มีปัจจัย	๑๘	ตัว	

คือ		ณิก,	ณ,	เณยฺย,	อิม,	อิย,	อิก,	กิย,	ย,	ณฺย,	กณฺ,	ตา,	อายิตตฺต,	ล,	อาลุ,	ก,	ตฺตก,	วนฺตุ	และ	มยปัจจัย

	 	 	 ๑.๒.๑	 ณิกปัจจัย		เช่น		ติเลน		สํสฏฺ€ํ		เตลิกํ.		(ติล	+	ณิก)	อันระคนด้วยงา

	 	 	 ๑.๒.๒	 ณปัจจัย		เช่น		กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ.		(กสาว	+	ณ)	อันย้อมด้วยน้ำ	ฝาด

	 	 	 ๑.๒.๓		เณยฺยปัจจัย		เช่น		พาราณสิยํ		ชาโต		พาราณเสยฺยโก.	(พาราณสี	+	เณยฺย)	ผู้เกิด 

ในเมืองพาราณสี

	 	 	 ๑.๒.๔		อิมปัจจัย		เช่น		ปจฺฉา		ชาโต		ปจฺฉิโม.		(ปจฺฉา	+	อิม)	(ผู้เกิดในภายหลัง)
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	 	 	 ๑.๒.๕		อิยปัจจัย		เช่น		มนุสฺสชาติยา		ชาโต		มนุสฺสชาติโย.		(มนุสฺสชาติ	+	อิย)	ผู้เกิดในชาติ	

มนุษย์

	 	 	 ๑.๒.๖		อิกปัจจัย		เช่น		อนฺเต		ชาโต		อนฺติโก.		(อนฺต	+	อิก)	ผู้เกิดในที่สุดท้าย

	 	 	 ๑.๒.๗		กิยปัจจัย		เช่น		ชาติยา		นิยุตฺโต		ชาติกิโย.	(ชาติ	+	กิย)	ผู้ประกอบในชาติ

	 	 	 ๑.๒.๘		ยปัจจัย		เช่น		สภายํ		สาธุ		สพฺภํ.		(สภา	+	ย)	ดีในสภา

	 	 	 ๑.๒.๙		ณฺยปัจจัย		เช่น		สมณานํ		หิตา		สามญฺญา.		(สมณ	+	ณฺย)	ผู้เกื้อกูลแก่พระสมณะ

	 	 	 ๑.๒.๑๐		กณฺปัจจัย		เช่น		ราชปุตฺตานํ		สมูโห		ราชปุตฺตโก.	(ราชปุตฺต	+	กณฺ)	หมู่แห่งราชบุตร

	 	 	 ๑.๒.๑๑	 ตาปัจจัย		เช่น		ชนานํ		สมูโห		ชนตา.		(ชน	+	ตา)	หมู่ชน

	 	 	 ๑.๒.๑๒	 อายิตตฺตปัจจัย	เช่น	ธูโม	วิย	ทิสฺสตีติ	ธูมายิตตฺตํ.	(ธูม	+	อายิตตฺต)	ปรากฏเหมือน

ควันไฟ		

	 	 	 ๑.๒.๑๓		ลปัจจัย		เช่น		ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิตํ		ทุฏฺ€ุลฺลํ.		(ทุฏฺ€ุ	+	ล)	อาศัยไม่ดี

	 	 	 ๑.๒.๑๔	 อาลุปัจจัย	เช่น		อภิชฺฌา		อสฺส		ปกติ		อภิชฺฌาลุ.		(อภิชฺฌา	+	อาลุ)	ผู้มีอภิชฌาเป็น

ปกติ

	 	 	 ๑.๒.๑๕		กปัจจัย		เช่น		กุจฺฉิโต		สมโณ		สมณโก.		(สมณ	+	ก)	สมณะผู้น่าเกลียด

	 	 	 ๑.๒.๑๖	 ตฺตกปัจจัย		เช่น		กึ		ปริมาณมสฺสาติ		กิตฺตกํ.	(กึ	+	ตฺตก)	มีประมาณเท่าไร

	 	 	 ๑.๒.๑๗	 วนฺตุปัจจัย		เช่น		ยํ		ปริมาณมสฺสาติ		ยาวา.	(ย	+	วนฺตุ)	มีปริมาณเท่าใด

	 	 	 ๑.๒.๑๘		มยปัจจัย		เช่น		สุวณฺเณน		ปกตํ		สุวณฺณมยํ.		(สุวณฺณ	+	มย)	ถูกกระทำ	ด้วยทอง

	 	 ๑.๓	 วิเสสตัทธิต	 ตัทธิตที่ลงหลังคุณศัพท์	 รูปสำ	เร็จทำ	หน้าที่เป็นคุณศัพท์ชั้นวิเศษ	 และอติวิเศษ	 

มีปัจจัย	๕	ตัว	คือ		ตร,	ตม,	อิสิก,	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย

	 	 	 ๑.๓.๑			ตรปัจจัย		เช่น		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปตโร.		(ปาป	+	ตร)	ผู้เลวกว่า

	 	 	 ๑.๓.๒			ตมปัจจัย		เช่น		อติสเยน		ปาโปติ		ปาปตโม.		(ปาป	+	ตม)	ผู้เลวที่สุด

	 	 	 ๑.๓.๓			อิสิกปัจจัย		เช่น		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปิสิโก.		(ปาป	+	อิสิก)	ผู้เลวกว่า

	 	 	 ๑.๓.๔			อิยปัจจัย		เช่น		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปิโย.		(ปาป	+	อิย)	ผู้เลวกว่า

	 	 	 ๑.๓.๕			อิฏฺ€ปัจจัย		เช่น		อติสเยน		ปาโปติ		ปาปิฏฺโ€.		(ปาป	+	อิฏฺ€)	ผู้เลวที่สุด

	 	 ๑.๔		อัสสัตถิตัทธิต		ตัทธิตที่มี	“อสฺส	+	อตฺถิ”	หรือเรียกว่า	“ตทัสสัตถิตัทธิต”	มีปัจจัย	๑๒	ตัว	คือ		

วี,	โส,	อิล,	ว,	อาล,	สี,	อิก,	อี,	ร,	วนฺตุ,	มนฺตุ	และ	ณปัจจัย

	 	 	 ๑.๔.๑			วีปัจจัย		เช่น		เมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		เมธาวี.		(เมธา	+	วี)	ผู้มีปัญญา



858 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

	 	 	 ๑.๔.๒			โสปัจจัย		เช่น		สุเมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		สุเมธโส.		(สุเมธา	+	โส)	ผู้มีปัญญาดี

	 	 	 ๑.๔.๓			อิลปัจจัย		เช่น		ปิจฺฉํ		อสฺส		อตฺถีติ		ปิจฺฉิโล.		(ปิจฺฉ	+	อิล)	ต้นงิ้วป่าที่มียาง

	 	 	 ๑.๔.๔			วปัจจัย		เช่น		เกสา		อสฺส		อตฺถีติ		เกสโว.		(เกส	+	ว)	ฤาษีผู้มีผม

	 	 	 ๑.๔.๕		 อาลปัจจัย		เช่น		วาจา		อสฺส		อตฺถีติ		วาจาโล.	(วาจา	+	อาล)	ผู้มีวาจา

	 	 	 ๑.๔.๖			สีปัจจัย		เช่น		ตโป		อสฺส		อตฺถีติ		ตปสฺสี.	(ตป	+	สี)	ผู้มีตบะ

	 	 	 ๑.๔.๗			อิกปัจจัย		เช่น		ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑิโก.		(ทณฺฑ	+	อิก)	ผู้มีไม้เท้า

	 	 	 ๑.๔.๘			อีปัจจัย		เช่น		ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑี.		(ทณฺฑ	+	อี)	ผู้มีไม้เท้า

	 	 	 ๑.๔.๙			รปัจจัย		เช่น		มธุ		อสฺส		อตฺถีติ		มธุโร.		(มธุ	+	ร)	อันมีรสหวาน

	 	 	 ๑.๔.๑๐			วนฺตุปัจจัย		เช่น		คุโณ		อสฺส		อตฺถีติ		คุณวา.		(คุณ	+	วนฺตุ)	ผู้มีคุณ

	 	 	 ๑.๔.๑๑			มนฺตุปัจจัย		เช่น		สติ		อสฺส		อตฺถีติ		สติมา.		(สติ	+	มนฺตุ)	ผู้มีสติ

	 	 	 ๑.๔.๑๒			ณปัจจัย		เช่น		สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺโธ.		(สทฺธา	+	ณ)	ผู้มีศรัทธา

	 	 ๑.๕		สังขยาตัทธิต		ปัจจัยที่ลงในอรรถสังขยาตัทธิตมี	๖	ตัว		โดยเป็นปูรณสังขยา	มีปัจจัย	๕	ตัว	คือ		

ม,	ถ,	€,	ติย	และ	อีปัจจัย	แปลว่า	“ที่...”	และที่เป็นอเนกัตถสังขยามีปัจจัย	๑	ตัว	คือ	กปัจจัย	ดังนี้

	 	 	 ๑.๕.๑			มปัจจัย		เช่น		ปญฺจนฺนํ		ปูรโณ		ปญฺจโม.		(ปญฺจ	+	ม)	ที่ห้า

	 	 	 ๑.๕.๒			ถปัจจัย		เช่น		จตุนฺนํ		ปูรโณ		จตุตฺโถ.		(จตุ	+	ถ)	ที่สี่

	 	 	 ๑.๕.๓			€ปัจจัย		เช่น		ฉนฺนํ		ปูรโณ		ฉฏฺโ€.		(ฉ	+	€)	ที่หก

	 	 	 ๑.๕.๔			ติยปัจจัย		เช่น		ทฺวินฺนํ		ปูรโณ		ทุติโย.		(ทฺวิ	+	ติย)	ที่สอง

	 	 	 ๑.๕.๕			อีปัจจัย		เช่น		เอกาทสนฺนํ		ปูรณี		เอกาทสี.		(เอกาทส	+	อี)	ที่สิบเอ็ด

	 	 	 ๑.๕.๖			กปัจจัย		เช่น		เทฺวเยว		ทฺวิกํ.		(ทฺวิ	+	ก)	หมวดสอง

	 (๒)		ภาวตัทธิต	คือตัทธิตที่มี	“ภาว”ศัพท์	แปลว่า	“เป็นแดนเกิดของความรู้และศัพท์”	จะต้องสัมพันธ์กับฉัฏฐี

วิภัตติเสมอ	ในภาวตัทธิตนี้	มีปัจจัย	๗	ตัว	คือ	ณฺย,	ตฺต,	ตา,	ตฺตน,	เณยฺย,	ณ	และ	กณฺปัจจัย	ดังนี้

	 	 ๒.๑		ณฺยปัจจัย		เช่น		อโรคสฺส		ภาโว		อาโรคฺยํ.	(อโรค	+	ณฺย)	ความเป็นผู้ไม่มีโรค

	 	 ๒.๒		ตฺตปัจจัย		เช่น		รสฺสสฺส		ภาโว		รสฺสตฺตํ.	(รสฺส	+	ตฺต)	ความเป็นรัสสะ

	 	 ๒.๓		ตาปัจจัย		เช่น		อปฺปิจฺฉสฺส		ภาโว		อปฺปิจฺฉตา.	(อปฺปิจฺฉ	+	ตา)	ความเป็นแห่งผู้มีความมักน้อย

	 	 ๒.๔		ตฺตนปัจจัย		เช่น		ปุถุชฺชนสฺส		ภาโว		ปุถุชฺชนตฺตนํ.	(ปุถุชฺชน	+	ตฺตน)	ความเป็นปุถุชน

	 	 ๒.๕		เณยฺยปัจจัย		เช่น		สุจิสฺส		ภาโว		โสเจยฺยํ.	(สุจิ	+	เณยฺย)	ความเป็นผู้สะอาด

	 	 ๒.๖		ณปัจจัย		เช่น		สมคฺคานํ		ภาโว		สามคฺคี.	(สมคฺค	+	ณ	+	อี)	ความเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน
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	 	 ๒.๗		กณฺปัจจัย		เช่น		รมณียสฺส		ภาโว		รามณียกํ.	(รมณีย	+	กณฺ)	ความเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์

	 (๓)	อัพยยตัทธิต	 ปัจจัยที่ลงท้ายคำ	นาม	 รูปสำ	เร็จจะเป็นอัพยยศัพท์	 (นิบาต)	 ทั้งหมด	 จึงเรียกตัทธิตนี้ว่า	

อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว	คือ		กฺขตฺตุํ,		ธา,		ถา,		ถํ,		ชฺช,		ชฺชุ		และ	ตนปัจจัย	ดังนี้

	 	 ๓.๑		กฺขตฺตุํปัจจัยหลังจากสังขยาศัพท์	เช่น		เอกสฺมึ		วาเร		เอกกฺขตฺตุํ.	(เอก	+	กฺขตฺตุํ)	หนึ่งครั้ง

	 	 ๓.๒		ธาปัจจัยในอรรถวิภาคะ	(การจำ	แนก)		เช่น		ทฺวีหิ		วิภาเคหิ		ทฺวิธา.		(ทฺวิ	+	ธา)	สองส่วน

	 	 ๓.๓		ชฺฌํปัจจัยในอรรถวิภาคกโรติ	 (กระทำ	โดยส่วนการจำ	แนก)	 เช่น		 เอกธา		กโรตีติ	 	 เอกชฺฌํ.	

(เอก	+	ชฺฌํ)	กระทำ	โดยส่วนเดียว

	 	 ๓.๔	 โสปัจจัยในอรรถวิภาคะ	(การจำ	แนก)		เช่น		สุตฺเตน		วิภาเคน		สุตฺตโส.	(สุตฺต	+	โส)	โดยการ

จำ	แนกโดยสูตร

	 	 ๓.๕	 ถาปัจจัยหลังจากสัพพนามในอรรถกล่าวประการ		เช่น		โส		ปกาโร		ตถา.	(ต	+	ถ)	ประการน้ัน

	 	 ๓.๖	 ถตฺตาปัจจัยหลังจากสัพพนามในอรรถกล่าวประการ	 	 เช่น	 	 เตน	 	 ปกาเรน	 	 ตถตฺตา.	 (ต	 +	 

ถตฺตา)	โดยประการนั้น

	 	 ๓.๗		ถํปัจจัยหลังจาก	กึ	และอิมศัพท์	ในอรรถกล่าวประการ		เช่น		โก		ปกาโร		กถํ.		(กึ	+	ถํ)	

ประการใด,		อยํ		ปกาโร		อิตฺถํ.	(อิม	+	ถํ)	ประการนี้

	 	 ๓.๘		ชฺชปัจจัยหลังจากอิมศัพท์ในอรรถ	“กาล”		เช่น		อิมสฺมึ		ทิวเส		อชฺช.	(อิม	+	ชฺช)	ในวันนี้

	 	 ๓.๙			ชฺชุปัจจัยหลังจาก	สมาน	และอปรศัพท์	ในอรรถ	“กาล”		เช่น		สมาเน		กาเล		สชฺชุ.	(สมาน	+	ชฺชุ)	 

ในกาลมีอยู่,		อปรสฺมึ		ทิวเส		อปรชฺชุ.	(อปร	+	ชฺชุ)	ในวันอื่นอีก

	 	 ๓.๑๐		ตนปัจจัยหลังจากนิบาต	ในอรรถ	“มีอยู่”		 เช่น		อชฺช		ภวา		อชฺชตนี.	 (อชฺช	+	ตน	+	อี)	 

มีอยู่ในวันนี้		

 

ฆ. จุดประสงค์ในการศึกษาตัทธิต

	 ๑.		รู้จักวิธีการสร้างคำ	ศัพท์ที่มีนามกับปัจจัจเป็นองค์ประกอบ	

	 ๒.		สามารถบอกความแตกต่าง	อันเป็นลักษณะสำ	คัญในทางเชิงโครงสร้างของนามประเภทอื่น	ๆ 	กับตัทธิต- 

นาม	ว่ามีโครงสร้างต่างกันอย่างไร

	 ๓.		สามารถจำ	แนกได้ว่ามีคำ	นามกี่ประเภท	ที่สามารถนำ	มาเป็นฐานในการสร้างคำ	นามตัทธิตได้

	 ๔.	 เรียนรู้เรื่องปัจจัยในตัทธิตนาม	คำ	ศัพท์	และความหมายของคำ	ศัพท์ที่นำ	มาใช้แทนปัจจัย



 ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตานํ อรหนฺตานเมว  โส

 วิสโย  โหติ  ตํ  ตสฺมา สกฺกจฺจํ  สมฺปฏิจฺฉถ.

              (สทฺทนีติ.สุตฺต.สูตรที่	๘๖๔)

ตัทธิตนัยนั้นเป็นวิสัยของเหล่าพระอรหันต์	 ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณแล้ว

เท่านั้น	ดังนั้น	ขอเชิญท่านทั้งหลายน้อมรับตัทธิตนัยนั้นโดยเคารพเถิด
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๕.๑ อปัจจตัทธิต

 อปัจจตัทธิต คือตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับโคตร	ตระกูล	 เหล่ากอ	บุตร	มีวิเคราะห์ว่า	 “น	ปตติ	น	ฉิชฺชติ	 วํโส		 

เอเตนาติ		อปจฺจ”ํ	แปลว่า	ตระกูลย่อมไม่ตกไป	คือไม่ขาดสูญ	ด้วยบุตรนี้	เพราะเหตุนั้น	บุตรนี้	ชื่อว่าอปัจจะ	ในอปัจจ-

ตัทธิตนี้	มีปัจจัย	๙	ตัว	คือ		ณ,	ณายน,	ณาน,	เณยฺย,	ณิ,	ณิก,	ณฺย,	ณว	และ	เณรปัจจัย	รูปสำ	เร็จเป็นนามนาม

๓๖๑. วา  ณ’ปจฺเจ.

 ณ	อ.ณปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ลิงฺคมฺหา	จากลิงค์		อปจฺเจ	ในอรรถ“อปจฺจ”		วา	บ้าง.

	 (ลง	ณปัจจัย	เบื้องหลังจากลิงค์	ในอรรถ	“อปจฺจ	=	ลูก,	เหล่ากอ”	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	วา,	ณ,	อปจฺเจ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

๓๖๒. ธาตุลิงฺเคหิ  ปรา  ปจฺจยา.

 ปจฺจยา	อ.วิภัตติและปัจจัย	ท.		โหนฺติ	ย่อมลง		ปรา	เป็นเบื้องหลัง		ธาตุลิงฺเคหิ	จากธาตุและลิงค์	ท.

	 (ลงวิภัตติและปัจจัยหลังจากธาตุและลิงค์)	 	

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	ปริภาสาสูตร.

	 คำ	ว่า	 “ปัจจัย”	หมายความว่าเป็นแดนให้ทราบเนื้อความของบทที่ถูกลบไป	หรือเป็นเหตุให้ทราบเนื้อความ	

ของบทที่ถูกลบไป	มีวิเคราะห์ว่า	“ปฏิจฺจ		เอตสฺมา		อตฺโถ		เอตีติ		ปจฺจโย”.		(ปติ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ)	 

แปลว่า	 อ.เนื้อความ	 (มี	 อปัจจะ	 เป็นต้น)	 อาศัยแล้ว	 จาก	ณ	 เป็นต้นนี้	 ย่อมเป็นไป	 เพราะเหตุนั้น	 อ.ณ	 เป็นต้นนี้	 

ชื่อว่าปัจจัย.	หรือวิเคราะห์ว่า	“ปตียนฺติ		อเนน		อตฺถาติ		ปจฺจโย”.		แปลว่า	อ.เนื้อความ	ท.	(มี	อปัจจะ	เป็นต้น)	ย่อม

ถูกรู้	ด้วย	ณ	เป็นต้นนี้	เพราะเหตุนั้น	อ.ณ	เป็นต้นนี้	ชื่อว่าปัจจัย.	

	 สำ	หรับ	ปัจจัยในสูตรนี้	หมายถึง	วิภัตติและปัจจัย	มีวิเคราะห์ว่า	“วิภตฺติ	จ	ปจฺจโย	จ	ปจฺจยา”		วิภัตติด้วย	

ปัจจัยด้วย	ชื่อว่าปจฺจย,		มาจาก	“วิภตฺติ	+	ปจฺจย”	เป็นทวันทสมาส	รูปสำ	เร็จแล้ว	ทำ	เป็นเอกเสส	เหลือศัพท์หลัง	เพียง

ศัพท์เดียว	คือ	ปจฺจย	ได้แก่วิภัตติและปัจจัย	มีปริภาสาว่า	“ปกตี		ลิงฺคธาเตฺวว		วิภตฺติปจฺจยา		ปน		ปจฺจโย”	แปล

ว่า	ลิงค์และธาตุ	ชื่อว่าปกติ	ส่วน	วิภัตติและปัจจัย	ชื่อว่าปัจจัย	ฉะนั้น	ท่านจึงกำ	หนดว่า	หลังจากธาตุ	ให้ลงวิภัตติและ

ปัจจัย	ส่วนหลังจากลิงค์หรือนาม	ก็ให้ลงวิภัตติและปัจจัยเช่นเดียวกัน
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๓๖๓. เตสํ  โณ  โลปํ.

 โณ	 อ.ณฺอนุพันธ์	 	 เตสํ  (ตทฺธิตปฺปจฺจยานํ)	 แห่งตัทธิตปัจจัย	 ท.	 เหล่านั้น	 	 อาปชฺชเต	 ย่อมถึง	 	 โลปํ  

ซึ่งการลบ.

	 (ลบ	ณฺอนุพันธ์	แห่งตัทธิตปัจจัย)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	โลปวิธิสูตร.

อนุพันธ์ (ตัทธิตอนุพันธ์)

 อนุพันธ์ คืออักษรที่จะต้องถูกลบไปแน่นอน	 ไม่มีการประกอบใช้ในบาลี	 ดังมีคำ	กล่าวที่ว่า	 “อปฺปโยคี	 

อนุพนฺโธ”	และเมื่อลบไปแล้ว	มีผลทำ	ให้มีการวุทธิสระหน้าในกรณีที่ไม่มีสังโยคเป็นที่สุด	ในตัทธิต	มีตัวเดียว	คือ	ณฺ

อนุพันธ์	มีปัจจัย		๑๐	ตัว	ได้แก่		ณ,	ณายน,	ณาน,	เณยฺย,	ณิ,	ณิก,	ณฺย,	ณว,	เณร	และ	กณฺปัจจัย	ดังนี้

	 (๑)		ณปัจจัย	 -	วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€.	(วสิฏฺ€	+	ณ)	(๓๖๑.	วา	ณปจฺเจ)

	 	 	 -	กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ.	(กสาว	+	ณ)	(๓๗๖.	ณ	ราคา	เตน	รตฺตํ	ตสฺเสทมญฺญตฺเถสุ	จ) 

	 	 	 -	มนุสฺสานํ		สมูโห		มานุสฺโส.	(มนุสฺส	+	ณ)	(๓๗๙.	สมูหตฺเถ	กณฺณา)

	 	 	 -	วิสมสฺส		ภาโว		เวสมํ.	(วิสม	+	ณ)	(๓๘๘.	ณ	วิสมาทีหิ)

	 	 	 -	สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺโธ,		ปุริโส.		(สทฺธา	+	ณ)	(๔๐๕.	สทฺธาทิโต	ณ)

	 (๒)	ณายนปัจจัย	-	วจฺฉสฺส		อปจฺจํ		วจฺฉายโน.		(วจฺฉ	+	ณายน)	(๓๖๖.	ณายนณาน	วจฺฉาทิโต)

	 (๓)	 ณานปัจจัย	 -	วจฺฉสฺส		อปจฺจํ		วจฺฉาโน.		(วจฺฉ	+	ณาน)	(๓๖๖.	ณายนณาน	วจฺฉาทิโต)

	 (๔)	 เณยฺยปัจจัย	-	กตฺติกาย		อปจฺจํ		กตฺติเกยฺโย.	(กตฺติกา	+	เณยฺย)	(๓๖๗.	เณยฺโย	กตฺติกาทีหิ)

	 	 	 -	สุจิสฺส		ภาโว		โสเจยฺยํ.	(สุจิ	+	เณยฺย)	(๓๘๗.	ตุศัพท์ในสูตร	“ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ”)

	 (๕)	 ณิปัจจัย	 -	ทกฺขสฺส		อปจฺจํ		ทกฺขิ.		(ทกฺข	+	ณิ)	(๓๖๘.	อโต	ณิ	วา)

	 (๖)	 ณิกปัจจัย	 -	สกฺยปุตฺตสฺส	ปุตฺโต	สกฺยปุตฺติโก.	(สกฺยปุตฺต+ณิก)	(๓๖๘.	วาศัพท์ในสูตร	“อโต	ณิ	วา”) 

	 	 	 -	ติเลน	สํสฏฺ€ํ	 เตลิกํ,	 โภชนํ.	 (ติล	+	ณิก)	 (๓๗๓.	 เยน	วา	สํสฏฺ€ํ	ตรติ	 จรติ	 วหติ	 

ณิโก)

	 	 	 -	 วินยมธีเตติ	 	 เวนยิโก.	 (วินย	 +	 ณิก)	 (๓๗๔.	 ตมธีเต	 เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยค-

สิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ	จ)

	 (๗)	ณฺยปัจจัย	 -	อทิติยา		ปุตฺโต		อาทิจฺโจ.	(อทิติ	+	ณฺย)	(๓๖๘.	วาศัพท์ในสูตร	“อโต	ณิ	วา”)

	 	 	 -	อโรคสฺส		ภาโว		อาโรคฺยํ.	(อโรค	+	ณฺย)	(๓๘๗.	ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ)
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	 (๘)	ณวปัจจัย	 -	อุปคุสฺส		อปจฺจํ		โอปคโว.	(อุปคุ	+	ณว)	(๓๗๑.	ณโวปคฺวาทีหิ)

	 (๙)	 เณรปัจจัย	 -	วิธวาย		อปจฺจํ		เวธเวโร.	(วิธวา	+	เณร)	(๓๗๒.	เณร	วิธวาทิโต)

	 (๑๐)	กณฺปัจจัย	 -	ราชปุตฺตานํ		สมูโห		ราชปุตฺตโก.	(ราชปุตฺต	+	กณฺ)	(๓๗๙.	สมูหตฺเถ	กณฺณา)

	 	 	 -	รมณียสฺส		ภาโว		รามณียกํ.	(รมณีย	+	กณฺ)	(๓๘๙.	รมณียาทิโต	กณฺ)

๓๖๔. วุทฺธ’าทิ-สรสฺส  วา’สํโยคนฺตสฺส  สเณ  จ.

 สเณ  (ปจฺจเย) ในเพราะปัจจัย	อันเป็นไปกับด้วย	ณฺ	อนุพันธ์		วุทฺธิ	อ.การทำ	วุทธิ		อาทิสรสฺส  วา	แห่งสระ

เบื้องแรกด้วย		อสํโยคนฺตสฺส	อันไม่มีสังโยคเป็นที่สุด		โหติ	ย่อมมี		จ	ห้ามทำ	วุทธิบ้าง.

	 (เพราะปัจจัยที่มี	ณฺ	อนุพันธ์	วุทธิสระเบื้องแรกที่ไม่มีสังโยคเป็นที่สุด	ห้ามวุทธิบ้าง)

	 สูตรนี้มี	 ๖	 บท	 คือ	 วุทฺธิ,	 อาทิสรสฺส,	 วา,	 อสํโยคนฺตสฺส,	 สเณ,	 จ.	 	 เป็น	 วุทธิวิธิสูตร.  จศัพท์ :	 ม ี

อรรถ	นิวตฺตาปนาวธารณ	ห้ามการทำ	วุทธิบ้าง	 เช่น	 อุฬุมฺเปน	ตรตีติ	 โอฬุมฺปิโก	 อุฬุมฺปิโก	 วา.	 (อุฬุมฺป	+	ณิก)	 

หรือมีอรรถ	วาจาสิลิฏฺ€	เพียงทำ	คำ	พูดให้สละสลวยเท่านั้น.

วาศัพท์ มีอรรถ ววัตถิตวิภาสา แสดง ๓ วิธี คือ

	 (๑)	 นิจฺจวิธิ		วิธีที่มีการวุทธิแน่นอน	เช่น		วาสิฏฺโ€.	(วสิฏฺ€	+	ณ)

	 (๒)	อนิจฺจวิธิ		วิธีที่มีการวุทธิบ้าง	ไม่วุทธิบ้าง	เช่น		โอฬุมฺปิโก,	อุฬุมฺปิโก.	(อุฬุมฺป	+	ณิก)	 	

	 (๓)	 อสนฺตวิธิ		วิธีที่ไม่มีการวุทธิ	เช่น		นีลํ.	(นีล	+	ณ),		ปีตํ.	(ปีต	+	ณ)	เป็นต้น

๓๖๕. อยุวณฺณานญฺ’จ’าโย  วุทฺธี.

 อาโย	อ.อา	 เอ	และโอ	ท.		วุทฺธี	 เป็นวุทธิ	 	อยุวณฺณานํ	ของ	ออักษร	อิวัณณะ	และอุวัณณะ	ท.		โหนฺติ  

ย่อมมี.

	 (วุทธิ	อ	เป็น	อา,	อิวัณณะ	เป็น	เอ	และอุวัณณะ	เป็น	โอ)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	อยุวณฺณานํ,	จ,	อาโย,	วุทฺธี.		เป็น	ปริภาสาสูตร	กล่าวกำ	หนดวิธีการทำ	วุทธิ	เนื่องจากสูตร	

“วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ”	ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้วุทธิสระอะไรเป็นสระอะไรบ้าง	สูตรนี้จึงระบุเป็นเจาะจงว่า	ให้ 

วุทธิ	“อ	เป็น	อา,	อิ	หรือ	อี	เป็น	เอ	และ	อุ	หรือ	อู	เป็น	โอ”	เพื่อความชัดเจนในวิธีการทำ	ตัวรูป.		จศัพท์	:	มีอรรถ	

สมฺปิณฺฑน	รวบรวมการไม่ทำ	วุทธิ		อีกอย่างหนึ่งมีอรรถ	นิวตฺตาปนาวธารณ	ห้ามการทำ	วุทธิซ้ำ	อีก.
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วิ.	 วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€.		(วสิฏฺ€	+	ณ)

	 อ.เหล่ากอ	ของนายวาสิฏฐะ	ชื่อว่าวสิฏฺ€.	(เหล่ากอของวสิฏฐะ)

ทำ	ตัวรูป	วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ		วาสิฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วสิฏฺ€	+	อปจฺจ

	 หลัง	วสิฏฺ€	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 วสิฏฺ€	+	ส,		อปจฺจ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 วสิฏฺ€	+	สฺ-ส,		อปจฺจ	 =	สาคโม	เส.	 	

	 หลัง	อปจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วสิฏฺ€สฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 วสิฏฺ€สฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 วสิฏฺ€สฺส,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วสิฏฺ€สฺส,		อปจฺจฺ		อ		+	อํ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 วสิฏฺ€สฺส,		อปจฺจํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อปจฺจํ	อ.เหล่ากอ		วสิฏฺ€สฺส	ของนายวสิฏฐะ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้	

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 วสิฏฺ€สฺส		ณ		อปจฺจํ		 =	วา	ณปจฺเจ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วสิฏฺ€	+	ส,		ณ,		อปจฺจ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วสิฏฺ€		ณ		อปจฺจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อปจฺจศัพท์	 วสิฏฺ€		ณ		อปจฺจ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 วสิฏฺ€		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 วสิฏฺ€		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 วฺ		อ		สิฏฺ€		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อ	เป็น	อา	 วฺ		อ	 	อา		สิฏฺ€		อ	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 วฺ		อา		สิฏฺ€ฺ		อ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วฺ		อา		สิฏฺ€ฺ		อ		อ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 วาสิฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	วาสิฏฺ€	เป็นนาม	 วาสิฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	วาสิฏฺฐ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วาสิฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วาสิฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 วาสิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ			 วาสิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วาสิฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วาสิฏฺโ€.	(เหล่ากอของนายวสิฏฐะ)

วิ.	 ภารทฺวาชสฺส		ปุตฺโต		ภารทฺวาโช.		(ภารทฺวาช	+	ณ)

	 อ.บุตร	ของภารทวาชะ	ชื่อว่าภารทฺวาช.	(บุตรของภารทวาชะ)

วิ.	 เวสามิตฺตสฺส		ปุตฺโต		เวสามิตฺโต.		(เวสามิตฺต	+	ณ)

	 อ.บุตร	ของเวสามิตตะ	ชื่อว่าเวสามิตฺต.	(บุตรของเวสามิตร)

วิ.	 โคตมสฺส		ปุตฺโต		โคตโม.		(โคตม	+	ณ)

	 อ.บุตร	ของโคดม	ชื่อว่าโคตม.	(บุตรของโคดม)

วิ.	 วสุเทวสฺส		อปจฺจํ		วาสุเทโว.		(วสุเทว	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของวสุเทพ	ชื่อว่าวาสุเทว.	(เหล่ากอของวสุเทพ)

วิ.	 พลเทวสฺส		อปจฺจํ		พาลเทโว.		(พลเทว	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของพลเทพ	ชื่อว่าพาลเทว.	(เหล่ากอของพลเทพ)

๓๖๖. ณายน-ณาน  วจฺฉาทิโต.

 ณายนณาน	อ.ณายน	และณานปัจจัย	ท.		โหนฺติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		วจฺฉาทิโต (สทฺทคณโต)   

จากหมู่ศัพท์	มี	วจฺฉ	เป็นต้น		อปจฺเจ	ในอรรถอปัจจะ		วา	บ้าง.

	 (ลง	ณายน	และณานปัจจัย	หลังจากหมู่ศัพท์มี	วจฺฉ	เป็นต้น	ในอรรถอปัจจะ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 วจฺฉสฺส		อปจฺจํ		วจฺฉายโน,		วจฺฉาโน.		(วจฺฉ	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.เหล่ากอ	ของวัจฉะ	ชื่อว่าวจฺฉายน,	วจฺฉาน.	(เหล่ากอของวัจฉะ)

วิ.	 กจฺจสฺส		ปุตฺโต		กจฺจายโน,		กจฺจาโน.		(กจฺจ	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของกัจจะ	ชื่อว่ากจฺจายน,	กจฺจาน.	(บุตรของกัจจะ,	พระกัจจายนะ)

ทำ	ตัวรูป	กจฺจสฺส		ปุตฺโต		กจฺจายโน	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กจฺจ	+	ปุตฺต

	 หลัง	กจฺจ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 กจฺจ	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 กจฺจ	+	สฺ-ส,		ปุตฺต	 =	สาคโม	เส.
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	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กจฺจสฺส,		ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กจฺจสฺส,		ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 กจฺจสฺส,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กจฺจสฺส,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กจฺจสฺส,		ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		กจฺจสฺส	ของกัจจะ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณายนปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 กจฺจสฺส		ณายน		ปุตฺโต	 =	ณายนณาน	วจฺฉาทิโต.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 กจฺจ	+	ส,	ณายน,	ปุตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กจฺจ		ณายน		ปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปุตฺตศัพท์	 กจฺจ		ณายน		ปุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อา	 กจฺจ		ณฺ		อายน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 กจฺจ		ณฺ		อายน	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 กจฺจฺ		อ		อายน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กจฺจฺ		อ		อายน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 กจฺจายน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กจฺจายน	เป็นนาม	 กจฺจายน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กจฺจายน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กจฺจายน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กจฺจายน	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 กจฺจายนฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กจฺจายนฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กจฺจายโน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กจฺจายโน.	(ลูกของกัจจะ,	พระกัจจายนะ)

วิ.	 โมคฺคลฺลิยา		ปุตฺโต		โมคฺคลฺลายโน,		โมคฺคลฺลาโน.		(โมคฺคลฺลี	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของนางโมคคัลลี	ชื่อว่าโมคฺคลฺลายน,	โมคฺคลฺลาน.	(บุตรของนางโมคคัลลี,	พระโมคคัลลานะ)

ทำ	ตัวรูป	โมคฺคลฺลิยา		ปุตฺโต		โมคฺคลฺลาโน	 ศัพท์เดิมคือ	 =	โมคฺคลฺลี	+	ปุตฺต

	 หลัง	โมคฺคลฺลี	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 โมคฺคลฺลี	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.
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	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อี	 โมคฺคลฺลฺ		อี	+	ส,	ปุตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสวิภัตติ	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 โมคฺคลฺลฺ		อี	 	อิ	+	ส,	ปุตฺต	 =	อโฆ	รสฺสเมกวจนฯ

	 ตั้ง	อิ	ชื่อ	ป	 	 โมคฺคลฺลฺ		อิ		ป	+	ส,	ปุตฺต	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อี	ที่ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 โมคฺคลฺลฺ		อิ	+	ส	 	ยา,	ปุตฺต		=	ปโต	ยา.	

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ โมคฺคลฺลิยา,		ปุตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โมคฺคลฺลิยา,	ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 โมคฺคลฺลิยา,	ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 โมคฺคลฺลิยา,	ปุตฺตฺ		อ	+โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โมคฺคลฺลิยา,	ปุตฺตฺ		อ	+โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โมคฺคลฺลิยา,	ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		โมคฺคลฺลิยา	ของนางโมคคัลลี		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณานปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 โโมคฺคลฺลิยา,		ณาน		ปุตฺโต	 =	ณายนณาน	วจฺฉาทิโต.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 โมคฺคลฺลี+	ส,	ณาน,	ปุตฺต+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 โมคฺคลฺลี		ณาน		ปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปุตฺตศัพท์	 โมคฺคลฺลี		ณาน		ปุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อา	 โมคฺคลฺลี		ณฺ		อาน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 โมคฺคลฺลี		ณฺ		อาน	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อี	 โมคฺคลฺลฺ		อี		อาน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โมคฺคลฺลฺ		อี		อาน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 โมคฺคลฺลาน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	โมคฺคลฺลาน	เป็นนาม	 โมคฺคลฺลาน	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	โมคฺคลฺลาน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โมคฺคลฺลาน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 โมคฺคลฺลาน	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 โมคฺคลฺลานฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โมคฺคลฺลานฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โมคฺคลฺลาโน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โมคฺคลฺลาโน.	(บุตรของนางโมคคัลลี,	พระโมคคัลลานะ)
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วิ.	 อคฺคิเวสฺสสฺส		ปุตฺโต		อคฺคิเวสฺสายโน,		อคฺคิเวสฺสาโน.		(อคฺคิเวสฺส	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของอัคคิเวสสะ	ชื่อว่าอคฺคิเวสฺสายน,	อคฺคิเวสฺสาน.	(บุตรของอัคคิเวสสะ)

วิ.	 กณฺหสฺส		ปุตฺโต		กณฺหายโน,		กณฺหาโน.		(กณฺห	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของกัณหะ	ชื่อว่ากณฺหายน,	กณฺหาน.	(บุตรของกัณหะ)

วิ.	 สกฏสฺส		ปุตฺโต		สากฏายโน,		สากฏาโน.		(สกฏ	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของสกฏะ	ชื่อว่าสากฏายน,	สากฏาน.	(บุตรของสากฏะ)

วิ.	 มุญฺจสฺส		ปุตฺโต		มุญฺจายโน,		มุญฺจาโน.		(มุญฺจ	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของมุญจะ	ชื่อว่ามุญฺจายน,	มุญฺจาน.	(บุตรของมุญจะ)

วิ.	 กุญฺชสฺส		ปุตฺโต		กุญฺชายโน,		กุญฺชาโน.		(กุญฺช	+	ณายน,	ณาน)

	 อ.บุตร	ของกุญชะ	ชื่อว่ากุญฺชายน,	กุญฺชาน.	(บุตรของกุญชะ)

๓๖๗. เณยฺโย  กตฺติกาทีหิ.

 เณยฺโย	อ.เณยฺยปัจจัย	โหติ	ย่อมลง	ปรํ	ในเบื้องหลัง	กตฺติกาทีหิ (อิตฺถิลิงฺคสทฺเทหิ)	จากศัพท์อิตถีลิงค์	ท.	

อันเหมือน	กตฺติกาศัพท์		อปจฺเจ	ในอรรถอปัจจะ		วา	บ้าง.

	 (ลง	เณยฺยปัจจัย	หลังจากศัพท์อิตถีลิงค์อันเหมือนกับ	กตฺติกาศัพท์	ในอรรถอปัจจะ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 กตฺติกาย		อปจฺจํ		กตฺติเกยฺโย.		(กตฺติกา	+	เณยฺย)

	 อ.เหล่ากอ	ของกัตติกาเทพธิดา	ชื่อว่ากตฺติเกยฺย.	(เหล่ากอของกัตติกาเทพธิดา,	กัตติเกยยเทพบุตร)

ทำ	ตัวรูป	กตฺติกาย		อปจฺจํ		กตฺติเกยฺโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กตฺติกา	+	อปจฺจ

	 หลัง	กตฺติกา	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 กตฺติกา	+	ส,		อปจฺจ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อา	 กตฺติกฺ		อา	+	ส,		อปจฺจ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 กตฺติกฺ		อา	+	ส,		อปจฺจ	=	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	อาย	 กตฺติกฺ		อา	+	ส	 	อาย,	อปจฺจ	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กตฺติกฺ		อา	+	อาย,		อปจฺจ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 กตฺติกาย,		อปจฺจ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อปจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กตฺติกาย,		อปจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กตฺติกาย,		อปจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 กตฺติกาย,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กตฺติกาย,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กตฺติกาย,		อปจฺจํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		กตฺติกาย	ของกัตติกาเทพธิดา		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	เณยฺยปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 กตฺติกาย		เณยฺย		อปจฺจํ	=	เณยฺโย	กตฺติกาทีหิ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 กตฺติกา+	ส,	เณยฺย,	อปจฺจ+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กตฺติกา		เณยฺย		อปจฺจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อปจฺจศัพท์	 กตฺติกา		เณยฺย		อปจฺจ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	เอ	 กตฺติกา		ณฺ		เอยฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 กตฺติกา		ณฺ		เอยฺย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อา	 กตฺติกฺ		อา		เอยฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กตฺติกฺ		อา		เอยฺย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 กตฺติเกยฺย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กตฺติเกยฺย	เป็นนาม	 กตฺติเกยฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กตฺติเกยฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กตฺติเกยฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กตฺติเกยฺย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 กตฺติเกยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กตฺติเกยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กตฺติเกยฺโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กตฺติเกยฺโย.	(เหล่ากอของกัตติกาเทพธิดา,	กัตติเกยยเทพบุตร)

วิ.	 วินตาย		อปจฺจํ		เวนเตยฺโย.		(วินตา	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของแม่ครุฑ	ชื่อว่าเวนเตยฺย.	(เหล่ากอของแม่ครุฑ)

วิ.	 โรหิณิยา		ปุตฺโต		โรหิเณยฺโย.		(โรหิณี	+	เณยฺย)

	 อ.บุตร	ของโรหิณีเทพธิดา	ชื่อว่าโรหิเณยฺย.	(บุตรของโรหิณีเทพธิดา)
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วิ.	 คงฺคาย		อปจฺจํ		คงฺเคยฺโย.		(คงฺคา	+	เณยฺย)

	 อ.เหล่ากอ	แห่งคงคาเทวี	ชื่อว่าคงฺเคยฺย.	(เหล่ากอคงคาเทวี)

วิ.	 ภคินิยา		ปุตฺโต		ภาคิเนยฺโย.		(ภคินี	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.บุตร	ของน้องสาว	ชื่อว่าภาคิเนยฺย.	(บุตรของน้องสาว,	หลาน)

ทำ	ตัวรูป	ภคินิยา		ปุตฺโต		ภาคิเนยฺโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ภคินี	+	ปุตฺต

	 หลัง	ภคินี	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ภคินี	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อี	 ภคินฺ		อี	+	ส,		ปุตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะเอกวจนะวิภัตติ	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 ภคินฺ		อี	 	อิ	+	ส,	ปุตฺต=	อโฆ	รสฺสเมกวจนโยสฺปิ	จ.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 ภคินฺ		อิ		ป	+	ส,		ปุตฺต	=	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 ภคินฺ		อิ	+	ส	 	ยา,	ปุตฺต	 =	ปโต	ยา.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ภคินิยา,		ปุตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ภคินิยา,		ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ภคินิยา,		ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ภคินิยา,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ภคินิยา,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ภคินิยา,		ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ภคินิยา	ของน้องสาว		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	เณยฺยปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 ภคินิยา		เณยฺย		ปุตฺโต	 =	เณยฺโย	กตฺติกาทีหิ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ภคินี	+	สิ,	เณยฺย,	ปุตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ภคินี		เณยฺย		ปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปุตฺตศัพท์	 ภคินี		เณยฺย		ปุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	เอ	 ภคินี		ณฺ		เอยฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 ภคินี		ณฺ		เอยฺย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	ภฺ	ออกจากสระ	อ	 ภฺ		อ		คินี		เอยฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิสระเบื้องต้น		 ภฺ		อ	 	อา		คินี		เอยฺย	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อี	 ภฺ		อา		คินฺ		อี		เอยฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ภฺ		อา		คินฺ		อี		เอยฺย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ		 ภาคิเนยฺย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ภาคิเนยฺย	เป็นนาม	 ภาคิเนยฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ภาคิเนยฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ภาคิเนยฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ภาคิเนยฺย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ภาคิเนยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ภาคิเนยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ภาคิเนยฺโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ภาคิเนยฺโย.	(บุตรของน้องสาว,	หลาน)

วิ.	 นทิยา		ปุตฺโต		นาเทยฺโย.		(นที	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.บุตร	ของนางนที	ชื่อว่านาเทยฺย.	(บุตรของนางนที)

วิ.	 อนฺติยา		ปุตฺโต		อนฺเตยฺโย.		(อนฺตี	+	เณยฺย)

	 อ.บุตร	ของพี่สาวใหญ่	ชื่อว่าอนฺเตยฺย.	(บุตรของพี่สาวใหญ่)

วิ.	 อหิยา		ปุตฺโต		อาเหยฺโย.		(อหิ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.ลูก	ของแม่งู		ชื่อว่าอาเหยฺย.	(ลูกของแม่งู)

วิ.	 กปิยา		ปุตฺโต		กาเปยฺโย.		(กปิ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.ลูก	ของแม่ลิง	ชื่อว่ากาเปยฺย.	(ลูกของแม่ลิง)

วิ.	 สุจิยา		อปจฺจํ		โสเจยฺโย.		(สุจิ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ)

	 อ.เหล่ากอ	ของหญิงซักผ้า	ชื่อว่าโสเจยฺย.	(เหล่ากอของหญิงซักผ้า)

วิ.	 พาลาย		อปจฺจํ		พาเลยฺโย.		(พาลา	+	เณยฺย)

	 อ.เหล่ากอ	ของหญิงเขลา	ชื่อว่าพาเลยฺย.	(เหล่ากอของหญิงเขลา)

๓๖๘. อโต  ณิ  วา.

 ณิ	 อ.ณิปัจจัย	 	 โหติ	 ย่อมลง	 	 ปรํ	 ในเบื้องหลัง	 	 ลิงฺคมฺหา	 จากลิงค์	 	 อโต	 อันเป็นอการันต์	 	 อปจฺเจ  

ในอรรถอปัจจะ		วา	ด้วย.

	 (ลง	ณิปัจจัยหลังจากลิงค์อันเป็นอการันต์	ในอรรถอปัจจะ)
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	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  วาศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมการลง	ณิก	และณฺยปัจจัย			

ในอรรถอปัจจะ	 เช่น	 สกฺยปุตฺตสฺส	 ปุตฺโต	 สกฺยปุตฺติโก	 (สกฺยปุตฺต+ณิก),	 อทิติยา	 ปุตฺโต	 อาทิจฺโจ	 (อทิติ+ณฺย)	

เป็นต้น.

วิ.	 ทกฺขสฺส		อปจฺจํ		ทกฺขิ.		(ทกฺข	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของฤษีชื่อว่าทักขะ	ชื่อว่าทกฺขิ.	(เหล่ากอของฤษีชื่อว่าทักขะ,	เหล่ากอของคนฉลาด)

วิ.	 โทณสฺส		อปจฺจํ		โทณิ.		(โทณ	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของโทณะ	ชื่อว่าโทณิ.	(เหล่ากอของโทณะ)

วิ.	 วาสวสฺส		อปจฺจํ		วาสวิ.		(วาสว	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของวาสวะ	ชื่อว่าวาสวิ.	(เหล่ากอของวาสวะ)

วิ.	 สกฺยปุตฺตสฺส		อปจฺจํ		สกฺยปุตฺติ.		(สกฺยปุตฺต	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของศากยบุตร	ชื่อว่าสกฺยปุตฺติ.	(เหล่ากอของศากยบุตร)

วิ.	 นาฏปุตฺตสฺส		อปจฺจํ		นาฏปุตฺติ.		(นาฏปุตฺต	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของนาฏบุตร	ชื่อว่านาฏปุตฺติ.	(เหล่ากอของนาฏบุตร)

วิ.	 ทาสปุตฺตสฺส		อปจฺจํ		ทาสปุตฺติ.		(ทาสปุตฺต	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของทาสบุตร	ชื่อว่าทาสปุตฺติ.	(เหล่ากอของทาสบุตร)

วิ.	 ทาสรถสฺส		อปจฺจํ		ทาสรถิ.		(ทาสรถ	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของทาสรถ	ชื่อว่าทาสรถิ.	(เหล่ากอของทาสรถ)

วิ.	 วรุณสฺส		อปจฺจํ		วารุณิ.		(วรุณ	+	ณิ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของวรุณ	ชื่อว่าวารุณิ.	(เหล่ากอของวรุณ)

วิ.	 กณฺฑสฺส		อปจฺจํ		กณฺฑิ.		(กณฺฑ	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของกัณฑะ	ชื่อว่ากณฺฑิ.	(เหล่ากอของกัณฑะ)

วิ.	 พลเทวสฺส		อปจฺจํ		พาลเทวิ.	(พลเทว	+	ณิ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของพลเทพ	ชื่อว่าพาลเทวิ.	(เหล่ากอของพลเทพ)

วิ.	 ปวกสฺส		อปจฺจํ		ปาวกิ.		(ปวก	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของปวกะ	ชื่อว่าปาวกิ.	(เหล่ากอของปวกะ)

วิ.	 ชินทตฺตสฺส		อปจฺจํ		ชินทตฺติ.		(ชินทตฺต	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของชินทัตตะ	ชื่อว่าชินทตฺติ.	(เหล่ากอของชินทัตตะ)
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วิ.	 สุทฺโธทนสฺส		อปจฺจํ		สุทฺโธทนิ.		(สุทฺโธทน	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของพระเจ้าสุทโธทนะ	ชื่อว่าสุทโธทนิ.	(เหล่ากอของพระเจ้าสุทโธทนะ,พระนามของพระพุทธเจ้า)

ทำ	ตัวรูป	สุทฺโธทนสฺส		อปจฺจํ		สุทฺโธทนิ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สุทฺโธทน	+	อปจฺจ

	 หลัง	สุทฺโธทน	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สุทฺโธทน	+	ส,		อปจฺจ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สุทฺโธทน	+	สฺ-ส,	อปจฺจ	=	สาคโม	เส.

	 หลัง	อปจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุทฺโธทนสฺส,	อปจฺจ	+	สิ	=	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สุทฺโธทนสฺส,	อปจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 สุทฺโธทนสฺส,	อปจฺจฺ		อ+	อํ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุทฺโธทนสฺส,	อปจฺจ	ฺอ+	อํ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สุทฺโธทนสฺส,	อปจฺจํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อปจฺจํ	อ.เหล่ากอ		สุทฺโธทนสฺส	ของพระเจ้าสุทโธทนะ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้		

	 ลง	ณิปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 สุทฺโธทนสฺส		ณิ		อปจฺจํ		=	อโต	ณิ	วา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สุทฺโธทน	+	สิ,	ณิ,	อปจฺจ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สุทฺโธทน		ณิ		อปจฺจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อปจฺจศัพท์	 สุทฺโธทน		ณิ		อปจฺจ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 สุทฺโธทน		ณฺ		อิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 สุทฺโธทน		ณฺ		อิ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 สุทฺโธทนฺ		อ		อิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุทฺโธทนฺ		อ		อิ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ สุทฺโธทนิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สุทฺโธทนิ	เป็นนาม	 สุทฺโธทนิ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สุทฺโธทนิ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุทฺโธทนิ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สุทฺโธทนิ	+	สิ			 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สุทฺโธทนิ.		(เหล่ากอของพระเจ้าสุทโธทนะ,	พระนามของพระพุทธเจ้าโคคม)

วิ.	 อนุรุทฺธสฺส		อปจฺจํ		อนุรุทฺธิ.		(อนุรุทฺธ	+	ณิ)

	 อ.เหล่ากอ	ของอนุรุทธะ	ชื่อว่าอนุรุทฺธิ.	(เหล่ากอของอนุรุทธะ)
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วิ.	 สกฺยปุตฺตสฺส		ปุตฺโต		สกฺยปุตฺติโก,		สกฺยปุตฺติโย.		(สกฺยปุตฺต	+	ณิก)	(ลง	ณิกปัจจัย	=	วาศัพท์ใน	อโต	ณิ	วา) 

	 อ.บุตร	ของศากยบุตร	ชื่อว่าสกฺยปุตฺติก,	สกฺยปุตฺติย.	(บุตรของศากยบุตร)	(แปลง	ก	เป็น	ย	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ) 

วิ.	 นาฏปุตฺตสฺส		ปุตฺโต		นาฏปุตฺติโก.		(นาฏปุตฺต	+	ณิก)

	 อ.บุตร	ของนาฏบุตร	ชื่อว่านาฏปุตฺติก.	(บุตรของนาฏบุตร,	บุตรของลูกนักฟ้อน)

วิ.	 ชินทตฺตสฺส		ปุตฺโต		เชนทตฺติโก.		(ชินทตฺต	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ)

	 อ.บุตร	ของชินทัตตะ	ชื่อว่าเชนทตฺติก.	(บุตรของชินทัตตะ)

วิ.	 วิมาตุยา		ปุตฺโต		เวมาติโก.		(วิมาตุ	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ)

	 อ.บุตร	ของแม่เลี้ยง	ชื่อว่าเวมาติก.	(บุตรของแม่เลี้ยง)

๓๖๙. อวณฺโณ  เย  โลปญฺจ.

 เย	ในเพราะยปัจจัย		อวณฺโณ	อ.อวัณณะ		อาปชฺชเต	ย่อมถึง		โลปํ	ซึ่งการลบ		จ	ด้วย.

	 (เพราะยปัจจัย		ลบ	อวัณณะ)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	อวณฺโณ,	เย,	โลปํ,	จ.		เป็น โลปวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวม

เอา	อรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	คือ	เพราะยปัจจัย	ลบอิวัณณะด้วย	เช่น	อทิติยา		ปุตฺโต		อาทิจฺโจ	(อทิติ	+	ณฺย)	

เป็นต้น.

วิ.	 อทิติยา		ปุตฺโต		อาทิจฺโจ.		(อทิติ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.บุตร	ของอทิติเทพธิดา	ชื่อว่าอาทิจฺจ.	(ลูกของอทิติเทพธิดา,	พระอาทิตย์)

วิ.	 ทิติยา		ปุตฺโต		เทจฺโจ.		(ทิติ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.บุตร	ของนางทิติ	ชื่อว่าเทจฺจ.	(ลูกของนางทิติ)

ทำ	ตัวรูป	อทิติยา		ปุตฺโต		อาทิจฺโจ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อทิติ	+	ปุตฺต

	 หลัง	อทิติ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อทิติ	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 อทิติ	+	ส,		ปุตฺต	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 อทิติ	+	ส	 	ยา,	ปุตฺต	 =	ปโต	ยา.

	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อทิติยา,		ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อทิติยา,		ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 อทิติยา,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.



875อปัจจตัทธิตกัณฑ์ ]

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อทิติยา,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อทิติยา,		ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		อทิติยา	ของอทิติเทพธิดา		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณยฺปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 อทิติยา		ณฺย		ปุตฺโต	 =	วาศัพท์	ใน	อโต	ณิ	วา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อทิติ	+	ส,		ณฺย,		ปุตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อทิติ		ณฺย		ปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปุตฺตศัพท์	 อทิติ		ณฺย		ปุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 อทิติ		ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อ	เป็น	อา		 อ	 	อา		ทิติ		ย	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 อาทิตฺ		อิ		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะย	ลบ	อิอักษร	 อาทิตฺ		อิ		ย	 =	จศัพท์ใน	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 แปลง	ตฺย	เป็น	จ	 อาทิ		ตฺย	 	จ	 =	ยวตํ	ตลนทการานํ	พฺยญฺชนานิฯ

	 จฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 อาทิ		จฺ-จ	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	อาทิจฺจ	เป็นนาม	 อาทิจฺจ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อาทิจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อาทิจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อาทิจฺจ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 อาทิจฺจฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาทิจฺจฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อาทิจฺโจ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อาทิจฺโจ.	(บุตรของอทิติเทพธิดา,	พระอาทิตย์)
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๓๗๐. เตสุ  วุทฺธิ-โลป’าคม-วิการ-วิปรีต’าเทสา  จ.

 วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	อ.การวุทธิ	การลบ	การลงอาคม	การวิการ	การวิปริต	และการแปลง	ท.		 

เตสุ  อาทิมชฺฌุตฺตเรส	ุในเบื้องต้น	ท่ามกลาง	และที่สุด	(ของบท)	ท.	เหล่านั้น		โหนฺติ	ย่อมมี		กฺวจ	ิในบางอุทาหรณ์		 

จ	ด้วย.

	 (การวุทธิ	การลบ	การลงอาคม	การวิการ	การวิปริต	และการแปลง	ในเบื้องต้น	ท่ามกลาง	และที่สุดของบท	

ย่อมมีได้ในบางอุทาหรณ์)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	มหาสูตร	หรือ	มหาวิสยสูตร	สูตรที่มีหน้าที่มาก	ใช้เกี่ยวกับนาม	ถ้าไม่มีสูตรทำ	ให้

ใช้สูตรนี้	 ในการทำ	ตัวรูป.	 	 จศัพท์ :	 มีอรรถ	 สมฺปิณฺฑน	 รวบรวมวิธี	 ๖	 วิธีในสูตรนี้.	 บางท่านกล่าวว่า	 มีอรรถ	 

อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“กฺวจิ”	มาไว้ในสูตรนี้.	

วิธีของสูตรนี้มี ๖ วิธี คือ

	 (๑)	 วุทธิ		การวุทธิ	 เช่น	 กุณฺฑนิยา		ปุตฺโต		โกณฺฑญฺโญ.	(กุณฺฑนี	+	ณฺย)

	 (๒)	 โลป		การลบ			 เช่น	 ปฏิสงฺขา	โยนิโส.	(ปฏิสงฺขาย	โยนิโส)	ลบ	ยอักษร

	 (๓)	 อาคม		การลงอักษรตัวใหม่	 เช่น		มานุโส.		(มนุ	+	ณ)	ลง	สฺอาคม

	 (๔)	 วิการ		การเปลี่ยนอักษร			 เช่น		อนิณ	เป็น	อณณ.	(วิการ	น	เป็น	ณ,	อิ	เป็น	อ)

	 (๕)	 วิปรีต		การเปลี่ยนกลับหน้ากลับหลังอักษร		เช่น		อยิโร	เป็น	อริโย

	 (๖)	 อาเทส		การแปลงอักษร		 เช่น		สกฺยปุตฺติโย.	(สกฺยปุตฺติโก)	แปลง	ก	เป็น	ย

	 	 	 	 โกรพฺโย.		(กุรุ	+	ณฺย)	แปลง	อุ	เป็น	อว	เป็นต้น

วิ.	 กุณฺฑนิยา		ปุตฺโต		โกณฺฑญฺโญ.		(กุณฺฑนี	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	เตสุ		วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา		จ) 

	 อ.บุตร	ของนางกุณฑนี	ชื่อว่าโกณฺฑญฺญ.	(ลูกของนางกุณฑนี)

ทำ	ตัวรูป	กุณฺฑนิยา		ปุตฺโต		โกณฺฑญฺโญ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กุณฺฑนิ	+	ปุตฺต

	 หลัง	กุณฺฑนี	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 กุณฺฑนิ	+	ส,		ปุตฺต	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อี	 กุณฺฑนฺ		อี	+	ส,		ปุตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสวิภัตติ	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	 กุณฺฑนฺ		อี	 	อิ	+	ส,		ปุตฺต=	อโฆ	รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ	จ.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 กุณฺฑนฺ		อิ	+	ส,		ปุตฺต	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 กุณฺฑนฺ		อิ	+	ส	 	ยา,	ปุตฺต	 =	ปโต	ยา.
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	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ กุณฺฑนิยา,		ปุตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กุณฺฑนิยา,		ปุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กุณฺฑนิยา,		ปุตฺต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 กุณฺฑนิยา,		ปุตฺตฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กุณฺฑนิยา,		ปุตฺตฺ	อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กุณฺฑนิยา,		ปุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		กุณฺฑนิยา	ของนางกุณฑนี		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณยฺปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 กุณฺฑนิยา		ณฺย		ปุตฺโต	 =	วาศัพท์	ใน	อโต	ณิ	วา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 กุณฺฑนี	+	ส,	ณฺย,	ปุตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กุณฺฑนิยา		ณฺย		ปุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปุตฺตศัพท์	 กุณฺฑนิยา		ณฺย		ปุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 กุณฺฑนิยา		ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อุ	 กฺ		อุ		ณฺฑนิยา		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อุ	เป็น	โอ		 กฺ		อุ	 	โอ		ณฺฑนี		ย	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ	

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อี	 กฺ		โอ		ณฺฑนฺ		อี		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะย	ลบ	อีอักษร	 กฺ		โอ		ณฺฑนฺ		อี		ย	 =	จศัพท์ใน	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 แปลง	นฺย	เป็น	ญ	 กฺ		โอ		ณฺฑ		นฺย	 	ญ	=	ยวตํ	ตลนทการานํ	พฺยญฺชนานิฯ

	 ญฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 กฺ		โอ		ณฺฑ		ญฺ-ญ	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โกณฺฑญฺญ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	โกณฺฑญฺญ	เป็นนาม	 โกณฺฑญฺญ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	โกณฺฑญฺญ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โกณฺฑญฺญ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 โกณฺฑญฺญ	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ญฺ	ออกจากสระ	อ	 โกณฺฑญฺญฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โกณฺฑญฺญฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ญฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โกณฺฑญฺโญ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โกณฺฑญฺโญ.	(บุตรของนางกุณฑนี)
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วิ.	 กุรุโน		ปุตฺโต		โกรพฺโย.		(กุรุ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	อุ	เป็น	อว	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.พระราชโอรส	ของพระเจ้ากุรุ	ชื่อว่าโกรพฺย.	(พระราชโอรสของพระเจ้ากุรุ)

วิ.	 ภาตุโน		ปุตฺโต		ภาตพฺโย.		(ภาตุ	+	ณฺย)

	 อ.บุตร	ของพี่ชายหรือน้องชาย	ชื่อว่าภาตพฺย.	(บุตรของพี่ชายหรือน้องชาย,	หลาน)

๓๗๑. ณโว’ปคฺวาทีหิ.

 ณโว	อ.ณวปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		อุปคฺวาทีหิ (สทฺเทหิ)	จากอุการันตศัพท์	ท.	อันเหมือน

กับ	อุปคุศัพท์		อปจฺเจ	ในอรรถอปัจจะ		วา	บ้าง.

	 (ลง	ณวปัจจัย	หลังจากอุการันตศัพท์อันเหมือนกับ	อุปคุศัพท์	ในอรรถอปัจจะ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		ณโว,	อุปคฺวาทีหิ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 อุปคุสฺส		อปจฺจํ		โอปคโว.		(อุปคุ	+	ณว)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ)

	 อ.โอรส	ของพระเจ้าอุปคุ	ชื่อว่าโอปคว.	(โอรสของพระเจ้าอุปคุ)

ทำ	ตัวรูป	อุปคุสฺส		อปจฺจํ		โอปคโว	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อุปคุ	+	อปจฺจ

	 หลัง	อุปคุ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อุปคุ	+	ส,		อปจฺจ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 อุปคุ	+	สฺ-ส,		อปจฺจ	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	อปจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อุปคุสฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อุปคุสฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 อุปคุสฺส,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อุปคุสฺส,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อุปคุสฺส,		อปจฺจํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อปจฺจํ	อ.โอรส		อุปคุสฺส	ของพระเจ้าอุปคุ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณวปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 อุปคุสฺส		ณว		อปจฺจํ		 =	ณโวปคฺวาทีหิ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อุปคุ	+	สิ,		ณว,		อปจฺจ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อุปคุ		ณว		อปจฺจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อปจฺจศัพท์	 อุปคุ		ณว		อปจฺจ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.	 	

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 อุปคุ		ณฺ		อว	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ
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	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 อุปคุ		ณฺ		อว	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ-	วุทธิสระเบื้องต้น		 อุ	 	โอ	ปคุ		อว	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อุ	 โอปคฺ		อุ		อว	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โอปคฺ		อุ		อว	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 โอปคว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	โอปคว	เป็นนาม	 โอปคว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	โอปคว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โอปคว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 โอปคว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 โอปควฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โอปควฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โอปคโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โอปคโว.	(โอรสของพระเจ้าอุปคุ)		

วิ.	 มนุโน		อปจฺจํ		มานโว.		(มนุ	+	ณว)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.เหล่ากอ	ของพระเจ้ามนู	ชื่อว่ามานว.	(เหล่ากอของพระเจ้ามนู)

วิ.	 มนุโน		อปจฺจํ		มานุโส.		(มนุ	+	ณ)	(	ลง	ณปัจจัย	=	วา	ณปจฺเจ,	วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม)

	 อ.เหล่ากอ	ของพระเจ้ามนู	ชื่อว่ามานุส.	(เหล่ากอของพระเจ้ามนู,	มนุษย์)

วิ.	 ภคฺคุโน		อปจฺจํ		ภคฺคโว.		(ภคฺคุ	+	ณว)

	 อ.เหล่ากอ	ของภัคคุ	ชื่อว่าภคฺคว.	(เหล่ากอของภัคคุ)

วิ.	 ปณฺฑุโน		อปจฺจํ		ปณฺฑโว.		(ปณฺฑุ	+	ณว)

	 อ.เหล่ากอ	ของพระเจ้าบัณฑุ	ชื่อว่าปณฺฑว.	(เหล่ากอของพระเจ้าบัณฑุ,	บัณเฑาะว์)

วิ.	 อุปวินฺทุสฺส		อปจฺจํ		โอปวินฺทโว.		(อุปวินฺทุ	+	ณว)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ)

	 อ.เหล่ากอ	ของอุปวินทุ	ชื่อว่าโอปวินฺทว.	(เหล่ากอของอุปวินทุ)



880 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

๓๗๒. เณร  วิธวาทิโต.

 เณร	อ.เณรปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		วิธวาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์ท.	มี	วิธวา	เป็นต้น		 

อปจฺเจ	ในอรรถอปัจจะ		วา	บ้าง.

	 (ลง	เณรปัจจัย	หลังจากศัพท์มี	วิธวา	เป็นต้น	ในอรรถอปัจจะ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 วิคโต		ธโว		ปติ		เอติสฺสาติ		วิธวา,		อิตฺถี.		(วิ	+	ธว	+	อา)	(ฉัฏฐีทวิบทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส)

	 อ.สามี	ของหญิงนั้น	ไปปราศแล้ว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวิธวา,	ได้แก่หญิง.		(หญิงหม้าย)

วิ.	 วิธวาย		อปจฺจํ		เวธเวโร.		(วิธวา	+	เณร)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของหญิงหม้าย	ชื่อว่าเวธเวร.	(เหล่ากอของหญิงหม้าย)

วิ.	 พนฺธกิยา		อภิสาริณิยา		ปุตฺโต		พนฺธเกโร.		(พนฺธกี	+	เณร)

	 อ.ลูก	ของหญิงผู้ไปพบคนรักตามนัด	ชื่อว่าพนฺธเกร.	(ลูกของหญิงผู้ไปพบคนรักตามนัด)

วิ.	 สมณสฺส		อุปชฺฌายสฺส		ปุตฺโต		ปุตฺตฏฺ€านิยตฺตาติ		สามเณโร.		(สมณ	+	เณร)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิฯ)

	 อ.บุตร	 ของพระอุปัชฌาย์	 เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในฐานะแห่งบุตร	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าสามเณร.	 (บุตรของ	 

พระอุปัชฌาย์เพราะความที่ตั้งอยู่ในฐานะบุตร,	สามเณร)

วิ.	 สมณสฺส		อปจฺจํ		สามเณโร.		(สมณ	+	เณร)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เหล่ากอ	ของพระสมณะ	ชื่อว่าสามเณร.	(เหล่ากอของพระสมณะ,	สามเณร)

ทำ	ตัวรูป	สมณสฺส		อปจฺจํ		สามเณโร	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สมณ	+	อปจฺจ

	 หลัง	สมณ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สมณ	+	ส,		อปจฺจ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สมณ	+	สฺ-ส,		อปจฺจ	 =	สาคโม	เส.	 	

	 หลัง	อปจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สมณสฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สมณสฺส,		อปจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 สมณสฺส,		อปจฺจฺ		อ+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สมณสฺส,		อปจฺจฺ		อ	+	อํ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สมณสฺส,		อปจฺจ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อปจฺจํ	อ.เหล่ากอ		สมณสฺส	ของพระสมณะ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	เณรปัจจัยในอรรถ	“อปัจจะ”	 สมณสฺส		เณร		อปจฺจํ	 =	เณร	วิธวาทิโต.
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สมณ	+	ส,	เณร,	อปจฺจ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สมณ		เณร		อปจฺจ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อปจฺจศัพท์	 สมณ		เณร		อปจฺจ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	เอ	 สมณ		ณฺ		เอร	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 สมณ		ณฺ		เอร	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ		มณ		เอร	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อ	เป็น	อา		 สฺ		อ	 	อา		มณ		เอร	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อา		มณฺ		อ		เอร	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สฺ		อา		มณฺ		อ		เอร	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ		 สามเณร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สามเณร	เป็นนาม	 สามเณร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สามเณร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สามเณร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สามเณร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 สามเณรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สามเณรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สามเณโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สามเณโร.	(เหล่ากอของพระสมณะ,	สามเณร)

วิ.	 นาฬิกาย		ปุตฺโต		นาฬิเกโร.		(นาฬิกา	+	เณร)

	 อ.บุตร	ของนางนาฬิกา	ชื่อว่านาฬิเกร.	(เหล่ากอของนางนาฬิกา)

จบ อปัจจตัทธิต
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๕.๒ สังสัฏฐ�ทิอเนกัตถตัทธิต

 สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต		คือ	ตัทธิตที่มีอรรถมากมีอรรถสังสัฏฐะ(ระคน/ผสม/เจือปน)เป็นต้น	มีปัจจัย	๑๘	

ตัว	คือ		ณิก,	ณ,	เณยฺย,	อิม,	อิย,	อิก,	กิย,	ย,	ณฺย,	กณฺ,	ตา,	อายิตตฺต,	ล,	อาลุ,	ก,	ตฺตก,	วนฺตุ	และ	มยปัจจัย		

รูปสำ	เร็จเป็นนามนามก็มี	เป็นคุณนามก็มี

๓๗๓. เยน  วา  สํสฏ€ํ  ตรติ  จรติ  วหติ  ณิโก.

 สํสฏฺ€	ํ ระคนแล้ว,		ตรต	ิย่อมข้าม,		จรต	ิย่อมเที่ยวไป,	วหต	ิย่อมนำ	ไป		 เยน  (วตฺถุนา)	ด้วยวัตถุใด		 

วา	ก็ดี		ณิโก	อ.ณิกปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ตโต  (ตติยนฺตโต  ลิงฺคมฺหา)	จากลิงค์อันมีตติยาวิภัตติ

เป็นที่สุดนั้น		สํสฏฺ€าทีสุ  (อตฺเถสุ)	ในอรรถ	ท.	มี	สํสฏฺ€	เป็นต้น.

	 (ลง	ณิกปัจจัย	หลังจากลิงค์ที่มีตติยาวิภัตติเป็นที่สุด	ในอรรถมีสังสัฏฐะเป็นต้น)

	 สูตรนี้มี	๗	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร. วาศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	

คือ	ลง	ณิกปัจจัยในอรรถอื่นจากที่กล่าวไว้ในสูตร	เช่น		ปถํ		คจฺฉตีติ		ปถิโก	(ปถ	+	ณิก)	ผู้ไปสู่หนทาง	เป็นต้น.

วิ.	 ติเลน		สํสฏฺ€ํ		เตลิกํ,		โภชนํ.		(ติล	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ระคนแล้ว	ด้วยงา	ชื่อว่าเตลิก,	ได้แก่โภชนะ.	(ระคนด้วยงา)

ทำ	ตัวรูป	ติเลน		สํสฏฺ€ํ		เตลิก	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ติล	+	สํสฏฺ€

	 หลัง	ติล	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ติล	+	นา,		สํสฏฺ€	 =	กรเณ	ตติยา.	

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ติล	+	นา	 	เอน,		สํสฏฺ€	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ติลฺ		อ	+	เอน,		สํสฏฺ€	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ติลฺ		อ	+	เอน,		สํสฏฺ€	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ติเลน,		สํสฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สํสฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ติเลน,		สํสฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ติเลน,		สํสฏฺ€	+	สิ	 	อํ	=	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 ติเลน,		สํสฏฺ€ฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ติเลน,		สํสฏฺ€ฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ติเลน,		สํสฏฺ€ํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 (โภชนํ)	อ.โภชนะ		สํสฏฺ€ํ	อันระคนแล้ว		ติเลน	ด้วยงา		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้		

	 ลง	ณิกปัจจัยในอรรถ	“สังสัฏฐะ”	 ติเลน		ณิก		สํสฏฺ€ํ	 =	เยน	วา	สํสฏฺ€ํ	ตรติ	จรติ	วหติฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ติล	+	นา,		ณิก,	สํสฏฺ€	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ติล		ณิก		สํสฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	สํสฏฺ€ศัพท์	 ติล		ณิก		สํสฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 ติล		ณฺ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 ติล			ณฺ		อิก	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 ตฺ		อิ		ล		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อ	เป็น	อา		 ตฺ		อิ	 	เอ		ล		อิก	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		เอ		ลฺ		อ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		เอ		ลฺ		อ		อิก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 เตลิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เตลิก	เป็นนาม	 เตลิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เตลิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เตลิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 เตลิก	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เตลิกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เตลิกฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เตลิกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เตลิก.ํ	(ระคนด้วยงา)		

วิ.	 คุเฬน		สํสฏฺ€ํ		โคฬิกํ.		(คุฬ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ระคนแล้ว	ด้วยน้ำ	อ้อยงบ	ชื่อว่าโคฬิก.	(อันระคนด้วยน้ำ	อ้อยงบ)

วิ.	 ฆเตน		สํสฏฺ€ํ		ฆาติกํ.		(ฆต	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ระคนแล้ว	ด้วยเนยใส	ชื่อว่าฆาติก.	(อันผสมด้วยเนยใส)

วิ.	 ทธินา		สํสฏฺ€ํ		ทาธิกํ.		(ทธิ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ระคนแล้ว	ด้วยนมส้ม	ชื่อว่าทาธิก.	(อันผสมด้วยนมส้ม)
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วิ.	 มริจินา		สํสฏฺฐํ		มาริจิกํ.		(มริจิ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ระคนแล้ว	ด้วยพริก	ชื่อว่ามาริจิก.	(อันผสมด้วยพริก)

วิ.	 โลเณน		สํสฏฺ€ํ		โลณิกํ.		(โลณ	+	ณิก)

	 ระคนแล้ว	ด้วยเกลือ	ชื่อว่าโลณิก.		(อันผสมด้วยเกลือ)

วิ.	 นาวาย		ตรตีติ		นาวิโก.		(นาวา	+	ณิก)

	 ย่อมข้าม	ด้วยเรือ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านาวิก.	(ผู้ข้ามด้วยเรือ)

ทำ	ตัวรูป	นาวาย		ตรตีติ		นาวิโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	นาวา	+	ตรติ

	 หลัง	นาวา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 นาวา	+	นา,		ตรติ	 =	กรเณ	ตติยา.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อา	 นาวฺ		อา	+	นา,		ตรติ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์	ชื่อ	ฆ	 นาวฺ		อา	+	นา,		ตรติ	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ชื่อ	ฆ	แปลง	นา	เป็น	อาย	 นาวฺ		อา	+	นา	 	อาย,		ตรติ	=	ฆโต	นาทีนํ.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นาวฺ		อา	+	อาย,		ตรติ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 นาวาย,		ตรติ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตรติ	ย่อมข้าม		นาวาย	ด้วยเรือ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณิกปัจจัยในอรรถ	“ตรติ”	 นาวาย		ณิก		ตรติ	 =	เยน	วา	สํสฏฺ€ํ	ตรติ	จรติ	วหติฯ

	 ลบวิภัตติ	 	 นาวา	+	นา,		ณิก		ตรติ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 นาวา		ณิก		ตรติ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตรติศัพท์		 นาวา		ณิก		ตรติ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 นาวา		ณฺ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 นาวา		ณฺ		อิก	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อา	 นาวฺ		อา		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นาวฺ		อา		อิก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ นาวิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	นาวิก	เป็นนาม	 นาวิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	นาวิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 นาวิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 นาวิก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 นาวิกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 นาวิกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 นาวิโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		นาวิโก.	(ผู้ข้ามด้วยเรือ)			

วิ.	 อุฬุมฺเปน		ตรตีติ		โอฬุมฺปิโก,		อุฬุมฺปิโก.		(อุฬุมฺป	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ)

	 ย่อมข้าม	ด้วยแพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโอฬุมฺปิก,	อุฬุมฺปิก.	(ผู้ข้ามด้วยแพ)

วิ.	 กุลฺเลน		ตรตีติ		กุลฺลิโก.		(กุลฺล	+	ณิก)

	 ย่อมข้าม	ด้วยแพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุลฺลิก.	(ผู้ข้ามด้วยแพ)

วิ.	 โคปุจฺเฉน		ตรตีติ		โคปุจฺฉิโก.		(โคปุจฺฉ	+	ณิก)

	 ย่อมข้าม	ด้วยหางวัว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโคปุจฺฉิก.	(ผู้ข้ามด้วยหางวัว)

วิ.	 สกเฏน		จรตีติ		สากฏิโก.		(สกฏ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมเที่ยวไป	ด้วยเกวียน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสากฏิก.	(ผู้เที่ยวไปด้วยเกวียน

วิ.	 ปาเทน		จรตีติ		ปาทิโก.		(ปาท	+	ณิก)

	 ย่อมเที่ยวไป	ด้วยเท้า	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาทิก.	(ผู้เที่ยวไปด้วยเท้า)

วิ.	 ทณฺเฑน		จรตีติ		ทณฺฑิโก.		(ทณฺฑ	+	ณิก)

	 ย่อมเที่ยวไป	ด้วยไม้เท้า	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทณฺฑิก.	(ผู้เที่ยวไปด้วยไม้เท้า)

วิ.	 ธมฺเมน		จรติ		ปวตฺตตีติ		ธมฺมิโก.		(ธมฺม	+	ณิก)

	 ย่อมประพฤติ	คือว่าย่อมเป็นไป	โดยธรรม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธมฺมิก.	(ผู้ประพฤติโดยธรรม,	ผู้เป็นไปโดยธรรม) 

วิ.	 สีเสน		วหตีติ		สีสิโก.		(สีส	+	ณิก)

	 ย่อมนำ	ไป	ด้วยศีรษะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีสิก.	(ผู้นำ	ไปด้วยศีรษะ)

วิ.	 อํเสน		วหตีติ		อํสิโก.		(อํส	+	ณิก)

	 ย่อมนำ	ไป	ด้วยบ่า	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอํสิก.	(ผู้นำ	ไปด้วยบ่า)

วิ.	 ขนฺเธน		วหตีติ		ขนฺธิโก.		(ขนฺธ	+	ณิก)

	 ย่อมนำ	ไป	ด้วยบ่า	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขนฺธิก.	(ผู้นำ	ไปด้วยบ่า)

วิ.	 หตฺเถน		วหตีติ		หตฺถิโก.		(หตฺถ	+	ณิก)

	 ย่อมนำ	ไป	ด้วยมือ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าหตฺถิก.	(ผู้นำ	ไปด้วยมือ)
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วิ.	 องฺคุเลน		วหตีติ		องฺคุลิโก.		(องฺคุล	+	ณิก)

	 ย่อมนำ	ไป	ด้วยนิ้วมือ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าองฺคุลิก.	(ผู้นำ	ไปด้วยนิ้วมือ)

วิ.	 ปรทารํ		คจฺฉตีติ		ปารทาริโก.		(ปรทาร	+	ณิก)	(วุทธิอเป็นอา,	ลง	ณิกปัจจัย	=	วาศัพท์ในสูตร	“เยน	วา	สํสฏฺ€ํฯ”) 

	 ย่อมถึง	ซึ่งภรรยาของบุคคลอื่น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปารทาริก.	(ผู้ถึงซึ่งภรรยาของผู้อื่น)

วิ.	 ปถํ		คจฺฉตีติ		ปถิโก.		(ปถ	+	ณิก)	(ลง	ณิกปัจจัย	=	วาศัพท์ใน	เยน	วา	สํสฏฺ€ํ	ตรติ	จรติ	วหติ	ณิโก)

	 ย่อมไป	สู่หนทาง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปถิก.	(ผู้ไปสู่หนทาง,	ผู้เดินทางไกล)

๓๗๔. ต’มธีเต  เตนกตาทิ-สนฺนิธาน-นิโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ชีวิกตฺเถสุ  จ.

 ณิโก	อ.ณิกปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		อิติ ว่า		ตํ  อธีเต	ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์นั้น		จ	ด้วย		 

เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ  จ	ในอรรถว่าถูกกระทำ	ด้วยสิ่งนั้นเป็นต้น,	อรรถว่านับเนื่องในสิ่งนั้น,	

อรรถว่าประกอบในสิ่งนั้น,	 อรรถว่าศิลปะของบุคคลนั้น,	 อรรถว่าสินค้าของบุคคลนั้น	 และอรรถว่าเครื่องเลี้ยงชีพของ

บุคคลนั้น	ท.	ด้วย	 วา	บ้าง.

	 (ลง	ณิกปัจจัย	ในอรรถว่าย่อมสวดคัมภีร์นั้น,	ถูกกระทำ	ด้วยสิ่งนั้น,	นับเนื่องในสิ่งนั้น,	ประกอบในสิ่งนั้น,	

ศิลปะของบุคคลนั้น,	สินค้าของบุคคลนั้น	และเครื่องเลี้ยงชีพของบุคคลนั้น	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	ตํ,	อธีเต,	เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ,	จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ 

:	มีอรรถ	วุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมอรรถที่ถูกกล่าวแล้ว	คือ	รวบรวมการลง	ณิกปัจจัยในอรรถต่างๆ	ด้วยสูตรนี้.

วิ.	 วินยมธีเตติ		เวนยิโก.		(วินย	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมสวด	ซึ่งพระวินัย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวนยิก.		(ผู้สวดพระวินัย,	ผู้ชำ	นาญพระวินัย)

วิ.	 วินยํ		อเวจฺจาธีเตติ		เวนยิโก.		(วินย	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 พิจารณาแล้ว	ซึ่งพระวินัย	ย่อมสวด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวนยิก.		(ผู้สวดพระวินัย,	ผู้ชำ	นาญพระวินัย)

วิ.	 สุตฺตนฺตํ		อธีเตติ		สุตฺตนฺติโก.		(สุตฺตนฺต	+	ณิก)

	 ย่อมสวด	ซึ่งพระสูตร	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุตฺตนฺติก.		(ผู้สวดพระสูตร,	ผู้ชำ	นาญพระสูตร)

วิ.	 สุตฺตนฺตํ		อเวจฺจาธีเตติ		สุตฺตนฺติโก.		(สุตฺตนฺต	+	ณิก)

	 พิจารณาแล้ว	ซึ่งพระสูตร	ย่อมสวด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสุตฺตนฺติก.		(ผู้สวดพระสูตร,	ผู้ชำ	นาญพระสูตร)

วิ.	 อภิธมฺมํ		อธีเตติ		อาภิธมฺมิโก.		(อภิธมฺม	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมสวด	ซึ่งพระอภิธรรม	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอาภิธมฺมิก.		(ผู้สวดพระอภิธรรม,	ผู้ชำ	นาญพระอภิธรรม)
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วิ.	 อภิธมฺมํ		อเวจฺจาธีเตติ		อาภิธมฺมิโก.		(อภิธมฺม	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

พิจารณาแล้ว	 ซึ่งพระอภิธรรม	 ย่อมสวด	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าอาภิธมฺมิก.	 (ผู้สวดพระอภิธรรม,	 ผู้ชำ	นาญ 

พระอภิธรรม)

ทำ	ตัวรูป	วินยมธีเตติ		เวนยิโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วินย	+	อธีเต

	 หลัง	วินย	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 วินย	+	อํ,		อธีเต	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 วินยฺ		อ	+	อํ,		อธีเต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วินยฺ		อ	+	อํ,		อธีเต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 วินยํ,		อธีเต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อธีเต	ย่อมสวด		วินยํ	ซึ่งพระวินัย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณิกปัจจัยในอรรถ	“อธีเต”	 วินยํ		ณิก		อธีเต	 =	ตมธีเต	เตนกตาทิสนฺนิธานฯ

	 ลบวิภัตติ	 	 วินย	+	อํ,		ณิก		อธีเต	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วินย		ณิก		อธีเต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อธีเตศัพท์	 วินย		ณิก		อธีเต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 วินย		ณฺ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 วินย		ณฺ		อิก	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อิ	 วฺ		อิ		นย		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณ	วุทธิ	อิ	เป็น	เอ		 วฺ		อิ	 	เอ		นย		อิก	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 วฺ		เอ		นยฺ		อ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วฺ		เอ		นยฺ		อ		อิก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 เวนยิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เวนยิก	เป็นนาม	 เวนยิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เวนยิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เวนยิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เวนยิก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เวนยิกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เวนยิกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เวนยิโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เวนยิโก.	(ผู้สวดพระวินัย,	ผู้ชำ	นาญพระวินัย)			
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๓๗๕. มา  ยูน’มาคโม  €าเน.

 สเณ  ปจฺจเย	ในเพราะปัจจัย	อันเป็นไปกับด้วย	ณฺอนุพันธ์		วุทฺธิ	อ.การทำ	วุทธิ		ยูนํ	แห่ง	อิ	และอุอักษร	ท.		

อสํโยคนฺตานํ	อันไม่มีสังโยคเป็นที่สุด		มา  โหติ ย่อมไม่มี,		อาคโม	อ.เออาคมและโออาคม		โหติ	ย่อมลง		ตตฺร  

(วุทฺธิฏฺ€าเน)	ในที่เป็นที่ทำ	วุทธินั้น		€าเน	ในฐานะอันสมควร.

	 (เพราะปัจจัยที่มี	ณฺ	อนุพันธ์	ไม่ต้องทำ	วุทธิ	อิ	และ	อุ	อันไม่มีสังโยคเป็นที่สุด,	ลง	เอ	และ	โออาคม	ในที่

เป็นที่ทำ	วุทธินั้น	ในฐานะอันสมควร)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	มา,	ยูนํ,	อาคโม,	€าเน.		เป็น	ปฏิเสธวิธิ และอาคมวิธิสูตร.		สูตรนี้		ลงอาคม	๒	ตัว	คือ		

เออาคมและโออาคม		ตัวอย่าง	ลง	เออาคม	เช่น	“เวยฺยากรณิโก”	(วฺยากรณ	+	ณิก),	“เนยฺยายิโก”	(นฺยาย	+	ณิก)	

และตัวอย่าง	ลง	โออาคม	เช่น		“โทวาริโก”	(ทฺวาร	+	ณิก).

วิ.	 พฺยากรณมธีเตติ		เวยฺยากรณิโก.		(พฺยากรณ	+	ณิก)	(ลง	เออาคม)

	 ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวยฺยากรณิก.		(ผู้สวดหรือผู้ชำ	นาญคัมภีร์ไวยากรณ์)

ทำ	ตัวรูป	พฺยากรณมธีเตติ		เวยฺยากรณิโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	พฺยากรณ	+	อธีเต

	 หลัง	พฺยากรณ	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 พฺยากรณ	+	อํ,		อธีเต	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 พฺยากรณฺ		อ	+	อํ,		อธีเต=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พฺยากรณฺ		อ	+	อํ,		อธีเต=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 พฺยากรณํ,		อธีเต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อธีเต	ย่อมสวด		พฺยากรณํ	ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณิกปัจจัยในอรรถ	“อธีเต”	 พฺยากรณํ		ณิก		อธีเต	 =	ตมธีเต	เตนกตาทิสนฺนิธานฯ

	 ลบวิภัตติ	 	 พฺยากรณ	+	อํ,		ณิก		อธีเต	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 พฺยากรณ		ณิก		อธีเต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อธีเตศัพท์	 พฺยากรณ		ณิก		อธีเต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 พฺยากรณ		ณฺ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 พฺยากรณ		ณฺ		อิก	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณฺอนุพันธ์	ลง	เอ	อาคม	 พฺ-เอ		ยากรณ		อิก	 =	มา	ยูนมาคโม	€าเน.

	 ยฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 พฺ-เอ		ยฺ-ยากรณ		อิก	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 แปลง	พฺ	เป็น	วฺ	 พฺ	 	วฺ		เอ		ยฺยากรณ		อิก=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ
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	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 วฺ-เอ		ยฺ-ยากรณฺ		อ		อิก=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วฺ-เอ		ยฺ-ยากรณฺ		อ		อิก=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 เวยฺยากรณิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เวยฺยากรณิก	เป็นนาม	 เวยฺยากรณิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เวยฺยากรณิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เวยฺยากรณิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เวยฺยากรณิก	+	สิ โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เวยฺยากรณิกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เวยฺยากรณิกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เวยฺยากรณิโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เวยฺยากรณิโก.	(ผู้สวดคัมภีร์ไวยากรณ์)		

วิ.	 นฺยายมธีเตติ		เนยฺยายิโก.		(นฺยาย	+	ณิก)	(ลง	เออาคม	=	มา	ยูนมาคโม	€าเน)

	 ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์นยายะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเนยฺยายิก.		(ผู้สวดคัมภีร์นยายะ)

วิ.	 ตกฺกมธีเตติ		ตกฺกิโก.		(ตกฺก	+	ณิก)

	 ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์ตักกะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตกฺกิก.		(ผู้สวดคัมภีร์ตักกะ)

วิ.	 เวทมธีเตติ		เวทิโก.		(เวท	+	ณิก)

	 ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์เวท	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวทิก.		(ผู้สวดคัมภีร์เวท)

วิ.	 นิมิตฺตมธีเตติ		เนมิตฺติโก.		(นิมิตฺต	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมสวด	ซึ่งคัมภีร์นิมิต	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเนมิตฺติก.		(ผู้เรียนคัมภีร์นิมิต,	หมอดูทายลักษณะ)

วิ.	 กาเยน		กโต		ปโยโค		กายิโก.		(กาย	+	ณิก)

	 อ.ความพยายาม	อันบุคคลกระทำ	แล้ว	ด้วยกาย	ชื่อว่ากายิก.		(ผู้พยายามทางกาย)

วิ.	 กาเยน		กตํ		กมฺมํ		กายิกํ.		(กาย	+	ณิก)

	 อ.กรรม	อันบุคคลกระทำ	แล้ว	ด้วยกาย	ชื่อว่ากายิก.		(กรรมที่ทำ	ทางกาย,	กายกรรม)

วิ.	 วจสา		กตํ		กมฺมํ		วาจสิกํ.		(วจ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.กรรม	อันบุคคลกระทำ	แล้ว	ด้วยวาจา	ชื่อว่าวาจสิก.		(กรรมที่ทำ	ทางวาจา,	วจีกรรม)

วิ.	 มนสา		กตํ		กมฺมํ		มานสิกํ.		(มน	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.กรรม	อันบุคคลกระทำ	แล้ว	ด้วยใจ	ชื่อว่ามานสิก.		(กรรมที่ทำ	ทางใจ,	มโนกรรม)
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วิ.	 เถเรหิ		กตา		สงฺคีติ		เถริกา.		(เถร	+	ณิก	+	อา)

	 อ.สังคายนา	อันพระเถระ	ท.	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าเถริกา.		(อันพระเถระกระทำ	แล้ว)

วิ.	 ปญฺจสเตหิ		กตา		สงฺคีติ		ปญฺจสติกา.		(ปญฺจสต	+	ณิก	+	อา)

	 อ.สังคายนา	อันพระเถระห้าร้อย	ท.	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าปญฺจสติกา.		(อันพระเถระ	๕๐๐	รูปกระทำ	แล้ว)

วิ.	 สตฺตสเตหิ		กตา		สงฺคีติ		สตฺตสติกา.		(สตฺตสต	+	ณิก	+	อา)

	 อ.สังคายนา	อันพระเถระเจ็ดร้อย	ท.	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าสตฺตสติกา.		(อันพระเถระ	๗๐๐	รูปกระทำ	แล้ว)

วิ.	 สรีเร		สนฺนิธานา		เวทนา		สารีริกา.		(สรีร	+	ณิก	+	อา)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)		(สนฺนิธานตฺถ	=	อรรถนับเนื่อง)

	 อ.เวทนา	อันนับเนื่อง	ในสรีระ	ชื่อว่าสารีริกา,	ได้แก่เวทนา.	(อันนับเนื่องในร่างกาย)

วิ.	 สรีเร		สนฺนิธานํ		ทุกฺขํ		สารีริกํ.		(สรีร	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ทุกข์	อันนับเนื่อง	ในสรีระ	ชื่อว่าสารีริก,	ได้แก่ทุกข์.		(อันนับเนื่องในร่างกาย)

วิ.	 มนสิ		สนฺนิธานา		เวทนา		มานสิกา.		(มน	+	ณิก	+	อา)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.เวทนา	อันนับเนื่อง	ในใจ	ชื่อว่ามานสิกา,	ได้แก่เวทนา.		(อันนับเนื่องในใจ)

วิ.	 มนสิ		สนฺนิธานํ		ทุกฺขํ		มานสิกํ.		(มน	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.ทุกข์	อันนับเนื่อง	ในใจ	ชื่อว่ามานสิก,	ได้แก่ทุกข์.		(อันนับเนื่องในใจ)

วิ.	 ทฺวาเร		นิยุตฺโต		โทวาริโก.		(ทฺวาร	+	ณิก)	(ลง	โออาคม	=	มา	ยูนมาคโม	€าเน)		(นิยุตฺตตฺถ	=	อรรถประกอบ) 

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ที่ประตู	ชื่อว่าโทวาริก.		(ผู้เฝ้าประตู)

ทำ	ตัวรูป	ทฺวาเร		นิยุตฺโต		โทวาริโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทฺวาร	+	นิยุตฺต

	 หลัง	ทฺวาร	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 ทฺวาร	+	สฺมึ,		นิยุตฺต	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 ทฺวาร	+	สฺมึ	 	เอ,	นิยุตฺต	 =	สฺมาสมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวารฺ		อ	+	เอ,		นิยุตฺต	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺวารฺ		อ	+	เอ,		นิยุตฺต	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	นิยุตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺต	+	สิ	 โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺตฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺตฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทฺวาเร,		นิยุตฺโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 นิยุตฺโต	ประกอบแล้ว		ทฺวาเร	ที่ประตู		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณิกปัจจัยในอรรถ	“นิยุตตะ”	 ทฺวาเร		ณิก		นิยุตฺโต	 =	ตมธีเต	เตนกตาทิสนฺนิธานฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวาร+	สฺมึ,	ณิก,	นิยุตฺต+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวาร		ณิก		นิยุตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	นิยุตฺตศัพท์	 ทฺวาร		ณิก		นิยุตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อิ	 ทฺวาร		ณฺ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 ทฺวาร		ณฺ		อิก	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณฺ	อนุพันธ์	ลง	โอ	อาคม	 ทฺ-โอ		วาร		อิก	 =	มา	ยูนมาคโม	€าเน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺ-โอ		วารฺ		อ		อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺ-โอ		วารฺ		อ		อิก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 โทวาริก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	โทวาริก	เป็นนาม	 โทวาริก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	โทวาริก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โทวาริก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 โทวาริก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 โทวาริกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โทวาริกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โทวาริโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โทวาริโก.	(ผู้เฝ้าประตู)		

วิ.	 ภณฺฑาคาเร		นิยุตฺโต		ภณฺฑาคาริโก.		(ภณฺฑาคาร	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในเรือนคลัง	ชื่อว่าภณฺฑาคาริก.		(ผู้เฝ้าเรือนคลัง,	ขุนคลัง)

วิ.	 นคเร		นิยุตฺโต		นาคริโก.		(นคร	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในเมือง	ชื่อว่านาคริก.		(ผู้รักษานคร)

วิ.	 นวกมฺเม		นิยุตฺโต		นวกมฺมิโก.		(นวกมฺม	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในกรรมอันใหม่	ชื่อว่านวกมฺมิก.		(ผู้ทำ	การก่อสร้าง)

วิ.	 วนกมฺเม		นิยุตฺโต		วนกมฺมิโก.		(วนกมฺม	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในกรรมในป่า	ชื่อว่าวนกมฺมิก.		(ผู้ทำ	งานในป่า)
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วิ.	 อาทิกมฺเม		นิยุตฺโต		อาทิกมฺมิโก.		(อาทิกมฺม	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในกรรมเบื้องแรก	ชื่อว่าอาทิกมฺมิก.		(ผู้ทำ	กรรมเบื้องแรก)

วิ.	 อุทเร		นิยุตฺโต		โอทริโก.		(อุทร	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในท้อง	ชื่อว่าโอทริก.		(ผู้ทำ	งานเลี้ยงปากท้อง)

วิ.	 รเถ		นิยุตฺโต		รถิโก.		(รถ	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในรถ	ชื่อว่ารถิก.		(ผู้ขับรถ)

วิ.	 ปเถ		นิยุตฺโต		ปถิโก.		(ปถ	+	ณิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในหนทาง	ชื่อว่าปถิก.		(ผู้เดินทาง)

วิ.	 อุปาเย		นิยุตฺโต		โอปายิโก.		(อุปาย	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในอุบาย	ชื่อว่าโอปายิก.		(ผู้ใช้อุบาย,	ผู้ฉลาดในการทำ	การงาน)

วิ.	 เจตสิ		นิยุตฺตา		เจตสิกา.		(เจต	+	ณิก)	(ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.ธรรม	ท.	อันประกอบแล้ว	ในใจ	ชื่อว่าเจตสิก.		(ประกอบในใจ)

วิ.	 วีณา		อสฺส		สิปฺปนฺติ		เวณิโก.		(วีณา	+	ณิก)	(วุทธิ	อี	เป็น	เอ)		(สิปฺปตฺถ	=	อรรถศิลปะ)

	 อ.การดีดพิณ	เป็นศิลปะ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวณิก.		(ผู้มีการดีดพิณเป็นศิลปะ)

วิ.	 ปณโว		อสฺส		สิปฺปนฺติ		ปาณวิโก.		(ปณว	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.การตีกลองบัณเฑาะว์	 เป็นศิลปะ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาณวิก.	(ผู้มีการตีกลองบัณเฑาะว์	

เป็นศิลปะ)

วิ.	 มุทิงฺโค		อสฺส		สิปฺปนฺติ		โมทิงฺคิโก.		(มุทิงฺค	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.การบรรเลงมโหระทึก	เป็นศิลปะ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโมทิงฺคิก.	(ผู้มีการบรรเลงมโหระทึก	

เป็นศิลปะ)

วิ.	 วํโส		อสฺส		สิปฺปนฺติ		วํสิโก.		(วํส	+	ณิก)

	 อ.การเป่าขลุ่ย	เป็นศิลปะ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวํสิก.		(ผู้มีการเป่าขลุ่ยเป็นศิลปะ)

วิ.	 คนฺโธ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		คนฺธิโก.		(คนฺธ	+	ณิก)		(ภณฺฑตฺถ	=	อรรถพัสดุภัณฑ์,	สิ่งของ,	สินค้า)

	 อ.ของหอม	เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคนฺธิก.		(ผู้มีของหอมเป็นสินค้า)

วิ.	 เตลํ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		เตลิโก.		(ติล	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.น้ำ	มัน	เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเตลิก.		(ผู้มีน้ำ	มันเป็นสินค้า)
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วิ.	 คุฬํ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		โคฬิโก.		(คุฬ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.น้ำ	อ้อยงบ	เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโคฬิก.		(ผู้มีน้ำ	อ้อยงบเป็นสินค้า)

วิ.	 ปูโว		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		ปูวิโก.		(ปูว	+	ณิก)

	 อ.ขนม		เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปูวิก.		(ผู้มีขนมเป็นสินค้า)

วิ.	 ปณฺณํ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		ปณฺณิโก.		(ปณฺณ	+	ณิก)

	 อ.ใบไม้		เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปณฺณิก.		(ผู้มีใบไม้เป็นสินค้า,	ผู้มีผักเป็นสินค้า)

วิ.	 ตมฺพูลํ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		ตมฺพูลิโก.		(ตมฺพูล	+	ณิก)

	 อ.ใบพลู		เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตมฺพูลิก.		(ผู้มีใบพลูเป็นสินค้า)

วิ.	 โลณํ		อสฺส		ภณฺฑนฺติ		โลณิโก.		(โลณ	+	ณิก)

	 อ.เกลือ		เป็นสินค้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโลณิก.		(ผู้มีเกลือเป็นสินค้า)

วิ.	 อุรพฺภํ		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		โอรพฺภิโก.		(อุรพฺภ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ)		(ชีวิกตฺถ	=	อรรถคืออาชีพ)

	 ฆ่าแล้ว	ซึ่งแกะ	ย่อมเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโอรพฺภิก.		(ผู้ฆ่าแกะเลี้ยงชีพ)

วิ.	 อุรพฺโภ		อสฺส		ชีวิกาติ		โอรพฺภิโก.		(อุรพฺภ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.การฆ่าแกะ	เป็นอาชีพ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโอรพฺภิก.		(ผู้มีการฆ่าแกะเป็นอาชีพ)

วิ.	 มคํ		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		มาควิโก.		(มค	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	วฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ)

	 ฆ่าแล้ว	ซึ่งเนื้อ	ย่อมเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาควิก.		(ผู้ฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพ)

วิ.	 มโค		อสฺส		ชีวิกาติ		มาควิโก.		(มค	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	วฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ)

	 อ.การฆ่าเนื้อ	เป็นอาชีพ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาควิก.		(ผู้มีการฆ่าเนื้อเป็นอาชีพ)

วิ.	 สูกรํ		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		สูกริโก.		(สูกร	+	ณิก)

	 ฆ่าแล้ว	ซึ่งสุกร	ย่อมเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสูกริก.		(ผู้ฆ่าสุกรเลี้ยงชีพ)

วิ.	 สูกโร		อสฺส		ชีวิกาติ		สูกริโก.		(สูกร	+	ณิก)

	 อ.การฆ่าสุกร	เป็นอาชีพ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสูกริก.		(ผู้มีการฆ่าสุกรเป็นอาชีพ)

วิ.	 สกุณํ		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		สากุณิโก.		(สกุณ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ฆ่าแล้ว	ซึ่งนก	ย่อมเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสากุณิก.		(ผู้ฆ่านกเลี้ยงชีพ,	พรานนก)

วิ.	 สกุโณ		อสฺส		ชีวิกาติ		สากุณิโก.		(สกุณ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.การฆ่าซึ่งนก	เป็นอาชีพ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสากุณิก.		(ผู้มีการฆ่านกเป็นอาชีพ,	พรานนก)
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วิ.	 มจฺฉํ		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		มจฺฉิโก.		(มจฺฉ	+	ณิก)

	 ฆ่าแล้ว	ซึ่งปลา	ย่อมเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามจฺฉิก.		(ผู้ฆ่าปลาเลี้ยงชีพ)

วิ.	 มจฺโฉ		อสฺส		ชีวิกาติ		มจฺฉิโก.		(มจฺฉ	+	ณิก)

	 อ.การฆ่าซึ่งปลา	เป็นอาชีพ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามจฺฉิก.		(ผู้มีการฆ่าปลาเป็นอาชีพ)

วิ.	 ชาเลน		หโตติ		ชาลิโก.		(ชาล	+	ณิก)		(อาทิศัพท์	ใน	“เตน	กตาทิ”)

	 ถูกฆ่าแล้ว	ด้วยตาข่าย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชาลิก.		(สัตว์ผู้ถูกฆ่าด้วยตาข่าย)

วิ.	 ชาเลน		หนตีติ		ชาลิโก.		(ชาล	+	ณิก)

	 ย่อมฆ่า	ด้วยตาข่าย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชาลิก.		(ผู้ฆ่าด้วยตาข่าย)

วิ.	 พฬิเสน		หโตติ		พาฬิสิโก.		(พฬิส	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ถูกฆ่าแล้ว	ด้วยเบ็ด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพาฬิสิก.		(สัตว์ผู้ถูกฆ่าด้วยเบ็ด)

วิ.	 พฬิเสน		หนตีติ		พาฬิสิโก.		(พฬิส	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมฆ่า	ด้วยเบ็ด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพาฬิสิก.		(ผู้ฆ่าด้วยเบ็ด,	พรานเบ็ด)

วิ.	 วกเรน		หโตติ		วากริโก.		(วกร	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ถูกฆ่าแล้ว	ด้วยตาข่าย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวากริก.		(สัตว์ผู้ถูกฆ่าด้วยตาข่าย)

วิ.	 วกเรน		หนตีติ		วากริโก.		(วกร	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมฆ่า	ด้วยตาข่าย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวากริก.		(ผู้ฆ่าด้วยตาข่าย/บ่วง)

วิ.	 สุตฺเตน		พทฺโธ		สุตฺติโก.		(สุตฺต	+	ณิก)

	 ถูกผูกแล้ว	ด้วยด้าย	ชื่อว่าสุตฺติก.		(สัตว์ผู้ถูกผูกแล้วด้วยด้าย)

วิ.	 วรตฺตาย		พทฺโธ		วารตฺติโก,		นาโค.		(วรตฺตา	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

ถูกผูกแล้ว	ด้วยเชือกหนัง	ชื่อว่าวารตฺติก,	ได้แก่ช้าง.		(ถูกผูกด้วยเชือกหนัง)

วิ.	 วตฺเถน		กีตํ		ภณฺฑํ		วตฺถิกํ.		(วตฺถ	+	ณิก)

	 อ.สินค้า	อันถูกซื้อแล้ว	ด้วยผ้า	ชื่อว่าวตฺถิก.		(สินค้าที่ถูกซื้อด้วยผ้า)

วิ.	 กุมฺเภน		กีตํ		ภณฺฑํ		กุมฺภิกํ.		(กุมฺภ	+	ณิก)

	 อ.สินค้า	อันถูกซื้อแล้ว	ด้วยหนึ่งกุมภะ	ชื่อว่ากุมฺภิก.		(สินค้าที่ถูกซื้อด้วยหนึ่งกุมภะ)

วิ.	 ผาเลน		กีตํ		ภณฺฑํ		ผาลิกํ.		(ผาล	+	ณิก)

	 อ.สินค้า	อันถูกซื้อแล้ว	ด้วยผาล	ชื่อว่าผาลิก.		(สินค้าที่ถูกซื้อด้วยผาล)



895สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิตกัณฑ์ ]

วิ.	 สุวณฺเณน		กีตํ		ภณฺฑํ		โสวณฺณิกํ.		(สุวณฺณ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.สินค้า	อันถูกซื้อแล้ว	ด้วยทองคำ		ชื่อว่าโสวณฺณิก.		(สินค้าที่ถูกซื้อด้วยทองคำ	)

วิ.	 สเตน		กีตํ		ภณฺฑํ		สาติกํ.		(สต	+	ณิก)

	 อ.สินค้า	อันถูกซื้อแล้ว	ด้วยทรัพย์หนึ่งร้อย	ชื่อว่าสาติก.		(สินค้าที่ถูกซื้อด้วยทรัพย์หนึ่งร้อย)

วิ.	 อกฺเขน		ทิพฺพตีติ		อกฺขิโก.		(อกฺข	+	ณิก)

	 ย่อมเล่น	ด้วยสกา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอกฺขิก.		(ผู้เล่นด้วยสกา)

วิ.	 สลากาย		ทิพฺพตีติ		สาลากิโก.		(สลากา	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 ย่อมเล่น	ด้วยสลาก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาลากิก.		(ผู้เล่นด้วยสลาก)

วิ.	 ตินฺทุเกน		ทิพฺพตีติ		ตินฺทุกิโก.		(ตินฺทุก	+	ณิก)

	 ย่อมเล่น	ด้วยผลมะพลับ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตินฺทุกิก.		(ผู้เล่นด้วยผลมะพลับ)

วิ.	 อมฺพผเลน		ทิพฺพตีติ		อมฺพผลิโก.		(อมฺพผล	+	ณิก)

	 ย่อมเล่น	ด้วยผลมะม่วง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอมฺพผลิก.		(ผู้เล่นด้วยผลมะม่วง)

วิ.	 จาโป		อสฺส		อาวุโธติ		จาปิโก.		(จาป	+	ณิก)

	 อ.ธนู	เป็นอาวุธ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าจาปิก.		(ผู้มีธนูเป็นอาวุธ,	นายขมังธนู)

วิ.	 โตมโร		อสฺส		อาวุโธติ		โตมริโก.		(โตมร	+	ณิก)

	 อ.หอกซัด	เป็นอาวุธ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโตมริก.		(ผู้มีหอกซัดเป็นอาวุธ)

วิ.	 มุคฺคโร		อสฺส		อาวุโธติ		มุคฺคริโก.		(มุคฺคร	+	ณิก)

	 อ.ไม้ค้อน	เป็นอาวุธ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามุคฺคริก.		(ผู้มีไม้ค้อนเป็นอาวุธ)

วิ.	 มุสโล		อสฺส		อาวุโธติ		โมสลิโก.		(มุสล	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.สาก	เป็นอาวุธ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโมสลิก.		(ผู้มีสากเป็นอาวุธ)

วิ.	 วาโต		อสฺส		อาพาโธติ		วาติโก.		(วาต	+	ณิก)

	 อ.ลม	เป็นอาพาธ	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวาติก.		(ผู้เป็นโรคลมชัก)

วิ.	 เสมฺโห		อสฺส		อาพาโธติ		เสมฺหิโก.		(เสมฺห	+	ณิก)

	 อ.เสลด	เป็นอาพาธ	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเสมฺหิก.		(ผู้มีโรคเสลด)

วิ.	 ปิตฺโต		อสฺส		อาพาโธติ		ปิตฺติโก.		(ปิตฺต	+	ณิก)

	 อ.ดีซ่าน	เป็นอาพาธ	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปิตฺติก.		(ผู้มีโรคดีซ่าน)
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วิ.	 พุทฺเธ		ปสนฺโน		พุทฺธิโก.		(พุทฺธ	+	ณิก)

	 อ.ผู้เลื่อมใสแล้ว	ในพระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธิก.		(ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า)

วิ.	 ธมฺเม		ปสนฺโน		ธมฺมิโก.		(ธมฺม	+	ณิก)

	 อ.ผู้เลื่อมใสแล้ว	ในพระธรรม	ชื่อว่าธมฺมิก.		(ผู้เลื่อมใสในพระธรรม)

วิ.	 สํเฆ		ปสนฺโน		สํฆิโก.		(สํฆ	+	ณิก)

	 อ.ผู้เลื่อมใสแล้ว	ในพระสงฆ์	ชื่อว่าสํฆิก.		(ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์)

วิ.	 พุทฺธสฺส		สนฺตโก		พุทฺธิโก.		(พุทฺธ	+	ณิก)

	 อ.สมบัติ	ของพระพุทธเจ้า	ชื่อว่าพุทฺธิก.		(สมบัติของพระพุทธเจ้า)

วิ.	 ธมฺมสฺส		สนฺตโก		ธมฺมิโก.		(ธมฺม	+	ณิก)

	 อ.สมบัติ	ของพระธรรม	ชื่อว่าธมฺมิก.		(สมบัติของพระธรรม)

วิ.	 สํฆสฺส		สนฺตโก		สํฆิโก		วิหาโร,		สํฆิกา		ภูมิ,		สํฆิกํ		จีวรํ.		(สํฆ	+	ณิก)

	 อ.สมบัติ	ของพระสงฆ์	ชื่อว่าสํฆิก.		(สมบัติของพระสงฆ์)

วิ.	 ปุคฺคลสฺส		สนฺตกํ		ปุคฺคลิกํ,		จีวรํ.		(ปุคฺคล	+	ณิก)

	 อ.จีวร	อันเป็นสมบัติ	ของบุคคล	ชื่อว่าปุคฺคลิก.		(อันเป็นสมบัติของบุคคล)

วิ.	 กุมฺโภ		อสฺส		ปริมาณนฺติ		กุมฺภิกํ.		(กุมฺภ	+	ณิก)

	 อ.หนึ่งกุมภะ	เป็นปริมาณ	ของวัตถุนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุมฺภิก.		(วัตถุมีปริมาณหนึ่งกุมภะ)

วิ.	 ขารี		อสฺส		ปริมาณนฺติ		ขาริกํ.		(ขารี	+	ณิก)

	 อ.สาแหรก	เป็นปริมาณ	ของวัตถุนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าขาริก.		(วัตถุมีปริมาณหนึ่งสาแหรก)

วิ.	 โทโณ		อสฺส		ปริมาณนฺติ		โทณิกํ.		(โทณ	+	ณิก)

	 อ.โทณะ(ทะนาน)	เป็นปริมาณ	ของวัตถุนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโทณิก.		(วัตถุมีปริมาณหนึ่งโทณะ)

วิ.	 กุมฺภสฺส		ราสิ		กุมฺภิโก.		(กุมฺภ	+	ณิก)

	 อ.กอง	แห่งหนึ่งกุมภะ	ชื่อว่ากุมฺภิก.		(กองหนึ่งกุมภะ)

วิ.	 กุมฺภํ		อรหตีติ		กุมฺภิโก.		(กุมฺภ	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งหนึ่งกุมภะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากุมฺภิก.		(ปัจจัยอันควรซึ่งหนึ่งกุมภะ)

วิ.	 โทณํ		อรหตีติ		โทณิโก.		(โทณ	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งหนึ่งทะนาน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโทณิก.		(ปัจจัยอันควรซึ่งหนึ่งทะนาน)
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วิ.	 อฏฺ€มาสํ		อรหตีติ		อฏฺ€มาสิโก.		(อฏฺ€มาส	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งแปดมาสก	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอฏฺ€มาสิก.		(ปัจจัยอันควรซึ่ง	๘	มาสก)

วิ.	 กหาปณํ		อรหตีติ		กหาปณิโก.		(กหาปณ	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งหนึ่งกหาปณะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากหาปณิก.		(ปัจจัยอันควรซึ่งหนึ่งกหาปณะ)

วิ.	 อสีตึ		อรหตีติ		อาสีติกา,		คาถา.		(อสีติ	+	ณิก	+	อา)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

ย่อมควร	ซึ่งทรัพย์แปดสิบ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอาสีติกา,	ได้แก่คาถา.		(อันควรซึ่งทรัพย์	๘๐)

วิ.	 นวุตึ		อรหตีติ		นาวุติกา.		(นวุติ	+	ณิก	+	อา)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมควร	ซึ่งทรัพย์เก้าสิบ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านาวุติกา.		(อันควรซึ่งทรัพย์	๙๐)

วิ.	 สตํ		อรหตีติ		สาติกํ.		(สติ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมควร	ซึ่งทรัพย์หนึ่งร้อย	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาติก.		(อันควรซึ่งทรัพย์	๑๐๐)

วิ.	 สหสฺสํ		อรหตีติ		สาหสฺสิกํ.		(สหสฺส	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมควร	ซึ่งทรัพย์หนึ่งพัน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาหสฺสิก.		(อันควรซึ่งทรัพย์	๑,๐๐๐)

วิ.	 สนฺทิฏฺ€มรหตีติ		สนฺทิฏฺ€ิโก.		(สนฺทิฏฺ€	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งการเห็นเอง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสนฺทิฏฺ€ิก.		(อันควรซึ่งการเห็นเอง)

วิ.	 “เอหิ		ปสฺสา”ติ		อิมํ		วิธึ		อรหตีติ		เอหิปสฺสิโก.		(เอหิปสฺส	+	ณิก)

	 ย่อมควร	ซึ่งวิธีนี้ว่า	อ.ท่าน	จงมา	จงดู	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอหิปสฺสิก.		(อันควรซึ่งวิธีว่า	จงมาและจงดู)

วิ.	 ปํสุกูลธารณํ		ปํสุกูลํ,		ตํ		สีลมสฺสาติ		ปํสุกูลิโก.		(ปํสุกูล	+	ณิก)		(สีลตฺถ	=	อรรถปกติ)

	 อ.การทรงไว้	ซึ่งผ้าบังสุกุล	ชื่อว่าปํสุกูล,	อ.การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลนั้น	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อ

ว่าปํสุกูลิก.		(ผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นวัตร)

วิ.	 ติจีวรํ		สีลมสฺสาติ		เตจีวริโก,		ภิกฺขุ.		(ติจีวร	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.การทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวร	เป็นปกติ	ของภิกษุนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเตจีวริก.	(ผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวร)

วิ.	 เอกาสเน		โภชนสีโล		เอกาสนิโก.		(เอกาสน	+	ณิก)

	 อ.ผู้มีการฉัน-บนอาสนะเดียว-เป็นปกติ	ชื่อว่าเอกาสนิก.		(ผู้มีการฉันบนอาสนะเดียวเป็นปกติ,	ผู้ฉันมื้อเดียว)

วิ.	 รุกฺขมูเล		วสนสีโล		รุกฺขมูลิโก.		(รุกฺขมูล	+	ณิก)

	 อ.ผู้มีการอยู่-ที่โคนแห่งต้นไม้-เป็นปกติ	ชื่อว่ารุกฺขมูลิก.		(ผู้มีการอยู่ที่โคนต้นไม้เป็นปกติ)

วิ.	 อรญฺเญ		วสนสีโล		อารญฺญิโก.		(อรญฺญ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มีการอยู่-ในป่า-เป็นปกติ	ชื่อว่าอารญฺญิก.		(ผู้มีการอยู่ในป่าเป็นปกติ)
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วิ.	 สุสาเน		วสนสีโล		โสสานิโก.		(สุสาน	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มีการอยู่-ในป่าช้า-เป็นปกติ	ชื่อว่าโสสานิก.		(ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ)

วิ.	 อปาเย		ชาโต		อาปายิโก.		(อปาย	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)		(ชาตตฺถ	=	อรรถคือเกิด)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในอบายภูมิ	ชื่อว่าอาปายิก.		(ผู้เกิดในอบายภูมิ)

วิ.	 นิรเย		ชาโต		เนรยิโก.		(นิรย	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในนรก	ชื่อว่าเนรยิก.		(ผู้เกิดในนรก,	สัตว์นรก)

วิ.	 สมุทฺเท		ชาโต		สามุทฺทิโก,		มจฺโฉ.		(สมุทฺท	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.ปลา	ตัวเกิดแล้ว	ในมหาสมุทร	ชื่อว่าสามุทฺทิก.		(ปลาตัวเกิดที่มหาสมุทร)

วิ.	 วสฺเสสุ		ชาโต		วสฺสิโก,		ปุริโส.		(วสฺส	+	ณิก)

	 อ.บุรุษ	ผู้เกิดแล้ว	ในฤดูฝน	ท.	ชื่อว่าวสฺสิก.		(ผู้เกิดในฤดูฝน)

วิ.	 วสฺเสสุ		ชาตา		วสฺสิกา,		อิตฺถี.		(วสฺส	+	ณิก	+	อา)

	 อ.หญิงผู้เกิดแล้ว	ในฤดูฝน	ท.	ชื่อว่าวสฺสิกา.		(ผู้เกิดในฤดูฝน)

วิ.	 วสฺเสสุ		ชาตํ		วสฺสิกํ,		ปุปฺผํ.		(วสฺส	+	ณิก)

	 อ.ดอกไม้	อันเกิดแล้ว	ในฤดูฝน	ท.	ชื่อว่าวสฺสิก.		(อันเกิดในฤดูฝน)

วิ.	 สรเทสุ		ชาโต		สารทิโก.		(สรท	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในฤดูสรทะ	ท.	(ฤดูอับลม)	ชื่อว่าสารทิก.		(ผู้เกิดในฤดูสรทะ)

วิ.	 เหมนฺเตสุ		ชาโต		เหมนฺติโก.		(เหมนฺต	+	ณิก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในฤดูหนาว	ท.	ชื่อว่าเหมนฺติก.		(ผู้เกิดในฤดูหนาว)

วิ.	 วสนฺเตสุ		ชาโต		วาสนฺติโก.		(วสนฺต	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในฤดูใบไม้ผลิ	ท.	ชื่อว่าวาสนฺติก.		(ผู้เกิดในฤดูใบไม้ผลิ)

วิ.	 จตุทฺทสิยํ		ชาโต		จาตุทฺทสิโก.		(จตุทฺทสี	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในวันสิบสี่ค่ำ		ชื่อว่าจาตุทฺทสิก.		(ผู้เกิดในวัน	๑๔	ค่ำ	)

วิ.	 ราชคเห		ชาโต		ราชคหิโก,		ชโน.		(ราชคห	+	ณิก)

	 อ.ชน	ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองราชคฤห์	ชื่อว่าราชคหิก.		(ผู้เกิดในเมืองราชคฤห์)

วิ.	 ราชคเห		วสตีติ		ราชคหิโก,		ชโน.		(ราชคห	+	ณิก)

	 อ.ชน	ย่อมอยู่	ในเมืองราชคฤห์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าราชคหิก.		(ผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์)
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วิ.	 มคเธสุ		ชาโต		มาคธิโก,		มาคธิกา,		มาคธิกํ.		(มคธ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นมคธ	ท.	ชื่อว่ามาคธิก,	มาคธิกา,	มาคธิก.		(ผู้เกิดในแคว้นมคธ)

วิ.	 มคเธสุ		วสตีติ		มาคธิโก,		มาคธิกา,		มาคธิกํ.		(มคธ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 ย่อมอยู่	ในแคว้นมคธ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาคธิก,	มาคธิกา,	มาคธิก.		(ผู้อยู่ในแคว้นมคธ)

วิ.	 สาวตฺถิยํ		ชาโต		สาวตฺถิโก.		(สาวตฺถิ	+	ณิก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองสาวัตถี	ชื่อว่าสาวตฺถิก.		(ผู้เกิดในเมืองสาวัตถี)

วิ.	 สาวตฺถิยํ		วสตีติ		สาวตฺถิโก.		(สาวตฺถิ	+	ณิก)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองสาวัตถี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาวตฺถิก.		(ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถี)

วิ.	 กปิลวตฺถุสฺมึ		ชาโต		กาปิลวตฺถิโก.		(กปิลวตฺถุ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองกบิลพัสดุ์	ชื่อว่ากาปิลวตฺถิก.		(ผู้เกิดในเมืองกบิลพัสดุ์)

วิ.	 กปิลวตฺถุสฺมึ		วสตีติ		กาปิลวตฺถิโก.		(กปิลวตฺถุ	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

ย่อมอยู่	ในเมืองกบิลพัสดุ์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากาปิลวตฺถิก.		(ผู้อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์)

วิ.	 เวสาลิยํ		ชาโต		เวสาลิโก.		(เวสาลี	+	ณิก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองไพสาลี	ชื่อว่าเวสาลิก.		(ผู้เกิดในเมืองไพสาลี)

วิ.	 เวสาลิยํ		วสตีติ		เวสาลิโก.		(เวสาลี	+	ณิก)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองไพสาลี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวสาลิก.		(ผู้อยู่ในเมืองไพสาลี)

วิ.	 โลเก		วิทิโต		โลกิโก.		(โลก	+	ณิก)

	 อ.ผู้ปรากฏแล้ว	ในโลก	ชื่อว่าโลกิก.		(ผู้ปรากฏในโลก)

วิ.	 โลกาย		สํวตฺตตีติปิ		โลกิโก.		(โลก	+	ณิก)

	 ย่อมเป็นไป	เพื่อโลก	แม้เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโลกิก.		(ผู้เป็นไปเพื่อโลก)

วิ.	 มาติโต		อาคตํ		มาติกํ.		(มาตุ	+	ณิก)

	 อ.ชื่อ	อันมาแล้ว	จากมารดา	ชื่อว่ามาติก.		(อันมาแล้วจากมารดา)

วิ.	 ปิติโต		อาคตํ		เปตฺติกํ,		นามํ.		(ปิตุ	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ชื่อ	อันมาแล้ว	จากบิดา	ชื่อว่าเปตฺติก.		(อันมาแล้วจากบิดา)

วิ.	 มาติโต		สมฺภูตํ		มตฺติกํ.		(มาตุ	+	ณิก)	(รัสสะ	อา	เป็น	อ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ)

	 อ.ทรัพย์	อันเกิดดีแล้ว	จากมารดา	ชื่อว่ามตฺติก.		(อันเกิดจากมารดา)
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วิ.	 ปิติโต		สมฺภูตํ		เปตฺติกํ.		(ปิตุ	+	ณิก)

	 อ.ทรัพย์	อันเกิดดีแล้ว	จากบิดา	ชื่อว่าเปตฺติก.		(อันเกิดจากบิดา)

วิ.	 อุปธิ		ตสฺส		ปโยชนํ		โอปธิกํ.		(อุปธิ	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ขันธ์	เป็นประโยชน์	แก่กรรมนั้น	ชื่อว่าโอปธิก.		(อันเป็นประโยชน์แก่กรรม)

วิ.	 อสงฺขาโรเยว		อสงฺขาริกํ.		(อสงฺขาร	+	ณิก)		(สกตฺถ	=	อรรถของตัวเอง,	มีความหมายเท่าเดิม)

	 อ.อสังขารนั่นเทียว	ชื่อว่าอสงฺขาริก.		(อสังขาริก)

วิ.	 สสงฺขาโรเยว		สสงฺขาริกํ.		(สสงฺขาร	+	ณิก)

	 อ.สสังขารนั่นเทียว	ชื่อว่าสสงฺขาริก.		(สสังขาริก)

วิ.	 นามเมว		นามิกํ.		(นาม	+	ณิก)

	 อ.นามนั่นเทียว	ชื่อว่านามิก.		(นาม)

วิ.	 อาขฺยาตเมว		อาขฺยาติกํ.		(อาขฺยาต	+	ณิก)

	 อ.อาขยาตนั่นเทียว	ชื่อว่าอาขฺยาติก.		(อาขยาต)

วิ.	 อุปสคฺคเมว		โอปสคฺคิกํ.		(อุปสคฺค	+	ณิก)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.อุปสัคนั่นเทียว	ชื่อว่าโอปสคฺคิก.		(อุปสัค)

วิ.	 นิปาตเมว		เนปาติกํ.		(นิปาต	+	ณิก)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.นิบาตนั่นเทียว	ชื่อว่าเนปาติก.		(นิบาต)

วิ.	 จตุมหาราเช		ภตฺติ		เอเตสนฺติ		จาตุมหาราชิกา.		(จตุมหาราช	+	ณิก)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.ความภักดี	 ในท้าวมหาราช	 ๔	 พระองค์	 ของเทวดา	 ท.เหล่านั่น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าจาตุมหาราชิก.	 

(มีความภักดีในท้าวมหาราชทั้ง	๔	พระองค์)

๓๗๖. ณ  ราคา  เตน  รตฺตํ  ตสฺเส’ท’มญฺญตฺเถสุ  จ.

 ณ	อ.ณปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		อิติ ว่า		“รตฺตํ ถูกย้อมแล้ว		เตน	ด้วยสิ่งนั้น”		ปรํ	ในเบื้อง

หลัง		ราคา	จากศัพท์อันกล่าวอรรถน้ำ	ย้อม		จ	ด้วย,		อตฺเถ	ในอรรถ		อิติ ว่า		“อิทํ อ.ทรัพย์นี้		ตสฺส	ของบุคคล

นั้น”		จ	ด้วย		อญฺญตฺเถส ุ จ	ในอรรถเหล่าอื่น	ท.	ด้วย		วา	บ้าง.

	 (ลง	 ณปัจจัยในอรรถว่า	 “ถูกย้อมด้วยสิ่งนั้น”	 หลังจากศัพท์อันกล่าวอรรถน้ำ	ย้อม	 ในอรรถว่า	 “ทรัพย์นี้

ของ	บุคคลนั้น”	และในอรรถเหล่าอื่น	บ้าง)
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	 สูตรนี้มี	 ๘	บท	คือ	ณ,	 ราคา,	 เตน,	 รตฺตํ,	 ตสฺส,	 อิทํ,	 อญฺญตฺเถสุ,	 จ.	 	 เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ :  

มีอรรถ	สมฺปิณฺฑน		รวบรวมการลง	ณปัจจัยในอรรถ	๓	อย่าง	คือ	(๑)	อรรถ	“เตน	รตฺตํ”	(๒)	“อิทํ	ตสฺส”	และ	 

(๓)	“อญฺญตฺเถสุ”.	หรือมีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการลง	เณยฺยปัจจัย	ในอรรถ	ชาต,	หิต	และ	อรหติ	เป็นต้น	

เช่น	จมฺเปยฺยโก	(จมฺปา+เณยฺย)	ผู้เกิดในเมืองจำ	ปา	เป็นต้น

วิ.	 กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ,		วตฺถํ.		(กสาว	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยน้ำ	ฝาด	ชื่อว่ากาสาว.		(อันถูกย้อมด้วยน้ำ	ฝาด,	ผ้ากาสาวพัสตร์)

ทำ	ตัวรูป	กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	กสาว	+	รตฺต

	 หลัง	กสาว	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 กสาว	+	นา,		รตฺต	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 กสาว	+	นา	 	เอน,		รตฺต	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 กสาวฺ		อ	+	เอน,		รตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กสาวฺ		อ	+	เอน,		รตฺต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 กสาเวน,		รตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	รตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กสาเวน,		รตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กสาเวน,		รตฺต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 กสาเวน,		รตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กสาเวน,		รตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กสาเวน,		รตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 (ทุสฺสํ)	อ.ผ้า		รตฺตํ	ถูกย้อมแล้ว		กสาเวน	ด้วยน้ำ	ฝาด		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“รัตตะ”	 กสาเวน		ณ		รตฺตํ	 =	ณ	ราคา	เตน	รตฺตํ	ตสฺเสทฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 กสาว	+	นา,		ณ,		รตฺต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 กสาว		ณ		รตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	รตฺตศัพท์		 กสาว		ณ		รตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 กสาว		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 กสาว		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 กฺ		อ		สาว		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มีณฺอนุพันธ์	วุทธิสระเบื้องต้น		กฺ		อ	 	อา		สาว		อ	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ



902 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 กฺ		อา		สาวฺ		อ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กฺ		อา		สาวฺ		อ		อ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 กาสาว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กาสาว	เป็นนาม	 กาสาว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กาสาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กาสาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 กาสาว	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 กาสาวฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กาสาวฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 กาสาวํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กาสาวํ.	(ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำ	ฝาด,	ผ้ากาสาวพัสตร์)

วิ.	 กสาเยน		รตฺตํ		กาสายํ.		(กสาย	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยน้ำ	ฝาด	ชื่อว่ากาสาย.		(อันถูกย้อมด้วยน้ำ	ฝาด,	ผ้ากาสาวพัสตร์)

วิ.	 กุสุมฺเภน		รตฺตํ		โกสุมฺภํ.		(กุสุมฺภ	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยดอกคำ		ชื่อว่าโกสุมฺภ.		(อันถูกย้อมด้วยดอกคำ	)

วิ.	 หลิทฺทิยา		รตฺตํ		หาลิทฺทํ.		(หลิทฺที	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยขมิ้น	ชื่อว่าหาลิทฺท.		(อันถูกย้อมด้วยขมิ้น)

วิ.	 ปตฺตงฺเคน		รตฺตํ		ปตฺตงฺคํ.		(ปตฺตงฺค	+	ณ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยจันทน์แดง	ชื่อว่าปตฺตงฺค.		(อันถูกย้อมด้วยจันทน์แดง)

วิ.	 มญฺชิฏฺเ€น		รตฺตํ		มญฺชิฏฺ€ํ.		(มญฺชิฏฺ€	+	ณ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยสีเสียด	ชื่อว่ามญฺชิฏฺ€.		(อันถูกย้อมด้วยสีเสียด)

วิ.	 กุงฺกุเมน		รตฺตํ		กุงฺกุมํ.		(กุงฺกุม	+	ณ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยหญ้าฝรั่น	ชื่อว่ากุงฺกุม.		(อันถูกย้อมด้วยหญ้าฝรั่น)

วิ.	 นีเลน		รตฺตํ		นีลํ.		(นีล	+	ณ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยสีเขียว	ชื่อว่านีล.		(อันถูกย้อมด้วยสีเขียว)

วิ.	 ปีเตน		รตฺตํ		ปีตํ.		(ปีต	+	ณ)

	 อ.ผ้า	อันถูกย้อมแล้ว	ด้วยสีเหลือง	ชื่อว่าปีต.		(อันถูกย้อมด้วยสีเหลือง)



903สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิตกัณฑ์ ]

วิ.	 มหิสสฺส		อิทํ		มาหิสํ,		มํสํ		ทธิ		สปฺปิ		จมฺมาทิกํ		วา.		(มหิส	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.เนื้อนี้	ของกระบือ	ชื่อว่ามาหิส,	ได้แก่เนื้อ	นมส้ม	เนยใสและหนังเป็นต้น

วิ.	 สูกรสฺส		อิทํ		สูกรํ.		(สูกร	+	ณ)

	 อ.เนื้อนี้	ของสุกร	ชื่อว่าสูกร.		(เนื้อของสุกร)

วิ.	 กจฺจายนสฺส		อิทํ		กจฺจายนํ,		พฺยากรณํ.		(กจฺจายน	+	ณ)

	 อ.คัมภีร์ไวยากรณ์นี้	 ของพระอาจารย์กัจจายนะ	 ชื่อว่ากจฺจายน,	 ได้แก่คัมภีร์ไวยากรณ์.	 (คัมภีร์กัจจายนะ	

ไวยากรณ์)

วิ.	 สุคตสฺส		อิทํ		โสคตํ,		สาสนํ.		(สุคต	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.คำ	สั่งสอนนี้	ของพระสุคต	ชื่อว่าโสคต,	ได้แก่คำ	สั่งสอน.		(คำ	สั่งสอนของพระสุคต)

๓๗๗. อาตฺตญฺจ.

 สเณ  ปจฺจเย	ในเพราะปัจจัย	อันเป็นไปกับด้วย	ณฺอนุพันธ์		อาตฺต	ํอ.ความเป็นแห่ง	อา		ยูนํ	แห่ง	อิ	และ	อุ

อักษร	ท.		โหต	ิย่อมมี		จ	ด้วย.

	 (เพราะปัจจัยที่มี	ณฺอนุพันธ์	แปลง	อิ	และ	อุ	เป็น	อา)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ	อาตฺตํ,	จ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมการลง	ริอาคม

ในฐานะอันสมควร.

วิ.	 อิสิสฺส		อิทํ		อาริสฺยํ.		(อิสิ	+	ณ)	(แปลง	อิ	เป็น	อา,	ลง	ริอาคม,	แปลง	อิ	ของ	สิ	เป็น	ยฺ)

	 อ.สมบัตินี้	ของฤษี	ชื่อว่าอาริสฺย.		(สมบัติของฤษี)

ทำ	ตัวรูป	อิสิสฺส		อิทํ		อาริสฺยํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อิสิ	+	อิม

	 หลัง	อิสิ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อิสิ	+	ส,		อิม	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 อิสิ	+	สฺ-ส,		อิม	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	อิม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิสิสฺส,		อิม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	อิม	กับ	สิ	เป็น	อิทํ	 อิสิสฺส,		อิม+สิ	 	อิทํ	 =	อิมสฺสิทมํสิสุ	นปุํสเก.

	 อิทํ		(เวทสตฺถํ)	อ.คัมภีร์เวทนี้		อิสิสฺส	ของฤษี		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“อิทํ”	 อิสิสฺส,		ณ,		อิทํ	 =	ณ	ราคา	เตน	รตฺตํ	ตสฺเสทฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อิสิ	+	ส,		ณ,		อิม	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.



904 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

	 เป็นปกติ	 	 อิสิ		ณ		อิม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	อิมศัพท์	 	 อิสิ		ณ		อิม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 อิสิ		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 อิสิ		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แปลง	อิ	เป็น	อา		 อิ	 	อา		สิ		อ	 =	อาตฺตญฺจ.

	 ลง	ริ	อาคม	 	 อา	-	ริ		สิ		อ	 =	จศัพท์ใน	อาตฺตญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อิ	 อา	-ริ		สฺ		อิ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	อิ	เป็น	ยฺ	 อา	-ริ		สฺ		อิ	 	ยฺ		อ	 =	อิวณฺโณ	ยํ	นวา.

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 อาริสฺย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อาริสฺย	เป็นนาม	 อาริสฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อาริสฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อาริสฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อาริสฺย	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 อาริสฺยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาริสฺยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อาริสฺยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อาริสฺยํ.	(คัมภีร์เวทของฤษี)

วิ.	 อุสภสฺส		อิทํ		อาสภํ		€านํ,		อาสภี		วาจา.		(อุสภ	+	ณ)	(แปลง	อุ	เป็น	อา	=	อาตฺตญฺจ)

	 อ.ฐานะนี้	ของผู้ประเสริฐ	ชื่อว่าอาสภ,	ได้แก่ฐานะ.	(ฐานะของผู้ประเสริฐ),	วาจาอันประเสริฐ.

วิ.	 วิทิสาย		อวิทูเร		ภโว		เวทิโส,		คาโม.		(วิทิสา	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

อ.หมู่บ้าน	มีอยู่	ในที่ไม่ไกล	แห่งเมืองวิทิสา	ชื่อว่าเวทิส,	ได้แก่หมู่บ้าน.		(ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองวิทิสา)

วิ.	 อุทุมฺพรสฺส		อวิทูเร		ภวํ		โอทุมฺพรํ,		วิมานํ.		(อุทุมฺพร	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.วิมาน	มีอยู่	ในที่ไม่ไกล	แห่งต้นมะเดื่อ	ชื่อว่าโอทุมฺพร.		(วิมานมีอยู่ในที่ไม่ไกลต้นมะเดื่อ)

วิ.	 มนสิ		ภวํ		มานสํ,		สุขํ.		(มน	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.ความสุข	อันมี(อันเกิดขึ้น)	ในใจ	ชื่อว่ามานส,	ได้แก่ความสุข.		(อันมีในใจ)

วิ.	 สเร		ภโว		สารโส		สกุโณ,	สารสา		สกุณี,		สารสํ		ปุปฺผํ.		(สร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	สฺอาคม)

	 อ.นก	อันเป็นอยู่	ในสระน้ำ		ชื่อว่าสารส,	ได้แก่นก.		(อันมีในสระน้ำ	)
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วิ.	 อุรสิ		ภโว		โอรโส,		ปุตฺโต.		(อุร	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม) 

อ.บุตร	ผู้เป็นอยู่	(ผู้เกิด)	ที่อก	ชื่อว่าโอรส,	ได้แก่บุตร.		(ผู้เกิดที่อก)

วิ.	 มิตฺเต		ภวา		เมตฺตา,		เมตฺตี		วา.		(มิตฺต	+	ณ	+	อา,	อี)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ)

	 อ.ความรักอันเป็นอยู่(อันเกิด)	ในมิตร	ชื่อว่าเมตฺตา,	เมตฺตี.		(ความรักที่เกิดในมิตร)

วิ.	 ปุเร		ภวา		โปรี,		วาจา.		(ปุร	+	ณ	+	อี)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.วาจา	อันเป็นของมีอยู่	ในเมือง	ชื่อว่าโปรี.		(คำ	พูดที่ใช้ในเมือง)

วิ.	 ปาวุเส	ชาโต	ปาวุโส	เมโฆ,	ปาวุสา	รตฺติ,	ปาวุสํ	อพฺภํ.	(ปาวุส	+	ณ)	(ชาตาทิอตฺถ	=	อรรถมี	เกิดขึ้น	เป็นต้น)

	 อ.เมฆ	เกิดแล้ว	ในฤดูฝน	ชื่อว่าปาวุส.		(เกิดในฤดูฝน)

วิ.	 สรเท		ชาโต		สารโท		มาโส,		สารทา		รตฺติ,		สารทํ		ปุปฺผํ.		(สรท	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ) 

อ.เดือน	เกิดแล้ว	ในฤดูอับลม	ชื่อว่าสารท.		(เกิดในฤดูอับลม)

วิ.	 สิสิเร		ชาโต		สิสิโร.		(สิสิร	+	ณ)

	 เกิดแล้ว	ในฤดูใบไม้ผลิ	ชื่อว่าสิสิร.		(เกิดในฤดูใบไม้ผลิ)

วิ.	 เหมนฺเต		ชาโต		เหมนฺโต.		(เหมนฺต	+	ณ)

	 เกิดแล้ว	ในฤดูหนาว	ชื่อว่าเหมนฺต.		(เกิดในฤดูหนาว)

วิ.	 วสนฺเต		ชาโต		วสนฺโต.		(วสนฺต	+	ณ)

	 เกิดแล้ว	ในฤดูใบไม้ผลิ	ชื่อว่าวสนฺต.		(ผู้เกิดในฤดูใบไม้ผลิ)

วิ.	 คิมฺเห		ชาโต		คิมฺโห.		(คิมฺห	+	ณ)

	 เกิดแล้ว	ในฤดูร้อน	ชื่อว่าคิมฺห.		(ผู้เกิดในฤดูร้อน)

วิ.	 มถุรายํ		ชาโต		มาถุโร		ชโน,		มาถุรา		คณิกา,		มาถุรํ		วตฺถํ.		(มถุรา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิฯ)

	 อ.ชน	เกิดแล้ว	ในเมืองมถุรา	ชื่อว่ามาถุร.		(ผู้เกิดในเมืองมถุรา)

วิ.	 มถุราย		อาคโต		มาถุโร.		(มถุรา	+	ณ)		(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 มาแล้ว	จากเมืองมถุรา	ชื่อว่ามาถุร.		(ผู้มาจากเมืองมถุรา)

วิ.	 มถุรา		อสฺส		นิวาโสติ		มาถุโร.		(มถุรา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เมืองมถุรา	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาถุร.		(ผู้มีเมืองมถุราเป็นที่อยู่)

วิ.	 มถุราย		อิสฺสโร		มาถุโร,		ราชา.		(มถุรา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.พระราชา	ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองมถุรา	ชื่อว่ามาถุร.		(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองมถุรา)
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วิ.	 มถุราย		อิสฺสโร		มาถุรโก,		ราชา.		(มถุรา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก) 

อ.พระราชา	ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองมถุรา	ชื่อว่ามาถุรก.		(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองมถุรา)

วิ.	 ราชคเห		ชาโต		ราชคโห.		(ราชคห	+	ณ)

	 เกิดแล้ว	ในเมืองราชคฤห์	ชื่อว่าราชคห.	(ผู้เกิดในเมืองราชคฤห์)

วิ.	 ราชคหา		อาคโต		ราชคโห.		(ราชคห	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองราชคฤห์	ชื่อว่าราชคห.	(ผู้มาจากเมืองราชคฤห์)

วิ.	 ราชคโห		อสฺส		นิวาโสติ		ราชคโห.		(ราชคห	+	ณ)

	 อ.เมืองราชคฤห์	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าราชคห.	(ผู้มีเมืองราชคฤห์เป็นที่อยู่)

วิ.	 ราชคหสฺส		อิสฺสโรติ		ราชคโห,		ราชคหโก		วา.		(ราชคห	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองราชคฤห์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าราชคห,	ราชคหก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองราชคฤห์)

วิ.	 สาคเล		ชาโต		สาคโล.		(สาคล	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองสาคละ	ชื่อว่าสาคล.	(ผู้เกิดในเมืองสาคละ)

วิ.	 สาคลา		อาคโต		สาคโล.		(สาคล	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองสาคละ	ชื่อว่าสาคล.	(ผู้มาจากเมืองสาคละ)

วิ.	 สาคโล		อสฺส		นิวาโสติ		สาคโล.		(สาคล	+	ณ)

	 อ.เมืองสาคละ	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาคล.	(ผู้มีเมืองสาคละเป็นที่อยู่)

วิ.	 สาคลสฺส		อิสฺสโรติ		สาคโล,		สาคลโก		วา.		(สาคล	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองสาคละ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาคล,	สาคลก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองสาคละ)

วิ.	 ปาฏลิปุตฺเต		ชาโต		ปาฏลิปุตฺโต.		(ปาฏลิปุตฺต	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองปาฏลีบุตร	ชื่อว่าปาฏลิปุตฺต.	(ผู้เกิดในเมืองปาฏลีบุตร)

วิ.	 ปาฏลิปุตฺตา		อาคโต		ปาฏลิปุตฺโต.		(ปาฏลิปุตฺต	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองปาฏลีบุตร	ชื่อว่าปาฏลิปุตฺต.	(ผู้มาจากเมืองปาฏลีบุตร)

วิ.	 ปาฏลิปุตฺโต		อสฺส		นิวาโสติ		ปาฏลิปุตฺโต.		(ปาฏลิปุตฺต	+	ณ)

	 อ.เมืองปาฏลีบุตร	เป็นที่อยู่	ของบุคคนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาฏลิปุตฺต.	(ผู้มีเมืองปาฏลีบุตรเป็นที่อยู่)

วิ.	 ปาฏลิปุตฺตสฺส		อิสฺสโรติ		ปาฏลิปุตฺโต,		ปาฏลิปุตฺตโก		วา.		(ปาฏลิปุตฺต	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	 	 แห่งเมืองปาฏลีบุตร	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าปาฏลิปุตฺต,	 ปาฏลิปุตฺตก,	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองปาฏลี

บุตร)
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วิ.	 เวสาลิยํ		ชาโต		เวสาโล.		(เวสาลี	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองไพสาลี	ชื่อว่าเวสาล.	(ผู้เกิดในเมืองไพสาลี)

วิ.	 เวสาลิยา		อาคโต		เวสาโล.		(เวสาลี	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองไพสาลี	ชื่อว่าเวสาล.	(ผู้มาจากเมืองไพสาลี)

วิ.	 เวสาลี		อสฺส		นิวาโสติ		เวสาโล.		(เวสาลี	+	ณ)

	 อ.เมืองไพสาลี	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวสาล.	(ผู้มีเมืองไพสาลีเป็นที่อยู่)

วิ.	 เวสาลิยา		อิสฺสโรติ		เวสาโล,		เวสาลโก		วา.		(เวสาลี	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองไพสาลี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวสาล	หรือชื่อว่าเวสาลก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองไพสาลี)

วิ.	 กุสินารายํ		ชาโต		โกสินาโร.		(กุสินารา	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองกุสินารา	ชื่อว่าโกสินาร.	(ผู้เกิดในเมืองกุสินารา)

วิ.	 กุสินาราย		อาคโต		โกสินาโร.		(กุสินารา	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองกุสินารา	ชื่อว่าโกสินาร.	(ผู้มาจากเมืองกุสินารา)

วิ.	 กุสินารา		อสฺส		นิวาโสติ		โกสินาโร.		(กุสินารา	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

อ.เมืองกุสินารา	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโกสินาร.	(ผู้มีเมืองกุสินาราเป็นที่อยู่)

วิ.	 กุสินาราย		อิสฺสโรติ		โกสินาโร,		โกสินารโก		วา.		(กุสินารา	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์) 

อ.ผู้เป็นใหญ่	 แห่งเมืองกุสินารา	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าโกสินาร	 หรือชื่อว่าโกสินารก.	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งเมือง 

กุสินารา)

วิ.	 สาเกเต		ชาโต		สาเกโต.		(สาเกต	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองสาเกต	ชื่อว่าสาเกต.	(ผู้เกิดในเมืองสาเกต)

วิ.	 สาเกตา		อาคโต		สาเกโต.		(สาเกต	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองสาเกต	ชื่อว่าสาเกต.	(ผู้มาจากเมืองสาเกต)

วิ.	 สาเกโต		อสฺส		นิวาโสติ		สาเกโต.		(สาเกต	+	ณ)

	 อ.เมืองสาเกต	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาเกต.	(ผู้มีเมืองสาเกตเป็นที่อยู่)

วิ.	 สาเกตสฺส		อิสฺสโรติ		สาเกโต,		สาเกตโก		วา.		(สาเกต	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองสาเกต	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาเกต	หรือชื่อว่าสาเกตก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองสาเกต)

วิ.	 โกสมฺพิยํ		ชาโต		โกสมฺโพ.		(โกสมฺพี	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองโกสัมพี	ชื่อว่าโกสมฺพ.	(ผู้เกิดในเมืองโกสัมพี)
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วิ.	 โกสมฺพิยา		อาคโต		โกสมฺโพ.		(โกสมฺพี	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองโกสัมพี	ชื่อว่าโกสมฺพ.	(ผู้มาจากเมืองโกสัมพี)

วิ.	 โกสมฺพี		อสฺส		นิวาโสติ		โกสมฺโพ.		(โกสมฺพี	+	ณ)

	 อ.เมืองโกสัมพี	เป็นที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโกสมฺพ.	(ผู้มีเมืองโกสัมพีเป็นที่อยู่)

วิ.	 โกสมฺพิยา		อิสฺสโรติ		โกสมฺโพ,		โกสมฺพโก		วา.		(โกสมฺพี	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก) 

อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองโกสัมพี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโกสมฺพ	หรือชื่อว่าโกสมฺพก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองโกสัมพี)

วิ.	 อินฺทปตฺเต		ชาโต		อินฺทปตฺโต.		(อินฺทปตฺต	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองอินทปัตร	ชื่อว่าอินฺทปตฺต.	(ผู้เกิดในเมืองอินทปัตร)

วิ.	 อินฺทปตฺตา		อาคโต		อินฺทปตฺโต.		(อินฺทปตฺต	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองอินทปัตร	ชื่อว่าอินฺทปตฺต.	(ผู้มาจากเมืองอินทปัตร)

วิ.	 อินฺทปตฺโต		อสฺส		นิวาโสติ		อินฺทปตฺโต.		(อินฺทปตฺต	+	ณ)

	 อ.เมืองอินทปัตร	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอินฺทปตฺต.	(ผู้มีเมืองอินทปัตรเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 อินฺทปตฺตสฺส		อิสฺสโรติ		อินฺทปตฺโต,		อินฺทปตฺตโก		วา.		(อินฺทปตฺต	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	 แห่งเมืองอินทปัตร	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าอินฺทปตฺต,	 ชื่อว่าอินฺทปตฺตก.	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งเมือง 

อินทปัตร)

วิ.	 กปิลฺเล		ชาโต		กปิลฺโล.		(กปิลฺล	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองกบิลล์	ชื่อว่ากปิลฺล.	(ผู้เกิดในเมืองกบิลล์)

วิ.	 กปิลฺลา		อาคโต		กปิลฺโล.		(กปิลฺล	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมืองกบิลล์	ชื่อว่ากปิลฺล.	(ผู้มาจากเมืองกบิลล์)

วิ.	 กปิลฺโล		อสฺส		นิวาโสติ		กปิลฺโล.		(กปิลฺล	+	ณ)

	 อ.เมืองกบิลล์	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากปิลฺล.	(ผู้มีเมืองกบิลล์เป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 กปิลฺลสฺส		อิสฺสโรติ		กปิลฺโล,		กปิลฺลโก		วา.		(กปิลฺล	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งเมืองกบิลล์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากปิลฺล	หรือชื่อว่ากปิลฺลก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองกบิลล์)

วิ.	 ภารุกจฺเฉ		ชาโต		ภารุกจฺโฉ.		(ภารุกจฺฉ	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ที่ท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ	ชื่อว่าภารุกจฺฉ.	(ผู้เกิดที่ท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ)

วิ.	 ภารุกจฺฉา		อาคโต		ภารุกจฺโฉ.		(ภารุกจฺฉ	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ	ชื่อว่าภารุกจฺฉ.	(ผู้มาจากท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ)
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วิ.	 ภารุกจฺโฉ		อสฺส		นิวาโสติ		ภารุกจฺโฉ.		(ภารุกจฺฉ	+	ณ)

		 อ.ท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ	 เป็นสถานที่อยู่	 ของบุคคลนั้น	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าภารุกจฺฉ.	 (ผู้มีท่าน้ำ	ภารุกัจฉะ 

เป็นที่อยู่)

วิ.	 ภารุกจฺฉสฺส		อิสฺสโรติ		ภารุกจฺโฉ,		ภารุกจฺฉโก		วา.		(ภารุกจฺฉ	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งท่าน้ำ	ชื่อว่าภารุกัจฉะ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าภารุกจฺฉ	หรือชื่อว่าภารุกจฺฉก.	(ผู้เป็นใหญ่ที่ท่าน้ำ		 

ชื่อว่าภารุกัจฉะ)

วิ.	 นคเร		ชาโต		นาคโร.		(นคร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมือง	ชื่อว่านาคร.	(ผู้เกิดในเมือง)

วิ.	 นครา		อาคโต		นาคโร.		(นคร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากเมือง	ชื่อว่านาคร.	(ผู้มาจากเมือง)

วิ.	 นคเร		วสตีติ		นาคโร,		นาครโก		วา.		(นคร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 ย่อมอยู่	ในเมือง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านาคร	หรือชื่อว่านาครก.	(ผู้อยู่ในเมือง)

วิ.	 ชนปเท		ชาโต		ชานปโท.		(ชนปท	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชนบท	ชื่อว่าชานปท.	(ผู้เกิดในชนบท,	ชาวแว่นแคว้น)

วิ.	 ชนปทา		อาคโต		ชานปโท.		(ชนปท	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากชนบท	ชื่อว่าชานปท.	(ผู้มาจากชนบท,	ชาวแว่นแคว้น)

วิ.	 ชนปเท		วสตีติ		ชานปโท.		(ชนปท	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมอยู่	ในชนบท	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชานปท.	(ผู้อยู่ในชนบท,	ชาวแว่นแคว้น)

วิ.	 องฺเคสุ		ชาโต		องฺโค.		(องฺค	+	ณ)			 	(ชื่อชนบททั้ง	๑๖	แคว้น		ใช้เป็นพหุวจนะเท่านั้น)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นอังคะ	ท.	ชื่อว่าองฺค.	(ผู้เกิดในแคว้นอังคะ)

วิ.	 องฺเคหิ		อาคโต		องฺโค.		(องฺค	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นอังคะ	ท.	ชื่อว่าองฺค.	(ผู้มาจากแคว้นอังคะ)

วิ.	 องฺคา		อสฺส		นิวาโสติ		องฺโค.		(องฺค	+	ณ)

	 อ.แคว้นอังคะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าองฺค.	(แคว้นอังคะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 องฺคานํ		อิสฺสโรติ		องฺโค,		องฺคโก		วา.		(องฺค	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นอังคะ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าองฺค	หรือชื่อว่าองฺคก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นอังคะ)
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วิ.	 มคเธสุ		ชาโต		มาคโธ.		(มคธ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นมคธ	ท.	ชื่อว่ามาคธ.	(ผู้เกิดในแคว้นมคธ)

วิ.	 มคเธหิ		อาคโต		มาคโธ.		(มคธ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นมคธ	ท.	ชื่อว่ามาคธ.	(ผู้มาจากแคว้นมคธ)

วิ.	 มคธา		อสฺส		นิวาโสติ		มาคโธ.		(มคธ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.แคว้นมคธ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาคธ.	(ผู้มีเมืองมคธเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 มคธานํ		อิสฺสโรติ		มาคโธ,		มาคธโก		วา.		(มคธ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้น	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาคธ	หรือชื่อว่ามาคธก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นมคธ)

วิ.	 โกสเลสุ		ชาโต		โกสโล.		(โกสล	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นโกศล	ท.	ชื่อว่าโกสล.	(ผู้เกิดในแคว้นโกศล))

วิ.	 โกสเลหิ		อาคโต		โกสโล.		(โกสล	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นโกศล	ท.	ชื่อว่าโกสล.	(ผู้มาจากแคว้นโกศล)

วิ.	 โกสลา		อสฺส		นิวาโสติ		โกสโล.		(โกสล	+	ณ)

	 อ.แคว้นโกศล	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโกสล.	(ผู้มีแคว้นโกศลเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 โกสลานํ		อิสฺสโรติ		โกสโล,		โกสลโก		วา.		(โกสล	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นโกศล	ท.	ชื่อว่าโกสล	หรือชื่อว่าโกสลก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นโกศล)

วิ.	 วิเทเหสุ		ชาโต		เวเทโห.		(วิเทห	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นวิเทหะ	ท.	ชื่อว่าเวเทห.	(ผู้เกิดในแคว้นวิเทหะ)

วิ.	 วิเทเหหิ		อาคโต		เวเทโห.		(วิเทห	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นวิเทหะ	ท.	ชื่อว่าเวเทห.	(ผู้มาจากแคว้นวิเทหะ)

วิ.	 วิเทหา		อสฺส		นิวาโสติ		เวเทโห.		(วิเทห	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.แคว้นวิเทหะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวเทห.	(ผู้มีแคว้นวิเทหะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 วิเทหานํ		อิสฺสโรติ		เวเทโห,		เวเทหโก		วา.		(วิเทห	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นวิเทหะ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเวเทห	หรือชื่อว่าเวเทหก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นวิเทหะ)

วิ.	 กมฺโพเชสุ		ชาโต		กมฺโพโช.		(กมฺโพช	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นกัมโพชะ	ท.	ชื่อว่ากมฺโพช.	(ผู้เกิดในแคว้นกัมโพชะ)
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วิ.	 กมฺโพเชหิ		อาคโต		กมฺโพโช.		(กมฺโพช	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นกัมโพชะ	ท.	ชื่อว่ากมฺโพช.	(ผู้มาจากแคว้นกัมโพชะ)

วิ.	 กมฺโพชา		อสฺส		นิวาโสติ		กมฺโพโช.		(กมฺโพช	+	ณ)

	 อ.แคว้นกัมโพชะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากมฺโพช.	(ผู้มีเมืองกัมโพชะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 กมฺโพชานํ		อิสฺสโรติ		กมฺโพโช,		กมฺโพชโก		วา.		(กมฺโพช	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก) 

อ.ผู้เป็นใหญ่	 แห่งแคว้นกัมโพชะ	 ท.	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่ากมฺโพช,	 ชื่อว่ากมฺโพชก.	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้น 

กัมโพชะ)

วิ.	 คนฺธาเรสุ		ชาโต		คนฺธาโร.		(คนฺธาร	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นคันธาระ	ท.	ชื่อว่าคนฺธาร.	(ผู้เกิดในแคว้นคันธาระ)

วิ.	 คนฺธาเรหิ		อาคโต		คนฺธาโร.		(คนฺธาร	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นคันธาระ	ท.	ชื่อว่าคนฺธาร.	(ผู้มาจากแคว้นคันธาระ)

วิ.	 คนฺธารา		อสฺส		นิวาโสติ		คนฺธาโร.		(คนฺธาร	+	ณ)

	 อ.แคว้นคันธาระ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคนฺธาร.	(ผู้มีแคว้นคันธาระเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 คนฺธารานํ		อิสฺสโรติ		คนฺธาโร,		คนฺธารโก		วา.		(คนฺธาร	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นคันธาระ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคนฺธาร,	ชื่อว่าคนฺธารก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ)

วิ.	 โสวีเรสุ		ชาโต		โสวีโร.		(โสวีร	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นโสวีระ	ท.	ชื่อว่าโสวีร.	(ผู้เกิดในแคว้นโสวีระ)

วิ.	 โสวีเรหิ		อาคโต		โสวีโร.		(โสวีร	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นโสวีระ	ท.	ชื่อว่าโสวีร.	(ผู้มาจากแคว้นโสวีระ)

วิ.	 โสวีรา		อสฺส		นิวาโสติ		โสวีโร.		(โสวีร	+	ณ)

	 อ.แคว้นโสวีระ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโสวีร.	(ผู้มีแคว้นโสวีระเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 โสวีรานํ		อิสฺสโรติ		โสวีโร,		โสวีรโก		วา.		(โสวีร	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นโสวีระ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโสวีร	หรือชื่อว่าโสวีรก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นโสวีระ)

วิ.	 สินฺธเวสุ		ชาโต		สินฺธโว.		(สินฺธว	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นสินธุ	ท.	ชื่อว่าสินฺธว.	(ผู้เกิดในแคว้นสินธุ)

วิ.	 สินฺธเวหิ		อาคโต		สินฺธโว.		(สินฺธว	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นสินธุ	ท.	ชื่อว่าสินฺธว.	(ผู้มาจากแคว้นสินธุ)
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วิ.	 สินฺธวา		อสฺส		นิวาโสติ		สินฺธโว.		(สินฺธว	+	ณ)

	 อ.แคว้นสินธุ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสินฺธว.	(ผู้มีแคว้นสินธุเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 สินฺธวานํ		อิสฺสโรติ		สินฺธโว,		สินฺธวโก		วา.		(สินฺธว	+	ณ)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นสินธุ	ท.	ชื่อว่าสินฺธว	หรือชื่อว่าสินฺธวก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นสินธุ)

วิ.	 อสฺสเกสุ		ชาโต		อสฺสโก.		(อสฺสก	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นอัสสกะ	ท.	ชื่อว่าอสฺสก.	(ผู้เกิดในแคว้นอัสสกะ)

วิ.	 อสฺสเกหิ		อาคโต		อสฺสโก.		(อสฺสก	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นอัสสกะ	ท.	ชื่อว่าอสฺสก.	(ผู้มาจากแคว้นอัสสกะ)

วิ.	 อสฺสกา		อสฺส		นิวาโสติ		อสฺสโก.		(อสฺสก	+	ณ)

	 อ.แคว้นอัสสกะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอสฺสก.	(ผู้มีแคว้นอัสสกะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 อสฺสกานํ		อิสฺสโรติ		อสฺสโก.		(อสฺสก	+	ณ)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นอัสสกะ	ท.	ชื่อว่าอสฺสก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นอัสสกะ)

วิ.	 กลิงฺเคสุ		ชาโต		กาลิงฺโค.		(กลิงฺค	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นกลิงคะ	ท.	ชื่อว่ากาลิงฺค.	(ผู้เกิดในแคว้นกลิงคะ)

วิ.	 กลิงฺเคหิ		อาคโต		กาลิงฺโค.		(กลิงฺค	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นกลิงคะ	ท.	ชื่อว่ากาลิงฺค.	(ผู้มาจากแคว้นกลิงคะ)

วิ.	 กลิงฺคา		อสฺส		นิวาโสติ		กาลิงฺโค.		(กลิงฺค	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.แคว้นกลิงคะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากาลิงฺค.	(ผู้มีแคว้นกลิงคะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 กลิงฺคานํ		อิสฺสโรติ		กาลิงฺโค.		(กลิงฺค	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นกลิงคะ	ท.	ชื่อว่ากาลิงฺค.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นกลิงคะ)

วิ.	 ปญฺจาเลสุ		ชาโต		ปญฺจาโล.		(ปญฺจาล	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นปัญจาละ	ท.	ชื่อว่าปญฺจาล.	(ผู้เกิดในแคว้นปัญจาละ)

วิ.	 ปญฺจาเลหิ		อาคโต		ปญฺจาโล.		(ปญฺจาล	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นปัญจาละ	ท.	ชื่อว่าปญฺจาล.	(ผู้มาจากแคว้นปัญจาละ)

วิ.	 ปญฺจาลา		อสฺส		นิวาโสติ		ปญฺจาโล.		(ปญฺจาล	+	ณ)

	 อ.แคว้นปัญจาละ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปญฺจาล.	(ผู้มีแคว้นปัญจาละเป็นสถานที่อยู่) 
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วิ.	 ปญฺจาลานํ		อิสฺสโรติ		ปญฺจาโล.		(ปญฺจาล	+	ณ)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นปัญจาละ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปญฺจาล.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นปัญจาละ)

วิ.	 สกฺเกสุ		ชาโต		สกฺโก.		(สกฺก	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นสักกะ	ท.	ชื่อว่าสกฺก.	(ผู้เกิดในแคว้นสักกะ)

วิ.	 สกฺเกหิ		อาคโต		สกฺโก.		(สกฺก	+	ณ)

	 อ.ผู้มาแล้ว	จากแคว้นสักกะ	ท.	ชื่อว่าสกฺก.	(ผู้มาจากแคว้นสักกะ)

วิ.	 สกฺกา		อสฺส		นิวาโสติ		สกฺโก.		(สกฺก	+	ณ)

	 อ.แคว้นสักกะ	ท.	เป็นสถานที่อยู่	ของบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสกฺก.	(ผู้มีแคว้นสักกะเป็นสถานที่อยู่)

วิ.	 สกฺกานํ		อิสฺสโรติ		สกฺโก.		(สกฺก	+	ณ)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นสักกะ	ท.	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสกฺก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นสักกะ)

วิ.	 สุรฏฺเ€		ชาโต		โสรฏฺโ€.		(สุรฏฺ€	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นสุรัฐ	ชื่อว่าโสรฏฺ€.	(ผู้เกิดในแคว้นสุรัฐ)

วิ.	 สุรฏฺ€สฺส		อิสฺสโร		โสรฏฺโ€,		โสรฏฺ€โก		วา.		(สุรฏฺ€	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นสุรัฐ	ชื่อว่าโสรฏฺ€	หรือชื่อว่าโสรฏฺ€ก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นสุรัฐ)

วิ.	 มหารฏฺเ€		ชาโต		มหารฏฺโ€.		(มหารฏฺ€	+	ณ)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในแคว้นมหารัฐ	ชื่อว่ามหารฏฺ€.	(ผู้เกิดในแคว้นมหารัฐ)

วิ.	 มหารฏฺ€สฺส	 	 อิสฺสโร	 	 มหารฏฺโ€	 	 มหารฏฺ€โก	 	 วา.	 	 (มหารฏฺ€	 +	ณ)	 (ลง	 กอาคม	=	 สพฺพโตศัพท์ใน	 

สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เป็นใหญ่	แห่งแคว้นมหารัฐ	ชื่อว่ามหารฏฺ€	หรือชื่อว่ามหารฏฺ€ก.	(ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นมหารัฐ)

วิ.	 กตฺติกาย		ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย		ยุตฺโต		มาโส		กตฺติโก.		(กตฺติกา	+	ณ)		(นกฺขตฺตโยค	=	ประกอบด้วยดาว)

	 อ.เดือน	อันประกอบด้วยดาวลูกไก่	อันประกอบด้วยพระจันทร์เต็มดวง	ชื่อว่ากตฺติก.	(เดือน	๑๒)

วิ.	 มคสิเรน		จนฺทยุตฺเตน		นกฺขตฺเตน		ยุตฺโต		มาโส		มาคสิโร.		(มคสิร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺสฯ)

	 อ.เดือน	อันประกอบด้วยดาวหัวเนื้อ	อันประกอบด้วยพระจันทร์เต็มดวง	ชื่อว่ามาคสิร.	(เดือนอ้าย)

วิ.	 ผุสฺเสน		ยุตฺโต		มาโส		ผุสฺโส.		(ผุสฺส	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวสมอสำ	เภา	ชื่อว่าผุสฺส.	(เดือนยี่)

วิ.	 มฆาย		ยุตฺโต		มาโส		มาโฆ.		(มฆา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวงูผู้	ชื่อว่ามาฆ.	(เดือน	๓)
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วิ.	 ผคฺคุนิยา		ยุตฺโต		มาโส		ผคฺคุโน.		(ผคฺคุนี	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวงูเมีย	ชื่อว่าผคฺคุน.	(เดือน	๔)

วิ.	 จิตฺตาย		ยุตฺโต		มาโส		จิตฺโต.		(จิตฺตา	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวจรเข้	ชื่อว่าจิตฺต.	(เดือน	๕)

วิ.	 วิสาขาย		ยุตฺโต		มาโส		เวสาโข.		(วิสาขา	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวคันฉัตร	ชื่อว่าเวสาข.	(เดือน	๖)

วิ.	 เชฏฺ€าย		ยุตฺโต		มาโส		เชฏฺโ€.		(เชฏฺ€า	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวช้างใหญ่	ชื่อว่าเชฏฺ€.	(เดือน	๗)

วิ.	 อุตฺตราสาฬฺหาย		ยุตฺโต		มาโส		อาสาฬฺโห,		อาสาฬฺหี		วา.		(อาสาฬฺหา	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวราชสีห์ตัวเมีย	ชื่อว่าอาสาฬฺห,	อาสาฬฺหี	บ้าง.	(เดือน	๘)

วิ.	 สวเณน		ยุตฺโต		มาโส		สาวโณ		สาวณี.		(สวณ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ) 

อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวหลักชัย	ชื่อว่าสาวณ,	สาวณี.	(เดือน	๙)

วิ.	 ภทฺเทน		ยุตฺโต		มาโส		ภทฺโท.		(ภทฺท	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวเนื้อทราย	ชื่อว่าภทฺท.	(เดือน	๑๐)

วิ.	 อสฺสยุเชน		ยุตฺโต		มาโส		อสฺสยุโช.		(อสฺสยุช	+	ณ)

	 อ.เดือน	อันประกอบแล้ว	ด้วยดาวม้า	ชื่อว่าอสฺสยุช.	(เดือน	๑๑)

เดือน	๑๒	เดือนนับเรียงตามบาลี

 จิตฺโต  เวสาโข  เชฏฺโ€  จ อาสาฬฺโห  สวโณ’ปิจ,

 ปุพฺพุตฺตรภทฺทปโท อสฺสยุโช  จ  กตฺติโก,

 มาคสิโร  ผุสฺโส  มาโฆ ผคฺคุโน’ติ  ทุเว  ทส.

เดือนมี	๑๒	เดือน	คือ	จิตฺต	(เดือน	๕),	เวสาข	(เดือน	๖),	เชฏฺ€	(เดือน	

๗),	อาสาฬฺห	(เดือน	๘),	สวณ	(เดือน	๙),	ภทฺท	(เดือน	๑๐),	อสฺสยุช	

(เดือน	๑๑),	กตฺติก	(เดือน	๑๒),	มาคสิร	(เดือน	๑),	ผุสฺส	(เดือน	๒),	

มาฆ	(เดือน	๓)	และ	ผคฺคุน	(เดือน	๔).
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วิ.	 พุทฺโธ		อสฺส		เทวตาติ		พุทฺโธ.		(พุทฺธ	+	ณ)

	 อ.พระพุทธเจ้า	เป็นเทวดา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพุทฺธ.		(ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นเทวดา)

วิ.	 สุคโต		อสฺส		เทวตาติ		โสคโต.		(สุคต	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.พระสุคต	เป็นเทวดา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโสคต.		(ผู้มีพระสุคตเป็นเทวดา)

วิ.	 มหินฺโท		อสฺส		เทวตาติ		มาหินฺโท.		(มหินฺท	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.พระเจ้ามหินท์	เป็นเทวดา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามาหินฺท.		(ผู้มีพระเจ้ามหินท์เป็นเทวดา)

วิ.	 ยโม		อสฺส		เทวตาติ		ยาโม.		(ยม	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.พระยายม	เป็นเทวดา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ายาม.		(ผู้มีพระยายมเป็นเทวดา)

วิ.	 โสโม		อสฺส		เทวตาติ		โสโม.		(โสม	+	ณ)

	 อ.พระจันทร์	เป็นเทวดา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโสม.		(ผู้มีพระจันทร์เป็นเทวดา)

วิ.	 พฺยากรณํ		อเวจฺจาธีเต		เวยฺยากรโณ.	(พฺยากรณ	+	ณ)

	 พิจารณาแล้ว	 ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์	 ย่อมสวด	 ชื่อว่าเวยฺยากรณ.	 (ผู้พิจารณาคัมภีร์ไวยากรณ์แล้วสวด,	 นัก

ไวยากรณ์)	(แปลง	พฺ	เป็น	วฺ	=เตสุ	วุทฺธิฯ,	ลง	เออาคม	=มา	ยูนมาคโมฯ)

วิ.	 มุหุตฺตํ		อเวจฺจาธีเต		โมหุตฺโต.		(มุหุตฺต	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 พิจารณาแล้ว	ซึ่งคัมภีร์มุหุต	ย่อมสวด	ชื่อว่าโมหุตฺต.	(ผู้พิจารณาคัมภีร์มุหุตแล้วสวด,	หมอดูฤกษ์ยาม)

วิ.	 นิมิตฺตํ		อเวจฺจาธีเต		เนมิตฺโต.		(นิมิตฺต	+	ณ)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 พิจารณาแล้ว	ซึ่งคัมภีร์นิมิต	ย่อมสวด	ชื่อว่าเนมิตฺต.	(ผู้พิจารณาคัมภีร์นิมิตแล้วสวด,	หมอดูทำ	นายลางบอกเหตุ)

วิ.	 องฺควิชฺชํ		อเวจฺจาธีเต		องฺควิชฺโช.		(องฺควิชฺชา	+	ณ)

	 พิจารณาแล้ว	 ซึ่งคัมภีร์อังควิชา	 ย่อมสวด	 ชื่อว่าองฺควิชฺช.	 (ผู้พิจารณาคัมภีร์อังควิชาแล้วสวด,	 หมอดูทำ	นาย

ลักษณะ)

วิ.	 วตฺถุวิชฺชํ		อเวจฺจาธีเต		วตฺถุวิชฺโช.		(วตฺถุวิชฺชา	+	ณ)

	 พิจารณาแล้ว	ซึ่งคัมภีร์วัตถุวิชา	ย่อมสวด	ชื่อว่าวตฺถุวิชฺช.	(ผู้พิจารณาคัมภีร์วัตถุวิชาแล้วสวด,	หมอดูทำ	นายที่)

วิ.	 วสาตีนํ		วิสโย		เทโส		วาสาโต.		(วสาติ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ประเทศ	อันเป็นที่อยู่	แห่งวสาติพระราชกุมาร	ท.	ชื่อว่าวาสาต.	(ที่อยู่ของพระราชกุมารชื่อว่าวสาติ)

วิ.	 อุทุมฺพรา		อสฺมึ		ปเทเส		สนฺตีติ		โอทุมฺพโร,		เทโส.		(อุทุมฺพร	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.ต้นมะเดื่อ	ท.	มีอยู่	ในประเทศนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโอทุมฺพร.	(สถานที่ที่มีต้นมะเดื่ออยู่)
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วิ.	 สหสฺเสน		นิพฺพตฺตา		สาหสฺสี,		ปริขา.		(สหสฺส	+	ณ	+	อี)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.คูน้ำ		อันเกิดแล้ว(สำ	เร็จแล้ว)	ด้วยทรัพย์หนึ่งพัน	ชื่อว่าสาหสฺสี,	ได้แก่คูน้ำ	.	(อันสำ	เร็จด้วยทรัพย์หนึ่งพัน)

วิ.	 ปยสา		นิพฺพตฺตํ		ปายาสํ.		(ปย	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.อาหาร	อันสำ	เร็จแล้ว	ด้วยน้ำ	นม	ชื่อว่าปายาส.	(อาหารที่สำ	เร็จแล้วด้วยน้ำ	นม)

วิ.	 สหสฺสํ		อรหตีติ		สาหสฺสี,		คาถา.		(สหสฺส	+	ณ	+	อี)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 ย่อมควร	ซึ่งทรัพย์หนึ่งพัน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาหสฺสี,	ได้แก่คาถา.	(อันควรซึ่งทรัพย์หนึ่งพัน)

วิ.	 อยโส		วิกาโร		อายโส.		(อย	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ,	ลง	สฺอาคม	=	ส	สเร	วาคโม)

	 อ.วัตถุ	อันกระทำ	เปลี่ยนแปลง	แห่งเหล็ก	ชื่อว่าอายส.	(วัตถุที่ทำ	ด้วยเหล็ก)

วิ.	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		โสวณฺโณ.		(สุวณฺณ	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.วัตถุ	อันกระทำ	เปลี่ยนแปลง	แห่งทอง	ชื่อว่าโสวณฺณ.	(วัตถุที่ทำ	ด้วยทอง)

วิ.	 ปุริโส		ปริมาณมสฺสาติ		โปริสํ,		อุทกํ.		(ปุริส	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.บุรุษ	เป็นปริมาณ	แห่งน้ำ	นั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโปริส,	ได้แก่น้ำ	.	(มีปริมาณเท่าบุรุษ)

วิ.	 พาราณสิยํ		ชาโต		พาราณเสยฺยโก.		(พาราณสี	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองพาราณสี	ชื่อว่าพาราณเสยฺยก.	(ผู้เกิดในเมืองพาราณสี)

วิ.	 พาราณสิยํ		วสตีติ		พาราณเสยฺยโก.		(พาราณสี	+	เณยฺย)	(ลง	เณยฺยปัจจัย	=	จศัพท์ใน	ณ	ราคา	เตนฯ)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองพาราณสี	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าพาราณเสยฺยก.	(ผู้อยู่ในเมืองพาราณสี)

วิ.	 จมฺปายํ		ชาโต		จมฺเปยฺยโก.		(จมฺปา	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองจำ	ปา	ชื่อว่าจมฺเปยฺยก.	(ผู้เกิดในเมืองจำ	ปา)

วิ.	 จมฺปายํ		วสตีติ		จมฺเปยฺยโก.		(จมฺปา	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองจำ	ปา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าจมฺเปยฺยก.	(ผู้อยู่ในเมืองจำ	ปา)

วิ.	 สาคเล		ชาโต		สาคเลยฺยโก.		(สาคล	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองสาคละ	ชื่อว่าสาคเลยฺยก.	(ผู้เกิดในเมืองสาคละ)

วิ.	 สาคเล		วสตีติ		สาคเลยฺยโก.		(สาคล	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองสาคละ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาคเลยฺยก.	(ผู้อยู่ในเมืองสาคละ)

วิ.	 มิถิลายํ		ชาโต		มิถิเลยฺยโก.		(มิถิลา	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเมืองมิถิลา	ชื่อว่ามิถิเลยฺยก.	(ผู้เกิดในเมืองมิถิลา)
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วิ.	 มิถิลายํ		วสตีติ		มิถิเลยฺยโก,		ชโน.		(มิถิลา	+	เณยฺย)	(ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 ย่อมอยู่	ในเมืองมิถิลา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ามิถิเลยฺยก,	ได้แก่ชน.	(ผู้อยู่ในเมืองมิถิลา)

วิ.	 คงฺคายํ		ชาโต		คงฺเคยฺโย,		มจฺโฉ.		(คงฺคา	+	เณยฺย)

		 อ.ปลา	ตัวเกิดแล้ว	ในแม่น้ำ	คงคา	ชื่อว่าคงฺเคยฺย,	ได้แก่ปลา.	(เกิดในแม่น้ำ	คงคา)

วิ.	 คงฺคายํ		วสตีติ		คงฺเคยฺโย,		มจฺโฉ.		(คงฺคา	+	เณยฺย)

	 ย่อมอยู่	ในแม่น้ำ	คงคา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคงฺเคยฺย,	ได้แก่ปลา.	(ที่อยู่ในแม่น้ำ	คงคา)

วิ.	 สิลายํ		ชาตํ		เสเลยฺยกํ.		(สิลา	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก)

	 เกิดแล้ว	ในศิลา	ชื่อว่าเสเลยฺยก.	(อันเกิดในศิลา)

วิ.	 กุเล		ชาโต		โกเลยฺยโก,		สุนโข.		(กุล	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	กอาคม	=	สพฺพโตศัพท์ใน	สพฺพโต	โก) 

เกิดแล้ว	ในตระกูล	ชื่อว่าโกเลยฺยก,	ได้แก่สุนัข.	(ตัวเกิดในตระกูล,	สุนัขบ้าน)

วิ.	 วเน		ชาตํ		วาเนยฺยํ,		ปุปฺผํ.		(วน	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ดอกไม้	อันเกิดแล้ว	ในป่า	ชื่อว่าวาเนยฺย,	ได้แก่ดอกไม้.	(ที่เกิดในป่า)

วิ.	 ปพฺพเต		ชาโต		ปพฺพเตยฺโย,		มานุโส.		(ปพฺพต	+	เณยฺย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	บนภูเขา	ชื่อว่าปพฺพเตยฺย,	ได้แก่มนุษย์.	(ผู้เกิดบนภูเขา)

วิ.	 ปพฺพเต		ชาตา		ปพฺพเตยฺยา,		นที.		(ปพฺพต	+	เณยฺย	+	อา)

	 เกิดแล้ว	บนภูเขา	ชื่อว่าปพฺพเตยฺยา,	ได้แก่แม่น้ำ	.	(ที่เกิดบนภูเขา)

วิ.	 ปพฺพเต		ชาตํ		ปพฺพเตยฺยํ,		โอสธํ.		(ปพฺพต	+	เณยฺย)

	 เกิดแล้ว	บนภูเขา	ชื่อว่าปพฺพเตยฺย,	ได้แก่ยา.	(ที่เกิดบนภูเขา)

วิ.	 ปถสฺส		หิตํ		ปาเถยฺยํ.		(ปถ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่หนทาง	ชื่อว่าปาเถยฺย.	(เสบียงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การเดินทาง)

วิ.	 สปติสฺส		หิตํ		สาปเตยฺยํ,		ธนํ.		(สปติ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่เจ้าของ	ชื่อว่าสาปเตยฺย,	ได้แก่ทรัพย์.	(ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เจ้าของ)

วิ.	 ปทีปสฺส		หิตํ		ปทีเปยฺยํ,		เตลํ.		(ปทีป	+	เณยฺย)

	 อันป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่ประทีป	ชื่อว่าปทีเปยฺย,	ได้แก่น้ำ	มัน.	(เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ประทีป)

วิ.	 มาตุ		หิตํ		มตฺเตยฺยํ.		(มาตุ	+	เณยฺย)	(ซ้อน	ตฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน,	รัสสะ	อา	เป็น	อ	=	=	กฺวจาทิมชฺฌุฯ)

	 อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่มารดา	ชื่อว่ามตฺเตยฺย.	(เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มารดา)
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วิ.	 ปิตุ		หิตํ		เปตฺเตยฺยํ.		(ปิตุ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	ซ้อน	ตฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน)

	 อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล	แก่บิดา	ชื่อว่าเปตฺเตยฺย.	(เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บิดา)

วิ.	 ทกฺขิณมรหตีติ		ทกฺขิเณยฺโย.		(ทกฺขิณา	+	เณยฺย)

	 ย่อมควร	ซึ่งทักษิณา	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทกฺขิเณยฺย.	(ผู้ควรซึ่งทักษิณา)

๓๗๘. ชาตาทีน’มิมิยา  จ.

 อิมิยา  จ	อ.อิมปัจจัย	และอิยปัจจัย	ท.	ด้วย		โหนฺติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		ชาตาทีนํ  (สทฺทานํ)	แห่ง

ศัพท์	ท.	มี	ชาต	เป็นต้น.

	 (ลง	อิม	และอิยปัจจัย	ในอรรถแห่งศัพท์มี	ชาต	เป็นต้น)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ	ชาตาทีนํ,	อิมิยา,	จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการ

ลง	อิก,	กิย,	ย	และ	ณฺยปัจจัย	เช่น	อนฺเต		นิยุตฺโต		อนฺติโก	(อนฺต	+	อิก),	ชาติยา		นิยุตฺโต		ชาติกิโย	(ชาติ	+	

กิย),	กมฺมนิ		สาธุ		กมฺมญฺญํ	(กมฺม	+	ย)	และ	ปริสายํ		สาธุ		ปาริสชฺโช	(ปริสา	+	ณฺย)	เป็นต้น.

วิ.	 ปจฺฉา		ชาโต		ปจฺฉิโม.		(ปจฺฉา	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในภายหลัง	ชื่อว่าปจฺฉิม.	(ผู้เกิดในภายหลัง)

วิ.	 ปจฺฉา		ชาตา		ปจฺฉิมา,		ชนตา.		(ปจฺฉา	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในภายหลัง	ชื่อว่าปจฺฉิมา,	ได้แก่หมู่ชน.	(ผู้เกิดในภายหลัง)

วิ.	 ปจฺฉา		ชาตํ		ปจฺฉิมํ,		จิตฺตํ.		(ปจฺฉา	+	อิม)

	 อ.อันเกิดแล้ว	ในภายหลัง	ชื่อว่าปจฺฉิม,	ได้แก่จิต.	(ดวงที่เกิดในภายหลัง)

ทำ	ตัวรูป	ปจฺฉา		ชาโต		ปจฺฉิโม	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปจฺฉา	+	ชาต

	 หลัง	ปจฺฉา	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 ปจฺฉา	+	สฺมึ,		ชาต	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สฺมึวิภัตต	ิ ปจฺฉา	+	สฺมึ,		ชาต	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	ชาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปจฺฉา,		ชาต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปจฺฉา,		ชาต	+	สิ	 โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ปจฺฉา,		ชาตฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปจฺฉา,		ชาตฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปจฺฉา,		ชาโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 ชาโต	เกิดแล้ว			ปจฺฉา	ในภายหลัง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	อิมปัจจัยในอรรถ	“ชาตะ”	 ปจฺฉา		อิม		ชาโต	 =	ชาตาทีนมิมิยา	จ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ปจฺฉา		อิม		ชาต	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปจฺฉา		อิม		ชาต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ชาตศัพท์		 ปจฺฉา		อิม		ชาต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ฉฺ	ออกจากสระ	อา	 ปจฺฉฺ		อา		อิม	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปจฺฉฺ		อา		อิม	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฉฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ปจฺฉิม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ปจฺฉิม	เป็นนาม	 ปจฺฉิม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปจฺฉิม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปจฺฉิม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปจฺฉิม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ปจฺฉิมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปจฺฉิมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปจฺฉิโม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปจฺฉิโม.	(ผู้เกิดในภายหลัง)

วิ.	 อนฺเต		ชาโต		อนฺติโม,		อนฺติมา,		อนฺติมํ.		(อนฺต	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในที่สุด	ชื่อว่าอนฺติม,	อนฺติมา,	อนฺติม.	(ผู้เกิดในสุดท้าย)

วิ.	 มชฺเฌ		ชาโต		มชฺฌิโม.		(มชฺฌ	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในท่ามกลาง	ชื่อว่ามชฺฌิม.	(ผู้เกิดในท่ามกลาง)

วิ.	 ปุเร		ชาโต		ปุริโม.		(ปุร	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในกาลก่อน	ชื่อว่าปุริม.	(ผู้เกิดในกาลก่อน)

วิ.	 อุปริ		ชาโต		อุปริโม.		(อุปริ	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในเบื้องบน	ชื่อว่าอุปริม.	(ผู้เกิดในเบื้องบน)

วิ.	 เหฏฺ€า		ชาโต		เหฏฺ€ิโม.		(เหฏฺ€า	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในภายใต้	ชื่อว่าเหฏฺ€ิม.	(ผู้เกิดในภายใต้)
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วิ.	 ปจฺจนฺเต		ชาโต		ปจฺจนฺติโม.		(ปจฺจนฺต	+	อิม)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในที่สุดแห่งเขตแดน	ชื่อว่าปจฺจนฺติม.	(ผู้เกิดในที่สุดปลายแดน)

วิ.	 โคปฺเผ		ชาโต		โคปฺผิโม.		(โคปฺผ	+	อิม)

	 อ.อันเกิดแล้ว	ที่ข้อเท้า	ชื่อว่าโคปฺผิม.	(แผลอันเกิดที่ข้อเท้า)

วิ.	 คนฺเถ		ชาโต		คนฺถิโม.		(คนฺถ	+	อิม)

	 อ.อันเกิดแล้ว	ที่ปม	ชื่อว่าคนฺถิม.	(เกิดที่ปม,	ข้อ)

วิ.	 มนุสฺสชาติยา		ชาโต		มนุสฺสชาติโย.		(มนุสฺสชาติ	+	อิย)	(ปุงลิงค์)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งมนุษย์	ชื่อว่ามนุสฺสชาติย.	(ผู้เกิดในชาติมนุษย์)

วิ.	 มนุสฺสชาติยา		ชาตา		มนุสฺสชาติยา.		(มนุสฺสชาติ	+	อิย	+	อา)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งมนุษย์	ชื่อว่ามนุสฺสชาติยา.	(ผู้เกิดในชาติมนุษย์)

วิ.	 มนุสฺสชาติยา		ชาตํ		มนุสฺสชาติยํ.		(มนุสฺสชาติ	+	อิย)	(นปุงสกลิงค์)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งมนุษย์	ชื่อว่ามนุสฺสชาติย.	(ผู้เกิดในชาติมนุษย์)

ทำ	ตัวรูป	มนุสฺสชาติยา		ชาโต		มนุสฺสชาติโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มนุสฺสชาติ	+	ชาต

	 หลัง	มนุสฺสชาติ	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 มนุสฺสชาติ	+	สฺมึ,		ชาต	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ป	 มนุสฺสชาติ	+	สฺมึ,		ชาต	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	สฺมึ	เป็น	ยา	 มนุสฺสชาติ	+	สฺมึ	 	ยา,	ชาต	 =	ปโต	ยา.

	 หลัง	ชาต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มนุสฺสชาติยา,	ชาต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มนุสฺสชาติยา,	ชาต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 มนุสฺสชาติยา,	ชาตฺ		อ	+โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มนุสฺสชาติยา,	ชาตฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มนุสฺสชาติยา,	ชาโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ชาโต	อ.ผู้เกิดแล้ว			มนุสฺสชาติยา	ในชาติแห่งมนุษย์		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“ชาตะ”	 มนุสฺสชาติยา		อิย		ชาโต	=	ชาตาทีนมิมิยา	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มนุสฺสชาติ	+	สฺมึ,	อิย,	ชาต	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มนุสฺสชาติ		อิย		ชาต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ชาตศัพท์		 มนุสฺสชาติ		อิย		ชาต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 มนุสฺสชาตฺ		อิ		อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มนุสฺสชาตฺ		อิ		อิย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ มนุสฺสชาติย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	มนุสฺสชาติย	เป็นนาม	 มนุสฺสชาติย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มนุสฺสชาติย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มนุสฺสชาติย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มนุสฺสชาติย	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 มนุสฺสชาติยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มนุสฺสชาติยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มนุสฺสชาติโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มนุสฺสชาติโย.	(ผู้เกิดในชาติแห่งมนุษย์)

วิ.	 อสฺสชาติยา		ชาโต		อสฺสชาติโย.		(อสฺสชาติ	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งม้า	ชื่อว่าอสฺสชาติย.	(ผู้เกิดในชาติม้า)

วิ.	 หตฺถิชาติยา		ชาโต		หตฺถิชาติโย.		(หตฺถิชาติ	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งช้าง	ชื่อว่าหตฺถิชาติย.	(ผู้เกิดในชาติช้าง)

วิ.	 โพธิสตฺตชาติยา		ชาโต		โพธิสตฺตชาติโย.		(โพธิสตฺตชาติ	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งพระโพธิสัตว์	ชื่อว่าโพธิสตฺตชาติย.	(ผู้เกิดในชาติพระโพธิสัตว์)

วิ.	 ทพฺพชาติยา		ชาโต		ทพฺพชาติโย.		(ทพฺพชาติ	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งบัณฑิต	ชื่อว่าทพฺพชาติย.	(ผู้เกิดในชาติบัณฑิต)

วิ.	 สมานชาติยา		ชาโต		สมานชาติโย.		(สมานชาติ	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในชาติแห่งผู้เหมือนกัน	ชื่อว่าสมานชาติย.	(ผู้เกิดในชาติผู้เหมือนกัน)

วิ.	 โลเก		ชาโต		โลกิโย.		(โลก	+	อิย)

	 อ.ผู้เกิดแล้ว	ในโลก	ชื่อว่าโลกิย.	(ผู้เกิดในโลก)

วิ.	 อนฺเต		นิยุตฺโต		อนฺติโม,		อนฺติโย,		อนฺติโก.		(อนฺต	+	อิม,	อิย,	อิก)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในที่สุด	ชื่อว่าอนฺติม,	อนฺติย,	อนฺติก.	(ผู้ประกอบในที่สุด)

วิ.	 ปุตฺโต		อสฺส		อตฺถีติ		ปุตฺติโม,		ปุตฺติโก.		(ปุตฺต	+	อิม,	อิก)

	 อ.บุตร	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุตฺติม,	ปุตฺติก.	(ผู้มีบุตร)
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วิ.		 ปุตฺโต		ตสฺมึ		วิชฺชตีติ		ปุตฺติโม,		ปุตฺติโก.		(ปุตฺต	+	อิม,	อิก)

	 อ.บุตร	มีอยู่	ในบุคคลนั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปุตฺติม,	ปุตฺติก.	(ผู้มีบุตร)

วิ.	 กปฺโป		อสฺส		อตฺถีติ		กปฺปิโย.		(กปฺป	+	อิย)

	 อ.การกระทำ	สมควรแก่ภิกษุ	แห่งโวหารนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากปฺปิย.	(โวหารอันทำ	สมควรแก่ภิกษุ)

วิ.	 ชฏา		อสฺส		อตฺถีติ		ชฏิโย.		(ชฏา	+	อิย)

	 อ.ชฎา	แห่งฤษีนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าชฏิย.	(ผู้มีชฎา)

วิ.	 หานภาโค		อสฺส		อตฺถีติ		หานภาคิโย.		(หานภาค	+	อิย)

	 อ.ส่วนแห่งความเสื่อม	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าหานภาคิย.	(ผู้มีส่วนแห่งความเสื่อม)

วิ.	 €ิติภาโค		อสฺส		อตฺถีติ		€ิติภาคิโย.		(€ิติภาค	+	อิย)

	 อ.ส่วนแห่งการดำ	รงอยู่	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่า€ิติภาคิย.	(ผู้มีส่วนแห่งการดำ	รงอยู่)

วิ.	 โพธิสฺส		ปกฺเข		ภวา		โพธิปกฺขิยา.		(โพธิ	+	ปกฺข	+	อิย)

	 อ.ธรรม	ท.	อันมีอยู่	ในฝักฝ่าย	แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ชื่อว่าโพธิปกฺขิย.	(ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญา	 

เป็นเครื่องตรัสรู้)

วิ.	 ปญฺจวคฺเค		ภวา		ปญฺจวคฺคิยา.		(ปญฺจวคฺค	+	อิย)

	 อ.ภิกษุ	ท.	ผู้มีอยู่	ในพวกห้า	ชื่อว่าปญฺจวคฺคิย.	(ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกห้ารูป)

วิ.	 ฉพฺพคฺเค		ภวา		ฉพฺพคฺคิยา.		(ฉพฺพคฺค	+	อิย)

	 อ.ภิกษุ	ท.	ผู้มีอยู่	ในพวกหก	ชื่อว่าฉพฺพคฺคิย.	(ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกหกรูป)

วิ.	 อุทเร		ภวํ		อุทริยํ.		(อุทร	+	อิย)

	 อ.โภชนะนี้	อันมีอยู่	ในท้อง	ชื่อว่าอุทริย.	(มีอยู่ในท้อง,	อาหารใหม่)

วิ.	 อตฺตโน		อิทนฺติ		อตฺตนิยํ.		(อตฺต	+	อิย)	(ลง	นฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.วัตถุนี้	ของตน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอตฺตนิย.	(วัตถุอันเป็นของตน)

วิ.	 ชาติยา		นิยุตฺโต		ชาติกิโย.		(ชาติ	+	กิย)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในชาติ	ชื่อว่าชาติกิย.	(ผู้ประกอบในชาติตระกูล,	ผู้มีชาติตระกูลสูง)

วิ.	 อนฺเธ		นิยุตฺโต		อนฺธกิโย.		(อนฺธ	+	กิย)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในความเป็นคนตาบอด	ชื่อว่าอนฺธกิย.	(ผู้ประกอบในความเป็นคนตาบอด)

วิ.	 ชจฺจนฺเธ		นิยุตฺโต		ชจฺจนฺธกิโย.		(ชจฺจนฺธ	+	กิย)

	 อ.ผู้ประกอบแล้ว	ในความเป็นผู้บอดตั้งแต่ปฏิสนธิ	ชื่อว่าชจฺจนฺธกิย.	(ผู้ประกอบในความบอดตั้งแต่ปฏิสนธิ)
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วิ.	 สสฺส		อยนฺติ		สกิโย.		(ส	+	กิย)

	 อ.ทรัพย์นี้	ของตน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสกิย.	(ทรัพย์ของตน)

วิ.	 ปรสฺส		อยนฺติ		ปรกิโย.		(ปร	+	กิย)

	 อ.ทรัพย์นี้	ของบุคคลอื่น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปรกิย.	(ทรัพย์ของบุคคลอื่น)

วิ.	 กมฺมนิ		สาธุ		กมฺมญฺญํ.		(กมฺม	+	ย)	(ลง	นฺอาคม,	แปลง	นฺย	เป็น	ญ	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ญฺ)

	 อ.จิต	อันดี	ในการงาน	ชื่อว่ากมฺมญฺญ.	(จิตอันดีในการงาน)

วิ.	 สภายํ		สาธุ		สพฺภํ.		(สภา	+	ย)

	 อ.คำ	พูด	อันดี	ในสภา	ชื่อว่าสพฺภ.	(คำ	พูดอันดีในสภา)

ทำ	ตัวรูป	สภายํ		สาธุ		สพฺภํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สภา	+	สาธุ

	 หลัง	สภา	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 สภา	+	สฺมึ,		สาธุ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 ตั้ง	อา	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ	ฆ	 สภา	+	สฺมึ,		สาธุ	 =	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ชื่อ	ฆ	แปลง	สฺมึ	เป็น	ยํ	 สภา	+	สฺมึ	 	ยํ,		สาธุ	 =	ฆปโต	สฺมึ	ยํ	วา.

	 หลัง	สาธุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สภายํ,		สาธุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สภายํ,		สาธุ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 สาธุ	อ.คำ	พูดอันดี		สภายํ	ในสภา		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ยปัจจัยในอรรถ	“สาธุ”	 สภายํ,		ย,		สาธุ	 =	จศัพท์ใน	ชาตาทีนมิมิยา	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย			 สภา	+	สฺมึ,		ย,		สาธุ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สภา		ย		สาธุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	สาธุศัพท์		 สภา		ย		สาธุ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ภฺ	ออกจากสระ	อา	 สภฺ		อา		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะยปัจจัย	ลบสระ	อา	 สภฺ		อา		ย	 =	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 แปลง	ภฺย	เป็น	ภ	 ส		ภฺย	 	ภ	 =	ยวตํ	ตลนทการานํ	พฺยญฺชนานิฯ

	 พฺ	อสทิสเทวภาวะ	 ส		พฺ-ภ	 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา.

	 ตั้ง	สพฺภ	เป็นนาม	 สพฺภ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สพฺภ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สพฺภ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สพฺภ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ภฺ	ออกจากสระ	อ	 สพฺภฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สพฺภฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ภฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สพฺภํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สพฺภํ.	(คำ	พูดอันดีในสภา)

วิ.	 เมธาย		หิตํ		เมชฺฌํ,		ฆตํ.		(เมธา	+	ย)	(ลบ	อา	=	อวณฺโณฯ,	แปลง	ธฺย	เป็น	ฌ	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ชฺ) 

	 เกื้อกูล	แก่พิธีบูชายัญ	ชื่อว่าเมชฺฌ,	ได้แก่น้ำ	มันเนย.	(เกื้อกูลแก่พิธีบูชายัญ,	เกื้อกูลแก่ปัญญา)

วิ.	 ปาทานํ		หิตํ		ปชฺชํ,		เตลํ.		(ปาท	+	ย)	(แปลง	ทฺย	เป็น	ช	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ชฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน) 

	 เกื้อกูล	แก่เท้า	ท.	ชื่อว่าปชฺช,	ได้แก่น้ำ	มัน.	(เกื้อกูลแก่เท้า)

วิ.	 ปาทํ		อรหตีติ		ปชฺชํ,		คาถา.		(ปาท	+	ย)

	 ย่อมควร	ซึ่งบาท	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปชฺช,	ได้แก่คาถา.	(คาถาอันสมควรแก่บาท)

วิ.	 รถสฺส		หิตา		รจฺฉา.		(รถ	+	ย	+	อา)	(แปลง	ถฺย	เป็น	ฉ	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	จฺ	=	วคฺเค	โฆสาโฆสานํฯ) 

	 เกื้อกูล	แก่รถ	ชื่อว่ารจฺฉา.	(ถนนเกื้อกูลแก่รถ)

วิ.	 คาเม		ภโว		คมฺโม.		(คาม	+	ย)	(แปลง	มฺย	เป็น	ม	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	มฺ,	รัสสะ	อา	เป็น	อ	=เตสุ	วุทฺธิฯ) 

	 อ.ความประพฤติอันมีอยู่	ในหมู่บ้าน	ชื่อว่าคมฺม.	(ความประพฤติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน,	เมถุนธรรม)

วิ.	 คเว		ภวํ		คพฺยํ.		(โค	+	ย)	(แปลง	โอ	เป็น	อว	=	จศัพท์ใน	โอ	สเร	จ,	แปลง	วฺ	เป็น	พฺ	=	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ) 

	 อ.น้ำ	นมเป็นต้น	อันมีอยู่	ในวัว	ชื่อว่าคพฺย.	(อันมีอยู่ในวัว)

วิ.	 กวิมฺหิ		ภวํ		กพฺยํ.		(กวิ	+	ย)	(ลบ	อิ	=	จศัพท์ใน	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ,	แปลง	วฺ	เป็น	พฺ	=	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ) 

	 วรรณกรรมอันมีอยู่	ในกวี	ชื่อว่ากพฺย.	(กาพย์อันมีอยู่ในกวี)

วิ.	 ทิวิ		ภวา		ทิพฺยา.		(ทิวิ	+	ย	+	อา)	(ลบ	อิ	=	จศัพท์ใน	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ,	แปลง	วฺ	เป็น	พฺ	=	จศัพท์ใน	โท	ธสฺส	จ) 

		 อ.กามคุณ	ท.	อันมีอยู่	บนสวรรค์	ชื่อว่าทิพฺย.	(กามคุณอันมีอยู่บนสวรรค์)

วิ.	 ถนโต		ชาตํ		ถญฺญํ.		(ถน	+	ย)	(แปลง	นฺย	เป็น	ญ	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ญฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน)

	 อ.น้ำ	นม	อันเกิดขึ้น	จากเต้า	ชื่อว่าถญฺญ.	(น้ำ	นมอันเกิดขึ้นจากเต้านม)

วิ.	 ธนาย		สํวตฺตตีติ		ธญฺญํ.		(ธน	+	ย)	(แปลง	นฺย	เป็น	ญ	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ญฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน) 

	 ย่อมเป็นไป	เพื่อทรัพย์	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธญฺญ.	(เป็นไปเพื่อทรัพย์)

วิ.	 ปริสายํ		สาธุ		ปาริสชฺโช.		(ปริสา	+	ย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	ทฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	ทฺย	เป็น	ช,	ซ้อน	ชฺ) 

	 อ.ผู้ดี	ในบริษัท	ชื่อว่าปาริสชฺช.	(ผู้ดีในบริษัท)
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วิ.	 สมณานํ		หิตา		สามญฺญา,		ชนา.		(สมณ	+	ย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	ณฺย	เป็น	ญ	=	การศัพท์ใน	ยวตํ,	ซ้อน	ญฺ) 

	 อ.ชน	ท.	ผู้เกื้อกูล	แก่พระสมณะ	ท.	ชื่อว่าสามญฺญ.	(ผู้เกื้อกูลแก่พระสมณะ)

วิ.	 พฺราหฺมณานํ		หิตา		พฺราหฺมญฺญา.		(พฺราหฺมณ	+	ย)		(แปลง	ณฺย	เป็น	ญ	=	การศัพท์ใน	ยวตํ,	ซ้อน	ญฺ)

	 อ.ผู้เกื้อกูล	ท.	แก่พราหมณ์	ท.	ชื่อว่าพฺราหฺมญฺญ.	(ผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์)

วิ.	 อรูเป		ภวา		อารุปฺปา.		(อรูป	+	ย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	ปฺย	เป็น	ป	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ปฺ)

	 อ.ธรรม	ท.	อันมีอยู่	ในอรูปภูมิ	ชื่อว่าอารุปฺป.	(อันมีอยู่ในอรูปภูมิ,	อรูปฌาน	๔)

๓๗๙. สมูหตฺเถ  กณฺ-ณา.

 กณฺณา	อ.กณฺปัจจัย	และณปัจจัย	ท.		โหนฺติ	ย่อมลง		สมูหตฺเถ	ในอรรถว่าหมู่.

	 (ลง	กณฺ	และณปัจจัย	ในอรรถว่าหมู่)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 ราชปุตฺตานํ		สมูโห		ราชปุตฺตโก,		ราชปุตฺตกํ		วา.		(ราชปุตฺต	+	กณฺ)

	 อ.หมู่	แห่งพระราชโอรส	ท.	ชื่อว่าราชปุตฺตก.	(หมู่แห่งพระราชโอรส)

ทำ	ตัวรูป	ราชปุตฺตานํ		สมูโห		ราชปุตฺตโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ราชปุตฺต	+	สมูห

	 หลัง	ราชปุตฺต	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ราชปุตฺต	+	นํ,		สมูห	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ราชปุตฺตฺ		อ	+	นํ,		สมูห	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 ราชปุตฺตฺ		อ	 	อา	+	นํ,	สมูห	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ราชปุตฺตานํ,		สมูห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สมูห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ราชปุตฺตานํ,		สมูห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ราชปุตฺตานํ,		สมูห	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 ราชปุตฺตานํ,		สมูหฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ราชปุตฺตานํ,		สมูหฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ราชปุตฺตานํ,		สมูโห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สมูโห	อ.หมู่		ราชปุตฺตานํ	แห่งราชโอรส	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	กณฺปัจจัยในอรรถ	“สมูหะ”	 ราชปุตฺตานํ		กณฺ		สมูโห	=	สมูหตฺเถ	กณฺณา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ราชปุตฺต	+	นํ,	กณฺ,	สมูห	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 ราชปุตฺต		กณฺ		สมูห	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	สมูหศัพท์		 ราชปุตฺต		กณฺ		สมูห	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 ราชปุตฺต		ก		ณฺ	 =	เตสํ		โณ		โลปํ.

	 ตั้ง	ราชปุตฺตก	เป็นนาม	 ราชปุตฺตก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ราชปุตฺตก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ราชปุตฺตก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ราชปุตฺตก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ราชปุตฺตกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ราชปุตฺตกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ราชปุตฺตโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ราชปุตฺตโก.	(หมู่แห่งพระราชโอรส)	

วิ.	 ราชปุตฺตานํ		สมูโห		ราชปุตฺโต.		(ราชปุตฺต	+	ณ)

	 อ.หมู่	แห่งราชโอรส	ท.	ชื่อว่าราชปุตฺต.	(หมู่แห่งพระราชโอรส)

วิ.	 มนุสฺสานํ		สมูโห		มานุสฺสโก.		(มนุสฺส	+	กณฺ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของมนุษย์	ท.	ชื่อว่ามานุสฺสก.	(หมู่ของมนุษย์)

วิ.	 มนุสฺสานํ		สมูโห		มานุสฺโส.		(มนุสฺส	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของมนุษย์	ท.	ชื่อว่ามานุสฺส.	(หมู่ของมนุษย์)

วิ.	 มถุรานํ		สมูโห		มาถุรโก.		(มถุรา	+	กณฺ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของชาวมถุรา	ท.	ชื่อว่ามาถุรก.	(หมู่ของชาวมถุรา)

วิ.	 มถุรานํ		สมูโห		มาถุโร.		(มถุรา	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของชาวมถุรา	ท.	ชื่อว่ามาถุร.	(หมู่ของชาวมถุรา)

วิ.	 ปุริสานํ		สมูโห		โปริสโก.		(ปุริส	+	กณฺ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของบุรุษ	ท.	ชื่อว่าโปริสก.	(หมู่ของบุรุษ)

วิ.	 ปุริสานํ		สมูโห		โปริโส.		(ปุริส	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.หมู่	ของบุรุษ	ท.	ชื่อว่าโปริส.	(หมู่ของบุรุษ)

วิ.	 วุทฺธานํ		สมูโห		วุทฺธโก.		(วุทฺธ	+	กณฺ)

	 อ.หมู่	ของผู้เจริญ	ท.	ชื่อว่าวุทฺธก.	(หมู่ของผู้เจริญ)
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วิ.	 วุทฺธานํ		สมูโห		วุทฺโธ.		(วุทฺธ	+	ณ)

	 อ.หมู่	ของผู้เจริญ	ท.	ชื่อว่าวุทฺธ.	(หมู่ของผู้เจริญ)

วิ.	 มยูรานํ		สมูโห		มายูรโก.		(มยูร	+	กณฺ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของนกยูง	ท.	ชื่อว่ามายูรก.	(ฝูงของนกยูง)

วิ.	 มยูรานํ		สมูโห		มายูโร.		(มยูร	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของนกยูง	ท.	ชื่อว่ามายูร.	(ฝูงของนกยูง)

วิ.	 กโปตานํ		สมูโห		กาโปโต.		(กโปต	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของนกพิราบ	ท.	ชื่อว่ากาโปต.	(ฝูงของนกพิราบ)

วิ.	 โกกิลานํ		สมูโห		โกกิโล.		(โกกิล	+	ณ)

	 อ.ฝูง	ของนกดุเหว่า	ท.	ชื่อว่าโกกิล.	(ฝูงของนกดุเหว่า)

วิ.	 มหิสานํ		สมูโห		มาหิสโก.		(มหิส	+	กณฺ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของควาย	ท.	ชื่อว่ามาหิสก.	(ฝูงของควาย)

วิ.	 มหิสานํ		สมูโห		มาหิโส.		(มหิส	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของควาย	ท.	ชื่อว่ามาหิส.	(ฝูงของควาย)

วิ.	 โอฏฺ€านํ		สมูโห		โอฏฺ€โก.		(โอฏฺ€	+	กณฺ)

	 อ.ฝูง	ของอูฐ	ท.	ชื่อว่าโอฏฺ€ก.	(ฝูงของอูฐ)

วิ.	 อุรพฺภานํ		สมูโห		โอรพฺภโก.		(อุรพฺภ	+	กณฺ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ฝูง	ของแกะ	ท.	ชื่อว่าโอรพฺภก.	(ฝูงของแกะ)

วิ.	 อฏฺ€นฺนํ		สมูโห		อฏฺ€โก.		(อฏฺ€	+	กณฺ)

	 อ.หมู่	แห่งบุคคลแปด	ท.	ชื่อว่าอฏฺ€ก.	(หมู่แห่งบุคคลแปด)

วิ.	 ราชานํ		สมูโห		ราชโก.		(ราช	+	กณฺ)

		 อ.หมู่	ของพระราชา	ท.	ชื่อว่าราชก.	(หมู่ของพระราชา)

วิ.	 ภิกฺขานํ		สมูโห		ภิกฺโข.		(ภิกฺขา	+	ณ)

	 อ.หมู่	ของภิกษา	ท.	ชื่อว่าภิกฺข.	(หมู่ของภิกษา)

วิ.	 สิกฺขานํ		สมูโห		สิกฺโข.		(สิกฺขา	+	ณ)

	 อ.หมู่	แห่งสิกขา	ท.	ชื่อว่าสิกฺข.	(หมู่แห่งสิกขา)
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วิ.	 ทฺวินฺนํ		สมูโห		ทฺวยํ.		(ทฺวิ	+	ณ)	(แปลง	อิ	เป็น	อย	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.หมู่	แห่งวัตถุสอง	ท.	ชื่อว่าทฺวย.	(หมู่แห่งสอง)

วิ.	 ติณฺณํ		สมูโห		ตยํ.		(ติ	+	ณ)	(แปลง	อิ	เป็น	อย	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.หมู่	แห่งวัตถุสาม	ท.	ชื่อว่าตย.	(หมู่แห่งสาม)

๓๘๐. คาม-ชน-พนฺธุ-สหายาทีหิ  ตา.

 ตา	อ.ตาปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		ปรํ ในเบื้องหลัง		คามชนพนฺธุสหายาทีหิ  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	คาม	

ชน	พนฺธุ	และ	สหาย	เป็นต้น		สมูหตฺเถ	ในอรรถว่าหมู่.

	 (ลง	ตาปัจจัย	หลังจากศัพท์มี	คาม	ชน	พนฺธุ	และ	สหาย	เป็นต้น	ในอรรถว่าหมู่)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.		ด้วยการแบ่งสูตร	(ทฺวิธากรณโยควิภาค)	ว่า	“ตา”	ลง	ตาปัจจัยใน

อรรถสกัตถะ	เช่น	“เทโวเยว		เทวตา”	(เทว	+	ตา)	เทวดา.

วิ.	 คามานํ		สมูโห		คามตา.		(คาม	+	ตา)

	 อ.หมู่	แห่งหมู่บ้าน	ท.	ชื่อว่าคามตา.	(หมู่แห่งหมู่บ้าน)

วิ.	 ชนานํ		สมูโห		ชนตา.		(ชน	+	ตา)

	 อ.หมู่	แห่งชน	ท.	ชื่อว่าชนตา.	(หมู่ชน)

ทำ	ตัวรูป	ชนานํ		สมูโห		ชนตา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชน	+	สมูห

	 หลัง	ชน	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ชน	+	นํ,		สมูห	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 ชนฺ		อ	+	นํ,		สมูห	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะนํวิภัตติ	ทีฆะ	อ	เป็น	อา	 ชนฺ		อ อา	+	นํ,		สมูห	=	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ชนานํ,		สมูห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	สมูห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชนานํ,		สมูห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ชนานํ,		สมูห	+	สิ	 โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 ชนานํ,		สมูหฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชนานํ,		สมูหฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ชนานํ,		สมูโห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 สมูโห	อ.หมู่		ชนานํ	แห่งชน	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้
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	 ลง	ตาปัจจัยในอรรถ	“สมูหะ”	 ชนานํ		ตา		สมูโห	 =	คามชนพนฺธุสหายาทีหิ	ตา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ชน	+	นํ,	ตา,	สมูห	+	สิ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ชน		ตา		สมูห	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	สมูหศัพท์		 ชน		ตา		สมูห	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ชนตา	เป็นนาม	 ชนตา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ชนตา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชนตา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ชนตา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชนตา.	(หมู่ชน)

วิ.	 พนฺธูนํ		สมูโห		พนฺธุตา.		(พนฺธุ	+	ตา)

	 อ.หมู่	แห่งพวกพ้อง	ท.	ชื่อว่าพนฺธุตา.	(หมู่แห่งพวกพ้อง,	หมู่แห่งเผ่าพันธุ์,	หมู่ญาติ)

วิ.	 สหายานํ		สมูโห		สหายตา.		(สหาย	+	ตา)

	 อ.หมู่	แห่งสหาย	ท.	ชื่อว่าสหายตา.	(หมู่สหาย)

วิ.	 นาครานํ		สมูโห		นาครตา.		(นาคร	+	ตา)

	 อ.หมู่	แห่งชาวเมือง	ท.	ชื่อว่านาครตา.	(หมู่ชาวเมือง)

วิ.	 เทโวเยว		เทวตา.		(เทว	+	ตา)	(ลง	ตาปัจจัยในอรรถสกัตถะ	=	“ตา”โยควิภาคะในสูตร	“คามชนพนฺธุฯ”)

	 อ.เทวดานั่นเทียว	ชื่อว่าเทวตา.	(เทวดา)

	 หมายเหตุ	:-	ศัพท์ที่ลง	ตาปัจจัยเป็นที่สุด	รูปสำ	เร็จเป็นอิตถีลิงค์แน่นอน.

๓๘๑. ต’ทสฺส  €าน’มิโย  จ.

 อิโย  จ	อ.อิยปัจจัยด้วย		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ	 อิต	ิว่า	“ตํ  (วตฺถุ)	อ.วัตถุนั้น		€านํ เป็นเหตุที่

ตั้ง		อสฺส  (สภาวสฺส)	ของสภาพนั้น”.

	 (ลง	อิยปัจจัย	ในอรรถว่า	“วัตถุนั้น	เป็นเหตุที่ตั้งของสภาพนั้น”)

	 	 สูตรนี้มี	๕	บท	คือ		ตํ,		อสฺส,		€านํ,		อิโย,		จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย  

รวบรวมการลง	อิยปัจจัยในอรรถมี	หิต	(เกื้อกูล)	เป็นต้น	เช่น		อุปาทานานํ		หิตา		อุปาทานิยา	(อุปาทาน	+	อิย).
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วิ.		 มทนสฺส		€านํ		มทนิโย,		มทนิยา,		มทนิยํ.		(มทน	+	อิย)

	 อ.เหตุที่ตั้ง	แห่งความมัวเมา	ชื่อว่ามทนิย,	มทนิยา,	มทนิย.	(เหตุที่ตั้งแห่งความมัวเมา)

ทำ	ตัวรูป	มทนสฺส		€านํ		มทนิโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มทน	+	€าน

	 หลัง	มทน	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 มทน	+	ส,		€าน	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 มทน	+	สฺ-ส,		€าน	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	€าน	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มทนสฺส,		€าน	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ปฐมา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 มทนสฺส,		€าน	+	สิ อํ	=	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 มทนสฺส,		€านฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มทนสฺส,		€านฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 มทนสฺส,		€านํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 €านํ	อ.เหตุที่ตั้ง		มทนสฺส	แห่งความมัวเมา		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“ตทสฺส	€านํ”	 มทนสฺส		อิย		€านํ	 =	ตทสฺส		€านมิโย	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มทน	+	ส,		อิย,		€าน	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มทน		อิย		€าน	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	€านศัพท์		 มทน		อิย		€าน	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 มทนฺ		อ		อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มทนฺ		อ		อิย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ มทนิย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	มทนิย	เป็นนาม	 มทนิย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มทนิย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มทนิย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มทนิย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 มทนิยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มทนิยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มทนิโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มทนิโย.	(เหตุที่ตั้งแห่งความมัวเมา)	



931สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิตกัณฑ์ ]

วิ.	 พนฺธนสฺส		€านํ		พนฺธนิยํ.		(พนฺธน	+	อิย)

	 อ.เหตุที่ตั้ง	แห่งความผูกพัน	ชื่อว่าพนฺธนิย.	(เหตุที่ตั้งแห่งความผูกพัน)

วิ.	 มุจฺฉนสฺส		€านํ		มุจฺฉนิยํ.		(มุจฺฉน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นที่ตั้ง	แห่งความสลบ	ชื่อว่ามุจฺฉนิย.	(วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลบ)

วิ.	 รชนสฺส		€านํ		รชนิยํ.		(รชน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นที่ตั้ง	แห่งความกำ	หนัด	ชื่อว่ารชนิย.	(วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำ	หนัด)

วิ.	 คมนสฺส		€านํ		คมนิยํ.		(คมน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นเหตุที่ตั้ง	แห่งการไป	ชื่อว่าคมนิย.	(วัตถุเป็นเหตุแห่งการไป)

วิ.	 ทุสฺสนสฺส		€านํ		ทุสฺสนิยํ.		(ทุสฺสน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นเหตุที่ตั้ง	แห่งการประทุษร้าย	ชื่อว่าทุสฺสนิย.	(วัตถุเป็นเหตุแห่งการประทุษร้าย)

วิ.	 อุปาทานสฺส		€านํ		อุปาทานิยํ.		(อุปาทาน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นเหตุที่ตั้ง	แห่งความยึดมั่น	ชื่อว่าอุปาทานิย.	(วัตถุเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น)	

วิ.	 ปสาทนสฺส		€านํ		ปสาทนิยํ.		(ปสาทน	+	อิย)

	 อ.วัตถุอันเป็นเหตุที่ตั้ง	แห่งความเลื่อมใส	ชื่อว่าปสาทนิย.	(วัตถุเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส)

วิ.	 อุปาทานานํ		หิตา		อุปาทานิยา.		(อุปาทาน	+	อิย)	(ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“หิต”	=	จศัพท์ใน	ตทสฺส	€านมิโย	จ) 

	 อ.ธรรม	ท.	อันเกื้อกูล	แก่อุปาทาน	ท.	ชื่อว่าอุปาทานิย.	(อันเกื้อกูลแก่อุปาทาน)

๓๘๒. อุปมตฺถ’ายิตตฺตํ.

 อายิตตฺต	ํอ.อายิตตฺตปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		อุปมตฺเถ	ในอรรถว่าอุปมา.

	 (ลง	อายิตตฺต	ในอรรถว่าอุปมา)

	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		อุปมตฺเถ,	อายิตตฺตํ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 ธูโม		วิย		ทิสฺสตีติ		ธูมายิตตฺตํ.		(ธูม	+	วิย	+	อายิตตฺต)

	 ย่อมปรากฏ	เพียงดังควันไฟ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธูมายิตตฺต.	(ปรากฏเพียงดังควันไฟ)

วิ.	 ติมิรํ		วิย		ทิสฺสตีติ		ติมิรายิตตฺตํ.		(ติมิร	+	วิย	+	อายิตตฺต)

	 ย่อมปรากฏ	เพียงดังความมืด	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าติมิรายิตตฺต.	(ปรากฏเพียงดังความมืด)
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ทำ	ตัวรูป	ธูโม		วิย		ทิสฺสตีติ		ธูมายิตตฺต	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ธูม	+	วิย	

	 หลัง	ธูม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธูม	+	สิ,		วิย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ธูม	+	สิ	 	โอ,		วิย	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ธูมฺ		อ	+	โอ,		วิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธูมฺ		อ	+	โอ,		วิย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ธูโม,		วิย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วิย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธูโม,		วิย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 ธูโม,		วิย	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 ทิสฺสติ	ย่อมปรากฏ		ธูโม		วิย	เพียงดังควันไฟ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	อายิตตฺตปัจจัยในอรรถ	“อุปมา”	 ธูโม		วิย		อายิตตฺต	 =	อุปมตฺถายิตตฺตํ.

	 ลบวิภัตติ	 	 ธูม	+	สิ,		วิย,		อายิตตฺต=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ธูม		วิย		อายิตตฺต	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิยศัพท์	 	 ธูม		วิย		อายิตตฺต	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ธูมฺ		อ		อายิตตฺต	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธูมฺ		อ		อายิตตฺต	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ธูมายิตตฺต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ธูมายิตตฺต	เป็นนาม	 ธูมายิตตฺต	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ธูมายิตตฺต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ธูมายิตตฺต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ธูมายิตตฺต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ธูมายิตตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ธูมายิตตฺตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ธูมายิตตฺตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ธูมายิตตฺตํ.	(ปรากฏเพียงดังควันไฟ)
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๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ  โล.

 โล	อ.ลปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ตนฺนิสฺสิตตฺเถ	ในอรรถว่าอาศัยซึ่งวัตถุนั้นด้วย		อตฺเถ	ในอรรถ		อิติ	ว่า	 “ตํ  

(วตฺถุ)	อ.วัตถุนั้น		€านํ	เป็นเหตุอันเป็นที่ตั้ง		อสฺส  (สภาวสฺส)	แห่งสภาพนั้นด้วย”.

	 (ลง	ลปัจจัยในอรรถว่าอาศัยวัตถุนั้นและในอรรถว่าวัตถุนั้นเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของสภาพนั้น)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิตํ		ทุฏฺ€ุลฺลํ.		(ทุฏฺ€ุ	+	ล)	(ซ้อน	ลฺ)

	 อาศัยแล้ว	ซึ่งวัตถุไม่ดี	ชื่อว่าทุฏฺ€ุลฺล.	(อาศัยวัตถุไม่ดี)

วิ.	 ทุฏฺ€ุ		€านํ		ทุฏฺ€ุลฺลํ.		(ทุฏฺ€ุ	+	ล)	(ซ้อน	ลฺ)

	 อ.เหตุเป็นที่ตั้ง	ของกรรมไม่ดี	ชื่อว่าทุฏฺ€ุลฺล.	(เหตุเป็นที่ตั้งของกรรมไม่ดี)

วิ.	 เวทํ		นิสฺสิตํ		เวทลฺลํ.		(เวท	+	ล)	(ซ้อน	ลฺ)

	 อ.พระพุทธพจน์	อันอาศัยแล้ว	ซึ่งความยินดี	ชื่อว่าเวทลฺล.	(อาศัยความยินดี)

ทำ	ตัวรูป	ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิตํ		ทุฏฺ€ุลฺลํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทุฏฺ€ุ	+	นิสฺสิต

	 หลัง	ทุฏฺ€ุ	ลง	อํทุติยาวิภัตติ	 ทุฏฺ€ุ	+	สิ,		นิสฺสิต	 =	กมฺมตฺเถ	ทุติยา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	อํวิภัตติ	 ทุฏฺ€ุ	+	สิ,		นิสฺสิต	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 หลัง	นิสฺสิต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิต	+	สิ	 	อํ	=	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 นิสฺสิตํ	อาศัยแล้ว		ทุฏฺ€ุ	ซึ่งวัตถุอันไม่ดี		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ลปัจจัยในอรรถ	“ตันนิสสิตะ”	 ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิตํ		ล	 =	ตนฺนิสฺสิตตฺเถ	โล.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทุฏฺ€ุ,		นิสฺสิต	+	สิ,		ล	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิต		ล	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	นิสฺสิตศัพท์	 ทุฏฺ€ุ		นิสฺสิต		ล			 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลฺ	สทิสเทวภาวะ	 ทุฏฺ€ุ		ลฺ-ล	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	ทุฏฺ€ุลฺล	เป็นนาม	 ทุฏฺ€ุลฺล	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	ทุฏฺ€ุลฺล	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทุฏฺ€ุลฺล	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ทุฏฺ€ุลฺล	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ทุฏฺ€ุลฺลฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทุฏฺ€ุลฺลฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทุฏฺ€ุลฺลํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทุฏฺ€ุลฺลํ.	(อาศัยวัตถุไม่ดี)	

๓๘๔. อาลุ  ตพฺพหุเล.

 อาลุ	อ.อาลุปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ตพฺพหุเล	ในอรรถว่าสภาวะนั้น	ของบุคคลนั้น	มาก.

	 (ลง	อาลุปัจจัย	ในอรรถว่าสภาวะนั้น	ของบุคคลนั้น	มาก)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 อภิชฺฌา		อสฺส		ปกตีติ		อภิชฺฌาลุ.		(อภิชฺฌา	+	อาลุ)

	 อ.อภิชฌา	เป็นปกติ	ของบุคคล	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอภิชฺฌาลุ.	(ผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ)

วิ.	 อภิชฺฌา		อสฺส		พหุลาติ		อภิชฺฌาลุ.		(อภิชฺฌา	+	อาลุ)

	 อ.อภิชฌา	อันมาก	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอภิชฺฌาลุ.	(ผู้มีอภิชฌามาก)

ทำ	ตัวรูป	อภิชฺฌา		อสฺส		ปกตีติ		อภิชฺฌาลุ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อภิชฺฌา	+	ต	+	ปกติ

	 หลัง	อภิชฺฌา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อภิชฺฌา	+	สิ,		ต,		ปกติ	=	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 อภิชฺฌา	+	สิ,		ต,		ปกติ	=	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อภิชฺฌา,		ต	+	ส,		ปกติ	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 อภิชฺฌา,		ต	 	อ	+	ส,		ปกติ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 อภิชฺฌา,		อ	+	สฺ-ส,		ปกติ	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ปกติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อภิชฺฌา,		อสฺส,		ปกติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 อภิชฺฌา,		อสฺส,		ปกติ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 อภิชฺฌา	อ.อภิชฌา		ปกติ	เป็นปกติ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	อาลุปัจจัยในอรรถ	“ตัพพหุละ”	 อภิชฺฌา		อสฺส		ปกติ	อาลุ	 =	อาลุ	ตพฺพหุเล.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อภิชฺฌา+	สิ,	ต+	ส,	ปกติ+	สิ,	อาลุ=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อภิชฺฌา		ต		ปกติ		อาลุ	=	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.
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	 ลบ	ต	และปกติศัพท	์ อภิชฺฌา		ต		ปกติ		อาลุ	=	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ฌฺ	ออกจากสระ	อา	 อภิชฺฌฺ		อา		อาลุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อภิชฺฌฺ		อา		อาลุ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฌฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อภิชฺฌาลุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อภิชฺฌาลุ	เป็นนาม	 อภิชฺฌาลุ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อภิชฺฌาลุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อภิชฺฌาลุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 อภิชฺฌาลุ	+	สิ				 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อภิชฺฌาลุ.	(ผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ)

วิ.	 สีตํ		อสฺส		ปกตีติ		สีตาลุ.		(สีต	+	อาลุ)

	 อ.ความหนาว	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตาลุ.	(ผู้มีความหนาวเป็นปกติ)

วิ.	 สีตํ		อสฺส		พหุลนฺติ		สีตาลุ.		(สีต	+	อาลุ)

	 อ.ความหนาว	อันมาก	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตาลุ.	(ผู้มีความหนาวมาก)

วิ.	 ธโช		อสฺส		ปกตีติ		ธชาลุ.		(ธช	+	อาลุ)

	 อ.ธง	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธชาลุ.	(ผู้มีธงเป็นปกติ)

วิ.	 ธโช		อสฺส		พหุโลติ		ธชาลุ.		(ธช	+	อาลุ)

	 อ.ธง	อันมาก	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าธชาลุ.	(ผู้มีธงมาก)

วิ.	 ทยา		อสฺส		ปกตีติ		ทยาลุ.		(ทยา	+	อาลุ)

	 อ.ความกรุณา	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทยาลุ.	(ผู้มีความกรุณาเป็นปกติ)

วิ.	 ทยา		อสฺส		พหุลาติ		ทยาลุ.		(ทยา	+	อาลุ)

	 อ.ความกรุณา	อันมาก	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทยาลุ.	(ผู้มีความกรุณามาก)

วิ.	 อภิชฺฌา	อสฺส	ปกตีติ	อภิชฺฌาลุโก,อภิชฺฌาลุกา,อภิชฺฌาลุกํ.(อภิชฺฌา+อาลุ)(ลงกอาคม=“สพฺพโต”ศัพท์ใน...)

	 อ.อภิชฌา	เป็นปกติ	ของบุคคล	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอภิชฺฌาลุก,	อภิชฺฌาลุกา.	(ผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ)

วิ.	 สีตํ		อสฺส		ปกตีติ		สีตาลุโก.		(สีต	+	อาลุ)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ความหนาว	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสีตาลุก.	(ผู้มีความหนาวเป็นปกติ)

วิ.	 ทยา		อสฺส		ปกตีติ		ทยาลุโก.		(ทยา	+	อาลุ)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ความกรุณา	เป็นปกติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทยาลุก.	(ผู้มีความกรุณาเป็นปกติ)
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วิ.	 หีโนว		หีนโก.		(หีน)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้ต่ำ	ทรามนั่นเทียว	ชื่อว่าหีนก.	(ผู้ต่ำ	ทราม)

วิ.	 โปโตว		โปตโก.		(โปต)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ลูกน้อยนั่นเทียว	ชื่อว่าโปตก.	(ลูกน้อย)

วิ.	 กุมาโรว		กุมารโก.		(กุมาร)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.เด็กนั่นเทียว	ชื่อว่ากุมารก.	(เด็ก)

วิ.	 มาณโวว		มาณวโก.		(มาณว)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.มาณพนั่นเทียว	ชื่อว่ามาณวก.	(มาณพ)

วิ.	 มุทุเยว		มุทุโก.		(มุทุ)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้อ่อนโยนนั่นเทียว	ชื่อว่ามุทุก.	(ผู้อ่อนโยน)

วิ.	 อุชุเยว		อุชุโก.		(อุชุ)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.ผู้ซื่อตรงนั่นเทียว	ชื่อว่าอุชุก.	(ผู้ซื่อตรง)

วิ.	 อปฺปมตฺตเมว		อปฺปมตฺตกํ.		(อปฺปมตฺต)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.วัตถุอันมีประมาณเล็กน้อยนั่นเทียว	ชื่อว่าอปฺปมตฺตก.	(มีประมาณเล็กน้อย,	สักว่าเล็กน้อย)

วิ.	 โอรมตฺตเมว		โอรมตฺตกํ.		(โอรมตฺต)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.วัตถุอันมีประมาณต่ำ	นั่นเทียว	ชื่อว่าโอรมตฺตก.	(มีประมาณต่ำ	,	สักว่าต่ำ	)

วิ.	 สีลมตฺตเมว		สีลมตฺตกํ.		(สีลมตฺต)	(ลง	กอาคม	=	“สพฺพโตศัพท์”	ใน	สพฺพโต	โก)

	 อ.สักว่าศีลนั่นเทียว	ชื่อว่าสีลมตฺตก.	(สักว่าศีล)

วิ.	 หตฺถิโน		อิว		หตฺถิกา.		(หตฺถี	+	ก)	(ลง	กปัจจัย	ในอรรถปฏิภาคะ	-	ส่วนเหมือน	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ)

	 เพียงดังช้าง	ท.	ชื่อว่าหตฺถิก.	(เพียงดังช้าง,	ตุ๊กตาช้าง)	(รัสสะท่ามกลางตัทธิต)

วิ.	 อสฺสา		อิว		อสฺสกา.		(อสฺส	+	ก)	(ลง	กปัจจัย	ในอรรถปฏิภาคะ	-	ส่วนเหมือน	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ)

	 เพียงดังม้า	ท.	ชื่อว่าอสฺสก.	(เพียงดังม้า,	ตุ๊กตาม้า)

วิ.	 กุจฺฉิโต		สมโณ		สมณโก.		(สมณ	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ	-	น่ารังเกียจ	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ)

	 อ.สมณะ	ผู้น่ารังเกียจ	ชื่อว่าสมณก.	(สมณะผู้น่ารังเกียจ)

วิ.	 กุจฺฉิโต		พฺราหฺมโณ		พฺราหฺมณโก.		(พฺราหฺมณ	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ	-	น่ารังเกียจ	=	ยทนุปปนฺนาฯ) 

อ.พราหมณ์	ผู้น่ารังเกียจ	ชื่อว่าพฺราหฺมณก.	(พราหมณ์ผู้น่ารังเกียจ)
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วิ.	 กุจฺฉิโต		มุณฺโฑ		มุณฺฑโก.		(มุณฺฑ	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ	-	น่ารังเกียจ	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ) 

อ.ผู้หัวโล้น	ผู้น่ารังเกียจ	ชื่อว่ามุณฺฑก.	(ผู้หัวโล้นผู้น่ารังเกียจ)

วิ.	 กุจฺฉิโต		ปณฺฑิโต		ปณฺฑิตโก.		(ปณฺฑิต	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ	-	น่ารังเกียจ	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.บัณฑิต	ผู้น่ารังเกียจ	ชื่อว่าปณฺฑิตก.	(บัณฑิตผู้น่ารังเกียจ)

วิ.	 กุจฺฉิโต		เวยฺยากรโณ		เวยฺยากรณโก.		(เวยฺยากรณ	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ	-	น่ารังเกียจ	=	ยทนุปฯ) 

อ.นักไวยากรณ์	ผู้น่ารังเกียจ	ชื่อว่าเวยฺยากรณก.	(นักไวยากรณ์ผู้น่ารังเกียจ)

วิ.	 กโต		กตโก.		(กต	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถสัญญา	-	นามบัญญัติ	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ)

	 อ.ถ้วยอันถูกกระทำ	แล้ว	ชื่อว่ากตก.	(อันถูกกระทำ	แล้ว)

วิ.	 ภติยา		ชีวนฺติ		ภโฏ,		ภโฏเยว		ภฏโก.		(ภฏ	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถสัญญา	-	นามบัญญัติ	=	ยทนุปปนฺนาฯ) 

ย่อมเป็นอยู่	ด้วยค่าจ้าง	ชื่อว่าภฏ,	อ.ผู้เป็นอยู่ด้วยค่าจ้างนั่นเทียว	ชื่อว่าภฏก.	(ลูกจ้าง,	คนรับจ้าง)

วิ.	 อนุกมฺปิโต		ปุตฺโต		ปุตฺตโก.		(ปุตฺต	+	ก)	(ลง	กปัจจัยในอรรถอนุกัมปา	-	น่าสงสาร	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.บุตร	ผู้น่าสงสาร	ชื่อว่าปุตฺตก.	(บุตรผู้น่าสงสาร)

วิ.	 กึ		ปริมาณมสฺสาติ		กิตฺตกํ.		(กึ	+	ตฺตก)	(ลง	ตฺตกปัจจัยในอรรถปริมาณ	-	ประมาณ	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.ปริมาณ	เท่าไร	แห่งวัตถุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากิตฺตก.	(มีประมาณเท่าไร)

วิ.	 ยํ		ปริมาณมสฺสาติ		ยตฺตกํ.		(ย	+	ตฺตก)		(ลง	ตฺตกปัจจัยในอรรถปริมาณะ	-	ประมาณ	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.ปริมาณ	เท่าใด	แห่งวัตถุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ายตฺตก.	(มีประมาณเท่าใด)

วิ.	 ตํ		ปริมาณมสฺสาติ		ตตฺตกํ.		(ต	+	ตฺตก)		(ลง	ตฺตกปัจจัย	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนา	สิชฺฌนฺติ)

	 อ.ปริมาณ	เท่านั้น	แห่งวัตถุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตตฺตก.	(มีประมาณเท่านั้น)

วิ.	 เอตํ		ปริมาณมสฺสาติ		เอตฺตกํ.		(เอต	+	ตฺตก)		(แปลง	เอต	เป็น	เอ,	ลง	ตฺตกปัจจัย	=	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ)

	 อ.ปริมาณ	เท่านี้	แห่งวัตถุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอตฺตก.	(มีประมาณเท่านี้)

วิ.	 ยํ		ปริมาณมสฺสาติ		ยาวา.		(ย	+	วนฺตุ)	(ลง	วนฺตุปัจจัย	=	ยทนุปปนฺนาฯ,	แปลง	อ	ของ	ย	เป็น	อา	=	เตสุ	วุทฺธิฯ) 

อ.ปริมาณใด	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ายาวนฺตุ.	(มีปริมาณเท่าใด)

วิ.	 ตํ		ปริมาณมสฺสาติ		ตาวา.		(ต	+	วนฺตุ)	(ลง	วนฺตุปัจจัย	=	ยทนุปปนฺนาฯ,	แปลง	อ	ของ	ต	เป็น	อา	=	เตสุ	วุทฺธิฯ) 

อ.ปริมาณนั้น	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าตาวนฺตุ.	(มีปริมาณเท่านั้น)

วิ.	 เอตํ		ปริมาณมสฺสาติ		เอตาวา.		(เอต	+	วนฺตุ)	(ลง	วนฺตุปัจจัย	=	ยทนุปปนฺนาฯ,	แปลง	อ	เป็น	อา	=	เตสุ	วุทฺธิฯ) 

อ.ปริมาณนี้	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอตาวนฺตุ.	(มีปริมาณเท่านี้)
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๓๘๕. ตปฺปกติ-วจเน  มโย.

 มโย	อ.มยปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ตปฺปกติวจเน	ในอรรถอันกล่าวซึ่งวัตถุอันถูกกระทำ	ด้วยสิ่งนั้น.	

	 (ลง	มยปัจจัย	ในอรรถอันกล่าววัตถุอันถูกกระทำ	ด้วยสิ่งนั้น)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 สุวณฺเณน		ปกโต		สุวณฺณมโย		โสวณฺณมโย		วา,		รโถ.		(สุวณฺณ	+	มย)	(ปุงลิงค์)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยทอง	ชื่อว่าสุวณฺณมย,	โสวณฺณมย,	ได้แก่รถ.	(ถูกกระทำ	ด้วยทอง)

วิ.	 สุวณฺเณน		ปกตา		สุวณฺณมยา,		ภาชนวิกติ.		(สุวณฺณ	+	มย	+	อา)	(อิตถีลิงค์)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยทอง	ชื่อว่าสุวณฺณมยา,ได้แก่ภาชนะพิเศษ.	(ถูกกระทำ	ด้วยทอง)

วิ.	 สุวณฺเณน		ปกตํ		สุวณฺณมยํ,		ภาชนํ.		(สุวณฺณ	+	มย)	(นปุงสกลิงค์)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยทอง	ชื่อว่าสุวณฺณมย,ได้แก่ภาชนะ.	(ถูกกระทำ	ด้วยทอง)

ทำ	ตัวรูป	สุวณฺเณน		ปกโต		สุวณฺณมโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สุวณฺณ	+	ปกต

	 หลัง	สุวณฺณ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 สุวณฺณ	+	นา,		ปกต	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 สุวณฺณ	+	นา	 	เอน,		ปกต	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 สุวณฺณฺ		อ	+	เอน,		ปกต=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุวณฺณฺ		อ	+	เอน,		ปกต=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 สุวณฺเณน,		ปกต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปกต	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุวณฺเณน,		ปกต	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สุวณฺเณน,		ปกต	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สุวณฺเณน,		ปกตฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุวณฺเณน,		ปกตฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สุวณฺเณน,		ปกโต	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปกโต	ถูกกระทำ	แล้ว		สุวณฺเณน	ด้วยทอง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้			

	 ลง	มยปัจจัยในอรรถ	“ตัปปกติวจนะ”	 สุวณฺเณน		ปกโต		มย	 =	ตปฺปกติวจเน	มโย.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สุวณฺณ	+	นา,	ปกต	+	สิ,	มย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สุวณฺณ		ปกต		มย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปกตศัพท์		 สุวณฺณ		ปกต		มย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.
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	 ตั้ง	สุวณฺณมย	เป็นนาม	 สุวณฺณมย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สุวณฺณมย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุวณฺณมย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สุวณฺณมย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 สุวณฺณมยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุวณฺณมยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สุวณฺณมโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สุวณฺณมโย.	(ถูกกระทำ	ด้วยทอง)	

วิ.	 รูปิเยน		ปกตํ		รูปิยมยํ.		(รูปิย	+	มย)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยเงิน	ชื่อว่ารูปิยมย.	(ถูกกระทำ	ด้วยเงิน)

วิ.	 รชเตน		ปกตํ		รชตมยํ.		(รชต	+	มย)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยเงิน	ชื่อว่ารชตมย.	(ถูกกระทำ	ด้วยเงิน)

วิ.	 ชตุนา		ปกตํ		ชตุมยํ.		(ชตุ	+	มย)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยครั่ง	ชื่อว่าชตุมย.	(ถูกกระทำ	ด้วยครั่ง)

วิ.	 ทารุนา		ปกตํ		ทารุมยํ.		(ทารุ	+	มย)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยไม้	ชื่อว่าทารุมย.	(ถูกกระทำ	ด้วยไม้)

วิ.	 มตฺติกาย		ปกตํ		มตฺติกามยํ.		(มตฺติกา	+	มย)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยดินเหนียว	ชื่อว่ามตฺติกามย.	(ถูกกระทำ	ด้วยดินเหนียว)

วิ.	 อิทฺธิยา		นิพฺพตฺตํ		อิทฺธิมยํ.		(อิทฺธิ	+	มย)

	 (อ.บาตรและจีวร)	อันเกิดขึ้นแล้ว	ด้วยฤทธิ์	ชื่อว่าอิทฺธิมย.	(อันเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์,	อันสำ	เร็จแล้วด้วยฤทธิ์)

๓๘๖. เอเตส’โม  โลเป.

 โลเป	ครั้งเมื่อการลบวิภัตติ		กเต	ถูกกระทำ	แล้ว,		อนฺโต  (สโร)	อ.สระอันเป็นที่สุด		เอเตสํ  (มโนคณาทีนํ  

สทฺทานํ)	แห่งศัพท์	ท.	มี	มโนคณะ	เป็นต้นเหล่านี้	 โอ	แปลงเป็น	โอ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (เมื่อลบวิภัตติแล้ว	แปลงสระที่สุดของศัพท์มี	มโนคณะ	เป็นต้นเป็น	โอ)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ		เอเตสํ,		โอ,		โลเป.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.
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วิ.	 มนโต		นิปฺผนฺนา		มโนมยา.		(มน	+	มย)	(แปลง	อ	เป็น	โอ	ท่ามกลางตัทธิต	=	เอเตสโม	โลเป)

	 สำ	เร็จแล้ว	เพราะใจ	ชื่อว่ามโนมย.	(อันสำ	เร็จเพราะใจ)		

ทำ	ตัวรูป	มนโต		นิปฺผนฺนา		มโนมยา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มน	+	นิปฺผนฺน

	 หลัง	มน	ลง	โตปัจจัยในอรรถตติยา	 มน	+	โต,		นิปฺผนฺน	 =	“กฺวจิ	โต”	โยควิภาคะใน.....

	 ตั้ง	โตปัจจัยชื่อวิภัตติ	 มน	+	โต,		นิปฺผนฺน	 =	ตฺวาทโย	วิภตฺติสญฺญาโย.

	 หลัง	นิปฺผนฺน	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 มนโต,		นิปฺผนฺน	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 มนโต,		นิปฺผนฺน	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 มนโต,		นิปฺผนฺนฺ		อ	+	อา=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มนโต,		นิปฺผนฺน	ฺอา	+	อา=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 มนโต,		นิปฺผนฺนา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 นิปฺผนฺนา	สำ	เร็จแล้ว		มนโต	เพราะใจ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มยปัจจัยในอรรถ	“ตัปปกติวจนะ”	 มนโต		นิปฺผนฺนา		มย	 =	ตปฺปกติวจเน	มโย.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มน	+	โต,	นิปฺผนฺน	+โย,	มย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มน		นิปฺผนฺน		มย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	นิปฺผนฺนศัพท์	 มน		นิปฺผนฺน		มย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	นฺ	ออกจากสระ	อ	 มนฺ		อ		มย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เมื่อลบวิภัตติแล้ว	แปลง	อ	เป็น	โอ	 มนฺ		อ	 	โอ		มย	 =	เอเตสโม	โลเป.

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มโนมย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	มโนมย	เป็นนาม	 มโนมย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มโนมย	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 มโนมย	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 มโนมย	+	โย	 	อา	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 มโนมยฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มโนมยฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 มโนมยา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มโนมยา.	(สำ	เร็จเแล้วเพราะใจ)
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วิ.	 อยสา		ปกตํ		อโยมยํ.		(อย	+	มย)	(แปลง	อ	เป็น	โอ	ท่ามกลางตัทธิต	=	เอเตสโม	โลเป)

	 ถูกกระทำ	แล้ว	ด้วยเหล็ก	ชื่อว่าอโยมย.	(ถูกกระทำ	ด้วยเหล็ก)

วิ.	 คเวน		ปกตํ		กรีสํ		โคมยํ.		(โค	+	มย)

	 อ.ขี้วัว	อันวัว	กระทำ	แล้ว	ชื่อว่าโคมย.	(ขี้วัว,	โคมัย)

วิ.	 โคโต		นิพฺพตฺตนฺติ		โคมยํ.		(โค	+	มย)

	 (อ.ขี้วัว)	อันเกิดแล้ว	จากวัว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าโคมย.	(ขี้วัว,	โคมัย)

วิ.	 ทานเมว		ทานมยํ.		(ทาน	+	มย)	(ลง	มยปัจจัยในอรรถสกัตถะ	=	“มโย”โยควิภาคะใน	ตปฺปกติวจเน	มโย)

	 อ.ทานนั่นเทียว	ชื่อว่าทานมย.	(ทาน)

วิ.	 สีลเมว		สีลมยํ.		(สีล	+	มย)	(ลง	มยปัจจัยในอรรถสกัตถะ	=	“มโย”โยควิภาคะใน	ตปฺปกติวจเน	มโย)

	 อ.ศีลนั่นเทียว	ชื่อว่าสีลมย.	(ศีล)

ทำ	ตัวรูป	สีลเมว		สีลมยํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สีล	+	เอว

	 หลัง	สีล	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีล	+	สิ,		เอว	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สีล	+	สิ	 	อํ,		เอว	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 สีลฺ		อ	+	อํ,		เอว	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีลฺ		อ	+	อํ,		เอว	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สีลํ,		เอว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	เอวศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีลํ,		เอว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 สีลํ,		เอว	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาฯ

	 สีลเมว	อ.ศีลนั่นเทียว		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้			

	 ลง	มยปัจจัยในอรรถ	“สกัตถะ”	 สีลํ		เอว		มย	 =	“มโย”	โยควิภาคใน	“ตปฺปกติฯ”

	 ลบวิภัตติ	 	 สีล	+	สิ,		เอว,		มย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สีล		เอว		มย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	เอวศัพท์		 สีล		เอว		มย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	สีลมย	เป็นนาม	 สีลมย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สีลมย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สีลมย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สีลมย	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 สีลมยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สีลมยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สีลมยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สีลมยํ.	(ศีล)

จบ สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

๕.๓ ภ�วตัทธิต

 ภาวตัทธิต	 คือ	 ตัทธิตที่มี	 “ภาว”ศัพท์	 แปลว่า	 “ปวัตตินิมิตเป็นแดนเกิดความรู้และศัพท์”	 มีวิเคราะห์ว่า	 

“ภวนฺติ		เอตสฺมา		พุทฺธิสทฺทา		อิติ		ภาโว”	แปลว่า	ความรู้และศัพท์ทั้งหลาย	ย่อมเป็นไป	จากปวัตตินิมิตนี้	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าภาวะ.	ภาวศัพท์นี้	จะต้องสัมพันธ์กับฉัฏฐีวิภัตติเสมอ	ในภาวตัทธิตนี้	มีปัจจัย	๗	ตัว	คือ	ณฺย,	ตฺต,	ตา,	 

ตฺตน,	เณยฺย,	ณ	และ	กณฺปัจจัย	รูปสำ	เร็จเป็นสุทธนามทั้งหมด

ภาวะ มี ๕ อย่าง

	 (๑)	 ชาต ิ	=	ชาติกำ	เนิด,	ชนิด		เช่น		ควสฺส		ภาโว		โคตฺตํ.	อ.เหตุอันเป็นมา	แห่งวัว	ชื่อว่าโคตฺต.	(เหตุอัน

เป็นมา	แห่งวัว,	ความเป็นแห่งวัว)	หมายถึง	โคชาติ	(ชาติ)	อันเป็นเหตุให้เกิดศัพท์ว่า	“โค”	(วัว)

	 (๒)	ทพฺพ	=	ทัพพะ	(ตัว,	องค์ธรรม)	เช่น		ทณฺฑิโน		ภาโว		ทณฺฑิตฺตํ.	อ.เหตุอันเป็นมา	แห่งผู้มีไม้เท้า	 

ชื่อว่าทณฺฑิตฺต.	(เหตุอันเป็นมาแห่งผู้มีไม้เท้า)	หมายถึง	ไม้เท้า	(ทัพพะ)	อันเป็นเหตุให้เกิดศัพท์ว่า	“ทณฺฑี”	(ผู้มีไม้เท้า) 

	 (๓)	 คุณ	=	คุณศัพท์		(สภาพ)	เช่น		นีลสฺส		ภาโว		นีลตฺตํ.		อ.เหตุอันเป็นมา	แห่งผ้าสีเขียว	ชื่อว่านีลตฺต.	

(เหตุอันเป็นมา	แห่งผ้าสีเขียว)	หมายถึง	สีเขียว	(คุณ)	อันเป็นเหตุให้เกิดศัพท์ว่า	“นีลํ”	(ผ้าเขียว)

	 (๔)	 กฺริยา	=	กิริยาการกระทำ		(อาการ)		เช่น		ปาจกสฺส		ภาโว		ปาจกตฺตํ.	อ.เหตุอันเป็นมา	แห่งผู้หุง	 

ชื่อว่าปาจกตฺต.	(เหตุอันเป็นมาแห่งผู้หุง)	หมายถึง	กิริยาการหุง	(กิริยา)	อันเป็นเหตุให้เกิดศัพท์ว่า	ปาจโก	(ผู้หุง)

	 (๕)	 นาม	 =	 นาม,	 ชื่อ	 	 เช่น	 	 เทวทตฺตสฺส	 	 ภาโว	 	 เทวทตฺตตฺตํ.	 อ.เหตุอันเป็นมา	 แห่งเทวทัต	 ชื่อว่า 

เทวทตฺตตฺต.	 (เหตุอันเป็นมาแห่งเทวทัต)	 หมายถึง	 ชื่อว่าเทวทัต	 (นาม)	 อันเป็นเหตุให้เกิดศัพท์ว่า	 “เทวทตฺโต”	 

(เทวทัต)
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๓๘๗. ณฺย-ตฺต-ตา  ภาเว  ตุ.

 ณฺยตฺตตา	อ.ณฺย,	ตฺต	และตาปัจจัย	ท.		โหนฺติ	ย่อมลง		ภาเว	ในอรรถภาวะ.

	 (ลง	ณฺย,	ตฺต	และตาปัจจัย	ในอรรถภาวะ)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.		ตุศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย		รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้	ในสูตร	

คือ	ให้ลง	ตฺตน	และ	เณยฺยปัจจัยเป็นต้นในอรรถภาวตัทธิต	เช่น	ปุถุชฺชนสฺส		ภาโว		ปุถุชฺชนตฺตนํ	(ปุถุชฺชน	+	ตฺตน),	

สุจิสฺส		ภาโว		โสเจยฺยํ	(สุจิ	+	เณยฺย)	เป็นต้น.	ด้วยการแบ่งสูตร	(ทฺวิธากรณโยควิภาค)	ว่า	“ณฺยตฺตตา”	สามารถลง	

ณฺย,	ตฺต	และ	ตาปัจจัย	ในอรรถของ	กมฺมศัพท์	และอรรถสกัตถะได้	เช่น		วีรานํ		กมฺมํ		วีริยํ	(วีร	+	ณฺย),	กรุณาเยว		 

การุญฺญํ	(กรุณา	+	ณฺย).

วิ.	 อลสสฺส		ภาโว		อาลสฺยํ.		(อลส	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน	ชื่อว่าอาลสฺย.	(ความเป็นผู้เกียจคร้าน)

ทำ	ตัวรูป	อลสสฺส		ภาโว		อาลสฺยํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อลส	+	ภาว

	 หลัง	อลส	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อลส	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 อลส	+	สฺ-ส,		ภาว	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อลสสฺส,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อลสสฺส,		ภาว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 อลสสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อลสสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อลสสฺส,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อลสสฺส	แห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณฺยปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 อลสสฺส		ภาโว		ณฺย	 =	ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อลส	+	ส,		ภาว	+	สิ,		ณฺย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อลส		ภาว		ณฺย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 อลส		ภาว		ณฺย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 อลส		ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ-	วุทธิ	อ	เป็น	อา	 อ	 	อา		ลส		ย	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 อาลสฺ		อ		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 เพราะยปัจจัย	ลบ	อ	ที่สุดศัพท์	 อาลสฺ		อ		ย	 =	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 ตั้ง	อาลสฺย	เป็นนาม	 อาลสฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อาลสฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อาลสฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 อาลสฺย	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 อาลสฺยฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อาลสฺยฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อาลสฺยํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อาลสฺยํ.	(ความเป็นผู้เกียจคร้าน)

วิ.	 อโรคสฺส		ภาโว		อาโรคฺยํ.		(อโรค	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ไม่มีโรค	ชื่อว่าอาโรคฺย.	(ความเป็นผู้ไม่มีโรค)

วิ.	 อุทคฺคสฺส		ภาโว		โอทคฺยํ.		(อุทคฺค	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีใจฟูขึ้น	ชื่อว่าโอทคฺย.	(ความเป็นผู้มีใจฟูขึ้น)

วิ.	 สขิโน		ภาโว		สขฺยํ.		(สขี	+	ณฺย)

	 อ.ความเป็น	แห่งเพื่อน	ชื่อว่าสขฺย.	(ความเป็นเพื่อน)

วิ.	 อณณสฺส		ภาโว		อาณณฺยํ.		(อณณ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ไม่มีหนี้	ชื่อว่าอาณณฺย.	(ความเป็นผู้ไม่มีหนี้)

วิ.	 วิธวาย		ภาโว		เวธพฺยํ.		(วิธวา	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งหญิงหม้าย	ชื่อว่าเวธพฺย.	(ความเป็นหญิงหม้าย)

วิ.	 ทุพฺพลสฺส		ภาโว		ทุพฺพลฺยํ.		(ทุพฺพล	+	ณฺย)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ไม่มีกำ	ลัง	ชื่อว่าทุพฺพลฺย.	(ความเป็นผู้ไม่มีกำ	ลัง,	ทุพพลภาพ)

วิ.	 จปลสฺส		ภาโว		จาปลฺยํ.		(จปล	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้หวั่นไหว	ชื่อว่าจาปลฺย.	(ความเป็นผู้หวั่นไหว)

วิ.	 วิยตฺตสฺส		ภาโว		เวยฺยตฺติยํ.		(วิยตฺต	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ปรากฏ	ชื่อว่าเวยฺยตฺติย.	(ความเป็นผู้ปรากฏ,	ความเป็นผู้ฉลาด)

วิ.	 มจฺฉรสฺส		ภาโว		มจฺฉริยํ.		(มจฺฉร	+	ณฺย)	(เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ตระหนี่	ชื่อว่ามจฺฉริย.	(ความเป็นผู้ตระหนี่)
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วิ.	 อิสฺสรสฺส		ภาโว		อิสฺสริยํ.		(อิสฺสร	+	ณฺย)	(เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่	ชื่อว่าอิสฺสริย.	(ความเป็นใหญ่)

วิ.	 อลสสฺส		ภาโว		อาลสิยํ.		(อลส	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน	ชื่อว่าอาลสิย.	(ความเป็นผู้เกียจคร้าน)

วิ.	 มุณฺฑสฺส		ภาโว		มุณฺฑิยํ.		(มุณฺฑ	+	ณฺย)	(เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้หัวโล้น	ชื่อว่ามุณฺฑิย.	(ความเป็นผู้หัวโล้น)

วิ.	 มูฬฺหสฺส		ภาโว		มูฬฺหิยํ.		(มูฬฺห	+	ณฺย)	(เพราะยปัจจัย	ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้หลง	ชื่อว่ามูฬฺหิย.	(ความเป็นผู้หลง)

วิ.	 ปณฺฑิตสฺส		ภาโว		ปณฺฑิจฺจํ.		(ปณฺฑิต	+	ณฺย)	(แปลง	ตฺย	เป็น	จ	=	ยวตํ	ตลนทการานํ,	ซ้อน	จฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบัณฑิต	ชื่อว่าปณฺฑิจฺจ.	(ความเป็นบัณฑิต)

วิ.	 พหุสฺสุตสฺส		ภาโว		พาหุสฺสจฺจํ.		(พหุสฺสุต	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	อุ	ของ	สุต	เป็น	อ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก	ชื่อว่าพาหุสจฺจ.	(ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก)

ทำ	ตัวรูป	พหุสฺสุตสฺส		ภาโว		พาหุสฺสจฺจ	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	พหุสฺสุต	+	ภาว

	 หลัง	พหุสฺสุต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 พหุสฺสุต	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 พหุสฺสุต	+	สฺ-ส,		ภาว	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พหุสฺสุตสฺส,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 พหุสฺสุตสฺส,		ภาว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 พหุสฺสุตสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 พหุสฺสุตสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 พหุสฺสุตสฺส,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		พหุสฺสุตสฺส	แห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณฺยปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 พหุสฺสุตสฺส		ภาโว		ณฺย	 =	ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 พหุสฺสุต	+	ส,	ภาว	+	สิ,	ณฺย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 พหุสฺสุต		ภาว		ณฺย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 พหุสฺสุต		ภาว		ณฺย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 พหุสฺสุต		ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	พฺ	ออกจากสระ	อ	 พฺ		อ		หุสฺสุต		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ	วุทธิ	อ	เป็น	อา	 พฺ		อ	 	อา		หุสฺสุต		ย	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 พฺ		อา		หุสฺสุตฺ		อ		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะยปัจจัย	ลบ	อ	 พฺ		อา		หุสฺสุตฺ		อ		ย	 =	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อุ	 พฺ		อา		หุสฺสฺ		อุ		ตฺย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลง	อุ	เป็น	อ	 พฺ		อา		หุสฺสฺ		อุ	 	อ		ตฺย	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ	 พาหุสฺสตฺย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 แปลง	ตฺย	เป็น	จ	 พาหุสฺส		ตฺย	 	จ	 =	ยวตํ	ตลนทการานํ	พฺยญฺชนานิฯ

	 จ	สทิสเทฺวภาวะ	 พาหุสฺส		จฺ-จ	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	พาหุสสฺจฺจ	เป็นนาม	 พาหุสฺสจฺจ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	พาหุสฺสจฺจ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 พาหุสจฺจ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 พาหุสฺสจฺจ	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	จฺ	ออกจากสระ	อ	 พาหุสฺสจฺจฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 พาหุสฺสจฺจฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	จฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 พาหุสฺสจฺจํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		พาหุสฺสจฺจํ.	(ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก)

วิ.	 ปุโรหิตสฺส		ภาโว		โปโรหิจฺจํ.		(ปุโรหิต	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิฯ,	แปลง	ตฺย	เป็น	จ	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	จฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งปุโรหิต	ชื่อว่าโปโรหิจฺจ.	(ความเป็นปุโรหิต)

วิ.	 อธิปติสฺส		ภาโว		อาธิปจฺจํ.		(อธิปติ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลบ	อิ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	ตฺย	เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่	ชื่อว่าอาธิปจฺจ.	(ความเป็นใหญ่)

วิ.	 มุฏฺ€สฺสติสฺส		ภาโว		มุฏฺ€สฺสจฺจํ.		(มุฏฺ€สติ	+	ณฺย)	(ลบ	อิ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	ตฺย	เป็น	จ	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	จฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีสติหลงลืม	ชื่อว่ามุฏฺ€สฺสจฺจ.	(ความเป็นผู้มีสติหลงลืม)

วิ.	 กุสลสฺส		ภาโว		โกสลฺลํ.		(กุสล	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	ลฺย	เป็น	ล	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ลฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ฉลาด	ชื่อว่าโกสลฺล.	(ความเป็นผู้ฉลาด)

วิ.	 วิปุลสฺส		ภาโว		เวปุลฺลํ.		(วิปุล	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺสฯ,	แปลง	ลฺย	เป็น	ล	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	ลฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ไพบูลย์	ชื่อว่าเวปุลฺล.	(ความเป็นผู้ไพบูลย์)
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วิ.	 สมานานํ		ภาโว		สามญฺญํ.		(สมาน	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	นฺย	เป็น	ญ	=	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ญฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งสิ่งอันเหมือนกัน	ท.	ชื่อว่าสามญฺญ.	(ความเป็นสิ่งเหมือนกัน)

วิ.	 คิลานสฺส		ภาโว		เคลญฺญํ.		(คิลาน	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌฯ,	แปลง	นฺย	เป็น	ญ,	ซ้อน	ญฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เป็นไข้	ชื่อว่าเคลญฺญ.	(ความเป็นผู้เป็นไข้,	ความเจ็บป่วย)

วิ.	 สุหทสฺส		ภาโว		โสหชฺชํ.		(สุหท	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	ทฺย	เป็น	ช	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	ชฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีใจดี	ชื่อว่าโสหชฺช.	(ความเป็นผู้มีใจดี)

วิ.	 วิสารทสฺส		ภาโว		เวสารชฺชํ.		(วิสารท	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	แปลง	ทฺย	เป็น	ช	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	ชฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้แกล้วกล้า	ชื่อว่าเวสารชฺช.	(ความเป็นผู้แกล้วกล้า)

วิ.	 กุสีตสฺส		ภาโว		โกสชฺชํ.		(กุสีต	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	อี	เป็น	อ=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	ทฺย	เป็น	ช,	ซ้อน	ชฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน	ชื่อว่าโกสชฺช.	(ความเป็นผู้เกียจคร้าน)	(แปลง	ต	เป็น	ท)

วิ.	 ปุริสสฺส		ภาโว		โปริสํ.		(ปุริส	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	สฺย	เป็น	ส	=	การศัพท์ใน	ยวตํ	ตลนทการานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุรุษ	ชื่อว่าโปริส.	(ความเป็นบุรุษ)

วิ.	 สุมนสฺส		ภาโว		โสมนสฺสํ.		(สุมน	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	สฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	สฺย	เป็น	ส,	ซ้อน	สฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีใจดี	ชื่อว่าโสมนสฺส.	(ความเป็นผู้มีใจดี)

ทำ	ตัวรูป	สุมนสฺส		ภาโว		โสมนสฺส	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	สุมน	+	ภาว

	 หลัง	สุมน	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สุมน	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สุมน	+	สฺ-ส,		ภาว	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุมนสฺส,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สุมนสฺส,		ภาว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 สุมนสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สุมนสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สุมนสฺส,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		สุมนสฺส	แห่งบุคคลผู้มีใจดี		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณฺยปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 สุมนสฺส		ภาโว		ณฺย	 =	ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สุมน	+	ส,		ภาว	+	สิ,		ณฺย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สุมน		ภาว		ณฺย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 สุมน		ภาว		ณฺย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.
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	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 สุมน		ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อุ	 สฺ		อุ		มน		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ	วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	 สฺ		อุ	 	โอ		มน		ย	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 ลง	สฺอาคม	 	 สฺ		โอ		มน		สฺ-ย	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ

	 แปลง	สฺย	เป็น	ส	 สฺ		โอ		มน		สฺย	 	ส	 =	การศัพท์ใน	ยวตํ	ตลนทการานํฯ

	 สฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 สฺ		โอ		มน		สฺ-ส	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 โสมนสฺส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	โสมนสฺส	เป็นนาม	 โสมนสฺส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	โสมนสฺส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 โสมนสฺส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 โสมนสฺส	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 โสมนสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 โสมนสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 โสมนสฺสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		โสมนสฺส.ํ	(ความใจดี,	ความเป็นผู้มีใจดี)

วิ.	 ทุมนสฺส		ภาโว		โทมนสฺสํ.		(ทุมน	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	สฺอาคม,	แปลง	สฺย	เป็น	ส,	ซ้อน	สฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีใจไม่ดี	ชื่อว่าโทมนสฺส.	(ความเป็นผู้มีใจไม่ดี,	ความเสียใจ)

วิ.	 สุวจสฺส		ภาโว		โสวจสฺสํ.		(สุวจ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	สฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	สฺย	เป็น	ส,	ซ้อน	สฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ว่าง่าย	ชื่อว่าโสวจสฺส.	(ความเป็นผู้ว่าง่าย)

วิ.	 ทุวจสฺส		ภาโว		โทวจสฺสํ.		(ทุวจ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	สฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	แปลง	สฺย	เป็น	ส,	ซ้อน	สฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ว่ายาก	ชื่อว่าโทวจสฺส.	(ความเป็นผู้ว่ายาก)

วิ.	 นิปกสฺส		ภาโว		เนปกฺกํ.		(นิปก	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	แปลง	กฺย	เป็น	ก	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	กฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีปัญญา	ชื่อว่าเนปกฺก.	(ความเป็นผู้มีปัญญา)

วิ.	 อธิกสฺส		ภาโว		อาธิกฺกํ.		(อธิก	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	กฺย	เป็น	ก	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	กฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ยิ่ง	ชื่อว่าอาธิกฺก.	(ความเป็นผู้ยิ่ง,	ความเป็นใหญ่)

วิ.	 ทุภคสฺส		ภาโว		โทภคฺคํ.		(ทุภค	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	คฺย	เป็น	ค	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	คฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีโชคไม่ดี	ชื่อว่าโทภคฺค.	(ความเป็นผู้มีโชคไม่ดี)
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วิ.	 วาณิชสฺส		ภาโว		วาณิชฺชํ.		(วาณิช	+	ณฺย)	(แปลง	ชฺย	เป็น	ช	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ชฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้ค้า	ชื่อว่าวาณิชฺช.	(ความเป็นผู้ค้า)

วิ.	 ราชิโน		ภาโว		รชฺชํ.		(ราช	+	ณฺย)	(รัสสะ	อา	เป็น	อ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ,	แปลง	ชฺย	เป็น	ช,	ซ้อน	ชฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งพระราชา	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)

วิ.	 สรูปสฺส		ภาโว		สารุปฺปํ.		(สรูป	+	ณฺย)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺฯ,	แปลง	ปฺย	เป็น	ป	=	การศัพท์ใน	ยวตํ,	ซ้อน	ปฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งวัตถุอันมีสภาพเหมือนกัน	ชื่อว่าสารุปฺป.	(ความมีสภาพเหมือนกัน,	ความเหมาะสม)

วิ.	 อุปมาย		ภาโว		โอปมฺมํ.		(อุปมา	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺฯ,	แปลง	มฺย	เป็น	ม,	ซ้อน	มฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งอุปมา	ชื่อว่าโอปมฺม.	(ความเป็นอุปมา,	ความเหมือนกัน)

วิ.	 สุขุมสฺส		ภาโว		โสขุมฺมํ.		(สุขุม	+	ณฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	แปลง	มฺย	เป็น	ม	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	มฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ละเอียด	ชื่อว่าโสขุมฺม.	(ความเป็นผู้ละเอียด,	ความสุขุม)

วิ.	 ตถสฺส		ภาโว		ตจฺฉํ.		(ตถ	+	ณฺย)	(แปลง	ถฺย	เป็น	ฉ	=	การศัพท์ใน	ยวตํ	ตลนทการานํ,	ซ้อน	จฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งเรื่องจริง	ชื่อว่าตจฺฉ.	(ความเป็นเรื่องจริง,	ความจริง)

วิ.	 ทุมฺเมธสฺส		ภาโว		ทุมฺเมชฺฌํ.		(ทุมฺเมธ	+	ณฺย)	(แปลง	ธฺย	เป็น	ฌ	=	การศัพท์ใน	ยวตํ	ตลนทการานํฯ,	ซ้อน	ชฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีปัญญาไม่ดี	ชื่อว่าทุมฺเมชฺฌ.	(ความเป็นผู้มีปัญญาไม่ดี)

วิ.	 สมณสฺส		ภาโว		สามญฺญํ.		(สมณ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	ณฺย	เป็น	ญ	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ญฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งพระสมณะ	ชื่อว่าสามญฺญ.	(ความเป็นพระสมณะ)

วิ.	 พฺราหฺมณสฺส		ภาโว		พฺราหฺมญฺญํ.		(พฺราหฺมณ	+	ณฺย)	(แปลง	ณฺย	เป็น	ญ	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ญฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งพราหมณ์	ชื่อว่าพฺราหฺมญฺญ.	(ความเป็นพราหมณ์)

วิ.	 นิปุณสฺส		ภาโว		เนปุญฺญํ.		(นิปุณ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	แปลง	ณฺย	เป็น	ญ	=	การศัพท์ใน	ยวตํฯ,	ซ้อน	ญฺ) 

อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ละเอียด(ฉลาด)	ชื่อว่าเนปุญฺญ.	(ความเป็นผู้ละเอียด,	ความเป็นผู้ฉลาด)

วิ.	 ปุสุกูลิกสฺส		ภาโว		ปํสุกูลิกตฺตํ,		ปํสุกูลิกตา.		(ปํสุกูลิก	+	ตฺต,ตา)	

	 อ.ความเป็น	แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ	ชื่อว่าปํสุกูลิกตฺต,	ชื่อว่าปํสุกูลิกตา.	(ความเป็นผู้มีการ

ทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)

วิ.	 เตจีวริกสฺส		ภาโว		เตจีวริกตา.		(เตจีวริก	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	 แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวรเป็นปกติ	 ชื่อว่าเตจีวริกตา.	 (ความเป็นผู้มีการทรงผ้าไตรจีวร	

เป็นปกติ)
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วิ.	 อุทริกสฺส		ภาโว		โอทริกตฺตํ.		(อุทริก	+	ตฺต)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ประกอบในท้อง	ชื่อว่าโอทริกตฺต.	(ความเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้อง)

วิ.	 อุทริกสฺส		ภาโว		โอทริกตา.		(อุทริก	+	ตา)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ประกอบในท้อง	ชื่อว่าโอทริกตา.	(ความเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้อง)

วิ.	 มนุสฺสสฺส		ภาโว		มนุสฺสตฺตํ,		มนุสฺสตา		ชาติ.		(มนุสฺส	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งมนุษย์	ชื่อว่ามนุสฺสตฺต,	มนุสฺสตา.	(ความเป็นมนุษย์)

วิ.	 นีลสฺส		ภาโว		นีลตฺตํ,		นีลตา		คุโณ.		(นีล	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งสีเขียว	ชื่อว่านีลตฺต,	นีลตา.	(ความเป็นสีเขียว)

วิ.	 ยาจกสฺส		ภาโว		ยาจกตฺตํ,		ยาจกตา		กฺริยา.		(ยาจก	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ขอ	ชื่อว่ายาจกตฺต,	ยาจกตา.	(ความเป็นผู้ขอ)

วิ.	 ทณฺฑิสฺส		ภาโว		ทณฺฑิตฺตํ,		ทณฺฑิตา		ทพฺพํ.		(ทณฺฑี	+	ตฺต,	ตา)	(เพราะตาปัจจัย	รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีไม้เท้า	ชื่อว่าทณฺฑิตฺต,	ทณฺฑิตา.	(ความเป็นผู้มีไม้เท้า)

วิ.	 สจฺจวาทิสฺส		ภาโว		สจฺจวาทิตา.		(สจฺจวาที	+	ตา)	(เพราะตาปัจจัย	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้กล่าวความจริงโดยปกติ	ชื่อว่าสจฺจวาทิตา.	(ความเป็นผู้กล่าวความจริงโดยปกติ)

วิ.	 ปารมิยา		ภาโว		ปารมิตา.		(ปารมี	+	ตา)	(เพราะตาปัจจัย	รัสสะ	อี	เป็น	อิ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบารมี	ชื่อว่าปารมิตา.	(ความเป็นบารมี)

วิ.	 กตญฺญุสฺส		ภาโว		กตญฺญุตา.	(กตญฺญู	+	ตา)	(เพราะตาปัจจัย	รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้รู้อุปการะที่บุคคลอื่นกระทำ	แล้ว	ชื่อว่ากตญฺญุตา.	(ความเป็นผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นทำ	แล้ว)

วิ.	 สพฺพญฺญุสฺส		ภาโว		สพฺพญฺญุตา.		(สพฺพญฺญู	+	ตา)	(เพราะตาปัจจัย	รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้รู้สิ่งทั้งปวง	ชื่อว่าสพฺพญฺญุตา.	(ความเป็นพระสัพพัญญู)

วิ.	 อปฺปิจฺฉสฺส		ภาโว		อปฺปิจฺฉตา.		(อปฺปิจฺฉ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย	ชื่อว่าอปฺปิจฺฉตา.	(ความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย)

วิ.	 อสํสคฺคสฺส		ภาโว		อสํสคฺคตา.		(อสํสคฺค	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ไม่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อว่าอสํสคฺคตา.	(ความเป็นผู้ไม่มีความเกี่ยวข้อง)

วิ.	 ภสฺสารามสฺส		ภาโว		ภสฺสารามตา.		(ภสฺสาราม	+	ตา)	

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีความยินดีในการพูด	ชื่อว่าภสฺสารามตา.	(ความเป็นผู้ชอบพูดมาก)
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วิ.	 นิทฺทารามสฺส		ภาโว		นิทฺทารามตา.		(นิทฺทาราม	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มีความยินดีในการนอน	ชื่อว่านิทฺทารามตา.	(ความเป็นผู้มีความยินดีในการนอน)

วิ.	 ลหุโน		ภาโว		ลหุตา.		(ลหุ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งวัตถุอันเบา	ชื่อว่าลหุตา.	(ความเป็นวัตถุเบา,	ความเบา)

วิ.	 ปุถุชฺชนสฺส		ภาโว		ปุถุชฺชนตฺตนํ.		(ปุถุชฺชน	+	ตฺตน)	(ตฺตนปัจจัย)

	 อ.ความเป็น	แห่งปุถุชน	ชื่อว่าปุถุชฺชนตฺตน.	(ความเป็นปุถุชน)

วิ.	 เวทนาย		ภาโว		เวทนตฺตนํ.		(เวทนา	+	ตฺตน)	(รัสสะ	อา	เป็น	อ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งเวทนา	ชื่อว่าเวทนตฺตน.	(ความเป็นเวทนา)

วิ.	 ชายาย		ภาโว		ชายตฺตนํ.		(ชายา	+	ตฺตน)	(รัสสะ	อา	เป็น	อ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งภรรยา	ชื่อว่าชายตฺตน.	(ความเป็นภรรยา)

วิ.	 สุจิสฺส		ภาโว		โสเจยฺยํ.		(สุจิ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้สะอาด	ชื่อว่าโสเจยฺย.	(ความเป็นผู้สะอาด)

วิ.	 อธิปติสฺส		ภาโว		อาธิปเตยฺยํ.		(อธิปติ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่	ชื่อว่าอาธิปเตยฺย.	(ความเป็นใหญ่,	ความเป็นอธิบดี)

วิ.	 กวิสฺส		ภาโว		กาเวยฺยํ.		(กวิ	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งนักกวี	ชื่อว่ากาเวยฺย.	(ความเป็นนักกวี,	ความเป็นบัณฑิต)

วิ.	 เถนสฺส		ภาโว		เถยฺยํ.		(เถน	+	เณยฺย)	(ลบ	น	ของ	เถน	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งขโมย	ชื่อว่าเถยฺย.	(ความเป็นขโมย)

วิ.	 วีรานํ		ภาโว		กมฺมํ		วา		วีริยํ.		(วีร	+	ณฺย)	(ลง	อิอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 อ.ความเป็น	 หรือ	 อ.กรรม	 แห่งบุคคลผู้กล้าหาญ	ท.	 ชื่อว่าวีริย.	 (ความเป็นผู้กล้าหาญ,	 กรรมของผู้กล้าหาญ,	

วิริยะ,	ความเพียร)

วิ.	 ปริภฏสฺส		กมฺมํ		ปาริภฏฺยํ.		(ปริภฏ	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.กรรม	แห่งภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก	ชื่อว่าปาริภฏฺย.	(ความเป็นผู้เลี้ยงเด็ก)

วิ.	 ปาริภฏฺยสฺส		ภาโว		ปาริภฏฺยตา.		(ปาริภฏฺย	+	ตา)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งกรรมของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก	ชื่อว่าปาริภฏฺยตา.	(ความเป็นกรรมของผู้เลี้ยงเด็ก)

วิ.	 โสวจสฺสสฺส		ภาโว		โสวจสฺสตา.		(โสวจสฺส	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ว่าง่าย	ชื่อว่าโสวจสฺสตา.	(ความเป็นผู้ว่าง่าย)
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วิ.	 ภิสคฺคสฺส		กมฺมํ		เภสชฺชํ.		(ภิสคฺค	+	ณฺย)	(วุทธิ	อิ	เป็น	เอ,	ลบ	คฺ,	แปลง	คฺย	เป็น	ช,	ซ้อน	ชฺ)

	 อ.การงาน	ของหมอ	ชื่อว่าเภสชฺช.	(การงานของหมอ,	เภสัช,	ยา)

ทำ	ตัวรูป	ภิสคฺคสฺส		กมฺมํ		เภสชฺช	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	ภิสคฺค	+	กมฺม

	 หลัง	ภิสคฺค	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ภิสคฺค	+	ส,		กมฺม	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ภิสคฺค	+	สฺ-ส,		กมฺม	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	กมฺม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ภิสคฺคสฺส,		กมฺม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 ภิสคฺคสฺส,		กมฺม	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ภิสคฺคสฺส,		กมฺมฺ		อ	+	อํ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ภิสคฺคสฺส,		กมฺมฺ		อ	+	อํ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ภิสคฺคสฺส,		กมฺมํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 กมฺมํ	อ.การงาน		ภิสคฺคสฺส	ของหมอ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณฺยปัจจัยในอรรถ	“กัมมะ”	 ภิสคฺคสฺส		กมฺมํ		ณฺย	 =	ณฺยตฺตตาโยควิภาคใน	ณฺยตฺตฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ภิสคฺค	+	ส,		กมฺม	+	สิ,		ณฺย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ภิสคฺค		กมฺม		ณฺย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	กมฺมศัพท์		 ภิสคฺค		กมฺม		ณฺย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 ภิสคฺค			ณฺ		ย	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	ภฺ	ออกจากสระ	อิ	 ภฺ		อิ		สคฺค		ย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ	วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	 ภฺ		อิ	 	เอ		สคฺค		ย	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 เพราะยปัจจัย	ลบ	อ	 ภฺ		เอ		ส		คฺ		คฺ		อ		ย	 =	อวณฺโณ	เย	โลปญฺจ.

	 ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า	 ภฺ		เอ		ส		คฺ		คฺ		ย	 =	จศัพท์ใน	พฺยญฺชโน	จ	วิสญฺโญโค. 

	 แปลง	คฺย	เป็น	ช	 ภฺ		เอ		ส		คฺย	 	ช	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ

	 ชฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 ภฺ		เอ		ส		ชฺ-ช	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 นำ	พยัญชนะ	ภฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เภสชฺช	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เภสชฺช	เป็นนาม	 เภสชฺช	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เภสชฺช	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เภสชฺช	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 เภสชฺช	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 เภสชฺชฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เภสชฺชฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เภสชฺชํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เภสชฺช.ํ	(การงานของหมอ,	เภสัช,	ยา)

วิ.	 พฺยาวฏสฺส		กมฺมํ		เวยฺยาวจฺจํ.		(พฺยาวฏ	+	ณฺย)	(แปลง	พฺ	เป็น	วฺ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	ลง	เออาคม)

	 อ.การงาน	แห่งบุคคลผู้ขวนขวาย	ชื่อว่าเวยฺยาวจฺจ.	(การงานแห่งผู้ขวนขวาย)(แปลง	ฏฺย	เป็น	ฏ,	แปลง	ฏ	เป็น	จฺจ) 

วิ.	 ส€สฺส		ภาโว		สาเ€ยฺยํ.		(ส€	+	เณยฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	เณยฺยปัจจัย	=	ตุศัพท์ใน	ณฺยตฺตตา	ภาเว	ตุ)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้หลอกลวง	ชื่อว่าสาเ€ยฺย.	(ความเป็นผู้หลอกลวง)

วิ.	 ยถาภูตเมว		ยถาภุจฺจํ.		(ยถาภูต	+	ณฺย)	(รัสสะ	อู	เป็น	อุ	=	กฺวจาทิมชฺฌฯ,	แปลง	ตฺย	เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ)

	 ตามความเป็นจริงนั่นเทียว	ชื่อว่ายถาภุจฺจ.	(ตามความเป็นจริง)

วิ.	 กรุณาเยว		การุญฺญํ.		(กรุณา	+	ณฺย)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	รัสสะ	อา	เป็น	อ,	แปลง	ณฺย	เป็น	ญ,	ซ้อน	ญฺ)

	 อ.ความกรุณานั่นเทียว	ชื่อว่าการุญฺญ.	(ความการุณย์,	ความกรุณา)

วิ.	 ปตฺตกาลเมว		ปตฺตกลฺลํ.		(ปตฺตกาล	+	ณฺย)	(รัสสะ	อา	เป็น	อ,	แปลง	ลฺย	เป็น	ล	=	ยวตํฯ,	ซ้อน	ลฺ)

	 อ.กรรมอันมีกาลอันสมควรนั่นเทียว	ชื่อว่าปตฺตกลฺล.	(กรรมมีกาลอันสมควรนั่นเทียว)

วิ.	 อากาสานนฺตเมว		อากาสานญฺจํ.	(อากาสานนฺต	+	ณฺย)	(แปลง	ตฺย	เป็น	จ,	แปลง	นฺ	เป็น	ญฺ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 อ.อากาศอันไม่มีที่สุดนั่นเทียว	ชื่อว่าอากาสานญฺจ.	(อากาศไม่มีที่สิ้นสุด)	

วิ.	 กายปาคุญฺญํเอว		กายปาคุญฺญตา.		(กายปาคุญฺญ	+	ตา)

	 อ.ความคล่องแคล่วแห่งหมู่เจตสิกนั่นเทียว	ชื่อว่ากายปาคุญฺญตา.	(ความคล่องแคล่วแห่งหมู่เจตสิก)

กำ	หนดลิงค์ของศัพท์ที่ลงปัจจัยในภาวตัทธิต

  ณฺย-ตฺตน-ปจฺจยนฺตํ ปทํ  นิจฺจํ  นปุํสเก,

  ตา  เตฺวตฺถิยํ  ภเว  นิจฺจํ สิยุํ  เสสา  ยถารหํ.      (กจฺจายนนิสฺสย)

บทอันมี	ณฺย,	ตฺต	และ	ตฺตนปัจจัยเป็นที่สุด	เป็นนปุงสกลิงค์	แน่นอน,	

ส่วนบทที่ลง	ตาปัจจัย	เป็นอิตถีลิงค์	แน่นอน	และบทที่ลงปัจจัยที่เหลือ	

เป็นลิงค์ตามสมควรแก่อุทาหรณ์
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๓๘๘. ณ  วิสมาทีหิ.

 ณ	 อ.ณปัจจัยด้วย	 	 ตฺตตา	 อ.ตฺตและตาปัจจัย	 ท.ด้วย	 	 โหนฺติ	 ย่อมลง	 	 ปรํ	 ในเบื้องหลัง	 	 วิสมาทีหิ   

(สทฺเทหิ) จากศัพท์	ท.	มี	วิสม	เป็นต้น		ภาเว	ในอรรถภาวะ.

	 (ลง	ณ,	ตฺต	และตาปัจจัย	หลังจาก	วิสมศัพท์เป็นต้น	ในอรรถภาวะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 วิสมสฺส		ภาโว		เวสมํ.		(วิสม	+	ณ)	(ลบ	ณฺ,	วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งวัตถุอันไม่เสมอกัน	ชื่อว่าเวสม.		(ความไม่เสมอกัน)

ทำ	ตัวรูป	วิสมสฺส		ภาโว		เวสม	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	วิสม	+	ภาว

	 หลัง	วิสม	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 วิสม	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 วิสม	+	สฺ-ส,		ภาว	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิสมสฺส,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิสมสฺส,		ภาว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 วิสมสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิสมสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิสมสฺส,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		วิสมสฺส	แห่งวัตถุอันไม่เสมอกัน		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 วิสมสฺส		ภาโว		ณ	 =	ณ	วิสมาทีหิ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิสม	+	ส,		ภาว	+	สิ,		ณ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิสม		ภาว		ณ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 วิสม		ภาว		ณ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 วิสม		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 วิสม		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อิ	 วฺ		อิ		สม		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ	วุทธิ	อิ	เป็น	เอ	 วฺ		อิ	 	เอ		สม		อ	 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 วฺ		เอ		สมฺ		อ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วฺ		เอ		สมฺ		อ		อ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ



955ภาวตัทธิตกัณฑ์ ]

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ		 เวสม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เวสม	เป็นนาม	 เวสม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เวสม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เวสม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 เวสม	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 เวสมฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เวสมฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เวสมํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เวสม.ํ	(ความเป็นวัตถุอันไม่เสมอกัน)

วิ.	 วิสมสฺส		ภาโว		วิสมตฺตํ.		(วิสม	+	ตฺต)

	 อ.ความเป็น	แห่งวัตถุอันไม่เสมอกัน	ชื่อว่าวิสมตฺต.		(ความไม่เสมอกัน)

วิ.	 วิสมสฺส		ภาโว		วิสมตา.		(วิสม	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งวัตถุอันไม่เสมอกัน	ชื่อว่าวิสมตา.		(ความไม่เสมอกัน)

วิ.	 สุจิสฺส		ภาโว		โสจํ.		(สุจิ	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้สะอาด	ชื่อว่าโสจ.	(ความเป็นผู้สะอาด)

วิ.	 สุจิสฺส		ภาโว		สุจิตฺตํ.		(สุจิ	+	ตฺต)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้สะอาด	ชื่อว่าสุจิตฺต.	(ความเป็นผู้สะอาด)

วิ.	 สุจิสฺส		ภาโว		สุจิตา.		(สุจิ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้สะอาด	ชื่อว่าสุจิตา.	(ความเป็นผู้สะอาด)

วิ.	 ครุโน		ภาโว		คารโว.		(ครุ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	อุ	เป็น	อว	=	จศัพท์ใน	โอ	สเร	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้หนักแน่น	ชื่อว่าคารว.	(ความเป็นแห่งบุคคลผู้หนักแน่น,	ความเคารพ,	คารวะ)

วิ.	 ปฏุโน		ภาโว		ปาฏวํ.		(ปฏุ	+	ณ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา,	แปลง	อุ	เป็น	อว	=	จศัพท์ใน	โอ	สเร	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ฉลาด	ชื่อว่าปาฏว.	(ความเป็นผู้ฉลาด)

วิ.	 ปฏุโน		ภาโว		ปฏุตฺตํ,		ปฏุตา.		(ปฏุ	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ฉลาด	ชื่อว่าปฏุตฺต,	ปฏุตา.	(ความเป็นผู้ฉลาด)

วิ.	 อุชุโน		ภาโว		อชฺชวํ.		(อุชุ	+	ณ)	(แปลง	อุ	เป็น	อา	=	อาตฺตญฺจ,	ซ้อน	ชฺ,	รัสสะ	อา	เป็น	อ,	แปลง	อุ	หลัง	เป็น	อว) 

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้ซื่อตรง	ชื่อว่าอชฺชว.	(ความเป็นผู้ซื่อตรง,	ความซื่อตรง)
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วิ.	 อุชุโน		ภาโว		อุชุตา.		(อุชุ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้ซื่อตรง	ชื่อว่าอุชุตา.		(ความเป็นผู้ซื่อตรง,	ความซื่อตรง)

วิ.	 มุทุโน		ภาโว		มทฺทวํ.		(มุทุ	+	ณ)	(แปลง	อุ	เป็น	อา=	อาตฺตญฺจ,	ซ้อน	ทฺ,	รัสสะ	อา	เป็น	อ,	แปลง	อุ	หลัง	เป็น	อว) 

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้อ่อนโยน	ชื่อว่ามทฺทว.		(ความเป็นแห่งผู้อ่อนโยน,	ความอ่อนโยน)

ทำ	ตัวรูป	มุทุโน		ภาโว		มทฺทว	ํ ศัพท์เดิมคือ	 =	มุทุ	+	ภาว

	 หลัง	มุทุ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 มุทุ	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 ตั้ง	อุ	ชื่อ	ล	 	 มุทุ	+	ส,		ภาว	 =	อิวณฺณุวณฺณา	ฌลา.

	 หลังจาก	อุ	ชื่อ	ล	แปลง	ส	เป็น	โน	 มุทุ	+	ส	 	โน,		ภาว	 =	ฌลโต	สสฺส	โน	วา.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มุทุโน,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มุทุโน,		ภาว	+	สิ โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 มุทุโน,		ภาวฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มุทุโน,		ภาวฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มุทุโน,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		มุทุโน	แห่งผู้อ่อนโยน		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 มุทุโน		ภาโว		ณ	 =	ณ	วิสมาทีหิ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มุทุ	+	ส,		ภาว	+	สิ,	ณ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มุทุ		ภาว		ณ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 มุทุ		ภาว		ณ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 มุทุ		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 มุทุ		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อุ	 มฺ		อุ		ทุ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ	แปลง	อุ	เป็น	อา	 มฺ		อุ	 	อา		ทุ		อ	 =	อาตฺตญฺจ.

	 ทฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 มฺ		อา		ทฺ-ทุ		อ	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 เพราะปัจจัย	รัสสะ	อา	เป็น	อ	 มฺ		อา	 	อ		ทฺ-ทุ		อ	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อุ	 มฺ		อ		ทฺ-ทฺ		อุ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	แปลง	อุ	เป็น	อว	 มฺ		อ		ทฺ-ทฺ		อุ	 	อว		อ	 =	จศัพท์ใน	โอ	สเร	จ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 มฺ		อ		ทฺ-ทฺ		อวฺ		อ		อ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มฺ		อ		ทฺ-ทฺ		อวฺ		อ		อ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะไปประกอบกับสระ		 มทฺทว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	มทฺทว	เป็นนาม	 มทฺทว	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มทฺทว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มทฺทว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 มทฺทว	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 มทฺทวฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มทฺทวฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 มทฺทวํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มทฺทว.ํ	(ความเป็นผู้อ่อนโยน)

วิ.	 มุทุโน		ภาโว		มุทุตา.		(มุทุ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งผู้อ่อนโยน	ชื่อว่ามุทุตา.		(ความเป็นแห่งผู้อ่อนโยน)

วิ.	 อิสิสฺส		ภาโว		อาริสฺยํ.	(อิสิ+ณ)(แปลง	อิ	ตัวหน้าเป็น	อา	และลง	ริอาคม	=	จศัพท์ใน	อาตฺตญฺจ,	แปลง	อิ	เป็น	ยฺ) 

	 อ.ความเป็น	แห่งฤษี	ชื่อว่าอาริสฺย.	(ความเป็นฤษี)

วิ.	 อุสภสฺส		ภาโว		อาสภํ.		(อุสภ	+	ณ)	(แปลง	อุ	เป็น	อา	=	อาตฺตญฺจ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้ประเสริฐ	ชื่อว่าอาสภ.	(ความเป็นผู้ประเสริฐ)

วิ.	 กุมารสฺส		ภาโว		โกมารํ.		(กุมาร	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งเด็ก	ชื่อว่าโกมาร.	(ความเป็นเด็ก)

วิ.	 ยุวสฺส		ภาโว		โยพฺพนํ.		(ยุว	+	ณ)	(วุทธิ	อุ	เป็น	โอ,	ลง	นฺอาคม	=	เตสุ	วุทฺธิฯ,	ซ้อน	วฺ,	แปลง	วฺว	เป็น	พฺพ)

	 อ.ความเป็น	แห่งคนหนุ่ม	ชื่อว่าโยพฺพน.	(ความเป็นหนุ่ม)

วิ.	 ปรมานํ		ภาโว		กมฺมํ		วา		ปารมี,		ทานาทิกฺริยา.		(ปรม	+	ณ	+	อี)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.ความเป็น	หรือ	อ.กรรม	แห่งพระโพธิสัตว์เป็นต้น	ท.	ผู้ประเสริฐ	ชื่อว่าปารมี,	ได้แก่กิริยามีการให้ทานเป็นต้น.

วิ.	 สมคฺคานํ		ภาโว			สามคฺคี.		(สมคฺค	+	ณ	+	อี)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งชนผู้พร้อมเพรียงกัน	ท.	ชื่อว่าสามคฺคี.	(ความเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน)
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๓๘๙. รมณียาทิโต  กณฺ.

 กณฺ	อ.กณฺปัจจัยด้วย		ตฺตตา	อ.ตฺต	และตาปัจจัย	ท.ด้วย		โหนฺติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		รมณียาทิโต   

(สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	รมณีย	เป็นต้น		ภาเว	ในอรรถภาวะ.

	 (ลง	กณฺ,	ตฺต	และ	ตาปัจจัย	หลังจาก	รมณียศัพท์เป็นต้น	ในอรรถภาวะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจัยวิธิสูตร.

วิ.	 รมณียสฺส		ภาโว		รามณียกํ.		(รมณีย	+	กณฺ)	(ลบ	ณฺ	=	เตสํ	โณ	โลปํ,	วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์	ชื่อว่ารามณียก.		(ความเป็นแห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์)

ทำ	ตัวรูป	รมณียสฺส		ภาโว		รามณียกํ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	รมณีย	+	ภาว

	 หลัง	รมณีย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 รมณีย	+	ส,		ภาว	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 รมณีย	+	สฺ-ส,		ภาว	 =	สาคโม	เส.

	 หลัง	ภาว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 รมณียสฺส,		ภาว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 รมณียสฺส,		ภาว	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 รมณียสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 รมณียสฺส,		ภาวฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 รมณียสฺส,		ภาโว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ภาโว	อ.ความเป็น		รมณียสฺส	แห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	กณฺปัจจัยในอรรถ	“ภาวะ”	 รมณียสฺส		ภาโว		กณฺ	 =	รมณียาทิโต	กณฺ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 รมณีย	+	ส,		ภาว	+	สิ,		กณฺ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 รมณีย		ภาว		กณฺ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ภาวศัพท์		 รมณีย		ภาว		กณฺ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 รมณีย		ก		ณฺ			 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 รฺ		อ		มณียก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะปัจจัยที่มี	ณ-	วุทธิ	อ	เป็น	อา	 รฺ		อ	 	อา		มณียก			 =	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺสฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 รามณียก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	รามณียก	เป็นนาม	 รามณียก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	รามณียก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 รามณียก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.



959ภาวตัทธิตกัณฑ์ ]

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 รามณียก	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 รามณียกฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 รามณียกฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 รามณียกํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		รามณียกํ.	(ความเป็นแห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์)

วิ.	 รมณียสฺส		ภาโว		รมณียตฺตํ.		(รมณีย	+	ตฺต)

	 อ.ความเป็น	แห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์	ชื่อว่ารมณียตฺต.		(ความเป็นแห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์)

วิ.	 รมณียสฺส		ภาโว		รมณียตา.		(รมณีย	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์	ชื่อว่ารมณียตา.		(ความเป็นแห่งสถานที่อันน่ารื่นรมย์)

วิ.	 มนุญฺญสฺส		ภาโว		มานุญฺญกํ.		(มนุญฺญ	+	กณฺ)	(วุทธิ	อ	เป็น	อา	=	วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ)

	 อ.ความเป็น	แห่งอารมณ์อันยังจิตให้ยินดียิ่ง	ชื่อว่ามานุญฺญก.	(ความเป็นอารมณ์อันยังจิตให้ยินดียิ่ง)

วิ.	 มนุญฺญสฺส		ภาโว		มนุญฺญตฺตํ,		มนุญฺญตา.		(มนุญฺญ	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งอารมณ์อันจิตให้ยินดียิ่ง	ชื่อว่ามานุญฺญตฺต,	มนุญฺญตา.	(ความเป็นอารมณ์อันจิตให้ยินดียิ่ง)

วิ.	 ปิยรูปสฺส		ภาโว		ปิยรูปกํ.		(ปิยรูป	+	กณฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งรูปอันเป็นที่รัก	ชื่อว่าปิยรูปก.	(ความเป็นรูปอันเป็นที่รัก)

วิ.	 ปิยรูปสฺส		ภาโว		ปิยรูปตฺตํ,		ปิยรูปตา.		(ปิยรูป	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งรูปอันเป็นที่รัก	ชื่อว่าปิยรูปตฺต,	ปิยรูปตา.	(ความเป็นรูปอันเป็นที่รัก)

วิ.	 กลฺยาณสฺส		ภาโว		กลฺยาณกํ.		(กลฺยาณ	+	กณฺ)	

	 อ.ความเป็น	แห่งความงาม	ชื่อว่ากลฺยาณก.		(ความเป็นแห่งความงาม)

วิ.	 กลฺยาณสฺส		ภาโว		กลฺยาณตฺตํ.		(กลฺยาณ	+	ตฺต)

	 อ.ความเป็น	แห่งความงาม	ชื่อว่ากลฺยาณตฺต.		(ความเป็นแห่งความงาม)

วิ.	 กลฺยาณสฺส		ภาโว		กลฺยาณตา.		(กลฺยาณ	+	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งความงาม	ชื่อว่ากลฺยาณตา.		(ความเป็นแห่งความงาม)

วิ.	 โจรสฺส		ภาโว		โจรกํ,		โจริกา		วา.		(โจร	+	กณฺ)	(แปลง	อ	เป็น	อิ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.ความเป็น	แห่งโจร	ชื่อว่าโจรก,	ชื่อว่าโจริกา	บ้าง.	(ความเป็นโจร)



960 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

วิ.	 โจรสฺส		ภาโว		โจรตฺตํ,		โจรตา.		(โจร	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งโจร	ชื่อว่าโจรตฺต,	โจรตา.	(ความเป็นโจร)

วิ.	 อฑฺฒสฺส		ภาโว		อฑฺฒกํ.		(อฑฺฒ	+	กณฺ)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มั่งคั่ง	ชื่อว่าอฑฺฒก.	(ความเป็นผู้มั่งคั่ง)

วิ.	 อฑฺฒสฺส		ภาโว		อฑฺฒตฺตํ,		อฑฺฒตา.		(อฑฺฒ	+	ตฺต,	ตา)

	 อ.ความเป็น	แห่งบุคคลผู้มั่งคั่ง	ชื่อว่าอฑฺฒตฺต,	อฑฺฒตา.	(ความเป็นผู้มั่งคั่ง)

จบ ภาวตัทธิต

๕.๔ วิเสสตัทธิต

 วิเสสตัทธิต 	คือ	ตัทธิตที่ลงหลังคุณศัพท์	มีปัจจัย	๕	ตัว	คือ		ตร,	ตม,	อิสิก,	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย			ศัพท์ที่

ลงปัจจัย	๓	ตัว	คือ	ตร,	อิสิก	และอิยปัจจัย	รูปสำ	เร็จทำ	หน้าที่เป็นคุณศัพท์ชั้นวิเศษ	(ขั้นกว่า)	และศัพท์ที่ลงปัจจัย	๒	

ตัว	คือ	ตม	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	รูปสำ	เร็จทำ	หน้าที่เป็นคุณศัพท์ชั้นอติวิเศษ	(ขั้นสูงสุด)

๓๙๐. วิเสเส  ตร-ตมิสิกิยิฏ€า.

 ตรตมิสิกิยิฏฺ€า	อ.	ตร,	ตม,	อิสิก,	อิย	และ	อิฏฺ€	ปัจจัย	ท.	 โหนฺติ	ย่อมลง		วิเสเส	ในอรรถวิเสสะ.

	 (ลง	ตร,	ตม,	อิสิก,	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ในอรรถวิเสสะ	[ความพิเศษ])			

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร. 

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปตโร,		ปุริโส.		(ปาป	+	ตร)	(ปุงลิงค์)		

	 อ.บุรุษ	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,	อ.-	แห่งบุรุษ	ท.	เหล่านี้หนา	-บุรุษนี้	เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าปาปตร,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้เลวกว่า)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปตโร	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	ปาป

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		ปาป	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		ปาป	 =	อโต	เนน.
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	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปาป	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปาป	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		ปาป	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปาป	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		ปาป	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		ปาป	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		ปาปฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		ปาปฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		ปาโป	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปาโป	อ.ผู้เลว		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ตรปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		ปาโป		ตร	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,		ปาป	+	สิ,		ตร	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		ปาป		ตร	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		ปาป		ตร	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ปาปตร	เป็นนาม	 ปาปตร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปาปตร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปาปตร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปาปตร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 ปาปตรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปาปตรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปาปตโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปาปตโร.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพาโย		อิมาโย		ปาปาโย,		อยมิมาสํ		วิเสเสน		ปาปาติ		ปาปตรา,		อิตฺถี.		(ปาป	+	ตร	+	อา)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.หญิง	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งหญิง	ท.	เหล่านี้หนา	-หญิงนี้	เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปตรา,	ได้แก่หญิง.		(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาปานิ,		อิทมิเมสํ		วิเสเสน		ปาปนฺติ		ปาปตรํ,		กุลํ.		(ปาป	+	ตร)	(นปุงสกลิงค์)

	 อ.ตระกูล	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งตระกูล	ท.	เหล่านี้หนา	-ตระกูลนี้		เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ	ย่อม

เป็น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปตร,	ได้แก่ตระกูล.	(ผู้เลวกว่า)
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วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปาโปติ		ปาปตโม,		ชโน.			(ปาป	+	ตม)	(ตโตปิ	อธิโก)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าปาปตม	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺพาโย		อิมาโย		ปาปาโย,		อยมิมาสํ		อติสเยน		ปาปาติ		ปาปตมา,		อิตฺถี.		(ปาป	+	ตม	+	อา)	

	 อ.หญิง	ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้เลว,	 	 อ.-	 แห่งหญิง	ท.	 เหล่านี้หนา	-หญิงนี้	 เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปตมา.	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาปานิ,		อิทมิเมสํ		อติสเยน		ปาปนฺติ		ปาปตมํ,		กุลํ.	(ปาป	+	ตม)	(ตโตปิ	อธิโก)

	 อ.ตระกูล	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งตระกูล	ท.	เหล่านี้หนา	-ตระกูลนี้	เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปตม.	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปิสิโก,		ชโน.		(ปาป	+	อิสิก)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้เลว,	 	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้	 หนา	 -ชนนี้	 เป็นผู้เลว	 โดยพิเศษ	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิสิก.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพาโย		อิมาโย		ปาปาโย,		อยมิมาสํ		วิเสเสน		ปาปาติ		ปาปิสิกา,		อิตฺถี.		(ปาป	+	อิสิก	+	อา)

	 อ.หญิง	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งหญิง	ท.	เหล่านี้หนา	-หญิงนี้	เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ		ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิสิกา.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาปานิ,		อิทมิเมสํ		วิเสเสน		ปาปนฺติ		ปาปิสิกํ,		กุลํ.		(ปาป	+	อิสิก)

	 อ.ตระกูล	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งตระกูล	ท.	เหล่านี้หนา	-ตระกูลนี้		เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ		ย่อม

เป็น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิสิก.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปิโย,		ชโน.		(ปาป	+	อิย)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้เลว,	 	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -ชนนี้	 	 เป็นผู้เลว	 โดยพิเศษ	 	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิย.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพาโย		อิมาโย		ปาปาโย,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาปาติ		ปาปิยา,		อิตฺถี.		(ปาป	+	อิย	+	อา)

	 อ.หญิง	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งหญิง	ท.	เหล่านี้หนา	-หญิงนี้	เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิยา.	(ผู้เลวกว่า)

วิ.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาปานิ,		อิทมิเมสํ		วิเสเสน		ปาปนฺติ		ปาปิยํ,		กุลํ.		(ปาป	+	อิย)

	 อ.ตระกูล	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งตระกูล	ท.	เหล่านี้หนา	-ตระกูลนี้		เป็นผู้เลว	โดยพิเศษ		ย่อม

เป็น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิย.	(ผู้เลวกว่า)
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วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปาโปติ		ปาปิฏฺโ€,		ชโน.		(ปาป	+	อิฏฺ€)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้		เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง		ย่อมเป็น	เพราะเหตุ

นั้น	ชื่อว่าปาปิฏฺ€.	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺพาโย		อิมาโย		ปาปาโย,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปาปาติ		ปาปิฏฺ€า,		อิตฺถี.		(ปาป	+	อิฏฺ€	+	อา)

	 อ.หญิง	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้เลว,	 อ.-	 แห่งหญิง	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -หญิงนี้	 เป็นผู้เลว	 โดยยิ่ง	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิฏฺ€า.	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาปานิ,		อิทมิเมสํ		อติสเยน		ปาปนฺติ		ปาปิฏฺ€ํ,		กุลํ.		(ปาป	+	อิฏฺ€)

	 อ.ตระกูล	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,	อ.-	แห่งตระกูล	ท.	เหล่านี้หนา	-ตระกูลนี้		เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปาปิฏฺ€.	(ผู้เลวที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปาโปติ		ปาปิฏฺ€ตโร.		(ปาป	+	อิฏฺ€	+	ตร)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เลว,		อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้เลว	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าปาปิฏฺ€ตร.	(ผู้เลวที่สุดกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปฏู,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปฏูติ		ปฏุตโร,		ชโน.		(ปฏุ	+	ตร)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้ฉลาด,	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -ชนนี้	 เป็นผู้ฉลาด	 โดยวิเศษ	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปฏุตร.	(ผู้ฉลาดกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปฏู,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปฏูติ		ปฏุตโม,		ชโน.		(ปฏุ	+	ตม)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ฉลาด,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ฉลาด	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าปฏุตม.	(ผู้ฉลาดที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปฏู,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปฏูติ		ปฏิสิโก,		ชโน.		(ปฏุ	+	อิสิก)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้ฉลาด,	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -ชนนี้	 เป็นผู้ฉลาด	 โดยพิเศษ	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปฏิสิก.	(ผู้ฉลาดกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปฏู,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปฏูติ		ปฏิโย,		ชโน.		(ปฏุ	+	อิย)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้ฉลาด,	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -ชนนี้	 เป็นผู้ฉลาด	 โดยพิเศษ	 ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปฏิย.	(ผู้ฉลาดกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปฏู,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปฏูติ		ปฏิฏฺโ€,			ชโน.		(ปฏุ	+	อิฏฺ€)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ฉลาด,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ฉลาด	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะ

เหตุนั้น	ชื่อว่าปฏิฏฺ€.	(ผู้ฉลาดที่สุด)
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วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		วโรติ		วรตโร,		ชโน.		(วร	+	ตร)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ประเสริฐ,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวรตร.	(ผู้ประเสริฐกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		วโรติ		วรตโม,		ชโน.		(วร	+	ตม)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ประเสริฐ,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวรตม.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		วโรติ		วริสิโก,		ชโน.		(วร	+	อิสิก)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ประเสริฐ,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวริสิก.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		วโรติ		วริโย,		ชโน.		(วร	+	อิย)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ประเสริฐ,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวริย.	(ผู้ประเสริฐกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		วโรติ		วริฏฺโ€,		ชโน.		(วร	+	อิฏฺ€)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ประเสริฐ,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง		ย่อมเป็น 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าวริฏฺ€.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปณีตา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปณีโตติ		ปณีตตโร,		ชโน.		(ปณีต	+	ตร)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ปราณีต,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ปราณีต	โดยวิเศษ	ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปณีตตร.	(ผู้ปราณีตกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		ปณีตา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปณีโตติ		ปณีตตโม,		ชโน.		(ปณีต	+	ตม)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้ปราณีต,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้ปราณีต	โดยยิ่ง		ย่อมเป็น 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปณีตตม.	(ผู้ปราณีตที่สุด)

๓๙๑. วุฑฺฒสฺส  โช  อิยิฏเ€สุ.

 อิยิฏฺเ€ส	ุ ในเพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ท.	 	โช	อ.การแปลงเป็น	ช		วุฑฺฒสฺส		แห่ง	วุฑฺฒศัพท์	 	โหติ  

ย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	วุฑฺฒศัพท์	เป็น	ช)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.
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วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วุฑฺฒา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		วุฑฺโฒติ		เชยฺโย.		(วุฑฺฒ	+	อิย)

	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 เป็นผู้เจริญ,	 อ.-	 แห่งชน	 ท.	 เหล่านี้หนา	 -ชนนี้	 เป็นผู้เจริญ	 โดยพิเศษ	 ย่อมเป็น	

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเชยฺย.	(ผู้เจริญกว่า)	(ลบสระหน้า	=	สรา	สเร	โลปํ,	เมื่อลบสระหน้าแล้ว	วิการ	อิ	เป็น	เอ	=	 

กฺวจาสวณฺณํฯ)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		วุฑฺโฒติ		เชยฺโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	วุฑฺฒ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		วุฑฺฒ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 เอน,		วุฑฺฒ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		วุฑฺฒ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		วุฑฺฒ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วุฑฺฒ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฒฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฒฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		วุฑฺโฒ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 วุฑฺโฒ	อ.ผู้เจริญ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		วุฑฺโฒ		อิย	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,		วุฑฺฒ	+	สิ,		อิย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		วุฑฺฒ		อิย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		วุฑฺฒ		อิย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิยปัจจัย	แปลง	วุฑฺฒ	เป็น	ช	 วุฑฺฒ	 	ช	+	อิย	 =	วุฑฺฒสฺส	โช	อิยิฏฺเ€สุ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 ชฺ		อ	+	อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 ชฺ		อ	+	อิย	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	วิการ	อิ	เป็น	เอ	 ชฺ	+	อิ	 	เอ		ย	 =	กฺวจาสวณฺณํ	ลุตฺเต.

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เชย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ยฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 เช		ยฺ-ย	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	เชยฺย	เป็นนาม	 เชยฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	เชยฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เชยฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เชยฺย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 เชยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เชยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เชยฺโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เชยฺโย.	(ผู้เจริญกว่า)				

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		วุฑฺฒา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		วุฑฺโฒติ		เชฏฺโ€.		(วุฑฺฒ	+	อิฏฺ€)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้เจริญ,	อ.	-แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-ชนนี้	เป็นผู้เจริญ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะ

เหตุนั้น	 ชื่อว่าเชฏฺ€.	 (ผู้เจริญที่สุด)	 (ลบสระหน้า	=	 สรา	 สเร	 โลปํ,	 เมื่อลบสระหน้าแล้ว	 วิการ	 อิ	 เป็น	 เอ	=	 

กฺวจาสวณฺณํฯ)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		วุฑฺโฒติ		เชฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	วุฑฺฒ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		วุฑฺฒ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		วุฑฺฒ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		วุฑฺฒ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		วุฑฺฒ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วุฑฺฒ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฒฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		วุฑฺฒฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฒฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		วุฑฺโฒ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 วุฑฺโฒ	อ.ผู้เจริญ		อติสเยน	โดยยิ่ง		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		วุฑฺโฒ		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	วุฑฺฒ	+	สิ,	อิฏฺ€	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		วุฑฺฒ		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		วุฑฺฒ		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.
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	 เพราะอิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	วุฑฺฒ	เป็น	ช	 วุฑฺฒ	 	ช	+	อิฏฺ€	 =	วุฑฺฒสฺส	โช	อิยิฏฺเ€สุ.

	 แยกพยัญชนะ	ชฺ	ออกจากสระ	อ	 ชฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 ชฺ		อ		+	อิฏฺ€	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	วิการ	อิ	เป็น	เอ	 ชฺ	+	อิ	 	เอ		ฏฺ€	 =	กฺวจาสวณฺณํ	ลุตฺเต.

	 นำ	พยัญชนะ	ชฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เชฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เชฏฺ€	เป็นนาม	 เชฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เชฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เชฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เชฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 เชฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เชฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เชฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เชฏฺโ€.	(ผู้เจริญที่สุด)

๓๙๒. ปสตฺถสฺส  โส  จ.

 อิยิฏฺเ€ส	ุ ในเพราะ	อิย	 และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ท.	 	โส	อ.การแปลงเป็น	ส	ด้วย	 	โช	อ.การแปลงเป็น	 ช	ด้วย		

ปสตฺถสฺส	แห่ง	ปสตฺถศัพท์		โหต	ิย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	ปสตฺถศัพท์	เป็น	ส	และ	ช)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“โช”	จากสูตร	“วุฑฺฒสฺส	โช	

อิยิฏฺเ€สุ”	มามัดไว้ในสูตรนี้	บางท่านกล่าวว่ามีอรรถ	“สมฺปิณฺฑน”	รวบรวมการแปลงเป็น	ส	และเป็น	ช	สองอย่าง.

วิ.	 อยญฺจ		ปสตฺโถ		อยญฺจ		ปสตฺโถ,		สพฺเพ		อิเม		ปสตฺถา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปสตฺโถติ		เสยฺโย.	(ปสตฺถ	+	อิย) 

อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น	 อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น,	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 

เป็นผู้ประเสริฐ	ย่อมเป็น,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าเสยฺย.	(ผู้ประเสริฐกว่า)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		ปสตฺโถติ		เสยฺโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	ปสตฺถ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		ปสตฺถ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		ปสตฺถ	 =	อโต	เนน.
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	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปสตฺถ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปสตฺถ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปสตฺถ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		ปสตฺถฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		ปสตฺถฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,	ปสตฺโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปสตฺโถ	อ.ผู้ประเสริฐ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		ปสตฺโถ		อิย	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	ปสตฺถ	+	สิ,	อิย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		ปสตฺถ		อิย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		ปสตฺถ		อิย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิยปัจจัย	แปลง	ปสตฺถ	เป็น	ส	 ปสตฺถ	 	ส	+	อิย	 =	ปสตฺถสฺส	โส	จ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 สฺ		อ	+	อิย	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	วิการ	อิ	เป็น	เอ	 สฺ	+	อิ	 	เอ		ย	 =	กฺวจาสวณฺณํ	ลุตฺเต.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เสย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ยฺ	สทิสเทฺวภาวะ	 เส		ยฺ-ย	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	เสยฺย	เป็นนาม	 เสยฺย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เสยฺย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เสยฺย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เสยฺย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 เสยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เสยฺยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เสยฺโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เสยฺโย.	(ผู้ประเสริฐกว่า)
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วิ.	 อยญฺจ		ปสตฺโถ		อยญฺจ		ปสตฺโถ,		สพฺเพ		อิเม		ปสตฺถา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปสตฺโถติ		เสฏฺโ€.	(ปสตฺถ+อิฏฺ€) 

อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น	 อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น,	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 

เป็นผู้ประเสริฐ	ย่อมเป็น,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าเสฏฺ€.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		ปสตฺโถติ		เสฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	ปสตฺถ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		ปสตฺถ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		ปสตฺถ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปสตฺถ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ปสตฺถ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปสตฺถ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		ปสตฺถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		ปสตฺถฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		ปสตฺถฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		ปสตฺโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปสตฺโถ	อ.ผู้ประเสริฐ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		ปสตฺโถ		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	ปสตฺถ	+	สิ,	อิฏฺ€	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		ปสตฺถ		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		ปสตฺถ		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิฏฺฐปัจจัย	แปลง	ปสตฺถ	เป็น	ส	 ปสตฺถ	 	ส	+	อิฏฺ€	 =	ปสตฺถสฺส	โส	จ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสระหลัง	ลบสระหน้า	 สฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	สรา	สเร	โลปํ.

	 เมื่อสระหน้าถูกลบแล้ว	วิการ	อิ	เป็น	เอ	 สฺ	+	อิ	 	เอ		ฏฺ€	 =	กฺวจาสวณฺณํ	ลุตฺเต.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เสฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เสฏฺ€	เป็นนาม	 เสฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เสฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เสฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เสฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 เสฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เสฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เสฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เสฏฺโ€.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

วิ.	 อยญฺจ		ปสตฺโถ		อยญฺจ		ปสตฺโถ,		สพฺเพ		อิเม		ปสตฺถา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปสตฺโถติ		เชยฺโย.	(ปสตฺถ	+	อิย) 

อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น	 อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น,	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 

เป็นผู้ประเสริฐ	ย่อมเป็น,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยวิเศษ	ย่อมเป็น	เพราะเหตุ

นั้น	ชื่อว่าเชยฺย.	(ผู้ประเสริฐกว่า)

วิ.	 อยญฺจ		ปสตฺโถ		อยญฺจ		ปสตฺโถ,		สพฺเพ		อิเม		ปสตฺถา,		อยมิเมสํ		อติสเยน		ปสตฺโถติ		เชฏฺโ€.	(ปสตฺถ+อิฏฺ€) 

อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น	 อ.บุคคลนี้ด้วย	 เป็นผู้ประเสริฐ	 ย่อมเป็น,	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านี้	 ทั้งปวง	 

เป็นผู้ประเสริฐ	ย่อมเป็น,		อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้ประเสริฐ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น	เพราะเหตุนั้น	 

ชื่อว่าเชฏฺ€.	(ผู้ประเสริฐที่สุด)

๓๙๓. อนฺติกสฺส  เนโท.

 อิยิฏฺเ€ส	ุ ในเพราะ	 อิย	 และ	 อิฏฺ€ปัจจัย	 ท.	 	 เนโท	 อ.การแปลงเป็น	 เนท	 	 อนฺติกสฺส	 แห่ง	 อนฺติกศัพท์		 

โหติ	ย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	อนฺติกศัพท์	เป็น	เนท)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 วิเสเสน		อนฺติโกติ		เนทิโย.		(อนฺติก	+	อิย)

	 อ.ผู้ใกล้	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเนทิย.	(ผู้ใกล้กว่า)

วิ.	 อติสเยน		อนฺติโกติ			เนทิฏฺโ€.		(อนฺติก	+	อิฏฺ€)

	 อ.ผู้ใกล้	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเนทิฏฺ€.	(ผู้ใกล้ที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		อนฺติโกติ		เนทิโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	อนฺติก

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		อนฺติก	 =	วิเสสเน	จ.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		อนฺติก	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		อนฺติก	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		อนฺติก	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		อนฺติก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อนฺติก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		อนฺติก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		อนฺติก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		อนฺติกฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		อนฺติกฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,	อนฺติโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อนฺติโก	อ.ผู้ใกล้		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		อนฺติโก		อิย	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	อนฺติก	+	สิ,	อิย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		อนฺติก		อิย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		อนฺติก		อิย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิยปัจจัย	แปลง	อนฺติก	เป็น	เนท	 อนฺติก	 	เนท	+	อิย	 =	อนฺติกสฺส	เนโท.

	 แยกพยัญชนะ	ทฺ	ออกจากสระ	อ	 เนทฺ		อ	+	อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เนทฺ		อ	+	อิย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ทฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ เนทิย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เนทิย	เป็นนาม	 เนทิย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เนทิย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เนทิย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เนทิย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 เนทิยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เนทิยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เนทิโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เนทิโย.	(ผู้ใกล้กว่า)
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๓๙๔. พาฬฺหสฺส  สาโธ.

 อิยิฏฺเ€ส	ุ ในเพราะ	 อิย	 และ	 อิฏฺ€ปัจจัย	 ท.	 	 สาโธ	 อ.การแปลงเป็น	 สาธ	 	 พาฬฺหสฺส	 แห่ง	 พาฬฺหศัพท์		 

โหติ	ย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	พาฬฺหศัพท์	เป็น	สาธ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 วิเสเสน		พาฬฺโหติ		สาธิโย.		(พาฬฺห	+	อิย)

	 อ.แรงกล้า	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาธิย.	(ผู้แรงกว่า)

วิ.	 อติสเยน		พาฬฺโหติ		สาธิฏฺโ€.		(พาฬฺห	+	อิฏฺ€)

	 อ.แรงกล้า	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสาธิฏฺ€.	(ผู้แรงที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		พาฬฺโหติ		สาธิฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	พาฬฺห

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		พาฬฺห	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		พาฬฺห	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		พาฬฺห	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		พาฬฺห	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		พาฬฺห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	พาฬฺห	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		พาฬฺห	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		พาฬฺห	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	หฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		พาฬฺหฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		พาฬฺหฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	หฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		พาฬฺโห	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 พาฬฺโห	อ.ผู้แรงกล้า		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		พาฬฺโห		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	พาฬฺห	+	สิ,	อิฏฺ€	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		พาฬฺห		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		พาฬฺห		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิฏฺฐปัจจัย	แปลง	พาฬฺห	เป็น	สาธ	 พาฬฺห	 	สาธ	+	อิฏฺ€	 =	พาฬฺหสฺส	สาโธ.
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	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อ	 สาธฺ		อ	+อิฏฺ€	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สาธฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	อิ	 สาธิฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สาธิฏฺ€	เป็นนาม	 สาธิฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สาธิฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สาธิฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สาธิฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 สาธิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลังๆ	เป็นปกติ	 สาธิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สาธิฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สาธิฏฺโ€.	(ผู้แรงกล้าที่สุด)

๓๙๕. อปฺปสฺส  กณฺ.

 อิยิฏฺเ€ส	ุในเพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ท.		กณฺ	อ.การแปลงเป็น	กณฺ		อปฺปสฺส	แห่ง	อปฺปศัพท์		โหติ	ย่อมมี. 

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	อปฺปศัพท์	เป็น	กณฺ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 วิเสเสน		อปฺโปติ		กณิโย.		(อปฺป	+	อิย)

	 อ.ผู้น้อย	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากณิย.	(ผู้น้อยกว่า)

วิ.	 อติสเยน		อปฺโปติ		กณิฏฺโ€.		(อปฺป	+	อิฏฺ€)

	 อ.ผู้น้อย	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากนิฏฺ€.	(ผู้น้อยที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	อติสเยน		อปฺโปติ		กณิฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	อปฺป

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		อปฺป	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		อปฺป	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		อปฺป	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		อปฺป	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		อปฺป	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	อปฺป	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		อปฺป	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วิเสเสน,		อปฺป	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		อปฺปฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		อปฺปฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วิเสเสน,		อปฺโป	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อปฺโป	อ.ผู้น้อย	อติสเยน	โดยยิ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		อปฺโป		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	อปฺป	+	สิ,	อิฏฺ€	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		อปฺป		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		อปฺป		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	อปฺป	เป็น	กณฺ	 อปฺป	 	กณฺ	+	อิฏฺ€	 =	อปฺปสฺส	กณฺ.

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ กณิฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กณิฏฺ€	เป็นนาม	 กณิฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กณิฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กณิฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กณิฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 กณิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กณิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กณิฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กณิฏฺโ€.	(ผู้น้อยที่สุด)

๓๙๖. ยุวานญฺจ.

 อิยิฏฺเ€ส	ุในเพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ท.		กณฺ	อ.การแปลงเป็น	กณฺ		ยุวานญฺจ	แห่ง	ยุวศัพท์	ท.	ด้วย		 

โหติ	ย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	ยุวศัพท์	เป็น	กณฺ)

	 	 สูตรนี้มี	๒	บท	คือ		ยุวานํ,	จ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	“กณฺ”	มามัดไว้. 

วิ.	 วิเสเสน		ยุวาติ		กนิโย.		(ยุว	+	อิย)	(แปลง	ณฺ	เป็น	นฺ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 อ.คนหนุ่ม	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากนิย.	(ผู้หนุ่มกว่า)
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วิ.	 อติสเยน		ยุวาติ		กนิฏฺโ€.		(ยุว	+	อิฏฺ€)	(แปลง	ณฺ	เป็น	นฺ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 อ.คนหนุ่ม	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่ากนิฏฺ€.	(ผู้หนุ่มที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		ยุวาติ		กนิฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	ยุว

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		ยุว	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,		ยุว	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ยุว	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		ยุว	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		ยุว	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ยุว	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		ยุว	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		ยุวฺ		อ	+	สิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	อ	กับ	สิ	เป็น	อา	 วิเสเสน,		ยุวฺ		อ+สิ	 	อา=	อนฺตศัพท์ใน	ปุมนฺตสฺสา	สิมฺหิ.

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 วิเสเสน,		ยุวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ยุวา	อ.ชายหนุ่ม	อติสเยน	โดยยิ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		ยุวา		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	ยุว	+	สิ,	อิฏฺ€	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		ยุว		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		ยุว		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิฏฺ€ปัจจัย	แปลง	ยุว	เป็น	กณฺ	 ยุว	 	กณฺ	+	อิฏฺ€	 =	ยุวานญฺจ.

	 แปลง	ณฺ	เป็น	นฺ	 ก		ณฺ	 	นฺ	+	อิฏฺ€	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการฯ

	 นำ	พยัญชนะ	นฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ กนิฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	กนิฏฺ€	เป็นนาม	 กนิฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กนิฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 กนิฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 กนิฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 กนิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กนิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 กนิฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กนิฏฺโ€.	(ผู้หนุ่มที่สุด)
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๓๙๗. วนฺตุ-มนฺตุ-วีนญฺจ  โลโป.

 อิยิฏฺเ€ส	ุในเพราะ	อิย	และอิฏฺ€ปัจจัย	ท.		โลโป	อ.การลบ		วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ	แห่ง	วนฺตุ,	มนฺตุ	และวีปัจจัย	

ท.	ด้วย		โหติ	ย่อมมี.

	 (เพราะ	อิย	และ	อิฏฺ€ปัจจัย	ลบ	วนฺตุ,	มนฺตุ	และ	วีปัจจัย)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ		วนฺตุมนฺตุวีนํ,		จ,		โลโป.		เป็น	โลปวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อนุกฑฺฒน	ดึงบทว่า	 

“อิยิฏฺเ€สุ”	มาผูกไว้ในสูตรนี้	เป็นสูตรสุดท้ายสำ	หรับการตามไป.

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		คุณวนฺโต,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		คุณวาติ		คุณิโย.		(คุณวนฺตุ	+	อิย)

	 อ.ชน	ท.	เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้มีคุณ	ย่อมเป็น,	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้มีคุณ	โดยพิเศษ	ย่อมเป็น	 

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคุณิย.	(ผู้มีคุณกว่า)

ทำ	ตัวรูป	วิเสเสน		คุณวาติ		คุณิโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	คุณวนฺตุ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		คุณวนฺตุ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,	คุณวนฺตุ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		คุณวนฺตุ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		คุณวนฺตุ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		คุณวนฺตุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	คุณวนฺตุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		คุณวนฺตุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	 วิเสเสน,		คุณว		นฺตุ+สิ	 	อา	 =	อา	สิมฺหิ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		คุณวฺ		อ	+	อา	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		คุณวฺ		อ	+	อา	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 วิเสเสน,		คุณวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 คุณวา	อ.ผู้มีคุณ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิยปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		คุณวา		อิย	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส+	นา,	คุณวนฺตุ	+	สิ,	อิย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		คุณวนฺตุ		อิย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		คุณวนฺตุ		อิย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิยปัจจัย	ลบ	วนฺตุปัจจัย	 คุณ		วนฺตุ		อิย	 =	วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ	โลโป.
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	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณฺ		อ	+	อิย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณฺ		อ	+	อิย	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ คุณิย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	คุณิย	เป็นนาม	 คุณิย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	คุณิย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณิย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 คุณิย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณิยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณิยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 คุณิโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คุณิโย.	(ผู้มีคุณกว่า)

วิ.	 สพฺเพ		อิเม		คุณวนฺโต,		อยมิเมสํ		อติสเยน		คุณวาติ		คุณิฏฺโ€.		(คุณวนฺตุ	+	อิฏฺ€)

	 อ.ชน	ท.เหล่านี้	ทั้งปวง	เป็นผู้มีคุณ	ย่อมเป็น,	อ.-	แห่งชน	ท.เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้	เป็นผู้มีคุณ	โดยยิ่ง	ย่อมเป็น

เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าคุณิฏฺ€.	(ผู้มีคุณที่สุด)

ทำ	ตัวรูป	อติสเยน		คุณวาติ		คุณิฏฺโ€	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วิเสส	+	คุณวนฺตุ

	 หลัง	วิเสส	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 วิเสส	+	นา,		คุณวนฺตุ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 วิเสส	+	นา	 	เอน,	คุณวนฺตุ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		คุณวนฺตุ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสสฺ		อ	+	เอน,		คุณวนฺตุ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 วิเสเสน,		คุณวนฺตุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	คุณวนฺตุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วิเสเสน,		คุณวนฺตุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	 วิเสเสน,		คุณว		นฺตุ+สิ	 	อา	 =	อา	สิมฺหิ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 วิเสเสน,		คุณวฺ		อ	+	อา	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วิเสเสน,		คุณวฺ		อ	+	อา	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 วิเสเสน,		คุณวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 คุณวา	อ.ผู้มีคุณ		อติสเยน	โดยยิ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิฏฺ€ปัจจัยในอรรถ	“วิเสสะ”	 วิเสเสน		คุณวา		อิฏฺ€	 =	วิเสเส	ตรตมิสิกิยิฏฺ€า.
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วิเสส	+	นา,	คุณวนฺตุ+	สิ,	อิฏฺ€	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วิเสส		คุณวนฺตุ		อิฏฺ€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิเสสศัพท์		 วิเสส		คุณวนฺตุ		อิฏฺ€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะอิฏฺ€ปัจจัย	ลบ	วนฺตุปัจจัย	 คุณ		วนฺตุ		อิฏฺ€	 =	วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ	โลโป.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณฺ		อ	+	อิฏฺ€	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ คุณิฏฺ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	คุณิฏฺ€	เป็นนาม	 คุณิฏฺ€	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	คุณิฏฺ€	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณิฏฺ€	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 คุณิฏฺ€	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณิฏฺ€ฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 คุณิฏฺโ€	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คุณิฏฺโ€.	(ผู้มีคุณที่สุด)

วิ.	 วิเสเสน		สติมาติ		สติโย.		(สติมนฺตุ	+	อิย)

	 อ.บุคคลผู้มีสติ	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสติย.	(ผู้มีสติกว่า)

วิ.	 อติสเยน		สติมาติ		สติฏฺโ€.		(สติมนฺตุ	+	อิฏฺ€)

	 อ.บุคคลผู้มีสติ	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสติฏฺ€.	(ผู้มีสติที่สุด)

วิ.	 วิเสเสน		เมธาวีติ		เมธิโย.		(เมธาวี	+	อิย)

	 อ.บุคคลผู้มีปัญญา	โดยพิเศษ	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเมธิย.	(ผู้มีปัญญากว่า)

วิ.	 อติสเยน		เมธาวีติ		เมธิฏฺโ€.		(เมธาวี	+	อิฏฺ€)

	 อ.บุคคลผู้มีปัญญา	โดยยิ่ง	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเมธิฏฺ€.	(ผู้มีปัญญาที่สุด)

จบ วิเสสตัทธิต
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๕.๕ อัสสัตถิตัทธิต

 อัสสัตถิตัทธิต คือ	ตัทธิตที่มี	“อสฺส	+	อตฺถิ”	หรือเรียกว่า	“ตทัสสัตถิตัทธิต”	แปลว่า	“สิ่งนั้น	ของบุคคลนั้น	 

มีอยู่”	มีปัจจัย	๑๒	ตัว	คือ		วี,	โส,	อิล,	ว,	อาล,	สี,	อิก,	อี,	ร,	วนฺตุ,	มนฺตุ	และณปัจจัย	รูปสำ	เร็จทำ	หน้าที่เป็นคุณศัพท์ 

(วิเสสนะ)	มีบางตัวที่นิยมแปลเป็นวิเสสยะ	คำ	แปลของอัสสัตถิตัทธิต	แปลว่า	“ผู้มี...,	อันมี...”	เป็นต้น

๓๙๘. ต’ทสฺส’ตฺถี’ติ  วี  จ.

 วี  จ อ.วีปัจจัยด้วย		โหติ	ย่อมลง		อตฺเถ	ในอรรถ		อิต	ิว่า		ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		อตฺถ	ิมีอยู่.

	 (ลง	วีปัจจัยในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๖	บท	คือ	ตํ,		อสฺส,		อตฺถิ,		อิติ,		วี,		จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย 

รวบรวมปัจจัยที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตรอีก	๔	ตัว	คือ	โส,	อิล,	ว	และ	อาลปัจจัย

วิ.	 เมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		เมธาวี,		ปุริโส.		(เมธา	+	วี)

	 อ.ปัญญา	ของบุรุษใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าเมธาวี,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้มีปัญญา)

วิ.	 เมธา		ตสฺมึ		วิชฺชตีติ		เมธาวี,		ปุริโส.		(เมธา	+	วี)

	 อ.ปัญญา	มีอยู่	ในบุรุษนั้น	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าเมธาวี,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้มีปัญญา)

ทำ	ตัวรูป	เมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		เมธาว	ี ศัพท์เดิมคือ	 =	เมธา	+	ย	+	อตฺถิ

	 หลัง	เมธา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เมธา	+	สิ,		ย,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 เมธา	+	สิ,		ย,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 เมธา,		ย	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 เมธา,		ย	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	=	สาคโม	เส.

	 เมธา	อ.ปัญญา		ยสฺส		(ปุริสสฺส)	ของบุรุษใด		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	วีปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 เมธา		ยสฺส		อตฺถิ		วี	 =	ตทสฺสตฺถีติ	วี	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เมธา	+	สิ,		ย	+	ส,		อตฺถิ,		วี	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เมธา		ย		อตฺถิ		วี	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์และอตฺถิศัพท์	 เมธา		ย		อตฺถิ		วี	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	เมธาวี	เป็นนาม	 เมธาวี	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	เมธาวี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เมธาวี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 เมธาวี	+	สิ		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เมธาว.ี	(ผู้มีปัญญา)

วิ.	 มายา		ยสฺส		อตฺถีติ		มายาวี.		(มายา	+	วี)

	 อ.มารยา	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคล	ชื่อว่ามายาวี.	(ผู้มีมารยา)

วิ.	 สุเมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		สุเมธโส.		(สุเมธา	+	โส)	(รัสสะ	อา	ที่	ธา	เป็น	อ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ)	

	 อ.ปัญญาดี	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสุเมธโส.	(ผู้มีปัญญาดี)	

ทำ	ตัวรูป	สุเมธา		ยสฺส		อตฺถีติ		สุเมธโส	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สุเมธา	+	ย	+	อตฺถิ

	 หลัง	สุเมธา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุเมธา	+	สิ,		ย,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สุเมธา	+	สิ,		ย,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ย	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สุเมธา,		ย	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สุเมธา,		ย	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 สุเมธา	อ.ปัญญาดี		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	โสปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 สุเมธา		ยสฺส		อตฺถิ		โส	 =	จศัพท์ใน	ตทสฺสตฺถีติ	วี	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สุเมธา	+	สิ,	ย	+	ส,	อตฺถิ,	โส	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สุเมธา		ย		อตฺถิ		โส	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ยศัพท์และอตฺถิศัพท์	 สุเมธา		ย		อตฺถิ		โส	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อา	 สุเมธฺ		อา		โส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะโสปัจจัย	รัสสะ	อา	เป็น	อ	 สุเมธฺ		อา	 	อ		โส	 =	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสาฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สุเมธโส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สุเมธโส		เป็นนาม	 สุเมธโส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สุเมธโส	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สุเมธโส	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สุเมธโส	+	สิ		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สุเมธโส.	(ผู้มีปัญญาดี)
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วิ.	 โลมา		ยสฺส		อตฺถีติ		โลมโส.		(โลม	+	โส)

	 อ.ขน	ท.	ของบุคคลใด	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าโลมโส.	(ผู้มีขน)

วิ.	 ปิจฺฉํ		อสฺส		อตฺถีติ		ปิจฺฉิโล.		(ปิจฺฉ	+	อิล)

	 อ.ยาง	แห่งต้นไม้นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ต้นไม้นั้น	ชื่อว่าปิจฺฉิล.	(ต้นงิ้วป่า)

วิ.	 ปิจฺฉํ		ตสฺมึ		วิชฺชตีติ		ปิจฺฉิโล.		(ปิจฺฉ	+	อิล)

	 อ.ยาง	มีอยู่	ในต้นไม้นั้น	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปิจฺฉิล.	(ต้นงิ้วป่า)

วิ.	 เผนํ		อสฺส		อตฺถีติ		เผนิโล.		(เผน	+	อิล)

	 อ.ฟอง	แห่งต้นไม้นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ต้นไม้นั้น	ชื่อว่าเผนิล.	(ต้นประคำ	ดีควาย)

วิ.	 ตุณฺฑํ		อสฺส		อตฺถีติ		ตุณฺฑิโล.		(ตุณฺฑ	+	อิล)

	 อ.จะงอยปาก	แห่งสุกรนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.สุกรนั้น	ชื่อว่าตุณฺฑิล.	(สุกรมีจะงอยปาก)

วิ.	 ชฏา		อสฺส		อตฺถีติ		ชฏิโล.		(ชฏา	+	อิล)

	 อ.มวยผม	แห่งฤษีนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ฤษีนั้น	ชื่อว่าชฏิล.	(ผู้มีมวยผม)

ทำ	ตัวรูป	ชฏา		อสฺส		อตฺถีติ		ชฏิโล	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ชฏา	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	ชฏา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชฏา	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ชฏา	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ชฏา,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 ชฏา,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ชฏา,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 ชฏา	อ.มวยผม		อสฺส		(อิสิสฺส)	แห่งฤษีนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิลปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 ชฏา		อสฺส		อตฺถิ		อิล	 =	จศัพท์ใน	ตทสฺสตฺถีติ	วี	จ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ชฏา	+	สิ,		ต	+	ส,	อตฺถิ		อิล	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ชฏา		ต		อตฺถิ		อิล	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 ชฏา		ต		อตฺถิ		อิล	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ฏฺ	ออกจากสระ	อา	 ชฏฺ		อา		อิล	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชฏฺ		อา		อิล	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฏฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ชฏิล	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ชฏิล		เป็นนาม	 ชฏิล	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	ชฏิล	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ชฏิล	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ชฏิล	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ลฺ	ออกจากสระ	อ	 ชฏิลฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ชฏิลฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ลฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ชฏิโล	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ชฏิโล.	(ผู้มีชฎา)

วิ.	 เกสา		อสฺส		อตฺถีติ		เกสโว.		(เกส	+	ว)

	 อ.ผม	ท.	แห่งฤษีนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ฤษีนั้น	ชื่อว่าเกสว.	(ผู้มีผม)

วิ.	 วาจา		อสฺส		อตฺถีติ		วาจาโล.		(วาจา	+	อาล)

	 อ.วาจา	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าวาจาล.	(ผู้มีวาจาอันเหลวไหล,	ผู้พูดมาก)

วิ.	 สุขุมํ		อสฺส		อตฺถีติ		สุขุมาโล.		(สุขุม	+	อาล)

	 อ.ความละเอียดอ่อน	แห่งบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสุขุมาล.	(ผู้มีความละเอียดอ่อน)

๓๙๙.  ตปาทิโต  สี.

 ส	ีอ.สีปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ตปาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	ตป	เป็นต้น		อตฺเถ	ใน

อรรถ			อิต	ิ	ว่า		ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		อตฺถ	ิมีอยู่.

	 (ลง	สีปัจจัยหลังจาก	ตปศัพท์เป็นต้น	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 ตโป		อสฺส		อตฺถีติ		ตปสฺสี,		ปุคฺคโล.		(ตป	+	สี)	(ปุงลิงค์)	(ซ้อน	สฺ	=	ปร	เทฺวภาโว	€าเน)

	 อ.ตบะ	(ข้อปฏิบัติ)	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าตปสฺสี.	(ผู้มีตบะ,	ผู้มีศีล,	ภิกษุ)

ทำ	ตัวรูป	ตโป		อสฺส		อตฺถีติ		ตปสฺส	ี ศัพท์เดิมคือ	 =	ตป	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	ตป	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ตป	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ตป	+	สิ	 	โอ,		ต,		อตฺถิ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ปฺ	ออกจากสระ	อ	 ตปฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตปฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	ปฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ตโป,		ต,		อตฺถิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ตโป,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 ตโป,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ตโป,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	=	สาคโม	เส.

	 ตโป	อ.ตบะ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	สีปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 ตโป		อสฺส		อตฺถิ		สี	 =	ตปาทิโต	สี.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ตป	+	สิ,		ต	+	ส,		อตฺถิ		สี	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ตป		ต		อตฺถิ		สี	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 ตป		ต		อตฺถิ			สี	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 สฺ	สทิสเทวภาวะ	 ตป		สฺ-สี	 =	ปร	เทฺวภาโว	€าเน.

	 ตั้ง	ตปสฺสี	เป็นนาม	 ตปสฺสี	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ตปสฺสี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ตปสฺสี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ตปสฺสี	+	สิ		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตปสฺส.ี	(ผู้มีตบะ)

วิ.	 ตโป		อสฺสา		อตฺถีติ		ตปสฺสินี,		อิตฺถี.		(ตป	+	สี	+	อินี)	(อิตถีลิงค์)	(ลง	อินีปัจจัย	=	ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ	อินี) 

	 อ.ตบะ	(ข้อปฏิบัติ)	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่าตปสฺสินี.	(หญิงผู้มีตบะ)

วิ.	 ตโป		อสฺส		อตฺถีติ		ตปสฺสิ,		กุลํ.		(ตป	+	สี)	(นปุงสกลิงค์)	(รัสสะ	=	กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ	ทีฆรสฺสา	ปจฺจเยสุ	จ) 

	 อ.ตบะ	(ข้อปฏิบัติ)	ของตระกูลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าตปสฺสิ.	(ตระกูลที่มีตบะ)

วิ.	 เตโช		อสฺส		อตฺถีติ		เตชสฺสี.		(เตช	+	สี)

	 อ.เดช	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าเตชสฺสี.	(ผู้มีเดช)

วิ.	 ยโส		อสฺส		อตฺถีติ		ยสสฺสี.		(ยส	+	สี)

	 อ.ยศ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ายสสฺสี.	(ผู้มียศ)

วิ.	 มโน		อสฺส		อตฺถีติ		มนสฺสี.		(มน	+	สี)

	 อ.จิต	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ามนสฺสี.	(ผู้มีจิตอันประเสริฐ)

วิ.	 ปโย		อสฺส		อตฺถีติ		ปยสฺสี.		(ปย	+	สี)

	 อ.น้ำ	นม	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าปยสฺสี.	(ผู้มีน้ำ	นม)
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๔๐๐. ทณฺฑาทิโต  อิก-อี.

 อิกอี	อ.อิก	และอีปัจจัย	ท.		โหนฺติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง	ทณฺฑาทิโต  (อวณฺณนฺเตหิ สทฺเทหิ)	จาก

ศัพท์	ท.	อันมีอวัณณะเป็นที่สุดอันเหมือนกับ	ทณฺฑ	ศัพท์		อตฺเถ	ในอรรถ		อิต	ิว่า		“ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		

อตฺถ	ิมีอยู่”.

	 (ลง	อิก	และอีปัจจัย	หลังจากศัพท์ที่มีอวัณณะเป็นที่สุดอันเหมือนกับ	ทณฺฑศัพท์	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑิโก,		ปุคฺคโล.		(ทณฺฑ	+	อิก)	(ปุงลิงค์)

	 อ.ไม้เท้า	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าทณฺฑิก.	(ผู้มีไม้เท้า)

ทำ	ตัวรูป	ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑิโก	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทณฺฑ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	ทณฺฑ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทณฺฑ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทณฺฑ	+	สิ	 	โอ,		ต,		อตฺถิ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฑฺ	ออกจากสระ	อ	 ทณฺฑฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทณฺฑฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฑฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทณฺโฑ,		ต,		อตฺถิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ทณฺโฑ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 ทณฺโฑ,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ทณฺโฑ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 ทณฺโฑ	อ.ไม้เท้า		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อิกปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถิ		อิก	=	ทณฺฑาทิโต	อีกอี.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทณฺฑ	+	สิ,	ต	+	ส,	อตฺถิ,	อิก	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทณฺฑ		ต		อตฺถิ		อิก	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 ทณฺฑ		ต		อตฺถิ		อิก	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ฑฺ	ออกจากสระ	อ	 ทณฺฑฺ		อ	+	อิก	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทณฺฑฺ		อ	+	อิก	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฑฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ทณฺฑิก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ทณฺฑิก	เป็นนาม	 ทณฺฑิก	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	ทณฺฑิก	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทณฺฑิก	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทณฺฑิก	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 ทณฺฑิกฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทณฺฑิกฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทณฺฑิโก	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทณฺฑิโก.	(ผู้มีไม้เท้า)

วิ.	 ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑี,		ปุริโส.		(ทณฺฑ	+	อี)	(ปุงลิงค์)

	 อ.ไม้เท้า	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าทณฺฑี.	(ผู้มีไม้เท้า)

ทำ	ตัวรูป	ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถีติ		ทณฺฑี	 ศัพท์เดิมคือ			 =	ทณฺฑ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	ทณฺฑ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทณฺฑ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทณฺฑ	+	สิ	 	โอ,		ต,		อตฺถิ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฑฺ	ออกจากสระ	อ	 ทณฺฑฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทณฺฑฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฑฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทณฺโฑ,		ต,		อตฺถิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 ทณฺโฑ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	=	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 ทณฺโฑ,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 ทณฺโฑ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 ทณฺโฑ	อ.ไม้เท้า		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อีปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 ทณฺโฑ		อสฺส		อตฺถิ		อี	 =	ทณฺฑาทิโต	อีกอี.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทณฺฑ	+	สิ,		ต	+	ส,		อตฺถิ		อี	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทณฺฑ		ต		อตฺถิ		อี	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 ทณฺฑ		ต		อตฺถิ				อี	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ฑฺ	ออกจากสระ	อ	 ทณฺฑฺ		อ	+	อี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทณฺฑฺ		อ	+	อี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฑฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี ทณฺฑี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ทณฺฑี	เป็นนาม	 ทณฺฑี	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ
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	 หลัง	ทณฺฑี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทณฺฑี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ทณฺฑี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทณฺฑี.	(ผู้มีไม้เท้า)

วิ.	 ทณฺโฑ		อสฺสา		อตฺถีติ		ทณฺฑินี,		อิตฺถี.		(ทณฺฑ	+	อี	+	อินี)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.ไม้เท้า	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่าทณฺฑินี.	(ผู้มีไม้เท้า)

วิ.	 มาลา		อสฺส		อตฺถีติ		มาลิโก,		มาลี,		ปุริโส.		(มาลา	+	อิก,	อี)	(ปุงลิงค์)

	 อ.ระเบียบ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่ามาลิก,	มาลี.	(ผู้มีระเบียบ)

วิ.	 มาลา		อสฺส		อตฺถีติ		มาลินี,		อิตฺถี.		(มาลา	+	อี	+	อินี)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.ระเบียบ	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่ามาลินี.	(ผู้มีระเบียบ)

วิ.	 ฉตฺตํ		อสฺส		อตฺถีติ		ฉตฺติโก,		ฉตฺตี.		(ฉตฺต	+	อิก,	อี)

	 อ.ร่ม	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉตฺติก,	ฉตฺตี.	(ผู้มีร่ม)

วิ.	 รูปํ		อสฺส		อตฺถีติ		รูปิโก,		รูปี.		(รูป	+	อิก,	อี)

	 อ.รูป	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ารูปิก,	รูปี.	(ผู้มีรูปงาม)

วิ.	 เกสา		อสฺส		อตฺถีติ		เกสิโก,		เกสี.		(เกส	+	อิก,	อี)

	 อ.ผม	ท.	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าเกสิก,	เกสี.	(ผู้มีผมงาม)

วิ.	 สํโฆ		อสฺส		อตฺถีติ		สํฆี.		(สํฆ	+	อี)

	 อ.สงฆ์	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสํฆี.	(ผู้มีสงฆ์,	ผู้มีหมู่)

วิ.	 ญาณํ		อสฺส		อตฺถีติ		ญาณี.		(ญาณ	+	อี)

	 อ.ญาณ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าญาณี.	(ผู้มีญาณ)

วิ.	 หตฺโถ		อสฺส		อตฺถีติ		หตฺถี.		(หตฺถ	+	อี)

	 อ.งวง	ของสัตว์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.สัตว์นั้น	ชื่อว่าหตฺถี.	(ช้างผู้มีงวง)

	 เอวํ.	 ธมฺมี  สํฆี  ญาณี  หตฺถี จกฺกี  ปกฺขี  ทา€ี  รฏฺ€ี

  ฉตฺตี  มาลี  วมฺมี  โยคี ภาคี  โภคี  กามี  สามี.

  ธชี  คณี  สสี  กุฏฺ€ี ชฏี  ยานี  สุขี  สิขี

  ทนฺตี  มนฺตี  กรี  จาคี กุสลี  มุสลี  พลี.
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๔๐๑.  มธฺวาทิโต  โร.

 โร	อ.รปัจจัย		โหต	ิย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		มธฺวาทิโต  (สทฺทโต)	จากศัพท์	ท.	มี	มธุ	เป็นต้น		อตฺเถ 

ในอรรถ		อิต	ิว่า		“ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		อตฺถ	ิมีอยู่”.

	 (ลง	รปัจจัย	หลังจาก	มธุศัพท์เป็นต้น	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 มธุ		อสฺส		อตฺถีติ		มธุโร,		คุโฬ.		(มธุ	+	ร)

	 อ.รสหวาน	ของน้ำ	ตาลก้อนนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.น้ำ	ตาลก้อนนั้น	ชื่อว่ามธุร,	ได้แก่น้ำ	ตาลก้อน.	(มีรสหวาน)

วิ.	 มธุ		ตสฺมึ		วิชฺชตีติ		มธุโร,		คุโฬ.		(มธุ	+	ร)

	 อ.รสหวาน	มีอยู่	ในน้ำ	ตาลก้อนนั้น	เพราะเหตุนั้น	อ.น้ำ	ตาลก้อนนั้น	ชื่อว่ามธุร,	ได้แก่น้ำ	ตาลก้อน.	(มีรสหวาน)

ทำ	ตัวรูป	มธุ		อสฺส		อตฺถีติ		มธุโร	 ศัพท์เดิมคือ	 =	มธุ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	มธุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มธุ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 มธุ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 มธุ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 มธุ,		ต	 	อ	+	ส,	อตฺถิ	=	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 มธุ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 มธุ	อ.รสหวาน		อสฺส		(คุฬสฺส)	ของน้ำ	ตาลก้อนนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	รปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 มธุ		อสฺส		อตฺถิ		ร	 =	มธฺวาทิโต	โร.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 มธุ	+	สิ,		ต	+	ส,		อตฺถิ		ร	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 มธุ		ต		อตฺถิ		ร	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ต	ศัพท์และอตฺถิศัพท์	 มธุ		ต		อตฺถิ		ร		 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	มธุร		เป็นนาม	 มธุร	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	มธุร	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 มธุร	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 มธุร	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 มธุรฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 มธุรฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 มธุโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		มธุโร.	(มีรสหวาน)
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วิ.	 กุญฺชา		หนู		เอตสฺส		สนฺตีติ		กุญฺชโร.		(กุญฺช	+	ร)

	 อ.	คาง	ท.	ของสัตว์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.สัตว์นั้น	ชื่อว่ากุญฺชร.	(ช้าง)

วิ.	 สพฺพสฺมึ		วตฺตพฺเพ		มุขมสฺส		อตฺถีติ		มุขโร.		(มุข	+	ร)

	 ครั้นเมื่อคำ	พูดทั้งปวง	 อันคนอื่นพึงกล่าว	 อ.ปาก	 ของบุคคลนั้น	 มีอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 อ.บุคคลนั้น	 ชื่อว่ามุขร.	 

(คนปากมาก,	คนพูดมาก,	คนปากกล้า)

วิ.	 สุสิ		อสฺส		อตฺถีติ		สุสิโร.		(สุสิ	+	ร)

	 อ.โพรง	แห่งต้นไม้นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ต้นไม้นั้น	ชื่อว่าสุสิร.	(โพรงไม้)

วิ.	 รุจิ		อสฺส		อตฺถีติ		รุจิโร.		(รุจิ	+	ร)

	 อ.รัศมี	ของพระอาทิตย์นั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.พระอาทิตย์นั้น	ชื่อว่ารุจิร.	(พระอาทิตย์อันมีรัศมี)

วิ.	 นโค		อสฺส		อตฺถีติ		นคโร.		(นค	+	ร)

	 อ.ต้นไม้(ภูเขา)	ของชนบทนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ชนบทนั้น	ชื่อว่านคร.	(มีต้นไม้,	มีภูเขา)

๔๐๒. คุณาทิโต  วนฺตุ.

 วนฺต	ุอ.วนฺตุปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		คุณาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	คุณ	เป็นต้น		

อตฺเถ	ในอรรถ		อิต	ิว่า		“ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		อตฺถ	ิมีอยู่”.

	 (ลง	วนฺตุปัจจัย	หลังจากศัพท์มี	คุณ	เป็นต้น	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 คุโณ		อสฺส		อตฺถีติ		คุณวา,	ปุริโส.		(คุณ	+	วนฺตุ)	(แปลง	นฺตุ+สิ	เป็น	อา	=	อา	สิมฺหิ)

	 อ.คุณ	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุรุษนั้น	ชื่อว่าคุณวนฺตุ.	(ผู้มีคุณ)

ทำ	ตัวรูป	คุโณ		อสฺส		อตฺถีติ		คุณวา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	คุณ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	คุณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 คุณ	+	สิ	 	โอ,		ต,		อตฺถิ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณฺ		อ	+	โอ,		ต,		อตฺถิ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 คุโณ,		ต,		อตฺถิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 คุโณ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.
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	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 คุโณ,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 คุโณ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	=	สาคโม	เส.

	 คุโณ	อ.คุณ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	วนฺตุปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 คุโณ		อสฺส		อตฺถิ		วนฺตุ	=	คุณาทิโต	วนฺตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 คุณ	+	สิ,	ต	+	ส,	อตฺถิ,	วนฺตุ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 คุณ		ต		อตฺถิ		วนฺตุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 คุณ		ต		อตฺถิ		วนฺตุ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	คุณวนฺตุ	เป็นนาม	 คุณวนฺตุ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามวาฯ

	 หลัง	คุณวนฺตุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 คุณวนฺตุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	 คุณว		นฺตุ+สิ	 	อา	 =	อา	สิมฺหิ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อ	 คุณวฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 คุณวฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 คุณวา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		คุณวา.	(ผู้มีคุณ)

วิ.	 คโณ		อสฺส		อตฺถีติ		คณวา.		(คณ	+	วนฺตุ)

	 อ.หมู่คณะ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าคณวนฺตุ.	(ผู้มีหมู่คณะ)

วิ.	 กุลํ		อสฺส		อตฺถีติ		กุลวา,		อุปาสโก.		(กุล	+	วนฺตุ)

	 อ.ตระกูล	ของอุบาสกนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.อุบาสกนั้น	ชื่อว่ากุลวนฺตุ.	(ผู้มีตระกูลดี)

วิ.	 กุลํ		อสฺสา		อตฺถีติ		กุลวตี,		อิตฺถี.		(กุล	+	วนฺตุ	+	อี)

	 อ.ตระกูล	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่ากุลวตี.	(ผู้มีตระกูลดี)

วิ.	 คุโณ		อสฺส		อตฺถีติ		คุณวํ,		กุลํ.		(คุณ	+	วนฺตุ)	(แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อํ	=	อํ	นปุํสเก)

	 อ.คุณ	ของตระกลูนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าคุณวนฺตุ.	(ผู้มีคุณ)

 เอว ํ พลวา,  ยสวา,  ธนวา,  สุตวา,  ภควา,  หิมวา,  ผลวา,  สีลวา,  ปญฺญวา 	อิจฺจาทโย.
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๔๐๓. สตฺยาทีหิ  มนฺตุ.

 มนฺต	ุอ.มนฺตุปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		สตฺยาทีหิ  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	สติศัพท์เป็นต้น		

อตฺเถ	ในอรรถ		อิต	ิว่า		“ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น		อตฺถ	ิมีอยู่”.

	 (ลง	มนฺตุปัจจัย	หลังจากศัพท์มี	สติ	เป็นต้น	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 สติ		อสฺส		อตฺถีติ		สติมา,		ปุคฺคโล.		(สติ	+	มนฺตุ)		(ปุงลิงค์)	(แปลง	นฺตุ+สิ	เป็น	อา	=	อา	สิมฺหิ)

	 อ.สติ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าสติมนฺตุ.

วิ.	 สติ		อสฺสา		อตฺถีติ		สติมตี,		อิตฺถี.		(สติ	+	มนฺตุ	+	อี)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.สติ	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่าสติมตี,	ได้แก่หญิง.	(ผู้มีสติ)

วิ.	 สติ		อสฺส		อตฺถีติ		สติมํ,		กุลํ.		(สติ	+	มนฺตุ)	(นปุงสกลิงค์)

	 อ.สติ	ของตระกลูนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าสติมนฺตุ.	(ผู้มีสติ)

ทำ	ตัวรูป	สติ		อสฺส		อตฺถีติ		สติมา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สติ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	สติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สติ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สติ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สติ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 สติ,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สติ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 สติ	อ.สติ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มนฺตุปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 สติ		อสฺส		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	สตฺยาทีหิ	มนฺตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สติ	+	สิ,	ต	+	ส,	อตฺถิ,	มนฺตุ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สติ		ต		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 สติ		ต		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	สติมนฺตุ	เป็นนาม	 สติมนฺตุ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สติมนฺตุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สติมนฺตุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	 สติม		นฺตุ+สิ	 	อา	 =	อา	สิมฺหิ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 สติมฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สติมฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 สติมา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สติมา.	(ผู้มีสติ)

ทำ	ตัวรูป	สติ		อสฺสา		อตฺถีติ		สติมต	ี ศัพท์เดิมคือ	 =	สติ	+	ตา	+	อตฺถิ

	 หลัง	สติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สติ	+	สิ,		ตา,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สติ	+	สิ,		ตา,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ตา	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สติ,		ตา	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อา	 สติ,		ตฺ		อา	+	ส,		อตฺถิ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ตั้ง	อา	ชื่อ	ฆ		 สติ,		ตฺ		อา	+	ส,		อตฺถิ	=	อา	โฆ.

	 หลังจาก	อา	ชื่อ	ฆ	แปลง	ส	เป็น	สา	 สติ,		ตฺ		อา	+	ส	 	สา,	อตฺถิ	 =	ฆปโต	สฺมึสานํ	สํสา.

	 เพราะสาอาเทศ	รัสสะ	อา	ที่ชื่อฆ	เป็น	อ	 สติ,		ตฺ		อา	 อ	+	สา,	อตฺถิ	 =	โฆ	รสฺสํ.

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สติ,		ต	+	สา,		อตฺถิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เพราะสาอาเทศ	แปลง	ต	เป็น	อ	 สติ,		ต	 	อ	+	สา,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสาอาเทศ	ลง	สฺอาคม	 สติ,		อ	+	สฺ-สา,		อตฺถิ	 =	สํสาเสฺวกวจเนสุ	จ.

	 สติ	อ.สติ		อสฺสา		(อิตฺถิยา)	ของหญิงนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มนฺตุปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 สติ		อสฺสา		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	สตฺยาทีหิ	มนฺตุ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สติ	+	สิ,	ตา	+	ส,	อตฺถิ,	มนฺตุ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สติ		ตา		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตาศัพท์และอตฺถิศัพท์	 สติ		ตา		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 หลังจาก	สติมนฺตุ	ลง	อีปัจจัยอิตถีลิงค์	 สติมนฺตุ	+	อี	 =	ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูหิ.

	 เพราะอีปัจจัย	แปลง	นฺตุ	เป็น	ต	 สติม		นฺตุ	 	ต	+	อี	 =	นฺตุสฺส	ตมีกาเร.	

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สติมตฺ		อ	+	อี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สติมตฺ		อ	+	อี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี สติมตี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สติมตี	เป็นนาม	 สติมตี	 =	จศัพท์ใน	ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

	 หลัง	สติมตี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สติมตี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สติมตี	+	สิ		 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สติมต.ี	(ผู้มีสติ)
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วิ.	 ธิติ		อสฺส		อตฺถีติ		ธิติมา.		(ธิติ	+	มนฺตุ)

	 อ.ความทรงจำ		ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าธิติมนฺตุ.	(ผู้มีความทรงจำ	,	ผู้มีปัญญา)

วิ.	 คติ		อสฺส		อตฺถีติ		คติมา.		(คติ	+	มนฺตุ)

	 อ.ปัญญา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าคติมนฺตุ.	(ผู้มีปัญญา)

วิ.	 กสิ		อสฺส		อตฺถีติ		กสิมา.		(กสิ	+	มนฺตุ)

	 อ.การไถ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่ากสิมนฺตุ.	(ชาวนาผู้มีการไถ)

วิ.	 จกฺขุ		อสฺส		อตฺถีติ		จกฺขุมา.		(จกฺขุ	+	มนฺตุ)

	 อ.ปัญญาจักษุ	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าจกฺขุมนฺตุ.	(พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาจักษุ)

 เอวํ	   คติมา,  มติมา,  มุติมา,  มุตฺติมา,  ชุติมา,  สิริมา,  หิริมา,  ถุติมา,  รติมา,  ยติมา,   

สุจิมา,  กลิมา,  พลิมา,  กสิมา,  รุจิมา,  พุทฺธิมา,  พนฺธุมา,  เหตุมา,  เสตุมา,  เกตุมา,  ราหุมา,  ภาณุมา,   

ขาณุมา,  วิชฺชุมา		อิจฺจาทโย.

๔๐๔. อายุสฺสุ’การา’ส  มนฺตุมฺหิ.

 มนฺตุมฺห	ิในเพราะมนฺตุปัจจัย		อุกาโร	อ.อุอักษร		อายุสฺส	แห่งอายุศัพท์		อส	แปลงเป็น	อสฺ		โหติ	ย่อมเป็น.

	 (เพราะมนฺตุปัจจัย	แปลง	อุ	ของ	อายุศัพท์	เป็น	อสฺ)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ		อายุสฺส,		อุกาโร,		อส,		มนฺตุมฺหิ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 อายุ		อสฺส		อตฺถีติ		อายสฺมา,		ภิกฺขุ.		(อายุ	+	มนฺตุ)		(แปลง	อุ	เป็น	อสฺ,	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	=	อา	สิมฺหิ)

	 อ.อายุ	ของภิกษุนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ภิกษุนั้น	ชื่อว่าอายสฺมนฺตุ,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีอายุ).

ทำ	ตัวรูป	อายุ		อสฺส		อตฺถีติ		อายสฺมา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อายุ	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	อายุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อายุ	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 อายุ	+		สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 อายุ,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 อายุ,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 อายุ,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	 =	สาคโม	เส.

	 อายุ	อ.อายุ		อสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	ของภิกษุนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มนฺตุปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 อายุ		อสฺส		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	สตฺยาทีหิ	มนฺตุ.
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อายุ	+	สิ,	ต	+	ส,	อตฺถิ,	มนฺตุ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อายุ		ต		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 อายุ		ต		อตฺถิ		มนฺตุ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อุ	 อายฺ		อุ		มนฺตุ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะมนฺตุปัจจัย	แปลง	อุ	เป็น	อสฺ	 อายฺ		อุ	 	อสฺ		มนฺตุ	 =	อายุสฺสุการาส	มนฺตุมฺหิ.

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 อายสฺมนฺตุ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	อายสฺมนฺตุ	เป็นนาม	 อายสฺมนฺตุ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อายสฺมนฺตุ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อายสฺมนฺตุ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	นฺตุ	กับ	สิ	เป็น	อา	 อายสฺม		นฺตุ+สิ	 	อา	 =	อา	สิมฺหิ.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 อายสฺมฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อายสฺมฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 อายสฺมา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อายสฺมา.	(ผู้มีอายุ)

วิ.	 คาโว		อสฺส		สนฺตีติ		โคมา,		ปุคฺคโล.		(โค	+	มนฺตุ)

	 อ.วัว	ท.	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าโคมนฺตุ.	(ผู้มีวัวมาก)

วิ.	 คาโว		อสฺส		สนฺตีติ		โคมตี,		โคมนฺตี,		อิตฺถี.		(โค	+	มนฺตุ	+	อี)

	 อ.วัว	ท.	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่าโคมตี,	โคมนฺตี.	(ผู้มีวัวมาก)

วิ.	 คาโว		อสฺส		สนฺตีติ		โคมํ,		กุลํ.		(โค	+	มนฺตุ)

	 อ.วัว	ท.	ของตระกูลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าโคมนฺตุ.	(ผู้มีวัวมาก)

๔๐๕. สทฺธาทิโต  ณ.

 ณ	อ.ณปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		สทฺธาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	สทฺธาศัพท์เป็นต้น		

อตฺเถ	ในอรรถ		อิต	ิว่า		“ต	ํอ.สิ่งนั้น		อสฺส	ของบุคคลนั้น	อตฺถ	ิมีอยู่”.

	 (ลง	ณปัจจัย	หลังจาก	สทฺธาศัพท์เป็นต้น	ในอรรถตทัสสัตถิตัทธิต)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.
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วิ.	 สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺโธ,		ปุริโส.		(สทฺธา	+	ณ)	(ปุงลิงค์)

	 อ.ศรัทธา	ของบุรุษนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสทฺธ.	(ผู้มีศรัทธา)

ทำ	ตัวรูป	สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺโธ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	สทฺธา	+	ต	+	อตฺถิ

	 หลัง	สทฺธา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สทฺธา	+	สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 สทฺธา	+		สิ,		ต,		อตฺถิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ต	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 สทฺธา,		ต	+	ส,		อตฺถิ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะสวิภัตติ	แปลง	ต	เป็น	อ	 สทฺธา,		ต	 	อ	+	ส,		อตฺถิ	 =	สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

	 เพราะสวิภัตติ	ลง	สฺอาคม	 สทฺธา,		อ	+	สฺ-ส,		อตฺถิ	=	สาคโม	เส.	

	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ณปัจจัยในอรรถ	“ตทัสสัตถิ”	 สทฺธา		อสฺส		อตฺถิ		ณ	 =	สทฺธาทิโต	ณ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สทฺธา	+	สิ,	ต	+	ส,	อตฺถิ,	ณ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สทฺธา		ต		อตฺถิ		ณ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ตศัพท์และอตฺถิศัพท์	 สทฺธา		ต		อตฺถิ		ณ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 สทฺธา		ณฺ		อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบ	ณฺอนุพันธ์	 สทฺธา		ณฺ		อ	 =	เตสํ	โณ	โลปํ.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อา	 สทฺธฺ		อา	+	อ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สทฺธฺ		อา	+	อ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สทฺธ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	สทฺธ	เป็นนาม	 สทฺธ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สทฺธ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สทฺธ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 สทฺธ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ธฺ	ออกจากสระ	อ	 สทฺธฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สทฺธฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ธฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 สทฺโธ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.	

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สทฺโธ.	(ผู้มีศรัทธา)
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วิ.	 สทฺธา		อสฺสา		อตฺถีติ		สทฺธา,		อิตฺถี.		(สทฺธา	+	ณ	+	อา)	(อิตถีลิงค์)

	 อ.ศรัทธา	ของหญิงนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.หญิงนั้น	ชื่อว่าสทฺธา.	(ผู้มีศรัทธา)

วิ.	 สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺธํ,		กุลํ.		(สทฺธา	+	ณ)	(นปุงสกลิงค์)

	 อ.ศรัทธา	ของตระกูลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.ตระกูลนั้น	ชื่อว่าสทฺธ.	(ผู้มีศรัทธา)

วิ.	 ปญฺญา		อสฺส		อตฺถีติ		ปญฺโญ,		ปุคฺคโล.		(ปญฺญา	+	ณ)

	 อ.ปัญญา	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าปญฺญ.	(ผู้มีปัญญา)

วิ.	 พุทฺธํ		พุทฺธิ		อสฺส		อตฺถีติ		พุทฺโธ,		ปุคฺคโล.		(พุทฺธ	+	ณ)		

	 อ.ความรู้	ของบุคคลนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	อ.บุคคลนั้น	ชื่อว่าพุทฺธ.	(ผู้มีความรู้)

มนฺตุปัจจัยเป็นต้น ลงในอรรถ ๖ อย่าง ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ปหูต		 =	มาก		 เช่น		โคมา		วัวจำ	นวนมาก.

	 (๒)	ปสํสา	 =	การสรรเสริญ	 เช่น		คุณวา		ผู้มีคุณ,		กุลวา		ผู้มีตระกูล,		รูปี		ผู้มีรูปงาม	เป็นต้น.

	 (๓)	 นินฺทา	 =	การติเตียน	 เช่น		กกุธวตฺตินี		หญิงผู้มีขวัญหนอกวัว.

	 (๔)	 อติสายน		 =	ยิ่ง		 เช่น		อุทรินี		หญิงผู้มีท้องใหญ่.

	 (๕)	 นิจฺจโยค	 =	ประกอบเป็นนิจ	 เช่น		ฉตฺตี		ผู้มีร่ม,		ทณฺฑี		ผู้มีไม้เท้า	เป็นต้น.

	 (๖)	 สํสคฺค	 =	ปะปน,	ผสม	 เช่น		หลิทฺทิมา		อาหารอันมีขมิ้น	เป็นต้น.

คาถาสรุป	การลง	มนฺตุปัจจัยเป็นต้น

 ปหูเต  จ  ปสํสายํ นินฺทายํ  จาติสายเน,

 นิจฺจโยเค  จ  สํสคฺเค โหนฺติเม  มนฺตุอาทโย.     (โมคฺคลฺลาน)

ปัจจัยมี	มนฺตุ	เป็นต้นเหล่านี้	ลงในอรรถ	๖	อย่าง	คือ		ปหูต	(มาก),		 

ปสํสา	 (การสรรเสริญ),	 นินฺทา	 (การตำ	หนิ,	 การติเตียน),	 อติสายน 

(ยิ่ง),	 นิจฺจโยค	 (การประกอบเป็นนิจ)	 และ	 สํสคฺค	 (การผสมกัน,	

เกี่ยวข้องกัน)

จบ อัสสัตถิตัทธิต
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๕.๖ สังขย�ตัทธิต

 สังขยาตัทธิต 	 คือ	 ตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับจำ	นวน	ปัจจัยที่ลงในอรรถสังขยาตัทธิตมี	 ๖	 ตัว	 โดยเป็นสังขยา 

ปูรณะมีปัจจัย	๕	ตัว	คือ		ติย,	ถ,	€,	ม	และ	อีปัจจัย	แปลว่า	“ที่...”	และที่เป็นอเนกัตถสังขยามีปัจจัย	๑	ตัว	คือ	ก

ปัจจัย.

๔๐๖. สงฺขฺยา-ปูรเณ  โม.

 โม	อ.มปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		สงฺขฺยาปูรเณ	ในอรรถเป็นเหตุเต็มแห่งสังขยา.

	 (ลง	มปัจจัย	ในอรรถสังขยาปูรณะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.		ด้วยการแบ่งสูตร	(ทฺวิธากรณโยควิภาค)	ว่า	“โม”	ลง	มปัจจัย	หลัง

จากปูรณสังขยา		เช่น		ฉฏฺ€โม		(ฉฏฺ€	+	ม)	ที่หก.	

	 คำ	ว่า	“สังขยาปูรณะ”	หมายถึง	สังขยาเป็นเหตุเต็ม		มีรูปวิเคราะห์ว่า	“ปูรยติ		สงฺขฺยา		อเนนาติ		ปูรโณ.              

(ปูร	+	 ยุ)	 	 อ.สังขยา	 ย่อมเต็ม	 ด้วยอรรถนี้	 เพราะเหตุนั้น	 ชื่อว่าปูรณ.	 (เป็นเครื่องเต็ม,	 เป็นเหตุเต็ม),	 	 สงฺขฺยาย		

ปูรโณ		สงฺขฺยาปูรโณ.		(สงฺขฺยา	+	ปูรณ)		อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสังขยา	ชื่อว่าสงฺขฺยาปูรณ.	(อรรถเป็นเหตุเต็ม

แห่งสังขยา)”	ปูรณสังขยานี้	มีปัจจัย	๕	ตัว	คือ		ม,	ถ,	€,	ติย	และ	อีปัจจัย	รูปสำ	เร็จเป็นคุณนาม	แปลว่า	“ที่...”

วิ.	 ปญฺจนฺนํ		ปูรโณ		ปญฺจโม.		(ปญฺจ	+	ม)

	 อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งห้า	ท.	ชื่อว่าปญฺจม.	(ที่ห้า)

วิ.	 ปญฺจนฺนํ		ปูรณี		ปญฺจมี,		ปญฺจมา,	วีริยปารมี.		(ปญฺจ	+	ม	+	อี,	อา)	

	 อ.วิริยบารมี	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งห้า	ท.	ชื่อว่าปญฺจมี,	ปญฺจมา,	ได้แก่วิริยบารมี.	(ที่ห้า)

วิ.	 ปญฺจนฺนํ		ปูรณํ		ปญฺจมํ,		ฌานํ.		(ปญฺจ	+	ม)

	 อ.ฌาน	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งห้า	ท.	ชื่อว่าปญฺจม,	ได้แก่ฌาน.	(ที่ห้า)

ทำ	ตัวรูป	ปญฺจนฺนํ		ปูรโณ		ปญฺจโม	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ปญฺจ	+	ปูรณ

	 หลัง	ปญฺจ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ปญฺจ	+	นํ,		ปูรณ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 ปญฺจ	+	นฺ-นํ,		ปูรณ	 =	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.
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	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปูรโณ	อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม		ปญฺจนฺนํ	แห่งห้า	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 ปญฺจนฺนํ		ปูรโณ		ม	 =	สงฺขฺยาปูรเณ	โม.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปญฺจ	+	นํ,		ปูรณ	+	สิ,		ม	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปญฺจ		ปูรณ		ม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณศัพท์	 ปญฺจ		ปูรณ		ม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ปญฺจม	เป็นนาม	 ปญฺจม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ปญฺจม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 tหลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ปญฺจม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ปญฺจโม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปญฺจโม.	(ที่ห้า)

ทำ	ตัวรูป	ปญฺจนฺนํ		ปูรณี		ปญฺจม	ี ศัพท์เดิมคือ	 =	ปญฺจ	+	ปูรณี

	 หลัง	ปญฺจ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ปญฺจ	+	นํ,		ปูรณี	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 ปญฺจ	+	นฺ-นํ,		ปูรณี	 =	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ปญฺจนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ปูรณี	อ.สังขยาอันเป็นเหตุเต็ม		ปญฺจนฺนํ	แห่งห้า	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 ปญฺจนฺนํ		ปูรณี		ม	 =	สงฺขฺยาปูรเณ	โม.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ปญฺจ	+	นํ,		ปูรณี	+	สิ,		ม	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ปญฺจ		ปูรณี		ม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณีศัพท์	 ปญฺจ		ปูรณี		ม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 หลังจากอการันต์	ลง	อีปัจจัยอิตถีลิงค์	 ปญฺจม	+	อี		 =	นทาทิโต	วา	อี.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 ปญฺจมฺ		อ	+	อี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ปญฺจมฺ		อ	+	อี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี ปญฺจมี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ปญฺจมี	เป็นนาม	 ปญฺจมี	 =	จศัพท์ใน	ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

	 หลัง	ปญฺจมี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ปญฺจมี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ปญฺจมี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ปญฺจม.ี	(ที่ห้า)

	 เอวํ			สตฺตโม,  สตฺตมี  สตฺตมา,  สตฺตมํ.  อฏฺ€โม,  อฏฺ€มี  อฏฺ€มา,  อฏฺ€มํ.  นวโม,  นวมี  นวมา,  

นวมํ.  ทสโม,  ทสมี  ทสมา,  ทสมํ 	อิจฺจาทิ.

๔๐๗. จตุจฺเฉหิ  ถ-€า.

 ถ€า	อ.ถปัจจัย	และ€ปัจจัย	ท.	 	โหนฺติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง	 	จตุจฺเฉห	ิ จาก	จตุ	 และ	ฉศัพท์	ท.		 

สงฺขฺยาปูรเณ	ในอรรถเป็นเหตุเต็มแห่งสังขยา.

	 (ลง	ถปัจจัย	หลังจาก	จตุศัพท์	และ	ลง	€ปัจจัย	หลังจาก	ฉศัพท์	ในอรรถสังขยาปูรณะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 จตุนฺนํ		ปูรโณ		จตุตฺโถ.		(จตุ	+	ถ)	(ตฺ	อสทิสเทฺวภาวะ	=	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา)

	 อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสี่	ท.	ชื่อว่าจตุตฺถ.	(ที่สี่)

ทำ	ตัวรูป	จตุนฺนํ		ปูรโณ		จตุตฺโถ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	จตุ	+	ปูรณ

	 หลัง	จตุ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 จตุ	+	นํ,		ปูรณ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 จตุ	+	นฺ-นํ,		ปูรณ	 =	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จตุนฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 จตุนฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 จตุนฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 จตุนฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 จตุนฺนํ,		ปูรโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปูรโณ	อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม		จตุนฺนํ	แห่งสี่	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				
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	 ลง	ถปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 จตุนฺนํ		ปูรโณ		ถ	 =	จตุจฺเฉหิ	ถ€า.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 จตุ	+	นํ,		ปูรณ	+	สิ,		ถ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 จตุ		ปูรณ		ถ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณศัพท์	 จตุ		ปูรณ		ถ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตฺ	อสทิสเทฺวภาวะ	 จตุ		ตฺ-ถ	 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา.

	 ตั้ง	จตุตฺถ	เป็นนาม	 จตุตฺถ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	จตุตฺถ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 จตุตฺถ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 จตุตฺถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 จตุตฺถฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 จตุตฺถฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 จตุตฺโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		จตุตฺโถ.	(ที่สี่)

วิ.	 จตุนฺนํ		ปูรณี		จตุตฺถี,		จตุตฺถา.		(จตุ	+	ถ	+	อี,	อา)

	 อ.ดิถีอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสี่	ท.	ชื่อว่าจตุตฺถี,	จตุตฺถา.	(ที่สี่)

วิ.	 จตุนฺนํ		ปูรณํ		จตุตฺถํ.		(จตุ	+	ถ)

	 อ.ตระกูลอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสี่	ท.	ชื่อว่าจตุตฺถ.	(ที่สี่)

วิ.	 ฉนฺนํ		ปูรโณ		ฉฏฺโ€.		(ฉ	+	€)	(ฏฺ	อสทิสเทฺวภาวะ		=	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา)

	 อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งหก	ท.	ชื่อว่าฉฏฺ€.	(ที่หก)

วิ.	 ฉนฺนํ		ปูรณี		ฉฏฺ€ี,		ฉฏฺ€า.		(ฉ	+	€	+	อี,	อา)

	 อ.ดิถีอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งหก	ท.	ชื่อว่าฉฏฺ€ี,	ฉฏฺ€า.	(ที่หก)

ทำ	ตัวรูป	ฉนฺนํ		ปูรณี		ฉฏฺ€	ี ศัพท์เดิมคือ	 =	ฉ	+	ปูรณี

	 หลัง	ฉ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ฉ	+	นํ,		ปูรณี	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 ฉ	+	นฺ-นํ,		ปูรณี	 =	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ฉนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ฉนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ปูรณี	อ.สังขยาอันเป็นเหตุเต็ม		ฉนฺนํ	แห่งหก	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				
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	 ลง	€ปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 ฉนฺนํ		ปูรณี		€	 =	สงฺขฺยาปูรเณ	โม.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ฉ	+	นํ,		ปูรณี	+	สิ,		€	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ฉ		ปูรณี		€	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณีศัพท์	 ฉ		ปูรณี		€	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ฏฺ	อสทิสเทฺวภาวะ	 ฉ		ฏฺ-€	 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยปฐมา.

	 หลังจากอการันต์	ลง	อีปัจจัยอิตถีลิงค์	 ฉฏฺ€	+	อี		 =	นทาทิโต	วา	อี.

	 แยกพยัญชนะ	€ฺ	ออกจากสระ	อ	 ฉฏฺ€ฺ		อ	+	อี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ฉฏฺ€ฺ		อ	+	อี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	€ฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี ฉฏฺ€ี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ฉฏฺ€ี	เป็นนาม	 ฉฏฺ€ี	 =	จศัพท์ใน	ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

	 หลัง	ฉฏฺ€ี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ฉฏฺ€ี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ฉฏฺ€ี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ฉฏฺ€ี.	(ที่หก)

วิ.	 ฉนฺนํ		ปูรณํ		ฉฏฺ€ํ.		(ฉ	+	€)

	 อ.ตระกูลอันเป็นเหตุเต็ม	แห่งหก	ท.	ชื่อว่าฉฏฺ€.	(ที่หก)

วิ.	 ฉฏฺโ€	เอว		ฉฏฺ€โม.		(ฉฏฺ€	+	ม)	(ลง	มปัจจัย	=	“โม”	โยควิภาคะในสูตร	“สงฺขฺยาปูรเณ	โม”)

	 อ.ที่หกนั่นเทียว	ชื่อว่าฉฏฺ€ม.	(ที่หก)

๔๐๘. ส  ฉสฺส  วา.

 สงฺขฺยาเน	ในที่แห่งสังขยา		ส	อ.การแปลงเป็น	ส		ฉสฺส	แห่ง	ฉ		โหติ	ย่อมมี		วา	บ้าง.

	 (ในที่ของสังขยา	แปลง	ฉ	เป็น	ส	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร. 

ตัวอย่าง.	ฉ		อหา		สาหํ.		(ฉ	+	อห)	(สมาหารทิคุสมาส)

	 อ.วัน	ท.	หก	ชื่อว่าสาห.	(หกวัน)

	 ฉ		อายตนานิ		สฬายตนํ.		(ฉ	+	อายตน)	(สมาหารทิคุสมาส)

	 อ.อายตนะ	ท.	หก	ชื่อว่าสฬายตน.	(อายตนะ	๖)
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๔๐๙. ทฺวิ-ตีหิ  ติโย.

 ติโย	อ.ติยปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ทฺวิตีห	ิจาก	ทฺวิ	และ	ติศัพท์	ท.		สงฺขฺยาปูรเณ	ในอรรถ

เป็นเหตุเต็มแห่งสังขยา.

	 (ลง	ติยปัจจัย	หลังจาก	ทฺวิ	และ	ติศัพท์	ในอรรถสังขยาปูรณะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

๔๑๐. ติเย  ทุ-ตาปิ  จ.

 ติเยป	ิ แม้ในเพราะติยปัจจัย	 	ทุตา	อ.การแปลงเป็น	ทุ	 และ	ต	ท.	 	ทฺวิติณฺณ	ํ แห่ง	ทฺวิ	 และ	ติศัพท์	ท.		 

โหนฺติ	ย่อมม ี จ	ด้วย.

	 (เพราะติยปัจจัย	แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	และแปลง	ติ	เป็น	ต)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ		ติเย,	ทุตา,	อปิ,	จ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร. อปิศัพท์ :	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการ

แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	ได้แม้ในเพราะศัพท์อื่น	เช่น		เทฺว		รตฺติโย		ทุรตฺตํ	(	ทฺวิ	+	รตฺติ)	สองราตรี	เป็นต้น.		จศัพท์ :  

มีอรรถ		อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการแปลง	ทฺวิ	เป็น	ทิ	ได้แม้ในเพราะศัพท์อื่น	เช่น		เทฺว		รตฺติโย		ทิรตฺตํ	(ทฺวิ	+	

รตฺติ)	สองราตรี	เป็นต้น.

วิ.	 ทฺวินฺนํ		ปูรโณ		ทุติโย,		ปุริโส.		(ทฺวิ	+	ติย)

	 อ.บุรุษ	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสอง	ท.	ชื่อว่าทุติย,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สอง)

วิ.	 ทฺวินฺนํ		ปูรณี		ทุติยา,		อิตฺถี.		(ทฺวิ	+	ติย	+	อา)

	 อ.หญิง	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสอง	ท.	ชื่อว่าทุติยา,	ได้แก่หญิง.	(ที่สอง)

วิ.	 ทฺวินฺนํ		ปูรณํ		ทุติยํ,		กุลํ.		(ทฺวิ	+	ติย)

	 อ.ตระกูล	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสอง	ท.	ชื่อว่าทุติย,	ได้แก่ตระกูล.	(ที่สอง)

ทำ	ตัวรูป	ทฺวินฺนํ		ปูรโณ		ทุติโย	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ทฺวิ	+	ปูรณ

	 หลัง	ทฺวิ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ทฺวิ	+	นํ,		ปูรณ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 ทฺวิ	+	นฺ-นํ,		ปูรณ	 =	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทฺวินฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทฺวินฺนํ,		ปูรณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวินฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.
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	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทฺวินฺนํ,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทฺวินฺนํ,		ปูรโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปูรโณ	อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม		ทฺวินฺนํ	แห่งสอง	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ติยปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 ทฺวินฺนํ		ปูรโณ		ติย	 =	ทฺวิตีหิ	ติโย.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวิ	+	นํ,		ปูรณ	+	สิ,		ติย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวิ		ปูรณ		ติย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณศัพท์	 ทฺวิ		ปูรณ		ติย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะติยปัจจัย	แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	 ทฺวิ	 	ทุ,		ติย	 =	ติเย	ทุตาปิ	จ.

	 ตั้ง	ทุติย	เป็นนาม	 ทุติย	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทุติย	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทุติย	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 ทุติย	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ทุติยฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ทุติยฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 ทุติโย	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทุติโย.	(ที่สอง)

วิ.	 ติณฺณํ		ปูรโณ		ตติโย,		ปุริโส.		(ติ	+	ติย)

	 อ.บุรุษ	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสาม	ท.	ชื่อว่าตติย,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สาม)

วิ.	 ติณฺณํ		ปูรณี		ตติยา,		อิตฺถี.		(ติ	+	ติย	+	อา)

	 อ.หญิง	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสาม	ท.	ชื่อว่าตติยา,	ได้แก่หญิง.	(ที่สาม)

วิ.	 ติณฺณํ		ปูรณํ		ตติยํ,		กุลํ.		(ติ	+	ติย)

	 อ.ตระกูล	อันเป็นเหตุเต็ม	แห่งสาม	ท.	ชื่อว่าตติย,	ได้แก่ตระกูล.	(ที่สาม)

ทำ	ตัวรูป	ติณฺณํ		ปูรณี		ตติยา	 ศัพท์เดิมคือ	 =	ติ	+	ปูรณี

	 หลัง	ติ	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 ติ	+	นํ,		ปูรณี	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 หลังจากติสังขยา	แปลง	นํ	เป็น	อิณฺณํ	 ติ	+	นํ	 	อิณฺณํ,		ปูรณี=	อิณฺณมิณฺณนฺนํ	ตีหิ	สงฺขฺยาหิ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อิ	 ตฺ		อิ	+	อิณฺณํ,		ปูรณี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		อิ	+	อิณฺณํ,		ปูรณี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ิ ติณฺณํ,		ปูรณี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปูรณี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ติณฺณํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ติณฺณํ,		ปูรณี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ปูรณี	อ.สังขยาอันเป็นเหตุเต็ม		ติณฺณํ	แห่งสาม	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	ติยปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 ติณฺณํ		ปูรณี		ติย	 =	ทฺวิตีหิ	ติโย.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ติ	+	นํ,		ปูรณี	+	สิ,		ติย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ติ		ปูรณี		ติย	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณีศัพท์	 ติ		ปูรณี		ติย	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะติยปัจจัย	แปลง	ติ	เป็น	ต	 ติ	 	ต,		ติย	 =	ติเย	ทุตาปิ	จ.

	 หลังจากอการันต์	ลง	อาปัจจัยอิตถีลิงค์	 ตติย	+	อา	 =	อิตฺถิยมโต	อาปจฺจโย.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตติยฺ		อ	+	อา	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตติยฺ		อ	+	อา	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 ตติยา	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	ตติยา	เป็นนาม	 ตติยา	 =	จศัพท์ใน	ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

	 หลัง	ตติยา	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ตติยา	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 ตติยา	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตติยา.	(ที่สาม)

วิ.	 เทฺว		รตฺติโย		ทุรตฺตํ.		(ทฺวิ	+	รตฺติ)	(สมาหารทิคุสมาส)	(แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	=	อปิศัพท์ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ)

	 อ.ราตรี	ท.	สอง	ชื่อว่าทุรตฺต.	(สองราตรี)

วิ.	 เทฺว		วิธานิ		ทุวิธํ.		(ทฺวิ	+	วิธ)	(สมาหารทิคุสมาส)

	 วิธี	ท.	สอง	ชื่อว่าทุวิธ.	(สองวิธี,	สองอย่าง)

วิ.	 เทฺว		องฺคานิ		ทุวงฺคํ.		(ทฺวิ	+	องฺค)	(สมาหารทิคุสมาส)	(ลง	วฺอาคม	=	ยวมทนตรลา	จาคมา)

	 อ.ส่วน	ท.	สอง	ชื่อว่าทุวงฺค.	(สองส่วน)

วิ.	 เทฺว		รตฺติโย		ทิรตฺตํ.		(ทฺวิ	+	รตฺติ)	(สมาหารทิคุสมาส)	(แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทิ	=	จศัพท์ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ)

	 อ.ราตรี	ท.	สอง	ชื่อว่าทิรตฺต.	(สองราตรี)
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วิ.	 เทฺว		คุณา		ทิคุณํ.		(ทฺวิ	+	คุณ)	(สมาหารทิคุสมาส)

	 อ.ชั้น	ท.	สอง	ชื่อว่าทิคุณ.	(สองชั้น)

วิ.	 เทฺว		คาโว		ทิคุ.		(ทฺวิ	+	โค)	(สมาหารทิคุสมาส)

	 อ.วัว	ท.	สองตัว	ชื่อว่าทิคุ.	(วัวสองตัว)

๔๑๑. เตส’มฑฺฒูปปเทน  อฑฺฒุฑฺฒ-ทิวฑฺฒ-ทิยฑฺฒฑฺฒติยา.

 อฑฺฒุฑฺฒ-ทิวฑฺฒ-ทิยฑฺฒฑฺฒติยา	อ.การแปลงเป็น	อฑฺฒุฑฺฒ,	ทิวฑฺฒ,	ทิยฑฺฒ	และ	อฑฺฒติย	ท.		เตส ํ  

(จตุตฺถทุติยตติยานํ)	แห่ง	จตุตฺถ,	ทุติย	และ	ตติยศัพท์	ท.	เหล่านั้น		อฑฺฒูปปเทน  สห กับด้วยบทใกล้	คือ	อฑฺฒ		 

โหนฺติ	ย่อมมี.

	 (แปลง	จตุตฺถ	กับ	อฑฺฒ	เป็น	อฑฺฒุฑฺฒ,	แปลง	ทุติย	กับ	อฑฺฒ	เป็น	ทิวฑฺฒ,	ทิยฑฺฒ	และแปลง	ตติย	กับ	

อฑฺฒ	เป็น	อฑฺฒติย)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ		เตสํ,	อฑฺฒูปปเทน,	อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒทิยฑฺฒฑฺฒติยา.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.

วิ.	 อฑฺเฒน		จตุตฺโถ		อฑฺฒุฑฺโฒ.		(อฑฺฒ	+	จตุตฺถ)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.ที่สี่	ด้วยทั้งกึ่ง	ชื่อว่าอฑฺฒุฑฺฒ.	(สามครึ่ง)

ทำ	ตัวรูป	อฑฺเฒน		จตุตฺโถ		อฑฺฒุฑฺโฒ	 ศัพท์เดิมคือ	 =	อฑฺฒ	+	จตุตฺถ

	 หลัง	อฑฺฒ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 อฑฺฒ	+	นา,		จตุตฺถ	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 อฑฺฒ	+	นา	 	เอน,		จตุตฺถ	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ฒฺ	ออกจากสระ	อ	 อฑฺฒฺ		อ	+	เอน,		จตุตฺถ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อฑฺฒฺ		อ	+	เอน,		จตุตฺถ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฒฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จตุตฺถ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺถ		+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺถ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ถฺ	ออกจากสระ	อ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺถฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺถฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ถฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อฑฺเฒน,		จตุตฺโถ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 จตุตฺโถ	อ.ที่สี่		อฑฺเฒน	กับด้วยทั้งกึ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้
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	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 อฑฺเฒนจตุตฺโถ	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 อฑฺเฒนจตุตฺโถ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อฑฺฒ	+	นา,		จตุตฺถ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อฑฺฒ		จตุตฺถ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 แปลง	จตุตฺถ	กับ	อฑฺฒ	เป็น	อฑฺฒุฑฺฒ	 อฑฺฒ+จตุตฺถ อฑฺฒุฑฺฒ	=เตสมฑฺฒูปปเทน	อฑฺฒุฑฺฒฯ

	 ตั้ง	อฑฺฒุฑฺฒ	เป็นนาม	 อฑฺฒุฑฺฒ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อฑฺฒุฑฺฒ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อฑฺฒุฑฺฒ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อฑฺฒุฑฺฒ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ฒฺ	ออกจากสระ	อ	 อฑฺฒุฑฺฒฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อฑฺฒุฑฺฒฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ฒฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อฑฺฒุฑฺโฒ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อฑฺฒุฑฺโฒ.	(ที่สี่ด้วยทั้งกึ่ง,	สามครึ่ง)

วิ.	 อฑฺเฒน		ทุติโย		ทิวฑฺโฒ,		ทิยฑฺโฒ.		(อฑฺฒ	+	ทุติย)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.ที่สอง	ด้วยทั้งกึ่ง	ชื่อว่าทิวฑฺฒ,	ทิยฑฺฒ.	(หนึ่งครึ่ง)

วิ.	 อฑฺเฒน		ตติโย		อฑฺฒติโย.		(อฑฺฒ	+	ตติย)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.ที่สาม	ด้วยทั้งกึ่ง	ชื่อว่าอฑฺฒติย.	(สองครึ่ง)

วิ.	 เอกญฺจ		ทส		จ		เอการส,		เอกาทส.		(เอก	+	ทส)	(แปลง	อ	ท่ามกลางสมาสเป็น	อา	=	เทฺวกฏฺ€านมากาโร	วา) 

	 อ.หนึ่งด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าเอการส,	เอกาทส.	(สิบเอ็ด)	(ทวันทสมาส)	(แปลง	ท	เป็น	ร	=	เอกาทิโต	ทส	รฯ)

วิ.	 เอเกน		อธิกา		ทส		เอการส,		เอกาทส.		(เอก	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)	

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยหนึ่ง	ชื่อว่าเอการส,	เอกาทส.	(สิบเอ็ด)	(แปลง	โย	กับที่สุดศัพท์	เป็น	อ	=	ปญฺจาทีนมกาโร)

ทำ	ตัวรูป	เอเกน		อธิกา		ทส		เอกาทส	 ศัพท์เดิมคือ	 =	เอก	+	อธิก	+	ทส

	 หลัง	เอก	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 เอก	+	นา,	อธิก,	ทส	 =	กรเณ	ตติยา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 เอก	+	นา	 	เอน,	อธิก,	ทส=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกฺ		อ	+	เอน,		อธิก,		ทส=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกฺ		อ	+	เอน,		อธิก,		ทส=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เอเกน,		อธิก,		ทส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.
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	 หลัง	อธิก	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 เอเกน,		อธิก	+	โย,		ทส	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	โย	เป็น	อา	 เอเกน,		อธิก	+	โย	 	อา,	ทส	 =	สพฺพโยนีนมาเอ.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เอเกน,		อธิกฺ		อ	+	อา,		ทส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอเกน,		อธิกฺ		อ	+	อา,		ทส	 =	สรโลโปฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	อา	 เอเกน,		อธิกา,		ทส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ทส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 เอเกน,		อธิกา,		ทส		+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เอเกน,		อธิกา,		ทสฺ		อ	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ

	 แปลง	อ	ที่สุดของ	ทส	กับ	โย	เป็น	อ	 เอเกน,		อธิกา,		ทสฺ		อ+โย	 	อ	=	ปญฺจาทีนมกาโร.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เอเกน,		อธิกา,		ทส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ทส	อ.สิบ	ท.		อธิกา	อันยิ่ง		เอเกน	ด้วยหนึ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อตัปปุริสสมาส	 เอเกนอธิกาทส	 =	อมาทโย	ปรปเทภิ.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 เอเกนอธิกาทส	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เอก+	นา,	อธิก+โย,	ทส	+โย	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เอก		อธิก		ทส	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบอธิกศัพท์	ท่ามกลางสมาส	 เอก		อธิก		ทส	 =	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาฯ

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกฺ		อ		ทส	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลงสระที่สุดของ	เอก	เป็น	อา	 เอกฺ		อ	 	อา		ทส	 =	เทฺวกฏฺ€านมากาโร	วา.

	 ตั้ง	เอกาทส	เป็นนาม	 เอกาทส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เอกาทส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 เอกาทส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกาทสฺ		อ	+	โย	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 แปลง	อ	ที่สุดของ	ทส	กับ	โย	เป็น	อ	 เอกาทสฺ		อ+โย	 	อ	 =	ปญฺจาทีนมกาโร.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 เอกาทส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เอกาทส.	(สิบเอ็ด)
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๔๑๒. เอกาทิโต  ทสสฺสี.

 อี	อ.อีปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		(อนฺเต)	ในที่สุด		ทสสฺส	แห่ง	ทสศัพท์		ปรสฺส	อันเป็นเบื้องหลัง		เอกาทิโต   

(สทฺเทหิ) จากศัพท์	ท.	มี	เอก	เป็นต้น		สงฺขฺยาปูรเณ	ในอรรถเป็นเหตุเต็มแห่งสังขยา		วา	บ้าง.

	 (ลง	อีปัจจัย	ในที่สุด	ทสศัพท์	ที่เป็นเบื้องหลังจาก	เอกศัพท์เป็นต้น	ในอรรถสังขยาปูรณะ	บ้าง)

	 สูตรนี้มี	๓	บท	คือ		เอกาทิโต,	ทสสฺส,	อี.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 เอกาทสนฺนํ		ปูรณี		เอกาทสี,		อิตฺถี.		(เอกาทส	+	อี)	

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิง	ท.	สิบเอ็ดคน	ชื่อว่าเอกาทสี,	ได้แก่หญิง.	(ที่สิบเอ็ด)

ทำ	ตัวรูป	เอกาทสนฺนํ		ปูรณี		เอกาทสี	 ศัพท์เดิมคือ	 =	เอกาทส	+	ปูรณี

	 หลัง	เอกาทส	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 เอกาทส	+	นํ,		ปูรณี	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 เอกาทส	+	นฺ-นํ,		ปูรณี	=	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกาทสนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	=	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 เอกาทสนฺนํ,		ปูรณี	+	สิ	=	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 ปูรณี	อ.สังขยาอันเป็นเหตุเต็ม		เอกาทสนฺนํ	แห่งสิบเอ็ด	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	อีปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 เอกาทสนฺนํ		ปูรณี		อี	 =	เอกาทิโต	ทสสฺสี.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เอกาทส	+	นํ,		ปูรณี	+	สิ,		อี	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เอกาทส		ปูรณี		อี	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณีศัพท์	 เอกาทส		ปูรณี		อี	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกาทสฺ		อ	+	อี	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกาทสฺ		อ	+	อี	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี เอกาทสี	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ตั้ง	เอกาทสี	เป็นนาม	 เอกาทสี	 =	จศัพท์ใน	ตทฺธิตสมาสกิตกาฯ

	 หลัง	เอกาทสี	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกาทสี	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 เอกาทสี	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เอกาทสี.	(ที่สิบเอ็ด)



1008 รูปสิทธิทีปนี [ ๕.ตัทธิต

วิ.	 เอกาทสนฺนํ		ปูรโณ		เอกาทสโม,		ปุริโส.		(เอกาทส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบเอ็ดคน	ชื่อว่าเอกาทสม.	(ที่สิบเอ็ด)

ทำ	ตัวรูป	เอกาทสนฺนํ		ปูรโณ		เอกาทสโม	 ศัพท์เดิมคือ	 =	เอกาทส	+	ปูรณ

	 หลัง	เอกาทส	ลง	นํฉัฏฐีวิภัตติ	 เอกาทส	+	นํ,		ปูรณ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 เพราะนํวิภัตติ	ลง	นฺอาคม	 เอกาทส	+	นฺ-นํ,		ปูรณ	=	โน	จ	ทฺวาทิโต	นํมฺหิ.

	 หลัง	ปูรณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกาทสนฺนํ,	ปูรณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เอกาทสนฺนํ,	ปูรณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกาทสนฺนํ,	ปูรณฺ		อ	+	โอ=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย. 

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกาทสนฺนํ,	ปูรณฺ		อ	+	โอ=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เอกาทสนฺนํ,	ปูรโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปูรโณ	อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม		เอกาทสนฺนํ	แห่งสิบเอ็ด	ท.		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 เอกาทสนฺนํ		ปูรโณ		ม	 =	สงฺขฺยาปูรเณ	โม.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เอกาทส	+	นํ,		ปูรณ	+	สิ,		ม	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เอกาทส		ปูรณ		ม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณศัพท์	 เอกาทส		ปูรณ		ม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	เอกาทสม	เป็นนาม	 เอกาทสม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เอกาทสม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกาทสม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 เอกาทสม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกาทสมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกาทสมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 ะนำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 เอกาทสโม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เอกาทสโม.	(ที่สิบเอ็ด)

วิ.	 เอกาทสนฺนํ		ปูรณํ		เอกาทสมํ,		กุลํ.		(เอกาทส	+	ม)

	 อ.ตระกูลผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งตระกูล	ท.	สิบเอ็ดคน	ชื่อว่าเอกาทสม.	(ที่สิบเอ็ด)

วิ.	 เทฺว		จ		ทส		จ		พารส,		ทฺวาทส.		(ทฺวิ	+	ทส)	(ทวันทสมาส)

	 อ.สอง	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าพารส,	ทฺวาทส.	(สิบสอง)
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วิ.	 ทฺวีหิ		อธิกา		ทส		พารส,		ทฺวาทส.		(ทฺวิ	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยสอง	ท.	ชื่อว่าพารส,		ทฺวาทส.	(สิบสอง)

วิ.	 ทฺวาทสนฺนํ		ปูรโณ		พารสโม,		ทฺวาทสโม,		ปุริโส.		(ทฺวาทส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบสอง	ชื่อว่าพารสม,	ทฺวาทสม.	(ที่สิบสอง)

วิ.	 ทฺวาทสนฺนํ		ปูรณี		ทฺวาทสี,		อิตฺถี.		(ทฺวาทส	+	อี)

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิง	ท.	สิบสองคน	ชื่อว่าทฺวาทสี.	(ที่สิบสอง)

วิ.	 ตโย		จ		ทส		จ		เตรส.		(ติ	+	ทส)	(ทวันทสมาส)	(แปลง	ติ	เป็น	เต	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.สาม	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าเตรส.	(สิบสาม)	

วิ.	 ตีหิ		อธิกา		ทส		เตรส.		(ติ	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)	(แปลง	ติ	เป็น	เต	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมฯ)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยสาม	ท.	ชื่อว่าเตรส.	(สิบสาม)

วิ.	 เตรสนฺนํ		ปูรโณ		เตรสโม,		ปุริโส.		(เตรส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบสามคน	ชื่อว่าเตรสม.	(ที่สิบสาม)

วิ.	 เตรสนฺนํ		ปูรณี		เตรสี,		อิตฺถี.		(ติทส	+	อี)

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิง	ท.	สิบสามคน	ชื่อว่าเตรสี,	ได้แก่หญิง.	(ที่สิบสาม)

วิ.	 จตฺตาโร		จ		ทส		จ		จุทฺทส,		โจทฺทส,		จตุทฺทส.		(จตุ	+	ทส)	(ทวันทสมาส)	

	 อ.สี่	ท.	ด้วย	อ.สิบ	ท.	ด้วย	ชื่อว่าจุทฺทส,	โจทฺทส,	จตุทฺทส.	(สิบสี่)	(แปลง	จ	เป็น	จุ,	โจ	และลบ	ตุ	=	จตูปฯ)

วิ.	 จตูหิ		อธิกา		ทส		จุทฺทส,		โจทฺทส,		จตุทฺทส.		(จตุ	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยสี่	ท.	ชื่อว่าจุทฺทส,	โจทฺทส,	จตุทฺทส.	(สิบสี่)

วิ.	 จตุทฺทสนฺนํ		ปูรโณ		จุทฺทสโม,		จตุทฺทสโม,		ปุริโส.		(จตุทฺทส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบสี่คน	ชื่อว่าจุทฺทสม,	จตุทฺทสม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบสี่)

วิ.	 จตุทฺทสนฺนํ		ปูรณี		จตุทฺทสี,		จาตุทฺทสี		วา,		อิตฺถี.		(จตุทฺทส	+	อี)

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิง	ท.	สิบสี่คน	ชื่อว่าจตุทฺทสี,	จาตุทฺทสี,	ได้แก่หญิง.	(ที่สิบสี่)

วิ.	 ปญฺจ		จ		ทส		จ		ปญฺจทส,		ปนฺนรส,		ปณฺณรส.		(ปญฺจ	+	ทส)	(ทวันทสมาส)

	 อ.ห้า	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าปญฺจทส,	ปนฺนรส,	ปณฺณรส.	(สิบห้า)

วิ.	 ปญฺจหิ		อธิกา		ทส		ปญฺจทส,		ปนฺนรส,		ปณฺณรส.		(ปญฺจ	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยห้า	ท.	ชื่อว่าปญฺจทส,		ปนฺนรส,		ปณฺณรส.		(สิบห้า)
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วิ.	 ปญฺจทสนฺนํ		ปูรโณ		ปนฺนรสโม,		ปญฺจทสโม,		ปุริโส.		(ปญฺจทส	+	ม)	

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบห้าคน	ชื่อว่าปนฺนรสม,	ปญฺจทสม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบห้า)

วิ.	 ปญฺจทสนฺนํ		ปูรณี		ปนฺนรสี,		ปญฺจทสี,		อิตฺถี.		(ปญฺจทส	+	อี)

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิง	ท.	สิบห้าคน	ชื่อว่าปนฺนรสี,	ปญฺจทสี,	ได้แก่หญิง.	(ที่สิบห้า)

วิ.	 ฉ		จ		ทส		จ		โสฬส.		(ฉ+ทส)	(ทวันทสมาส)	(แปลง	ส	เป็น	โส	=	ทเส	โส	นิจฺจญฺจ,	แปลง	ท	เป็น	ล	=	ล	ทรานํ) 

	 อ.หก	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าโสฬส.	(สิบหก)

วิ.	 ฉหิ		อธิกา		ทส		โสฬส.		(ฉ	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยหก	ท.	ชื่อว่าโสฬส.	(สิบหก)

วิ.	 โสฬสนฺนํ		ปูรโณ		โสฬสโม,		ปุริโส.		(โสฬส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบหก	ชื่อว่าโสฬสม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบหก)

วิ.	 โสฬสนฺนํ		ปูรณี		โสฬสี,		อิตฺถี.		(โสฬส	+	อี)

	 อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งหญิงท.	สิบหก	ชื่อว่าโสฬสี,	ได้แก่หญิง.	(ที่สิบหก)

วิ.	 สตฺต		จ		ทส		จ		สตฺตรส,		สตฺตทส.		(สตฺต	+	ทส)	(ทวันทสมาส)	(แปลง	ท	เป็น	ร	=	เอกาทิโต	ทส	ร	สงฺขฺยาเน) 

	 อ.เจ็ด	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าสตฺตรส,	สตฺตทส.	(สิบเจ็ด)

วิ.	 สตฺตหิ		อธิกา		ทส		สตฺตรส,		สตฺตทส.		(สตฺต	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยเจ็ด	ท.	ชื่อว่าสตฺตรส,	สตฺตทส.	(สิบเจ็ด)

วิ.	 สตฺตรสนฺนํ		ปูรโณ		สตฺตรสโม,		สตฺตทสโม,		ปุริโส.		(สตฺตทส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบเจ็ดคน	ชื่อว่าสตฺตรสม,	สตฺตทสม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบเจ็ด)

วิ.	 อฏฺ€		จ		ทส		จ		อฏฺ€ารส,		อฏฺ€าทส.		(อฏฺ€	+	ทส)	(ทวันทสมาส)	(แปลง	อ	เป็น	อา	=	เทฺวกฏฺ€านมากาโร	วา) 

	 อ.แปด	ท.ด้วย	อ.สิบ	ท.ด้วย	ชื่อว่าอฏฺ€ารส,		อฏฺ€าทส.	(สิบแปด)

วิ.	 อฏฺ€หิ		อธิกา		ทส		อฏฺ€ารส,		อฏฺ€าทส.		(อฏฺ€	+	ทส)	(ตติยาตัปปุริสสมาส)

	 อ.สิบ	ท.	อันยิ่ง	ด้วยแปด	ท.	ชื่อว่าอฏฺ€ารส,		อฏฺ€าทส.	(สิบแปด)

วิ.	 อฏฺ€ารสนฺนํ		ปูรโณ		อฏฺ€ารสโม,		อฏฺ€าทสโม,		ปุริโส.		(อฏฺ€าทส	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบแปดคน	ชื่อว่าอฏฺ€ารสม,	อฏฺ€าทสม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบแปด)

วิ.	 เอกูนวีสติยา		ปูรโณ		เอกูนวีสติโม,		ปุริโส.		(เอกูนวีสติ	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	สิบเก้าคน	ชื่อว่าเอกูนวีสติม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่สิบเก้า)
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๔๑๓. คณเน  ทสสฺส  ทฺวิ-ติ-จตุ-ปญฺจ-ฉ-สตฺต-อฏฺ€-นวกานํ  วี-ติ-จตฺตาร-ปญฺญา-ฉ-สตฺต’าส-นวา   

โยสุ  โยนญฺ’จีส’มาสํ-€ิ-ริ-ตีตุติ.

 คณเน	ในสังขยา		โยสุ ในเพราะโยวิภัตติ	ท.		วี-ติ-จตฺตาร-ปญฺญา-ฉ-สตฺต’าส-นวา	อ.การแปลงเป็น	วี,	

ติ,	จตฺตาร,	ปญฺญา,	ฉ,	สตฺต,	อส	และ	นว	ท.	 ทฺวิ-ติ-จตุ-ปญฺจ-ฉ-สตฺต-อฏฺ€-นวกานํ แห่งหมวดสอง,	หมวดสาม,	

หมวดสี่,	หมวดห้า,	หมวดหก,	หมวดเจ็ด,	หมวดแปด	และหมวดเก้า	ท.		ทสสฺส	ของ	ทสศัพท์		โหนฺติ	ย่อมมี		จ	ด้วย,		 

อีสมาสํ€ิริตีตุติ อ.การแปลงเป็น	อีสํ,	อาสํ,	€ิ,	ริ,	ติ,	อีติ	และ	อุติ	ท.	 โยนํ แห่งโยวิภัตติ	ท.	 โหนฺติ ย่อมมี		จ	ด้วย.

	 (ในสังขยา	เพราะโยวิภัตติ	แปลง	ทสศัพท์อันทำ	เอกเสสที่กล่าวอรรถ	๒๐	เป็น	วี,	กล่าวอรรถ	๓๐	เป็น	ติ,	

กล่าวอรรถ	๔๐	เป็น	จตฺตาร,	กล่าวอรรถ	๕๐	เป็น	ปญฺญา,	กล่าวอรรถ	๖๐	เป็น	ฉ,	กล่าวอรรถ	๗๐	เป็น	สตฺต,	กล่าว

อรรถ	๘๐	เป็น	อส	และกล่าวอรรถ	๙๐	เป็น	นว	และแปลง	โยวิภัตติ	เป็น	อีสํ,	อาสํ,	€ิ,	ริ,	ติ,	อีติ	และ	อุติ)

	 สูตรนี้มี	๘	บท	คือ	 	คณเน,	 	ทสสฺส,	 	ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตอฏฺ€นวกานํ,	 	วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา,	 

โยสุ,	โยนํ,		จ,	อีสมาสํ€ิริตีตุติ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	สมฺปิณฺฑน		รวบรวมวิธีการแปลง	๒	อย่าง

ในสูตรนี้.

ความหมายของสูตรนี้ มีดังนี้

	 ๑.		แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๒๐	ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	 เป็น	วี	และแปลง	โยวิภัตติ	 เป็น	อีสํ		 เช่น	วีสํ,	 

วีสติ.	

	 ๒.	แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๓๐	ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	เป็น	ติ	และแปลง	โยวิภัตติ	เป็น	อีสํ		เช่น		ตึสํ,		

ตึส,	ตึสติ.	

	 ๓.	แปลง	 ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	 ๔๐	 ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	 เป็น	 จตฺตาร	 และแปลง	 โยวิภัตติ	 เป็น	 อีสํ		 

เช่น		จตฺตาลีสํ,	ตาลีสํ.	

	 ๔.	 แปลง	 ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	 ๕๐	 ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	 เป็น	 ปญฺจ	 และแปลง	 โยวิภัตติ	 เป็น	 อาสํ		 

เช่น		ปญฺญาสํ,		ปณฺณาสํ.	

	 ๕.	 แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๖๐	ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	เป็น	ฉ	และแปลง	โยวิภัตติ	เป็น	ฐิ		เช่น		สฏฺ€ิ.

	 ๖.	 แปลง	 ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	 ๗๐	 ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	 เป็น	 สตฺต	 และแปลง	 โยวิภัตติ	 เป็น	 ริ,	 ติ		 

เช่น		สตฺตริ,	สตฺตติ.	

	 ๗.	แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๘๐	ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	เป็น	อส	และแปลง	โยวิภัตติ	เป็น	อีติ	เช่น		อสีติ.

	 ๘.	แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๙๐	ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว	เป็น	นว	และแปลง	โยวิภัตติ	เป็น	อุติ	เช่น		นวุติ. 
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๔๑๔. ติ  จ.

 ต	ิ อ.ติอาคม	 	โหติ	 ย่อมลง	 	อนฺเต	ในที่สุด	 	สงฺขฺยานํ	 แห่งสังขยา	ท.	 	วา	 โดยกำ	หนดตามอุทาหรณ์ 

ในพระบาลี.

	 (ลง	ติอาคมในที่สุดของสังขยา	โดยกำ	หนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี)		

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	อาคมวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	:	อนุกฑฺฒน		ดึงบทว่า	“อนฺเต”	มามัดไว้ในสูตรนี้.

เช่น	 ภิกฺขูนํ		วีสติ,		ภิกฺขูนํ		วีสํ		วา.	(วีสํ	+	ติ)		อ.ยี่สิบ	แห่งภิกษุ	ท.

	 วีสติ		ภิกฺขู,		วีสํ		ภิกฺขู.		อ.ภิกษุ	ท.	ยี่สิบ.	(ลบนิคหิต	ด้วยสูตร	“พฺยญฺชเน	จ”)	

ทำ	ตัวรูป	ทส		จ		ทส		จ		วีสต	ิ ศัพท์เดิมคือ	 =	ทส	+	ทส	+	จ

	 หลัง	ทส	ทั้งสองศัพท์ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทส	+	โย,		ทส	+	โย,	จ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ทสฺ		อ	+	โย,		ทสฺ		อ	+	โย,	จ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรนฯ

	 แปลง	อ	ที่สุดของ	ทส	กับ	โย	เป็น	อ	 ทสฺ		อ+โย อ,		ทสฺ		อ+โย อ,	จ	=ปญฺจาทีนมกาโร.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทส,		ทส,		จ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทส,		ทส,		จ	+	สิ	 =	ลิงฺคตเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 ทส,		ทส,		จ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 ทสจทสจ	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ทสจทสจ	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทส	+โย,		ทส	+โย,		จ	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทส		ทส		จ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสองศัพท์	 ทส		ทส		จ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ทำ	ทสศัพท์สองตัวเป็นเอกเสส	 ทส	 =	สรูปานเมกเสสฺวสกึ.

	 ตั้ง	ทส	เป็นนาม	 ทส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แปลง	ทส	เป็น	วี	และ	โย	เป็น	อีสํ	 ทส	 	วี,		โย	 	อีสํ	 =	คณเน	ทสสฺส	ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตฯ

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อี	 วฺ		อี	+	อีสํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วฺ			อี	+	อีสํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ
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	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี วีสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ลง	ติอาคมในที่สุดสังขยา	 วีสํ	-	ติ	 =	ติ	จ.

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	 วีส			ํ		-	ติ	 =	พฺยญฺชเน	จ.

	 ตั้ง	วีสติ	เป็นนาม	 วีสติ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	วีสติ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วีสติ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 วีสติ	+	สิ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วีสต.ิ	(ยี่สิบ)

วิ.	 วีสติยา		ปูรโณ		วีสติโม,		ปุริโส.		(วีสติ	+	ม)

	 อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม	แห่งบุรุษ	ท.	ยี่สิบ	ชื่อว่าวีสติม,	ได้แก่บุรุษ.	(ที่ยี่สิบ)

ทำ	ตัวรูป	วีสติยา		ปูรโณ		วีสติโม	 ศัพท์เดิมคือ	 =	วีสติ	+	ปูรณ

	 หลัง	วีสติ	ลง	สฉัฏฐีวิภัตติ	 วีสติ	+	ส,		ปูรณ	 =	สามิสฺมึ	ฉฏฺ€ี.

	 ตั้ง	อิ	ที่กล่าวอิตถีลิงค์ชื่อ		 วีสติ		+	ส,		ปูรณ	 =	เต	อิตฺถิขฺยา	โป.

	 หลังจาก	อิ	ชื่อ	ป	แปลง	ส	เป็น	ยา	 วีสติ		+	ส	 	ยา,		ปูรณ	 =	ปโต	ยา.

	 หลัง	ปูรณ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วีสติยา,		ปูรณ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วีสติยา,		ปูรณ	+	สิ	 	โอ	 =	โส.

	 แยกพยัญชนะ	ณฺ	ออกจากสระ	อ	 วีสติยา,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วีสติยา,		ปูรณฺ		อ	+	โอ	=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ณฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วีสติยา,		ปูรโณ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 ปูรโณ	อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม		วีสติยา	แห่งยี่สิบ		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้				

	 ลง	มปัจจัยในอรรถ	“สังขยาปูรณะ”	 เอกาทสนฺนํ		ปูรโณ		ม	 =	สงฺขฺยาปูรเณ	โม.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 วีสติ	+	ส,		ปูรณ	+	สิ,		ม	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 วีสติ		ปูรณ		ม	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปูรณศัพท์	 วีสติ		ปูรณ		ม	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	วีสติม	เป็นนาม	 วีสติม	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	วีสติม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 วีสติม	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 วีสติม	+	สิ	 	โอ	 =	โส.
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	 แยกพยัญชนะ	มฺ	ออกจากสระ	อ	 วีสติมฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 วีสติมฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	มฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 วีสติโม	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		วีสติโม.	(ที่ยี่สิบ)

	 เอวํ			เอกูนวีสติ,  เอกูนวีสํ (๑๙).  วีสติ,  วีสํ (๒๐).  เอกวีสติ,  เอกวีสํ (๒๑).  พาวีสติ,  พาวีสํ (๒๒).   

เตวีสติ,  เตวีสํ (๒๓).  จตุพฺพีสติ,  จตุพฺพีสํ (๒๔).  ปญฺจวีสติ,  ปญฺจวีสํ (๒๕).  ฉพฺพีสติ,  ฉพฺพีสํ (๒๖).  สตฺตวีสติ,  

สตฺตวีสํ (๒๗).  อฏฺ€วีสติ,  อฏฺ€วีสํ (๒๘).  เอกูนตึสติ,  เอกูนตึสํ (๒๙).  ตึสติ,  ตึสํ (๓๐).  

๔๑๕. ทส-ทสกํ  สตํ  ทสกานํ  สตํ  สหสฺสญฺจ  โยมฺหิ.

 คณเน	ในสังขยา		โยมฺหิ	ในเพราะโยวิภัตติ		ทสทสกํ อ.ทสศัพท์อันกล่าวอรรถหมู่แห่ง	ทส	๑๐	ตัว		สตํ 

แปลง	เป็น	สตํ		โหติ	ย่อมเป็น,		สตํ อ.สตศัพท์ตัวเดียว(ที่ทำ	เป็นเอกเสสแล้ว)		ทสกานํ แห่ง	สตศัพท์	๑๐	ตัว		สหสฺสํ 

แปลงเป็น	สหสฺสํ		โหติ	ย่อมเป็น		จ	ด้วย.

	 (ในสังขยา	เพราะโยวิภัตติ	แปลง	ทสศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๑๐๐	อันทำ	เป็นเอกเสสแล้วเป็น	สตํ	และแปลง	สต

ศัพท์ที่กล่าวอรรถ	๑,๐๐๐	อันทำ	เป็นเอกเสสแล้วเป็น	สหสฺสํ)

	 สูตรนี้มี	๗	บท	คือ		ทสทสกํ,	สตํ,	ทสกานํ,	สตํ,	สหสฺสํ,	จ,	โยมฺหิ.		เป็น	อาเทสวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	

สมฺปิณฺฑน	รวบรวมวิธีการแปลง	๒	อย่างในสูตร.

ทำ	ตัวรูป	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ	ทส	จ		สต	ํ	ศัพท์เดิมคือ	=	ทส+ทส	(๑๐	ศัพท์)+จ 

	 หลัง	ทส	ทั้งสิบศัพท์ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทส	+	โย,	ทส	+	โย,	จ...	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 ทสฺ		อ	+	โย,		ทสฺ		อ	+	โย,	จ...=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ

	 แปลง	อ	ที่สุดของ	ทส	กับ	โย	เป็น	อ	 ทสฺ		อ+โย	 	อ,	ทสฺ		อ+โย	 	อ,	จ..=	ปญฺจาทีนมกาโร.

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 ทส,		ทส,		จ...	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 ทส,		ทส,		จ	+	สิ...	 =	ลิงฺคตเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 ทส,		ทส,		จ	+	สิ...	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	 

อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	อ.สิบ	ท.		ด้วย		ทส		จ	 

อ.สิบ	ท.		ด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้
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	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 ทสจทสจ...	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 ทสจทสจ...	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทส	+โย,		ทส	+โย,		จ...	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทส		ทส		จ...	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสิบศัพท์	 ทส		ทส		จ...	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ทำ		ทส	สิบศัพท์เป็นเอกเสส	 ทส	 =	สรูปานเมกเสสฺวสกึ.

	 ตั้ง	ทส	เป็นนาม	 ทส	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทส	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 ทส	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโยวิภัตติ	แปลง	ทส	เป็น	สตํ	 ทส	 	สตํ	+	โย	 =	ทสทสกํ	สตํ	ทสกานํ	สตํฯ

	 ลบ	โยวิภัตติ		 สตํ	+	โย	 =	สตํ	นิปาตนะ

	 ตั้ง	สตํ	เป็นนาม	 สตํ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สตํ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สตํ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	 สต			ํ	+	สิ	 =	พฺยญฺชเน		จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สต	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สตฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สตฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สตํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สต.ํ	(หนึ่งร้อย)

ทำ	ตัวรูป	สตญฺจ	.....	สตญฺจ		สหสฺส	ํ(๑๐	ครั้ง)		 ศัพท์เดิมคือ		 =	สตํ	(๑๐	ศัพท์)	+	จ

	 หลัง	สตํ	ทั้งสิบศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สตํ	+	สิ,		สตํ	+	สิ,		จ...	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	 สต			ํ	+	สิ,		สตํ	+	สิ,		จ...	 =	พฺยญฺชเน		จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สต	+	สิ	 	อํ,	สต	+	สิ	 	อํ,	จ...	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 สตฺ		อ	+	อํ,		สตฺ		อ	+	อํ,		จ...	=	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํฯ

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สตฺ		อ	+	อํ,		สตฺ		อ	+	อํ,		จ...=	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ 

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สตํ,		สตํ,		จ...	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	จศัพท์	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สตํ,		สตํ,		จ	+	สิ...	 =	ลิงฺคตเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 สตํ,		สตํ,		จ	+	สิ...	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.
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สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	

อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	

อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		สตญฺจ	อ.หนึ่งร้อย	ด้วย		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 บทติดต่อกันและชื่อทวันทสมาส	 สตํสตํจ	(๑๐	ศัพท์)...	 =	นามานํ	สมุจฺจโย	ทฺวนฺโท.

	 ตั้งเป็นยุตตัตถสมาส	 สตํสตํจ	(๑๐	ศัพท์)...	 =	นามานํ	สมาโส	ยุตฺตตฺโถ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 สตํ	+	สิ,		สตํ	+	สิ,		จ...	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 สตํสตํจ...	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	จศัพท์ทั้งสิบศัพท์	 สตํสตํ		จ...	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ทำ		สตํ	สิบศัพท์เป็นเอกเสส	 สตํ	 =	สรูปานเมกเสสฺวสกึ.

	 ตั้ง	สตํ	เป็นนาม	 สตํ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สตํ	ลง	โยปฐมาวิภัตติ	 สตํ	+	โย	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะโยวิภัตติ	แปลง	สตํ	เป็น	สหสฺสํ	 สตํ	 สหสฺสํ	+	โย	 =	ทสทสกํ	สตํ	ทสกานํ	สตํฯ

	 ลบ	โยวิภัตติ		 สหสฺสํ	+	โย	 =	สหสฺสํ	นิปาตนะ

	 ตั้ง	สหสฺสํ	เป็นนาม	 สหสฺสํ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	สหสฺสํ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 สหสฺสํ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะพยัญชนะ	ลบนิคหิต	 สหสฺส				ํ	+	สิ	 =	พฺยญฺชเน		จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	อํ	 สหสฺส	+	สิ	 	อํ	 =	สึ.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 สหสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 สหสฺสฺ		อ	+	อํ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	 สหสฺสํ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		สหสฺส.ํ	(หนึ่งพัน)

๔๑๖. ยาว  ต’ทุตฺตริ  ทส-คุณิตญฺจ.

 ตทุตฺตร	ิอ.สังขยาอันยิ่งกว่า	สตํ	และ	สหสฺสํ	นั้น		อตฺถ	ิมีอยู่		ยาว	เพียงใด,		ทสคุณิตญฺจ	อ.สังขยาอันถูก

คูณด้วยสิบเท่านั้น		(โสตุชเนน)	อันนักศึกษา		กาตพฺพํ	พึงกระทำ			ตาว	เพียงนั้น.

	 (สังขยาที่มากกว่า	สตํ	และ	สหสฺสํ	ให้คูณด้วยสิบเสมอไป)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ	ยาว,	ตทุตฺตริ,	ทสคุณิตํ,	จ.		เป็น	ปริภาสาสูตร.  จศัพท์ :	มีอรรถ	สนฺนิฏฺ€านาวธารณ 

กำ	หนดว่า	จำ	นวนสังขยาที่มากกว่าร้อยและพัน	ก็ต้องคูณด้วยสิบเท่านั้น.
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สังขยา มี ๕ ประการ คือ

	 (๑)	มิสฺสสงฺขฺยา	=	สังขยาผสมกัน	หรือสังขยาบวก	เช่น		เอกาทส	=	เอก	+	ทส		(สังขยาตั้งแต่	๑๑	ถึง	๙๘	

เป็นสังขยาบวก)	(เอกาทส	ถึง	อฏฺ€นวุติ)

	 (๒)	คุณิตสงฺขฺยา	=	สังขยาคูณ		เช่น		ติสตํ	แปลว่า	สามร้อย	มาจากรูปวิเคราะห์ว่า	“ตีหิ		คุณิตํ		สตํ		ติสตํ”	

อ.ร้อย	อันถูกคูณ	ด้วยสาม	ท.	ชื่อว่าติสต	(สต	ĭ	ติ)	สามร้อย	(๑๐๐	ĭ	๓	=	๓๐๐),	จตฺตาริ		สตสหสฺสานิ		ฉฬภิญฺญา		 

มหิทฺธิกา.	 	 ภิกษุผู้มีอภิญญา	 ๖	 มีฤทธิ์มาก	 มีสี่แสนรูป	 (๔๐๐,๐๐๐)	 ในตัวอย่างนี้	 บทว่า	 จตฺตาริ	 แปลว่า	 สี่,	 

บทว่า	สตสหสฺสานิ	แปลว่า	หนึ่งแสน	นำ	ไปคูณกัน	คือ	๑๐๐,๐๐๐	ĭ	๔	=	๔๐๐,๐๐๐,	ตีณิ		สตสหสฺสานิ		นาริโย		 

สมลงฺกตา.		หญิงผู้ประดับด้วยดี	สามแสนคน	(๓๐๐,๐๐๐)	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	ตีณิ	แปลว่า	สาม,	บทว่า	สตสหสฺสาน ิ

แปลว่า	หนึ่งแสน	นำ	ไปคูณกัน	คือ	๑๐๐,๐๐๐	ĭ	๓	=	๓๐๐,๐๐๐

	 (๓)	สมฺพนฺธสงฺขฺยา	 =	 สังขยาสัมพันธ์กัน	 หมายความว่าศัพท์ที่เป็นสังขยาศัพท์สุดท้าย	 ต้องนำ	ไปคูณ

กับสังขยาศัพท์ข้างหน้าทีละศัพท์	 โดยสังขยาศัพท์สุดท้ายเป็นสังขยาหลัก	 แล้วนำ	ไปคูณกับสังขยาตัวที่อยู่ข้างหน้า	 

ของสังขยาหลักทีละตัว	 	 เช่น	 	 “อฏฺ€สฏฺ€ิสตสหสฺสุพฺเพโธ	 	 คิริราชา”	 ภูเขาสิเนรุ	 สูง	 ๑๖๘,๐๐๐	 	 มาจาก	 “อฏฺ€	 

แปลว่า	แปด,	สฏฺ€ิ	แปลว่า	หกสิบ,	สต	แปลว่า	หนึ่งร้อย,	สหสฺส	แปลว่า	หนึ่งพัน,	อุพฺเพโธ	แปลว่า	สูง”	ในตัวอย่างนี้	 

บทว่า	“สหสฺส”	ซึ่งแปลว่า	“หนึ่งพัน”	นี้	จะต้องไปสัมพันธ์กับศัพท์ข้างหน้าโดยนำ	ไปคูณกันทีละศัพท์	คือ	สหสฺส	ĭ	สต	

=	หนึ่งแสน	(๑,๐๐๐	ĭ	๑๐๐	=	๑๐๐,๐๐๐),	สหสฺส	ĭ	สฏฺ€ิ	=	หกหมื่น	(๑,๐๐๐	ĭ	๖๐	=	๖๐,๐๐๐),	สหสฺส	ĭ	อฏฺ€	 

=	 แปดพัน	 (๑,๐๐๐	 ĭ	 ๘	 =	 ๘,๐๐๐)	 เมื่อรวมกันทั้งหมดจึงแปลว่า	 หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน	 (๑๖๘,๐๐๐)	 

และอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น	 “จตุราสีติสหสฺสานิ”	 แปดหมื่นสี่พัน	 (๘๔,๐๐๐)	 มาจาก	 “จตุ	 แปลว่า	 สี่,	 อสีติ	 แปลว่า	 

แปดสิบ,	สหสฺส	แปลว่า	หนึ่งพัน”	ในตัวอย่างนี้	บทว่า	“สหสฺส”	ซึ่งแปลว่า	“หนึ่งพัน”นี้	จะต้องไปสัมพันธ์กับศัพท์ข้างหน้า	 

คือ	สหสฺส	ĭ	อสีติ	=	แปดหมื่น	(๑,๐๐๐	ĭ	๘๐	=	๘๐,๐๐๐),	สหสฺส	ĭ	จตุ	=	สี่พัน	(๑,๐๐๐	ĭ	๔	=	๔,๐๐๐)	เมื่อรวม

กันแล้วจึงแปลว่า	แปดหมื่นสี่พัน	(๘๔,๐๐๐)	เป็นต้น

	 (๔)	สงฺเกตสงฺขฺยา	=	สังขยาที่ใช้สิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลกเป็นเครื่องสังเกต

	 	 ๔.๑		ใช้อักษรในภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นเครื่องสังเกต	ดังนี้

   กาที  ฏาที  ยการาที นวสงฺขฺยา  ปกาสิตา,

   ปญฺจสงฺขฺยา  ปการาที สุญฺญา  นาม  สรญฺญนา.

อักษรมี	ก	เป็นต้น	อักษรมี	ฏ	เป็นต้น	และอักษรมี	ย	เป็นต้น	ถูกแสดง

ว่าเป็นสังขยาตั้งแต่	๑	-	๙,	อักษรมี	ป	เป็นต้น	ถูกแสดงว่าเป็นสังขยา

ตั้งแต่	๑	-	๕	และสระแปดตัว,	ญ	และ	นอักษร	ถูกแสดงว่าชื่อว่าศูนย์
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ตารางแสดงอักษรที่ใช้เป็นสังเกตสังขยา

 ๑ ๒ ๓ ๔  ๕ ๖ ๗ ๘ ๙    ๐

	 ก	 ข	 ค	 ฆ	 ง	 จ	 ฉ	 ช	 ฌ				 ญ

	 ฏ	 €	 ฑ	 ฒ	 ณ	 ต	 ถ	 ท	 ธ					 น

	 ป	 ผ	 พ	 ภ	 ม	 -	 -	 -	 -	 -

	 ย	 ร	 ล	 ว	 ศ	 ษ	 ส	 ห	 ฬ	 อ	-โอ 

 

	 	 ๔.๒		ใช้สิ่งที่มีปรากฏอยู่โลก	ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	เป็นเครื่องสังเกต	ดังนี้

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑			 เช่น		จนฺท		พระจันทร์,		สุริย		พระอาทิตย์		เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๒			 เช่น		เนตฺต		นัยน์ตา,		หตฺถ		มือ,		ปกฺข		ปักษ์	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๓			 เช่น		อคฺคิ		ไฟ,		กาล		กาลเวลา		เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๔			 เช่น		อณฺณว,	สินฺธุ		มหาสมุทร,		เวท		คัมภีร์พระเวท	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๕			 เช่น		อุสุ		ลูกศร,		ยญฺญ		การบูชายัญ,		ภูต		ธาตุ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๖			 เช่น		รส		รสอาหาร,		อุตุ		ฤดู	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๗			 เช่น		สร		สระน้ำ	,	เสียงดนตรี	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๘			 เช่น		วสุ		วสุเทพ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๙			 เช่น		คห		ดาวนพเคราะห์	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๐			 เช่น		ทิสา		ทิศ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๑			 เช่น		รุทฺท,	สิว		พระศิวะ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๒			 เช่น		ราสิ		ราศี,		มาส		เดือน	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๓			 เช่น		วิสฺส		วิสสเทพ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๔			 เช่น		ภุวน		ภุวนเทพ	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๕			 เช่น		ติถิ		ดิถี	เป็นต้น

	 	 	 สังเกตสังขยาแทนเลข		๑๖			 เช่น		กลา		เสี้ยวของพระจันทร์	เป็นต้น

	 (๕)	อเนกสงฺขฺยา	 =	 สังขยาที่มีจำ	นวนมาก	 	 เช่น	 	 สหสฺสรํสิ	 	 รัศมีหลายพัน,	 	 สตเตโช	 มีเดชหลายร้อย	

เป็นต้น
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๔๑๗. สกนาเมหิ.

 รูปานิ อ.รูป	ท.		ตาสํ  (สงฺขฺยานํ)	แห่งสังขยา	ท.	เหล่านั้น		อนิทฺทิฏฺ€นามเธยฺยานํ อันมีชื่ออันยังไม่ถูกแสดง		

สิชฺฌนฺติ ย่อมสำ	เร็จ		สกนาเมหิ ด้วยชื่อของตน	ท.

	 (รูปสังขยาที่ยังไม่มีชื่อแสดง	ย่อมสำ	เร็จด้วยชื่อของตน)

	 สูตรนี้มีบทเดียว.		เป็น	วิธิสูตร.

ตัวอย่าง:	สตสหสฺสานํ		สตํ		โกฏิ.	 อ.ร้อย	แห่งแสน	ท.	ชื่อว่าโกฏิ.

	 โกฏิสตสหสฺสานํ		สตํ		ปโกฏิ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนโกฏิ	ท.	ชื่อว่าปโกฏิ.

	 ปโกฏิสตสหสฺสานํ		สตํ		โกฏิปฺปโกฏิ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนปโกฏิ	ท.	ชื่อว่าโกฏิปฺปโกฏิ.

	 โกฏิปฺปโกฏิสตสหสฺสานํ		สตํ		นหุตํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนโกฏิปโกฏิ	ท.	ชื่อว่านหุต.

	 นหุตสตสหสฺสานํ		สตํ		นินฺนหุตํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนนหุต	ท.	ชื่อว่านินฺนหุต.

	 นินฺนหุตสตสหสฺสานํ		สตํ		อกฺโขภินี.	 อ.ร้อย	แห่งแสนนินนหุต	ท.	ชื่อว่าอกฺโขภินี.

	 อกฺโขภินีสตสหสฺสานํ		สตํ		พินฺทุ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอักโขภินี	ท.	ชื่อว่าพินฺทุ.

	 พินฺทุสตสหสฺสานํ		สตํ		อพฺพุทํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนพินทุ	ท.	ชื่อว่าอพฺพุท.

	 อพฺพุทสตสหสฺสานํ		สตํ		นิรพฺพุทํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอัพพุทะ	ท.	ชื่อว่านิรพฺพุท.

	 นิรพฺพุทสตสหสฺสานํ		สตํ		อหหํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนนิรัพพุทะ	ท.	ชื่อว่าอหห.

	 อหหสตสหสฺสานํ		สตํ		อพพํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอหหะ	ท.	ชื่อว่าอพพ.

	 อพพสตสหสฺสานํ		สตํ		อฏฏํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอพพะ	ท.	ชื่อว่าอฏฏ.

	 อฏฏสตสหสฺสานํ		สตํ		โสคนฺธิกํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอฏฏะ	ท.	ชื่อว่าโสคนฺธิก.

	 โสคนฺธิกสตสหสฺสานํ		สตํ		อุปฺปลํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนโสคันธิกะ	ท.	ชื่อว่าอุปฺปล.

	 อุปฺปลสตสหสฺสานํ		สตํ		กุมุทํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนอุปปละ	ท.	ชื่อว่ากุมุทํ.

	 กุมุทสตสหสฺสานํ		สตํ		ปุณฺฑรีกํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนกุมุท	ท.	ชื่อว่าปุณฺฑรีก.

	 ปุณฺฑรีกสตสหสฺสานํ		สตํ		ปทุมํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนปุณฑรีกะ	ท.	ชื่อว่าปทุม.

	 ปทุมสตสหสฺสานํ		สตํ		กถานํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนปทุม	ท.	ชื่อว่ากถาน.

	 กถานสตสหสฺสานํ		สตํ		มหากถานํ.	 อ.ร้อย	แห่งแสนกถานะ	ท.	ชื่อว่ามหากถาน.

	 มหากถานสตสหสฺสานํ		สตํ		อสงฺเขฺยยฺยํ.	 อ.ร้อย	แห่งมหากถานะ	ท.	ชื่อว่าอสงฺเขฺยยฺย.
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๔๑๘. ทฺวาทิโต  โก’เนกตฺเถ  จ.

 โก	อ.กปัจจัย	 โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		ทฺวาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	ทฺวิ	เป็นต้น		อเนกตฺเถ  

ในอรรถอเนกสังขยา	 จ ด้วย.

	 (ลง	กปัจจัยหลังจากศัพท์มี	ทฺวิ	เป็นต้นในอรรถอเนกสังขยา)

	 สูตรนี้มี	๔	บท	คือ		ทฺวาทิโต,	โก,	อเนกตฺเถ,	จ.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพทŠ	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย   

รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	คือ	ให้ลง	กปัจจัยในอรรถสกัตถะได้	เช่น		เทฺวเยว		ทฺวิกํ.	สอง	ท.	นั่นแหละ	 

ชื่อว่า	ทฺวิก	(สอง).

วิ.	 เทฺว		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ทฺวิโก,		ราสิ.		(ทฺวิ	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	สอง	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทฺวิก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๒,	หมวดสอง)

วิ.	 เทฺวเยว		ทฺวิกํ.		(ทฺวิ	+	ก)	

	 อ.สอง	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าทฺวิก.	(สอง)

วิ.	 ตีณิ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ติโก,		ราสิ.		(ติ	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	สาม	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าติก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๓,	หมวดสาม)

วิ.	 ตีณิเยว		ติกํ.		(ติ	+	ก)

	 อ.สาม	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าติก.	(สาม)

วิ.	 จตฺตาริ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		จตุกฺโก,		ราสิ.		(จตุ	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	สี่	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าจตุกฺก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๔,	หมวดสี่)

วิ.	 จตฺตาริเยว		จตุกฺกํ.		(จตุ	+	ก)

	 อ.สี่	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าจตุกฺก.	(สี่)

วิ.	 ปญฺจ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ปญฺจโก,		ราสิ.		(ปญฺจ	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	ห้า	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปญฺจก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๕,	หมวดห้า)

วิ.	 ปญฺจเยว		ปญฺจกํ.		(ปญฺจ	+	ก)

	 อ.ห้า	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าปญฺจก.	(ห้า)

วิ.	 ฉ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ฉกฺโก,		ราสิ.		(ฉ	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	หก	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าฉกฺก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๖,	หมวดหก)

วิ.	 ฉเยว		ฉกฺกํ.		(ฉ	+	ก)

	 อ.หก	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าฉกฺก.	(หก)
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วิ.	 สตฺต		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		สตฺตโก,		ราสิ.		(สตฺต	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	เจ็ด	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสตฺตก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๗,	หมวดเจ็ด)

วิ.	 สตฺตเยว		สตฺตกํ.		(สตฺต	+	ก)

	 อ.เจ็ด	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าสตฺตก.	(เจ็ด)

วิ.	 อฏฺ€		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		อฏฺ€โก,		ราสิ.		(อฏฺ€	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	แปด	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าอฏฺ€ก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๘,	หมวดแปด)

วิ.	 อฏฺ€เยว		อฏฺ€กํ.		(อฏฺ€	+	ก)

	 อ.แปด	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าอฏฺ€ก.	(แปด)

วิ.	 นว		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		นวโก,		ราสิ.		(นว	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	เก้า	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่านวก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๙,	หมวดเก้า)

วิ.	 นวเยว		นวกํ.		(นว	+	ก)

	 อ.เก้า	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่านวก.	(เก้า)

วิ.	 ทส		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ทสโก,		ราสิ.		(ทส	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	สิบ	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าทสก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๑๐,	หมวดสิบ)

วิ.	 ทสเยว		ทสกํ.		(ทส	+	ก)

	 อ.สิบ	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าทสก.	(สิบ)

วิ.	 ปณฺราส		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		ปณฺณาสโก,		ราสิ.		(ปณฺณาส	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	ห้าสิบ	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าปณฺณาสก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๕๐,	หมวดห้าสิบ)

วิ.	 ปณฺณาสเยว		ปณฺณาสกํ.		(ปณฺณาส	+	ก)

	 อ.ห้าสิบ	ท.	นั่นเทียว	ชื่อว่าปณฺณาสก.	(สิบ)

วิ.	 สตํ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		สตโก,		ราสิ.		(สต	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	หนึ่งร้อย	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสตก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๑๐๐,	หมวดหนึ่งร้อย) 

วิ.	 สตญฺเญว		สตกํ.		(สต	+	ก)

	 อ.หนึ่งร้อยนั่นเทียว	ชื่อว่าสตก.	(ร้อย)

วิ.	 สหสฺสํ		ปริมาณานิ		เอตสฺสาติ		สหสฺสโก,		ราสิ.		(สหสฺส	+	ก)

	 อ.ปริมาณ	ท.	หนึ่งพัน	แห่งกองนั้น	มีอยู่	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าสหสฺสก,	ได้แก่กอง.	(มีปริมาณ	๑,๐๐๐,	หมวดหนึ่งพัน) 
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วิ.	 สหสฺสญฺเญว		สหสฺสกํ.		(สหสฺส	+	ก)

	 อ.หนึ่งพันนั่นเทียว	ชื่อว่าสหสฺสก.	(พัน)

จบ สังขยาตัทธิต
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๕.๗ อัพยยตัทธิต

 อัพยยตัทธิต	 คือตัทธิตปัจจัยที่ลงท้ายสังขยา	 สุทธนาม	 และสัพพนาม	 รูปสำ	เร็จเป็นนิบาตทั้งหมด	 จึงเรียก

ตัทธิตนี้ว่า	อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว	คือ		กฺขตฺตุํ,	ธา,	ชฺฌํ,	โส,	ถา,	ถํ,	ถตฺตา,	ชฺช,	ชฺชุ	และ	ตนปัจจัย

๔๑๙. เอกาทิโต  สกิสฺส  กฺขตฺตุํ.

 กฺขตฺตุ	ํอ.กฺขตฺตุํปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		เอกาทิโต  (สทฺเทหิ)	จากศัพท์	ท.	มี	เอก	เป็นต้น		

€าเน	ในที่		สกิสฺส	แห่ง	สกึศัพท์.

	 (ลง	กฺขตฺตุํปัจจัยหลังจากศัพท์มี	เอก	เป็นต้น	ในที่แห่ง	สกึศัพท์)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 เอกสฺมึ		วาเร		เอกกฺขตฺตุํ.		(เอก	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	หนึ่ง	ชื่อว่าเอกกฺขตฺตุํ.	(ครั้งหนึ่ง,	วาระหนึ่ง)	

ทำ	ตัวรูป	เอกสฺมึ		วาเร		เอกกฺขตฺตุํ	 ศัพท์เดิมคือ		 =	เอก	+	วาร

	 หลัง	เอก	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 เอก	+	สฺมึ,		วาร	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลัง	วาร	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 เอกสฺมึ,		วาร	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 เอกสฺมึ,		วาร	+	สฺมึ เอ	=	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 เอกสฺมึ,		วารฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เอกสฺมึ,		วารฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เอกสฺมึ,		วาเร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 (ภุญฺชติ	ย่อมกิน)		เอกสฺมึ		วาเร	ในวาระหนึ่ง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	กฺขตฺตุํปัจจัย	หลังจากสังขยา	 เอกสฺมึ		วาเร		กฺขตฺตุํ	 =	เอกาทิโต	สกิสฺส	กฺขตฺตุํ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 เอก	+	สฺมึ,	วาร	+	สฺมึ,	กฺขตฺตุํ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 เอก		วาร		กฺขตฺตุํ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วารศัพท์		 เอก		วาร		กฺขตฺตุํ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	เอกกฺขตฺตุํ	เป็นนาม	 เอกกฺขตฺตุํ	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	เอกกฺขตฺตุํ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 เอกกฺขตฺตุํ	+	สิ	 =	ลิงฺคตเถ	ป€มา.
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	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 เอกกฺขตฺตุํ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		เอกกฺขตฺตุํ.	(ครั้งหนึ่ง,	วาระหนึ่ง)

วิ.	 ทฺวีสุ		วาเรสุ		ทฺวิกฺขตฺตุํ.		(ทฺวิ	+	กฺขตฺตุํ)	

	 ในวาระ	ท.	สอง	ชื่อว่าทฺวิกฺขตฺตุํ.	(สองครั้ง)

วิ.	 ตีสุ		วาเรสุ		ติกฺขตฺตุํ.		(ติ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	สาม	ชื่อว่าติกฺขตฺตุํ.	(สามครั้ง)

วิ.	 จตูสุ		วาเรสุ		จตุกฺขตฺตุํ.		(จตุ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	สี่	ชื่อว่าจตุกฺขตฺตุํ.	(สี่ครั้ง)

วิ.	 ปญฺจสุ		วาเรสุ		ปญฺจกฺขตฺตุํ.		(ปญฺจ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	ห้า	ชื่อว่าปญฺจกฺขตฺตํ.	(ห้าครั้ง)

วิ.	 ฉสุ		วาเรสุ		ฉกฺขตฺตุํ.		(ฉ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	หก	ชื่อว่าฉกฺขตฺตุํ.	(หกครั้ง)

วิ.	 สตฺตสุ		วาเรสุ		สตฺตกฺขตฺตุํ.		(สตฺต	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	เจ็ด	ชื่อว่าสตฺตกฺขตฺตุํ.	(เจ็ดครั้ง)

วิ.	 อฏฺ€สุ		วาเรสุ		อฏฺ€กฺขตฺตุํ.		(อฏฺ€	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	แปด	ชื่อว่าอฏฺ€กฺขตฺตุํ.	(แปดครั้ง)

วิ.	 นวสุ		วาเรสุ		นวกฺขตฺตุํ.		(นว	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	เก้า	ชื่อว่านวกฺขตฺตุํ.	(เก้าครั้ง)

วิ.	 ทสสุ		วาเรสุ		ทสกฺขตฺตุํ.		(ทส	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	สิบ	ชื่อว่าทสกฺขตฺตุํ.	(สิบครั้ง)

วิ.	 สตสฺมึ		วาเรสุ		สตกฺขตฺตุํ.		(สต	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	หนึ่งร้อย	ชื่อว่าสตกฺขตฺตุํ.	(ร้อยครั้ง)

วิ.	 สหสฺสมฺหิ		วาเรสุ		สหสฺสกฺขตฺตุํ.		(สหสฺส	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	หนึ่งพัน	ชื่อว่าสหสฺสกฺขตฺตํ.	(พันครั้ง)

วิ.	 พหูสุ		วาเรสุ		พหุกฺขตฺตุํ.		(พหุ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	มาก	ชื่อว่าพหุกฺขตฺตุํ.	(มากครั้ง)
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วิ.	 กติสุ		วาเรสุ		กติกฺขตฺตุํ.		(กติ	+	กฺขตฺตุํ)

	 ในวาระ	ท.	เท่าไร	ชื่อว่ากติกฺขตฺตุํ.	(กี่ครั้ง)

๔๒๐. วิภาเค  ธา  จ.

 ธา	อ.ธาปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		เอกาทิสงฺขฺยาโต	จากสังขยามี	เอก	เป็นต้น		วิภาเค	ใน

อรรถวิภาคะ	(ส่วนอันถูกจำ	แนก).

	 (ลง	ธาปัจจัยหลังจากสังขยามี	เอก	เป็นต้น	ในอรรถวิภาคะ)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  จศัพท์	:	มีอรรถ	อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมการลง	ชฺฌํปัจจัย	หลังจาก	

เอก	และ	ทฺวิศัพท์	และลง	โสปัจจัย	หลังจากศัพท์มี	สุตฺต	เป็นต้น.

วิ.	 เอเกน		วิภาเคน		เอกธา.		(เอก	+	ธา)

	 โดยส่วน	หนึ่ง	ชื่อว่าเอกธา.	(โดยส่วนเดียว)

วิ.	 ทฺวีหิ		วิภาเคหิ		ทฺวิธา,		ทุธา.	(ทฺวิ	+	ธา)	(แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	=	อปิศัพท์ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ)

	 โดยส่วน	ท.	สอง	ชื่อว่าทฺวิธา,		ทุธา.	(โดยสองส่วน)

วิ.	 ทฺวีหิ		วิภาเคหิ		เทฺวธา.	(ทฺวิ	+	ธา)	(แปลง	อิ	เป็น	เอ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)	

	 โดยส่วน	ท.	สอง	ชื่อว่าเทฺวธา.	(โดยสองส่วน)

ทำ	ตัวรูป	ทฺวีหิ		วิภาเคหิ		ทุธา	 ศัพท์เดิมคือ		 =	ทฺวิ	+	วิภาค

	 หลัง	ทฺวิ	ลง	หิตติยาวิภัตติ	 ทฺวิ	+	หิ,		วิภาค	 =	วิเสสเน	จ.

	 แยกพยัญชนะ	วฺ	ออกจากสระ	อิ	 ทฺวฺ		อิ	+	หิ,		วิภาค	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะหิวิภัตติ	ทีฆะ	อิ	เป็น	อี	 ทฺวฺ		อิ	 	อี	+	หิ,		วิภาค	 =	สุนํหิสุ	จ.

	 นำ	พยัญชนะ	วฺ	ไปประกอบกับสระ	อ	ี ทฺวีหิ,		วิภาค	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	วิภาค	ลง	หิตติยาวิภัตติ	 ทฺวีหิ,		วิภาค	+	หิ	 =	วิเสสเน	จ.

	 แยกพยัญชนะ	คฺ	ออกจากสระ	อ	 ทฺวีหิ,		วิภาคฺ		อ	+	หิ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 เพราะหิวิภัตติ	แปลง	อ	เป็น	เอ	 ทฺวีหิ,		วิภาคฺ		อ	 	เอ	+	หิ	 =	สุหิสฺวกาโร	เอ.

	 นำ	พยัญชนะ	คฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 ทฺวีหิ,		วิภาเคหิ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 วิภาเคหิ	โดยส่วน	ท.		ทฺวีหิ	สอง		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ธาปัจจัย	หลังจากสังขยา	 ทฺวีหิ		ธา		วิภาเคหิ,			 =	วิภาเค	ธา	จ.
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	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ทฺวิ	+	หิ,		ธา,		วิภาค	+	หิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ทฺวิ		ธา		วิภาค	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	วิภาคศัพท์	 ทฺวิ		ธา		วิภาค	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะธาปัจจัย	แปลง	ทฺวิ	เป็น	ทุ	 ทฺวิ	 	ทุ		ธา	 =	อปิศัพท์ใน	ติเย	ทุตาปิ	จ.

	 ตั้ง	ทุธา	เป็นนาม	 ทุธา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ทุธา	ลง	หิตติยาวิภัตติ	 ทุธา	+	หิ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	หิวิภัตติ	 ทุธา	+	หิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ทุธา.	(โดยสองส่วน,	สองอย่าง)

วิ.	 ตีหิ		วิภาเคหิ		ติธา,		เตธา		วา.		(ติ	+	ธา)	(แปลง	อิ	เป็น	เอ	=	เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ)

	 โดยส่วน	ท.	สาม	ชื่อว่าติธา,	เตธา.	(โดยสามส่วน)

วิ.	 จตูหิ		วิภาเคหิ		จตุทฺธา.		(จตุ	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	สี่	ชื่อว่าจตุทฺธา.	(โดยสี่ส่วน)

วิ.	 ปญฺจหิ		วิภาเคหิ		ปญฺจธา.		(ปญฺจ	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	ห้า	ชื่อว่าปญฺจธา.	(โดยห้าส่วน)

วิ.	 ฉหิ		วิภาเคหิ		ฉทฺธา.		(ฉ	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	หก	ชื่อว่าฉทฺธา.	(โดยหกส่วน)

วิ.	 สตฺตหิ		วิภาเคหิ		สตฺตธา.		(สตฺต	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	เจ็ด	ชื่อว่าสตฺตธา.	(โดยเจ็ดส่วน)

วิ.	 อฏฺ€หิ		วิภาเคหิ		อฏฺ€ธา.		(อฏฺ€	+	ธา)	

	 โดยส่วน	ท.	แปด	ชื่อว่าอฏฺ€ธา.	(โดยส่วนแปด)

วิ.	 นวหิ		วิภาเคหิ		นวธา.		(นว	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	เก้า	ชื่อว่านวธา.	(โดยส่วนเก้า)

วิ.	 ทสหิ		วิภาเคหิ		ทสธา.		(ทส	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	สิบ	ชื่อว่าทสธา.	(โดยส่วนสิบ)

วิ.	 สเตน		วิภาเคหิ		สตธา.		(สต	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	หนึ่งร้อย	ชื่อว่าสตธา.	(โดยหนึ่งร้อยส่วน)
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วิ.	 สหสฺเสน		วิภาเคหิ		สหสฺสธา.		(สหสฺส	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	หนึ่งพัน	ชื่อว่าสหสฺสธา.	(โดยส่วนหนึ่งพัน)

วิ.	 กตีหิ		วิภาเคหิ		กติธา.		(กติ	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	เท่าไร	ชื่อว่ากติธา.	(โดยกี่ส่วน)

วิ.	 พหูหิ		วิภาเคหิ		พหุธา.		(พหุ	+	ธา)

	 โดยส่วน	ท.	มาก	ชื่อว่าพหุธา.	(โดยหลายส่วน)

อรรถของ	ธาปัจจัย

 ธา  วิภาเค  ปกาเร  จา- กาเร  อสฺสตฺถิยมฺปิ  จ.  

ธาปัจจัย	ลงในอรรถวิภาคะ	(ส่วน,	การจำ	แนก),	ปการะ	(ประการ),		 

อาการะ	(อย่าง),		อัสสัตถิ	(มี...อย่าง)

วิ.	 เอกธา		กโรตีติ		เอกชฺฌํ.		(เอก	+	ชฺฌํ)		 (ลง	ชฺฌํปัจจัย	=	จศัพท์ใน	วิภาเค	ธา	จ)

	 ย่อมกระทำ		โดยส่วนเดียว	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเอกชฺฌํ.	(โดยส่วนเดียว)

วิ.	 ทฺวิธา		กโรตีติ		เทฺวชฺฌํ.		(ทฺวิ	+	ชฺฌํ)	(แปลง	อิ	เป็น	เอ	=	เตสุ	วุทฺธิฯ)

	 ย่อมกระทำ		โดยสองส่วน	เพราะเหตุนั้น	ชื่อว่าเทฺวชฺฌํ.	(โดยสองส่วน)

วิ.	 สุตฺเตน		วิภาเคน		สุตฺตโส.		(สุตฺต	+	โส)			(ลง	โสปัจจัย	=	จศัพท์ใน	วิภาเค	ธา	จ)

	 โดยการจำ	แนก	โดยสูตร	(มาติกา)	ชื่อว่าสุตฺตโส.	(โดยการจำ	แนกโดยสูตร,	โดยการจำ	แนกโดยมาติกา)

วิ.	 พฺยญฺชเนน		วิภาเคน		พฺยญฺชนโส.		(พฺยญฺชน	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยพยัญชนะ	ชื่อว่าพฺยญฺชนโส.	(โดยการจำ	แนกโดยพยัญชนะ)

วิ.	 ปเทน		วิภาเคน		ปทโส.		(ปท	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยบท	ชื่อว่าปทโส.	(โดยการจำ	แนกโดยบท)

วิ.	 อตฺเถน		วิภาเคน		อตฺถโส.		(อตฺถ	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยอรรถ	ชื่อว่าอตฺถโส.	(โดยการจำ	แนกโดยอรรถ)

วิ.	 พหุนา		วิภาเคน		พหุโส.		(พหุ	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยมาก	ชื่อว่าพหุโส.	(โดยส่วนมาก)
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วิ.	 สพฺพากาเรน		สพฺพโส.		(สพฺพ	+	โส)

	 โดยอาการทั้งปวง	ชื่อว่าสพฺพโส.	(โดยอาการทั้งปวง)

วิ.	 อุปาเยน		วิภาเคน		อุปายโส.		(อุปาย	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยอุบาย	ชื่อว่าอุปายโส.	(โดยการจำ	แนกโดยอุบาย)

วิ.	 เหตุนา		วิภาเคน		เหตุโส.		(เหตุ	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยเหตุ	ชื่อว่าเหตุโส.	(โดยการจำ	แนกโดยเหตุ)

วิ.	 €าเนน		วิภาเคน		€านโส.		(€าน	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยฐานะ	ชื่อว่า€านโส.	(โดยการจำ	แนกโดยฐานะ,	โดยการจำ	แนกโดยเหตุ)

วิ.	 โยนิยา		วิภาเคน		โยนิโส.		(โยนิ	+	โส)

	 โดยการจำ	แนก	โดยแยบคาย	ชื่อว่าโยนิโส.	(โดยการจำ	แนกโดยแยบคาย)

๔๒๑. สพฺพนาเมหิ  ปการ-วจเน  ตุ  ถา.

 ถา	อ.ถาปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		สพฺพนาเมห	ิจากสัพพนาม	ท.		ปการวจเน	ในที่กล่าว 

อรรถปการะ	(ประการ)		ต	ุด้วย.

	 (ลง	ถาปัจจัยหลังจากสัพพนามในที่กล่าวอรรถปการะ)

	 สูตรนี้มี	๔	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.  ตุศัพท์	:	มีอรรถ		อวุตฺตสมุจฺจย	รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสูตร	

คือ	ให้ลง	ถตฺตาปัจจัยในอรรถปการะ	เช่น		ยถตฺตา	(ย	+	ถตฺตา)	โดยประการใด	เป็นต้น.

วิ.	 โส		ปกาโร		ตถา.		(ต	+	ถา)

	 อ.ประการนั้น	ชื่อว่าตถา.	(ประการนั้น)

วิ.	 ตํ		ปการํ		ตถา.		(ต	+	ถา)

	 ซึ่งประการนั้น	ชื่อว่าตถา.	(ซึ่งประการนั้น)

วิ.	 เตน		ปกาเรน		ตถา.		(ต	+	ถา)

	 โดยประการนั้น	ชื่อว่าตถา.	(โดยประการนั้น)

วิ.	 เยน		ปกาเรน		ยถา.		(ย	+	ถา)

	 โดยประการใด	ชื่อว่ายถา.	(โดยประการใด)
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ทำ	ตัวรูป	เตน		ปกาเรน		ตถา	 ศัพท์เดิมคือ		 =	ต	+	ปการ

	 หลัง	ต	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ต	+	นา,		ปการ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ต	+	นา	 	เอน,	ปการ	=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เตน,		ปการ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปการ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 เตน,		ปการ	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 เตน,		ปการ	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 เตน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เตน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เตน,		ปกาเรน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เตน		ปกาเรน	โดยประการนั้น		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ถาปัจจัย	ในอรรถ	“ปการะ”	 เตน		ถา		ปกาเรน		 =	สพฺพนาเมหิ	ปการวจเน	ตุ	ถา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ต	+	นา,		ถา,		ปการ	+	นา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ตถา		ปการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปการศัพท์	 ตถา		ปการ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ตถา	เป็นนาม	 ตถา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ตถา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ตถา	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	นาวิภัตติ	 ตถา	+	นา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตถา.	(โดยประการนั้น)

ทำ	ตัวรูป	เยน		ปกาเรน		ยถา	 ศัพท์เดิมคือ		 =	ย	+	ปการ

	 หลัง	ย	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ย	+	นา,		ปการ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ย	+	นา	 	เอน,	ปการ		=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ยฺ	ออกจากสระ	อ	 ยฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ยฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ยฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เยน,		ปการ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปการ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 เยน,		ปการ	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.
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	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 เยน,		ปการ	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 เยน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เยน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เยน,		ปกาเรน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เยน		ปกาเรน	โดยประการใด		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ถาปัจจัย	ในอรรถ	“ปการะ”	 เยน		ถา		ปกาเรน		 =	สพฺพนาเมหิ	ปการวจเน	ตุ	ถา.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ย	+	นา,		ถา,		ปการ	+	นา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ยถา		ปการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปการศัพท์	 ยถา		ปการ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ยถา	เป็นนาม	 ยถา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ยถา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ยถา	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	นาวิภัตติ	 ยถา	+	นา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ยถา.	(โดยประการใด)

วิ.	 สพฺเพน		ปกาเรน		สพฺพถา.		(สพฺพ	+	ถา)	

	 โดยประการทั้งปวง	ชื่อว่าสพฺพถา.	(โดยประการทั้งปวง)

วิ.	 อญฺเญน		ปกาเรน		อญฺญถา.		(อญฺญ	+	ถา)

	 โดยประการอื่น	ชื่อว่าอญฺญถา.	(โดยประการอื่น)

วิ.	 อิตเรน		ปกาเรน		อิตรถา.		(อิตร	+	ถา)		

	 โดยประการนอกนี้	ชื่อว่าอิตรถา.	(โดยประการนอกนี้)

วิ.	 อุภเยน		ปกาเรน		อุภยถา.		(อุภย	+	ถา)

	 โดยประการทั้งสอง	ชื่อว่าอุภยถา.	(โดยประการทั้งสอง)

วิ.	 เตน		ปกาเรน		ตถตฺตา.		(ต	+	ถตฺตา)	(ลง	ถตฺตาปัจจัย	=	ตุศัพท์ใน	สพฺพนาเมหิ	ปการวจเน	ตุ	ถา)

	 โดยประการนั้น	ชื่อว่าตถตฺตา.	(โดยประการนั้น)
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ทำ	ตัวรูป	เตน		ปกาเรน		ตถตฺตา	 ศัพท์เดิมคือ		 =	ต	+	ปการ

	 หลัง	ต	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ต	+	นา,		ปการ	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ต	+	นา	 	เอน,	ปการ	=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	ตฺ	ออกจากสระ	อ	 ตฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 ตฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	ตฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เตน,		ปการ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปการ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 เตน,		ปการ	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 เตน,		ปการ	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 เตน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เตน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เตน,		ปกาเรน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เตน		ปกาเรน	โดยประการนั้น		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ถตฺตาปัจจัย	ในอรรถ	“ปการะ”	 เตน		ถตฺตา		ปกาเรน		 =	ตุศัพท์ใน	สพฺพนาเมหิ	ปการฯ

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ต	+	นา,		ถตฺตา,		ปการ	+	นา	=	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 ตถตฺตา		ปการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปการศัพท์	 ตถตฺตา		ปการ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 ตั้ง	ตถตฺตา	เป็นนาม	 ตถตฺตา	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	ตถตฺตา	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 ตถตฺตา	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	นาวิภัตติ	 ตถตฺตา	+	นา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		ตถตฺตา.	(โดยประการนั้น)

วิ.	 เยน		ปกาเรน		ยถตฺตา.		(ย	+	ถตฺตา)

	 โดยประการใด	ชื่อว่ายถตฺตา.	(โดยประการใด)

วิ.	 อญฺเญน		ปกาเรน		อญฺญถตฺตา.		(อญฺญ	+	ถตฺตา)

	 โดยประการอื่น	ชื่อว่าอญฺญถตฺตา.	(โดยประการอื่น)
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๔๒๒. กิ’มิเมหิ  ถํ.

 ถํ	อ.ถํปัจจัย		โหติ	ย่อมลง		ปรํ	ในเบื้องหลัง		กิมิเมห	ิจาก	กึศัพท์	และอิมศัพท์	ท.		ปการวจเน	ในที่กล่าว

อรรถปการะ	(ประการ).

	 (ลง	ถํปัจจัยหลังจาก	กึศัพท์และ	อิมศัพท์	ในที่กล่าวอรรถปการะ)

	 สูตรนี้มี	๒	บท.		เป็น	ปัจจยวิธิสูตร.

วิ.	 โก		ปกาโร		กถํ.		(กึ	+	ถํ)

	 อ.ประการไร	ชื่อว่ากถํ.	(ประการไร,	อย่างไร)

วิ.	 กํ		ปการํ		กถํ.		(กึ	+	ถํ)

	 ซึ่งประการไร	ชื่อว่ากถํ.	(ซึ่งประการไร,	อย่างไร)

วิ.	 เกน		ปกาเรน		กถํ.		(กึ	+	ถํ)

	 โดยประการไร	ชื่อว่ากถํ.	(โดยประการไร,	อย่างไร)

ทำ	ตัวรูป	เกน		ปกาเรน		กถํ	 ศัพท์เดิมคือ		 =	กึ	+	ปการ

	 หลัง	กึ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 กึ	+	นา,		ปการ	 =	วิเสสเน	จ.

	 เพราะนาวิภัตติ	แปลง	กึ	เป็น	ก	 กึ	 	ก	+	นา,		ปการ	 =	เสเสสุ	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 ก	+	นา	 	เอน,	ปการ		=	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	กฺ	ออกจากสระ	อ	 กฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 กฺ		อ	+	เอน,		ปการ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	กฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เกน,		ปการ	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 หลัง	ปการ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 เกน,		ปการ	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	นา	เป็น	เอน	 เกน,		ปการ	+	นา	 	เอน	 =	อโต	เนน.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 เกน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 เกน,		ปการฺ		อ	+	เอน	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 เกน,		ปกาเรน	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 เกน		ปกาเรน	โดยประการไร		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ถํปัจจัย	ในอรรถ	“ปการะ”	 เกน		ถํ		ปกาเรน		 =	กิมิเมหิ	ถํ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 ก	+	นา,		ถํ,		ปการ	+	นา	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.
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	 เป็นปกติ	 	 กึ		ถํ		ปการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ปการศัพท์	 กึ		ถํ		ปการ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะถํปัจจัย	แปลง	กึ	เป็น	ก	 กึ	 	ก		ถํ	 =	จศัพท์ใน	กิสฺส	ก	เว	จ.

	 ตั้ง	กถํ	เป็นนาม	 กถํ		 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	กถํ	ลง	นาตติยาวิภัตติ	 กถํ	+	นา	 =	วิเสสเน	จ.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	นาวิภัตติ	 กถํ	+	นา	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		กถํ.	(โดยประการไร,	อย่างไร)

วิ.	 อยํ		ปกาโร		อิตฺถํ.		(อิม	+	ถํ)

	 อ.ประการนี้	ชื่อว่าอิตฺถํ.	(ประการนี้)

วิ.	 อิมํ		ปการํ		อิตฺถํ.		(อิม	+	ถํ)

	 ซึ่งประการนี้	ชื่อว่าอิตฺถํ.	(ซึ่งประการนี้)

วิ.	 อเนน		ปกาเรน		อิตฺถํ.		(อิม	+	ถํ)

	 โดยประการนี้	ชื่อว่าอิตฺถํ.	(โดยประการนี้)

ทำ	ตัวรูป	อยํ		ปกาโร		อิตฺถ	ํ ศัพท์เดิมคือ		 =	อิม	+	ปการ

	 หลัง	อิม	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิม	+	สิ,		ปการ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 เพราะสิวิภัตติ	แปลง	อิม	เป็น	อยํ	 อิม	 	อยํ	+	สิ,		ปการ	=	อนปุํสกสฺสายํ	สิมฺหิ.

	 ลบ	สิวิภัตติ	 	 อยํ	+	สิ,		ปการ	 =	เสสโต	โลปํ	คสิปิ.

	 หลัง	ปการ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อยํ,		ปการ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สิ	เป็น	โอ	 อยํ,		ปการ	+	สิ	 	โอ	=	โส.

	 แยกพยัญชนะ	รฺ	ออกจากสระ	อ	 อยํ,		ปการฺ		อ	+	โอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อยํ,		ปการฺ		อ	+	โอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	รฺ	ไปประกอบกับสระ	โอ	 อยํ,		ปกาโร	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อยํ		ปกาโร	อ.ประการนี้		อิติ		อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ถํปัจจัย	ในอรรถ	“ปการะ”	 อยํ		ถํ		ปกาโร		 =	กิมิเมหิ	ถํ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อิม	+	สิ,		ถํ,		ปการ	+	สิ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อิม		ถํ		ปการ	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.
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	 ลบ	ปการศัพท์	 อิม		ถํ		ปการ	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 เพราะถํปัจจัย	แปลง	อิม	เป็น	อิ	 อิม	 	อิ,		ถํ	 =	อิมสฺสิ	ถํทานิหโตเถสุ	จ.

	 ตฺ	อสทิสเทวภาวะ	 อิ		ตฺ-ถํ	 =	วคฺเค	โฆสาโฆสานํ	ตติยป€มา.

	 ตั้ง	อิตฺถํ	เป็นนาม	 อิตฺถํ		 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อิตฺถํ	ลง	สิปฐมาวิภัตติ	 อิตฺถํ	+	สิ	 =	ลิงฺคตฺเถ	ป€มา.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สิวิภัตติ	 อิตฺถํ	+	สิ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อิตฺถ.ํ	(ประการนี้)

๔๒๓. ย’ทนุปปนฺนา  นิปาตนา  สิชฺฌนฺติ.

 เย  สทฺทา	อ.ศัพท์	ท.	เหล่าใด		อนุปปนฺนา	ยังไม่สมบูรณ์	(ไม่สามารถสำ	เร็จรูป),		เต  สทฺทา	อ.ศัพท์	ท. 

เหล่านั้น		สิชฺฌนฺต	ิย่อมสำ	เร็จ		นิปาตนา	ด้วยนิปาตนสูตรเป็นเครื่องให้สำ	เร็จ.

	 (ศัพท์ที่ยังไม่สำ	เร็จตัวรูป	ย่อมสำ	เร็จด้วยนิปาตนสูตรนี้)

	 สูตรนี้มี	๓	บท.		เป็น	มหาสูตร	หรือ	มหาวิสยสูตร	สูตรที่มีหน้าที่มาก.	

	 สูตรว่า	“ย’ทนุปปนฺนา		นิปาตนา		สิชฺฌนฺติ”	นี้	เป็นมหาสูตร	มีหน้าที่ในการให้สำ	เร็จรูปหลายวิธี	สูตรนี้ใช้

ในตัทธิต	วิธีที่ทำ	เกี่ยวกับการแปลง	การลบ	และการลงปัจจัยเป็นต้น	เช่น	

	 (๑)	 อักษร		เช่น		รตนํ	เป็น	รตฺนํ,		เจติยานิ	เป็น	เจตฺยานิ,		ขตฺติยา	เป็น	ขตฺยา,		สิเนโห	เป็น	เสฺนโห,		

กิเลโส	เป็น	เกฺลโส	และ	กิริยา	เป็น	กฺริยา	เป็นต้น.

	 (๒)		บท		เช่น	สเกหิ	เป็น	สุวเกหิ,		สามี	เป็น	สุวามี	และ	สตฺโต	เป็น	สตฺตโว	เป็นต้น.

	 (๓)	 พยัญชนะ		เช่น		ทีฆายุ	เป็น	ทีฆาวุ	เป็นต้น.

วิ.	 นิปาตียนฺติ		เอเตนาติ		นิปาตนํ.		(นิ	+	ปต		คติยํ	ในการไป-ถึง-บรรลุ	+	เณ	+	ยุ)

	 อ.ศัพท์	 ท.อันยังไม่สำ	เร็จรูป	 ย่อมถูกให้สำ	เร็จ	 ด้วยสูตรนี้	 เพราะเหตุนั้น	 อ.สูตรนี้	 ชื่อว่านิปาตน.	 (สูตรอันเป็น

เครื่องให้สำ	เร็จรูป)

วิ.	 วาจาเอว		ปโถ		พฺยปฺปโถ.		(วาจา	+	ปถ)	(อวธารณกัมมธารยสมาส)	(แปลง	วาจา	เป็น	พฺย	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.วาจานั่นเทียว	เป็นทาง	ชื่อว่าพฺยปฺปถ.	(ทางคือคำ	พูด)	

วิ.	 อิมสฺมึ		กาเล		อชฺช.		(อิม	+	ชฺช)

	 ในกาลนี้	ชื่อว่าอชฺช.	(ในกาลนี้)	
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วิ.	 อิมสฺมึ		ทิวเส		อชฺช.		(อิม	+	ชฺช)

	 ในวันนี้	ชื่อว่าอชฺช.	(ในวันนี้)

ทำ	ตัวรูป	อิมสฺมึ		ทิวเส		อชฺช	 ศัพท์เดิมคือ		 =	อิม	+	ทิวส

	 หลัง	อิม	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 อิม	+	สฺมึ,		ทิวส	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลัง	ทิวส	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 อิมสฺมึ,		ทิวส	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากอการันต์	แปลง	สฺมึ	เป็น	เอ	 อิมสฺมึ,		ทิวส	+	สฺมึ	 	เอ	 =	สฺมาสฺมึนํ	วา.

	 แยกพยัญชนะ	สฺ	ออกจากสระ	อ	 อิมสฺมึ,		ทิวสฺ		อ	+	เอ	 =	ปุพฺพมโธ€ิตมสฺสรํ	สเรน	วิโยชเย.

	 ลบสระหน้า	เพราะสระหลัง	ๆ	เป็นปกติ	 อิมสฺมึ,		ทิวสฺ		อ	+	เอ	 =	สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิฯ

	 นำ	พยัญชนะ	สฺ	ไปประกอบกับสระ	เอ	 อิมสฺมึ,		ทิวเส	 =	นเย	ปรํ	ยุตฺเต.

	 อิมสฺมึ		ทิวเส	ในวันนี้		อิติ	อตฺเถ	ในอรรถนี้

	 ลง	ชฺชปัจจัย	ในอรรถ	“กาลสัตตมี”	 อิมสฺมึ		ชฺช		ทิวเส	 =	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนา	สิชฺฌนฺติ.

	 ลบวิภัตติทั้งหลาย	 อิม	+	สฺมึ,		ชฺช,		ทิวส	+	สฺมึ	 =	เตสํ	วิภตฺติโย	โลปา	จ.

	 เป็นปกติ	 	 อิม		ชฺช		ทิวส	 =	ปกติ	จสฺส	สรนฺตสฺส.

	 ลบ	ทิวสศัพท์		 อิม		ชฺช		ทิวส	 =	วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค.

	 แปลง	อิม	เป็น	อ	 อิม	 	อ,		ชฺช	 =	ยทนุปปนฺนา	นิปาตนาฯ

	 ตั้ง	อชฺช	เป็นนาม	 อชฺช	 =	ตทฺธิตสมาสกิตกา	นามํวาฯ

	 หลัง	อชฺช	ลง	สฺมึสัตตมีวิภัตติ	 อชฺช	+	สฺมึ	 =	โอกาเส	สตฺตมี.

	 หลังจากนิบาต	ลบ	สฺมึวิภัตติ	 อชฺช	+	สฺมึ	 =	สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ	จ.

	 	 สำ	เร็จรูปเป็น		อชฺช.	(ในวันนี้)	

วิ.	 สมาเน		กาเล		สชฺชุ.		(สมาน	+	ชฺชุ)

	 ในกาลเหมือนกัน	ชื่อว่าสชฺชุ.	(ในการเหมือนกัน)

วิ.	 อปรสฺมึ		ทิวเส		อปรชฺชุ.		(อปร	+	ชฺชุ)

	 ในวันอื่น	ชื่อว่าอปรชฺชุ.	(ในวันอื่น,	วันมะรืน)

วิ.	 อชฺช		ภวํ		อชฺชตนํ,		อารมฺมณํ.		(อชฺช	+	ตน)

	 อ.อารมณ์	อันมีอยู่	ในวันนี้	ชื่อว่าอชฺชตน.	(อันมีอยู่ในวันนี้)
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วิ.	 อชฺช		ภวา		อชฺชตนี,		กฺริยา		(อชฺช	+	ตน	+	อี)

	 อ.กิริยา	อันมีแล้ว	ในวันนี้	ชื่อว่าอชฺชตนี.	(กิริยาอันมีในวันนี้)

วิ.	 เสฺว		ภวํ		สฺวาตนํ,		ภตฺตํ.		(เสฺว	+	ตน)	(แปลง	เอ	เป็น	อา	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.ภัตร	อันมีอยู่	ในวันพรุ่งนี้	ชื่อว่าสฺวาตน.	(อันมีอยู่ในวันพรุ่งนี้)

วิ.	 ปุรา		ภวํ		ปุราตนํ,		อารมฺมณํ.		(ปุรา	+	ตน)	

	 อ.อารมณ์	อันมีอยู่	ในกาลก่อน	ชื่อว่าปุราตน.	(อันมีอยู่ในกาลก่อน)

วิ.	 หิยฺโย		ภวํ		หิยฺยตฺตนํ,		อารมฺมณํ.		(หิยฺโย	+	ตน)	(ซ้อน	ตฺ,	แปลง	โอ	เป็น	อ	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.อารมณ์	อันมีอยู่	ในเมื่อวาน	ชื่อว่าหิยฺยตฺตน.	(อันมีอยู่ในเมื่อวาน)

วิ.	 หิยฺโย		ภวา		หิยฺยตฺตนี,		กฺริยา.	(หิยฺโย	+	ตน	+	อี)	(ซ้อน	ตฺ,	แปลง	โอ	เป็น	อ	=	ยทนุปปนฺนาฯ)

	 อ.กิริยา	อันมีอยู่	ในเมื่อวาน	ชื่อว่าหิยฺยตฺตนี.	(อันมีอยู่ในเมื่อวาน)	(ลง	อีปัจจัย	=	นทาทิโตฯ)

จบ อัพยยตัทธิต

คาถาสรุป	ตัทธิต	๓	ประการ

 สามญฺญวุตฺติภาวตฺถา-   พฺยยโต  ตทฺธิตํ  ติธา

 ตตฺราทิ  จตุธาปจฺจา-   เนกตฺถสฺสตฺถิสงฺขฺยโต.

ตัทธิต	 มี	 ๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 สามัญญวุตติตัทธิต	 (๒)	 ภาวตัทธิต	 	  

และ	 (๓)	 อัพยยตัทธิต,	 สามัญญวุตติตัทธิตมี	 ๔	 อย่าง	 คือ	 (๑)	

อปัจจตัทธิต	(๒)	อเนกัตถตัทธิต	(วิเสสตัทธิตนับเข้าในอเนกัตถตัทธิต)	

(๓)	อัสสัตถิตัทธิต		และ	(๔)	สังขยาตัทธิต	

จบ ตัทธิต กัณฑ์ที่ ๕ 



แบบฝึกหัดในตัทธิตกัณฑ์

------------

๑.	 คำ	ว่า	ตัทธิต	หมายความว่าอย่างไร?	มีกี่ประเภท?	อะไรบ้าง?

๒.	 ศัพท์ประเภทไหนบ้าง?	ที่สามารถนำ	มาทำ	เป็นตัทธิตได้	จงแสดงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๓.	 ตัทธิตมีกี่ประเภท?	อะไรบ้าง?	จงชี้แจง

๔.	 จงแปลสูตรว่า	“วุทฺธาทิสรสฺส	วาสํโยคนฺตสฺส	สเณ	จ”	และจศัพท์ในสูตรนี้มีอรรถอะไร?	จงอธิบาย

๕.	 จงแปลสูตรว่า	“เตสุ	วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา	จ”	พร้อมยกตัวอย่างประกอบคำ	แปลของสูตรด้วย

๖.		 บทว่า	“อาภิธมฺมิโก,	สารีริกํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๗.	 บทว่า	“สนฺทิฏฺ€ิโก,	อารญฺญิโก”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๘.	 บทว่า	“อสงฺขาริกํ,	เจตสิกํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๙.	 บทว่า	“กาสาวํ,	ชานปโท”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๐.	 บทว่า	“มตฺเตยฺยํ,	ทกฺขิเณยฺโย”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๑.	 บทว่า	“ปจฺฉิโม,	มชฺฌิมา”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๒.	 บทว่า	“สามญฺญํ”	เป็นตัทธิตอะไรได้บ้าง?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๓.	 บทว่า	“ชนตา,		ธูมายิตฺตตฺตํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๔.		 บทว่า	“มโนมยา,	สีลมยํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๕.	 ภาวตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว?	อะไรบ้าง?

๑๖.	 บทว่า	“พาหุสจฺจํ”	ในมงคล	๓๘	ประการ	ข้อที่ว่า	“พาหุสจฺจญฺจ		สิปฺปญฺจ”	มีวิธีทำ	ตัวรูปอย่างไร?

๑๗.	 บทว่า	“โกสลฺลํ,	โสมนสฺสํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๘.	 บทว่า	“สามคฺคี,	รชฺชํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๑๙.	 บทว่า	“เภสชฺชํ,		การุญฺญํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	จงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๒๐.	 วิเสสตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว?	อะไรบ้าง?	และปัจจัยตัวไหน?	แสดงคุณศัพท์ชั้นไหน?	จงชี้แจง

๒๑.	 บทว่า	“เสฏฺโ€,	เสยฺโย”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๒๒.	 จงแสดงวิธีทำ	ตัวรูปของบทว่า	“เชฏฺโ€”	มาดู

๒๓.	 บทว่า	“กนิฏฺโ€,	สติฏฺโ€”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และจงแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำ	แปล

๒๔.	 อัสสัตถิตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว?	อะไรบ้าง?

๒๕.	 วีปัจจัย	ลงหลังจากศัพท์ไหนได้บ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
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๒๖.	 จงแสดงรูปวิเคราะห์บทว่า	 “สีลวา	ปุริโส,	 สีลวตี	 อิตฺถี,	 สีลวํ	 กุลํ”	 และบอกด้วยว่าเป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัย

อะไร?

๒๗.	 บทว่า	 “ปญฺญา”	 ในประโยคว่า	 “ปญฺญา	 	 โลกสฺมึ	 	 ปชฺโชโต”	 กับในประโยคว่า	 “เอกา	 	 ปญฺญา	 	 อิตฺถี		 

กมฺมนฺตํ		อกาสิ”	เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย

๒๘.	 สังขยาตัทธิต	มีปัจจัยกี่ตัว?	อะไรบ้าง?

๒๙.	 สังขยามีกี่ประเภท?	อะไรบ้าง?		และในสังขยาตัทธิต	ลงปัจจัยในสังขยาประเภทไหน?

๓๐.	 บทว่า	“ปณฺณรสี”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และวิเคราะห์ว่าอย่างไร?

๓๑.	 จงแสดงรูปวิเคราะห์บทว่า	“ตติโย,	ตติยา,	ตติยํ”	และบอกด้วยว่าเป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?

๓๒.	 บทว่า	“ติกํ,	จตุกฺกํ”	เป็นตัทธิตอะไร?	ลงปัจจัยอะไร?	และวิเคราะห์ว่าอย่างไร?

๓๓.	 กฺขตฺตุํปัจจัย	ลงหลังจากศัพท์ประเภทไหนได้บ้าง?	และลงในอรรถอะไร?

๓๔.	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัยกี่ตัว?	อะไรบ้าง?	และรูปสำ	เร็จจัดเป็นบทประเภทไหน?	ในบท	๔	ประเภท

๓๕.	 ธาปัจจัย	ลงในอรรถอะไรได้บ้าง?	จงชี้แจงพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๓๖.	 ถาปัจจัย	ลงในอรรถอะไร?	และบทว่า	“ยถา”	มีรูปวิเคราะห์ว่าอย่างไร?

๓๗.	 จงแสดงรูปวิเคราะห์เฉพาะศัพท์ที่เป็นอัพยยตัทธิตในคาถาต่อไปนี้

	 		 อฏฺ€ธา		โลภมูลานิ	 โทสมูลานิ		จ		ทฺวิธา

	 		 โมหมูลานิ		จ		เทฺวติ	 ทฺวาทสากุสลา		สิยุํ.

๓๘.	 บทว่า	“อชฺช”	ในปัจจเวขณปาฐะว่า	“อชฺช		มยา		อปจฺจเวกฺขิตฺวา		ยํ		จีวรํ		ปริภุตฺตํ...”	เป็นตัทธิตอะไร? 

ลงปัจจัยอะไร?	และมีวิธีทำ	ตัวรูปอย่างไร?

๓๙.	 สมาสกับตัทธิตเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร?	จงอธิบาย

๔๐.	 การศึกษาเรื่องตัทธิตมีประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษาพระบาลีอย่างไรบ้าง?	จงอธิบาย



บรรณ�นุกรม

พระกัจจายนเถระ.	กจฺจายนพฺยากรณํ.	กรุงเทพมหานคร	:	วิริยพัฒนาการพิมพ์,	๒๕๔๐.

พระพุทธัปปิยเถระ.	ปทรูปสิทฺธิ. กรุงเทพมหานคร	:	ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด	ประยูรสาส์นไทย	การพิมพ์,	๒๕๕๙.

พระวชิรพุทธิเถระ.	“นฺยาสปกรณํ”,	ลำ	ปาง	:	วัดท่ามะโอ,	๒๕๒๒	(โรเนียว).

พระสัทธัมมโชติปาลเถระ,	รจนา.		พระธรรมโมลี	(สมศักดิ์	อุปสโม),	ตรวจชำ	ระ.		พระมหานิมิตร	ธมฺมสาโร,	ปริวรรต.	 

กัจจายนสุตตนิเทส.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ไทยรายวัน,	๒๕๔๕.

พระสิริโมคคัลลานมหาเถระ.	โมคฺคลฺลานพฺยากรณํ.	ย่างกุ้ง	:	พุทธสาสนาสภา,	๒๔๙๘.

พระอัคควังสเถระ.	สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ,	๒๕๒๓.

_______________. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ,	๒๕๒๑.

_______________. สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ,	๒๕๒๒.

กลุ่มศึกษานิรุตติศาสตร์.	 คัมภีร์ปทรูปสิทธิแปลและอธิบาย (ไวยากรณ์บาลี) สนธิกัณฑ์-การกกัณฑ์ เล่ม ๑. 

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,	๒๕๓๖.

_______________. คัมภีร์ปทรูปสิทธิแปลและอธิบาย (ไวยากรณ์บาลี) สมาสกัณฑ์-กิพพิธานกัณฑ์ เล่ม ๒. 

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,	๒๕๓๖.

พระคันธสาราภิวงศ์.	 กัจจายนสารมัญชรี สรรสาระแห่งกัจจายนไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์พิทักษ์

อักษร,	๒๕๔๔.

พระคันธสาราภิวงศ์.	ถาม-ตอบ คัณฐิบทในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ. กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ไทยรายวัน,	๒๕๔๕.

_______________. ปทรูปสิทธิมัญชรี เล่ม ๑.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ไทยรายวัน,	๒๕๔๘.

พระเทพเมธาจารย์	 (เช้า	 €ิตปญฺโญ).	 แบบเรียนวรรณคดีบาลี คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar). 

กรุงเทพมหานคร				:	โรงพิมพ์ประยูรวงศ์,	๒๕๐๔.

พระปริยัติธรรมธาดา	(แพ	เปรียญ).	พระมูลกัจจายนสูตร์. กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์,	๒๔๕๗.

พระมหาสมใจ	 ปญฺญาทีโป.	 กจฺจายนสุตฺตํ และปทรูปสิทธิแปล. กรุงเทพฯ	 :	 ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด	 พิทักษ์การพิมพ์,	

๒๕๒๘.

พระอริยวงศ์	 และพระชาคราภิวงศ์	 รจนา.	 พระคันธสาราภิวงศ์	 เรียบเรียง.พระมหานิมิตร	 	 ธมฺมสาโร	 แปล.	 

คันถาภรณมัญชรี และคันถาภรณวรรณนา.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร,	๒๕๔๕.

พระอัคควังสเถระ	 	 รจนา.	พระมหานิมิตร	 ธมฺมสาโร	และจำ	รูญ	ธรรมดา	แปล.	สัททนีติปทมาลา คัมภีร์หลักบาลี  

มหาไวยากรณ์.  กรุงเทพมหานคร		:	โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร,	๒๕๔๖.
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_______________. สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร,	

๒๕๔๕.

สุภาพรรณ	ณ	บางช้าง,รศ.ดร.	ไวยากรณ์บาลี. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๔.



ปทานุกรม หน้า

(อ)

อกตญฺญูสิ	 ๓๙

อกฺกมติ	 ๘๓

อกฺกุทฺโธ	 ๘๓

อกฺโกสติ	 ๘๓

อกฺขโม	 ๙๒

อกฺขาโต	 ๙๓

อคฺคิยาคาเร	 ๖๑

อคฺคึว	สนฺธมํ	 ๑๑๕

อคฺยาคารํ	 ๑๑๒

อจิรํ	วตยํ	กาโย	 ๓๗

อจฺจนฺตํ	 ๕๒

อจฺจโย	 ๗๔

อจฺโจทาตา	 ๕๒

อจฺฉาเทติ	 ๙๓

อจฺฉินฺทติ	 ๙๓

อชฺชตคฺเค	 ๓๒,๖๘

อชฺฌคมา	 ๓,๓๑,๕๗

อชฺฌาหรติ	 ๕๘

อชฺฌิฏฺโ€	 ๕๘

อชฺฌิณมุตฺโต	 ๕๘

อชฺฌุปคโต	 ๕๗

อชฺโฌคาเหตฺวา	 ๕๘

อญฺญทตฺถํ	 ๖๘

อญฺญาโย	 ๗๕

อฏฺฏสฺสโร	 ๘๕

อณุํถูลานิ	 ๑๑๓

ปทานุกรม หน้า

อติกฺโกโธ	 ๘๓

อติปฺปโค	โข	ตาว	 ๑๐๐

อตีโต	 ๔๓,๕๕

อตีริตํ	 ๕๕

อตีสิคโณ	 ๕๕

อตฺตทตฺถํ	 ๖๘

อตฺถรติ	 ๙๔

อถ	ขฺวสฺส	 ๓๑,๔๙

อถ	โข	อายสฺมา	 ๗๓

อโถ	อนฺโต	จ	 ๗๓

อโถ	โอฏฺ€วจิตฺตกา	 ๗๓

อธิฏฺ€ิตํ	 ๙๒

อธิปติปฺปจฺจโย	 ๘๓

อนุกฺกโย	 ๘๔

อนุกฺโกสติ	 ๘๓

อนุคฺคโห	 ๘๔

อนุตฺถุนํ	 ๙๓

อนุสฺสรติ	 ๘๕

อนุญฺญา	 ๘๔

อนูปฆาโต	 ๗๘

อนฺวทฺธมาสํ	 ๓๑,๔๙

อเนฺวติ	 ๕๐

อปฺปฏิปุคฺคโล	 ๘๓

อปฺปติวตฺติโย	 ๘๓

อปฺปมาโท	อมตํปทํ	 ๗๓

อปฺปมาโท	 ๘๓

อปฺปสฺสุตายํ	 ๔๔

ปทานุกรม หน้า

อปฺปสฺสุโต	 ๘๔

อปฺเปกจฺเจ	 ๘๙

อปฺเปกทา	 ๘๙

อปฺโผเฏติ	 ๙๔

อพฺภกฺขานํ	 ๓,๓๑,๕๖

อพฺภีริตํ	 ๕๗

อพฺภุคฺคโต	 ๕๖

อพฺภุทีริตํ	 ๕๗

อพฺโภกาโส	 ๕๗

อภิกฺขณํ	 ๙๒

อภิชฺฌายติ	 ๙๐

อภิตฺถุโต	 ๙๓

อภินนฺทุนฺติ	 ๑๑๑

อภิภายตนํ	 ๓๖

อภิภูยฺย	 ๘๗

อภิวาเทตฺวา	เอกมนฺตํ	อฏฺ€าสิ	๗๒

อโยปตฺโต	 ๑๐๒

อโยมยํ	 ๑๐๒

อริยสจฺจาน	ทสฺสนํ	 ๑๑๐

อเร	อหมฺปิ	 ๗๓

อวํสิโร	 ๑๐๓

อวสฺสโย	 ๘๔

อวิกฺเขโป	 ๙๒

อวิสาหาโร	 ๑๑๑

อวิสฺสชฺเชนฺโต	 ๘๕

อเวจฺจ	 ๔๑

อสนฺเตตฺถ	น	ทิสฺสนฺติ	 ๓๖

ปทานุกรมสนธิ
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ปทานุกรม หน้า

อสฺสมณีสิ	 ๓๙

อสฺสวา	 ๘๔

อสฺสาโท	 ๗๙

อสฺสาโส	 ๘๕

อหํ	ขฺวชฺช	 ๔๙

อหุเทว	ภยํ	 ๖๘

อโห	อจฺฉริโย	 ๗๓

อโหรตฺตํ	 ๑๐๒

(อา)

อากาเส	มภิปูชยิ	 ๖๖

อากาเสว	 ๓๙

อาณกฺเขตฺตํ	 ๙๓

อานนฺตริกญฺญมาหุ	 ๑๐๗

อาโปธาตุ	 ๑๐๒

อายพฺพโย	 ๘๕

อายสฺมา	อานนฺโท	 ๗๒

อายุกฺขโย	 ๙๒

อารคฺเคริว	สาสโป	 ๗๐

อาโลโก	อุทปาทิ	 ๗๓

อาสพฺภํ	 ๙๑

(อิ)

อิจฺจตฺร	 ๕๔

อิจฺจสฺส	 ๕๔

อิจฺจาทิ	 ๕๔

อิจฺเจตํ	 ๕๓

ปทานุกรม หน้า

อิตรีตเรน	 ๔๔

อิติปิ	 ๓๘

อิตีติ	 ๕๕

อิตีทํ	 ๕๕

อิเตฺววํ	 ๙๘,๙๙

อิโต	นายติ	 ๔,๓๒,๖๘

อิทมฺปิ	 ๑๑๒

อิทานาหํ	 ๔๔

อิธ	มาหุ	 ๖๖

อิธปฺปมาโท	 ๘๒

อิมสฺมึ	คาเม	อารกฺขกา	 ๗๒

(อุ)

อุกฺกํโส	 ๘๖

อุคฺคจฺฉติ	 ๑๐๐

อุคฺคตํ	 ๘๖

อุคฺคเต	สูริเย	 ๑๐๐

อุคฺคเหตฺวา	 ๑๐๐

อุคฺฆรติ	 ๙๐

อุคฺฆาเฏติ	 ๙๐

อุชฺชุคเตสุ	เสยฺโย	 ๘๘

อุชฺโชโต	 ๘๔

อุชฺฌายติ	 ๙๐

อุญฺญาตํ	 ๘๖

อุณฺณโต	 ๙๗

อุตฺตตฺตํว	 ๑๑๑

อุตฺตริมฺปิ	 ๑๑๒

ปทานุกรม หน้า

อุตฺตโร	 ๘๖

อุทคฺโค	 ๖๗

อุทปาทิ	 ๖๗

อุทพฺพหิ	 ๘๕

อุทยพฺพยํ	 ๙๕

อุทโย	 ๖๗

อุทาหฏํ	 ๖๗

อุทิโต	 ๖๗

อุทีริตํ	 ๖๗

อุทฺธโฏ	 ๙๖

อุทฺธํสิโต	 ๙๐

อุทฺธาโร	 ๙๐

อุเทติ	 ๖๗

อุนฺนติ	 ๘๖

อุนฺนโต	 ๘๖

อุปกฺกิลิฏฺโ€	 ๘๕

อุปทฺทโว	 ๘๕

อุปาสกา	อิเธกจฺโจ	 ๗๒

อุเปกฺขติ	 ๔๑

อุเปโต	 ๔๑

อุพฺภโต	 ๙๐

อุยฺยุตฺโต	 ๘๖

อุสโภริว	 ๗๐

อุสฺสาโห	 ๘๖

(เอ)

เอกํ	สมยํ	ภควา	 ๑๑๕

(อสฺสมณีสิ-เอกํ	สมยํ	ภควา)
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ปทานุกรม หน้า

เอกตฺตึส	 ๘๕

เอกมิทาหํ	 ๕๙

เอกเมกสฺส	 ๖๖

เอกูนวีสติ	 ๓๖

เอโก	เอกาย	 ๗๓

เอตํ	พุทฺธาน	สาสนํ	 ๑๑๐

เอตทตฺถํ	 ๖๘

เอตทโวจ	 ๑๐๙

เอตเทว	 ๑๐๙

เอตฺตาวตา	 ๘๘

เอตฺโต	 ๘๘

เอวญฺหิ	โว	 ๑๐๖

เอวํ	วุตฺเต	 ๑๑๔

เอวํส	เต	อาสวา	 ๑๑๒

เอวาหํ	 ๑๑๐

เอวุมํ	 ๙๘

เอส	โข	พฺยนฺติ	กาหิติ	 ๘๐

เอส	ธมฺโม	 ๘๐

เอส	ปตฺโตสิ	 ๘๐

เอส	อตฺโถ	 ๘๐

เอส	อาโภโค	 ๘๑

เอส	อิทานิ	 ๘๑

เอเสว	จชฺฌานผโล	 ๙๐

เอหิ	สิวิก	อุฏฺเ€หิ	 ๗๑

(โอ)

โอกาโส	 ๙๙

ปทานุกรม หน้า

โอณโต	 ๙๗

โอนทฺโธ	 ๙๙

โอวทติ	 ๙๙

โอสานํ	 ๙๙

(ก)

กตนฺติ	 ๑๑๑

กตมา	จานนฺท	อนิจฺจสญฺญา	 ๗๑

กตมา	จานนฺท	อาทีนวสญฺญา	 ๗๑

กตเม	เอกาทส	 ๗๒

กตญฺญู	 ๘๔

กถาว	กา	 ๓๙

กมฺมูปนิสฺสโย	 ๔๔

กลึว	 ๑๑๑

กลุโณ	 ๙๕

กามโต	ชายตี	ภยํ	 ๗๘

กามโต	ชายตี	โสโก	 ๗๘

กิกีว	 ๔๓

กิงฺกโต	 ๑๐๕

กินฺติ	 ๑๑๑

กินฺทานิ	 ๑๑๒

กิมฺปิมาย	 ๓๗

กิเมตํ	 ๑๐๙

กิสฺมิญฺจิเทว	 ๖๗

กิญฺจิเทว	 ๖๗

กึสูธ	วิตฺตํ	 ๔๖

กุตฺถ	 ๙๓

ปทานุกรม หน้า

กุพฺพนฺติ	 ๙๔

กุพฺพนฺโต	 ๙๔

กุพฺพาโน	 ๙๔

กุลูปโก	 ๙๖

กุสลตฺติกํ	 ๘๕

กฺยาหํ	 ๑๑๐

กฺวตฺโถ	 ๔๘

เกน	เต	อิธ	มิชฺฌติ	 ๖๖

เกนจิเทว	 ๖๗

โก	อิมํ	ปถวึ	วิเจสฺสติ	 ๗๓

โกจิเทว	 ๖๗

(ข)

ขนฺตี	ปรมํ	ตโป	ติติกฺขา	 ๗๗

(ค)

คจฺฉนฺติ	สุคฺคตึ	 ๘๘

คจฺฉามหํ	 ๓๗

คจฺฉามีติ	 ๔๓

คนฺตุกาโม	 ๑๑๑

คนฺตุมโน	 ๑๑๑

คนฺตฺวา	โอโลเกนฺโต	 ๗๒

คมฺภีเร	โอทกนฺติเก	 ๗๓

ครุฏฺ€านิโย	 ๙๒

ครุเมสฺสติ	 ๖๖

ควาชินํ	 ๖๒

คเวฬกํ	 ๖๒

(เอกตฺตึส-คเวฬกํ)
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ปทานุกรม หน้า

คาถา	อชฺฌภาสิ	 ๗๒

คาถาหิ	อชฺฌภาสิ	 ๗๓

คาเม	มุนี	จเร	 ๗๗

(จ)

จกฺกํว	 ๑๑๑

จกฺขายตนํ	 ๓๗

จกฺขุํ	อุทปาทิ	 ๑๑๓

จกฺขุนฺทฺริยํ	 ๓๙

จกฺขฺวาปาถํ	 ๕๐

จตุกฺกํ	 ๘๗

จตุตฺตึส	 ๘๕

จตุตฺโถ	 ๙๓

จตุทฺทิสํ	 ๘๗

จตุทฺธา	 ๙๑

จตุปฺปาโท	 ๘๗

จตุพฺพิธํ	 ๘๗

จตุพฺภิ	 ๙๑

จตุรงฺคิกํ	 ๖๙

จตุรารกฺขา	 ๖๙

จตุริทฺธิปาทปฏิลาโภ	 ๖๙

จตุโรฆนิตฺถรณตฺถํ	 ๖๙

จตุสฺสาลํ	 ๘๗

จตฺตาริฏฺ€านานิ	 ๙๒

จตฺตาริมานิ	 ๓๗

จตฺตาโร	โอฆา	 ๗๓

จตฺตาโรเม	 ๓๙

ปทานุกรม หน้า

จนฺทคฺคโห	 ๘๔

จนฺโททโย	 ๔๒

จิรํ	นายติ	 ๖๘

จิรปฺปวาสึ	 ๑๑๑

(ฉ)

ฉกฺกํ	 ๘๗

ฉทฺธา	 ๙๑

ฉนฺนวุติ	 ๘๗

ฉปฺปทิกา	 ๘๗

ฉพฺพสฺสานิ	 ๘๗

ฉฬงฺคํ	 ๗๐

ฉฬภิญฺญา	 ๗๐

ฉฬํสา	 ๗๐

ฉฬาสีติ	 ๗๐

ฉายาว	 ๓๘

(ช)

ชจฺจนฺโธ	 ๘๘

ชมฺพุจฺฉายา	 ๙๒

ชลฏฺ€ํ	 ๙๒

ชาติกฺเขตฺตํ	 ๙๒

ชิเนริตํ	 ๔๑

ชีวิตเหตูปิ	 ๔๖

ชุตินฺธโร	 ๑๐๔

เชยฺโย	 ๘๘

ปทานุกรม หน้า

(ฌ)

ฌานสฺส	ลาภิมฺหิ	 ๗๙

(ต)

ตํ	กุเตตฺถ	ลพฺภา	 ๓๗

ตํ	สาธุ	 ๑๑๕

ตกฺกโร	 ๘๗

ตงฺกโรติ	 ๑๐๔

ตงฺขณํ	 ๑๐๕

ตงฺขเณ	 ๑๑๔

ตงฺฆตํ	 ๑๐๕

ตชฺโช	 ๘๗

ตญฺฉนฺนํ	 ๑๐๕

ตญฺชาตํ	 ๑๐๕

ตณฺ€านํ	 ๑๐๕

ตณฺฑหติ	 ๑๐๕

ตณฺหกฺขโย	 ๗๙,๙๓

ตณฺหงฺกโร	 ๑๐๔

ตตฺถ	 ๙๓

ตตฺรฏฺ€ิโต	 ๙๒

ตตฺรายํ	 ๔๒

ตตฺริทํ	 ๓๗

ตตฺริเม	 ๓๗

ตโต	อามนฺตยี	สตฺถา	 ๗๓

ตถริว	 ๖๐

ตถาคตาหํ	 ๑๑๐

ตถูปมํ	 ๔๔

(คาถา	อชฺฌภาสิ-ตถูปมํ)



ปทานุกรม 1045

ปทานุกรม หน้า

ตทงฺควิมุตฺติ	 ๖๘

ตทตฺถํ	 ๖๘

ตทนตฺตา	 ๑๐๙

ตทนฺตรา	 ๖๘

ตทมินาปิ	ชานาถ	 ๑๑๗

ตทาหํ	 ๔๓

ตนฺตโนติ	 ๑๐๕

ตนฺถิรํ	 ๑๐๕

ตนฺทานํ	 ๑๐๕

ตนฺธนํ	 ๑๐๕

ตนฺนิจฺจุตํ	 ๑๐๕

ตนฺนินฺโน	 ๘๗

ตปสฺสี	 ๘๘

ตปฺปภโว	 ๘๗

ตโปธโน	 ๑๐๒

ตพฺภาโว	 ๙๐

ตมหํ	พฺรูมิ	 ๑๐๘

ตมฺปตฺโต	 ๑๐๕

ตมฺผลํ	 ๑๐๕

ตมฺมโย	 ๘๗

ตมฺมิตฺตํ	 ๑๐๕

ตโมนุโท	 ๑๐๒

ตยสฺสุ	ธมฺมา	 ๓๖

ตํยิทํ	 ๖๕

ตํเยว	 ๖๕

ตํสภาโว	 ๑๑๔

ตํสมฺปยุตฺตา	 ๑๑๔

ปทานุกรม หน้า

ตสฺมาติห	 ๖๘

ตสฺส	อทาสาหํ	 ๑๑๐

ตสฺสตฺโถ	 ๓๗

ตาวตกฺวสฺส	พฺยาโม	 ๔๙

ตาวเทว	 ๖๗

ตาสาหํ	 ๑๐๙

ติยทฺธํ	 ๖๑

ติยนฺตํ	 ๓,๖๐

ติวงฺคิกํ	 ๖๖

ติวงฺคุลํ	 ๖๖

ตีณิมานิ	 ๓๕,๓๗

ตุณฺหีภูโต	 ๗๔

ตญฺเญว	 ๑๐๖

ตฺยาสฺส	 ๔๗,๗๗

ตฺยาหํ	 ๔๗

ตฺวํสิ	 ๑๑๒

ตญฺหิ	ตสฺส		 ๑๐๖

ตญฺญาณํ	 ๑๐๕

เตโชกสิณํ	 ๑๐๒

เตนาคตา	 ๓๙

เตนุปสงฺกมิ	 ๓๗

เตปิ	 ๓๙

เตวิชฺชา	อิทฺธิปฺปตฺตา	จ	 ๗๒

เตสมฺโพโธ	 ๑๐๕

เตสุเยว	 ๖๕

ปทานุกรม หน้า

(ถ)

ถลฏฺ€ํ	 ๙๒

ถุลฺลจฺจโย	 ๗๙

(ท)

ทสฺสนํ	 ๘๖

ทาตุงฺคโต	 ๑๐๕

ทาตุมฺปิ	 ๑๑๒

ทิฏฺ€าสโว	 ๓๖

ทิฏฺ€ิคฺคาโห	 ๘๔

ทิฏฺ€ุปาทานํ	 ๓๗

ทิฏฺโ€โฆ	 ๓๗

ทิพฺพติ	 ๙๔

ทิพฺพนฺโต	 ๙๔

ทียติ	 ๗๔

ทุกฺกฏํ	 ๙๖

ทุกฺกรํ	 ๘๖

ทุกฺกโร	 ๘๖

ทุคฺโฆโส	 ๙๐

ทุจฺจริตํ	 ๘๖

ทุปฺปญฺโญ	 ๘๖

ทุพฺพโล	 ๘๖

ทุพฺภิกฺขํ	 ๙๐

ทุรติกฺกโม	 ๖๙

ทุราคตํ	 ๖๙

ทุรุตฺตํ	 ๖๙

ทุลฺลโภ	 ๘๖

(ตทงฺควิมุตฺติ-ทุลฺลโภ
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ปทานุกรม หน้า

ทุวงฺคิกํ	 ๖๑

ทุสฺสโห	 ๘๗

ทูรมํ	 ๗๘

ทูรกฺขํ	 ๗๘

ทูหรตา	 ๗๘

ทฺวตฺตึส	 ๘๕

ทฺวากาโร	 ๕๐

เทวา	อาภสฺสรา	ยถา	 ๗๒

เทวาติ	 ๔๕

(ธ)

ธนํ	มตฺถิ	 ๓๖

ธนกฺกีโต	 ๘๔

ธนเมว	 ๑๐๘

ธมฺมญฺจเร	 ๑๐๕

ธาตุกฺโขโภ	 ๙๒

ธาตุเยว	 ๖๕

ธิรตฺถุ	 ๙๖

เธยฺยํ	 ๘๗

(น)

น	เตฺวว	 ๕๐

น	มงฺกู	ภวิสฺสามิ	 ๗๗

นกฺขตฺตราชาริว	ตารกานํ	 ๗๐

นตฺถญฺญํ	 ๓๗

นที	โอตฺถรติ	 ๗๒

นทฺยาสนฺโน	 ๕๑

ปทานุกรม หน้า

นปฺปชเห	วณฺณพลํ	ปุราณํ	 ๘๘

นยิทํ	 ๖๕

นยิมสฺส	 ๖๕

นยิมานิ	 ๖๕

นวยิเม	ธมฺมา	 ๖๕

นาวฏฺ€ํ	 ๙๔

นิกฺกงฺโข	 ๘๖

นิกฺขมติ	 ๙๔

นิคฺคโห	 ๘๔

นิคฺโฆโส	 ๙๐

นิจฺฉโย	 ๙๔

นิจฺฉรติ	 ๙๔

นิชฺชฏํ	 ๘๖

นิฏฺ€ิตํ	 ๙๒

นิณฺณโย	 ๙๗

นิตฺถรณํ	 ๙๔

นิทฺทโร	 ๘๖

นิทฺธโน	 ๙๐

นิทฺธาโร	 ๙๐

นิทฺธุโต	 ๙๐

นินฺทิตุมรหติ	 ๑๐๙

นิปฺผตฺติ	 ๙๔

นิปฺผลํ	 ๙๓

นิพฺพตฺโต	 ๘๖

นิพฺพานํ	 ๙๕

นิพฺพินฺทติ	 ๙๕

นิพฺพุโต	 ๙๕

ปทานุกรม หน้า

นิพฺภยํ	 ๙๐

นิมฺมโล	 ๘๖

นิยโก	 ๙๖

นิยํปุตฺตํ	 ๙๖

นิยาโยโค	 ๖๕

นิรนฺตรํ	 ๖๙

นิราลโย	 ๖๙

นิรินฺธโน	 ๖๙

นิรีหกํ	 ๖๙

นิรุตฺตโร	 ๖๙

นิโรชํ	 ๖๙

นิสฺสโย	 ๘๔

นิสฺสาโร	 ๘๗

นียฺยติ	 ๘๗

เนยฺยํ	 ๘๘

โน	เหตํ	 ๓๖

โน	อภิกฺกโม	 ๗๓

โนเปติ	 ๔๒

(ป)

ป€มชฺฌานํ	 ๙๐

ปกฺกโม	 ๘๓

ปกฺโกสติ	 ๘๓

ปคฺคโห	 ๘๔

ปคฺฆรติ	 ๙๐

ปเคว	 ๖๔

ปจฺจกฺขํ	 ๕๔

(ทุวงฺคิกํ-ปจฺจกฺขํ)



ปทานุกรม 1047

ปทานุกรม หน้า

ปจฺจตฺตํ	 ๕๔

ปจฺจตฺตญฺเญว	 ๑๐๖

ปจฺจโย	 ๕๒,๗๔

ปจฺจาหรติ	 ๕๓

ปจฺเจติ	 ๕๔

ปจฺโจปการํ	 ๕๓

ปชฺโชโต	 ๘๔

ปญฺจกฺขนฺธา	 ๙๒

ปญฺจงฺคิโก	 ๓๗

ปญฺจมิยนฺตํ	 ๖๑

ปญฺจสุปาทานกฺขนฺเธสุ	 ๓๗

ปญฺจหุปาลิ	 ๓๗

ปญฺจินฺทฺริยานิ	 ๓๖

ปญฺจิเม	คหปตโย	อานิสํสา	 ๗๒

ปญฺญาณํ	 ๘๔

ปญฺญินฺทฺริยํ	 ๓๖

ปฏคฺคิ	 ๙๗

ปฏิกฺกโม	 ๘๓

ปฏิกฺโกสติ	 ๘๓

ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส	 ๕๐

ปฏิสลฺลาโน	 ๑๐๖

ปฏิสลฺลีโน	 ๑๐๕

ปฏิหญฺญติ	 ๙๗

ปณาโม	 ๙๗

ปณิธานํ	 ๗๖,๙๖

ปณิปาโต	 ๙๗

ปทานุกรม หน้า

ปณีตํ	 ๙๗

ปตีโต	 ๕๕

ปตฺถโฏ	 ๙๖

ปตฺถรติ	 ๙๓

ปถวีธาตุเรเวสา	 ๗๐

ปถวีเยว	 ๖๕

ปปฺโผเฏติ	 ๙๓

ปพฺพชติ	 ๙๔

ปพฺพชนฺโต	 ๙๔

ปพฺพตฺยาหํ	 ๔๘

ปรกฺกมติ	 ๘๓

ปรกฺกโม	 ๗๙

ปริจฺจชนฺโต	 ๘๕

ปริณโต	 ๙๗

ปริณาโม	 ๙๗

ปริปฺผุเสยฺย	 ๙๓

ปริยนฺตํ	 ๖๕

ปริยาทานํ	 ๖๕

ปริยุฏฺ€านํ	 ๖๕

ปริเยสติ	 ๖๕

ปริโยสานํ	 ๖๕

ปโรสตํ	 ๑๐๑

ปโรสหสฺสํ	 ๑๐๑

ปลิปนฺโน	 ๙๕

ปลิโพโธ	 ๙๕

ปลฺลงฺกํ	 ๙๕

ปวุจฺจติ	 ๖๖

ปทานุกรม หน้า

ปสโว	 ๖๓

ปสฺสมฺภนฺโต	 ๘๔

ปสฺสสนฺโต	 ๘๕

ปหโฏ	 ๙๖

ปาคุญฺญวุชุตา	 ๖๖

ปาฏิเยกฺกํ	 ๖๕

ปาตราโส	 ๖๙

ปาตุรเหสุํ	 ๖๙

ปาตุรโหสิ	 ๖๙

ปาตฺวากาสิ	 ๕๐

ปาโตว	 ๓๙

ปาปการี	อุภยตฺถ	ตปฺปติ	 ๗๒

ปีติตฺติกํ	 ๘๕

ปุคฺคล	ธมฺมทสา	เต	 ๗๙

ปุตฺตา	มตฺถิ	 ๓๗

ปุถเคว	 ๖๓

ปุถุชฺชโน	 ๙๘

ปุถุภูตํ	 ๙๘

ปุถุวาสเน	 ๖๑

ปุนเทว	 ๖๗

ปุนปฺปุนํ	 ๘๖

ปุนราคจฺเฉยฺย	 ๖๙

ปุนรุตฺตํ	 ๖๙

ปุนเรติ	 ๖๙

ปุปฺผํสา	อุปฺปชฺชิ	 ๑๑๒

ปุปฺผานิ	อาหรึสุ	 ๗๓

ปุลฺลิงฺคํ	 ๑๐๕

(ปจฺจตฺตํ-ปุลฺลิงฺคํ)
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ปทานุกรม หน้า

(ผ)

ผสฺโส	 ๘๖

(พ)

พนฺธุสฺเสว	 ๔๑

พหุเทว	รตฺตึ	 ๖๘

พหุสฺสุโต	 ๘๔

พหูปการํ	 ๔๔

พหฺวาพาโธ	 ๕๐

พุชฺฌติ	 ๙๑

พุชฺฌิตพฺพํ	 ๙๑

พุทฺธมฺ	สรณมฺ	คจฺฉามิ	 ๑๐๙

พุทฺธานํเยว	 ๖๕

พุทฺธานุสฺสติ	 ๔๒

พฺยากโต	 ๕๑

พฺยากาสิ	 ๖๕

พฺยญฺชนํ	 ๕๑

โพชฺฌงฺคา	 ๙๑

โพธิจฺฉายา	 ๙๒

โพธิตฺตยํ	 ๘๕

โพธิยาเยว	 ๖๕

(ภ)

ภควา	อุฏฺ€ายาสนา	 ๗๒

ภควา	เอตทโวจ	 ๗๒

ภตฺตุรตฺเถ	 ๖๙

ภทฺโร	กสามิว	 ๖๖,๗๔

ปทานุกรม หน้า

ภาคฺยวา	 ๗๔

ภายติเมว	 ๖๖

ภาสติ	วา	กโรติ	วา	 ๗๔

ภิกฺขเว	เอวํ	วทามิ	 ๗๒

ภิกฺขุ	อโรคํ	ตว	สีลํ	 ๗๒

ภิกฺขุโนวาโท	 ๓๖

ภิกฺขุวาสเน	 ๖๑

ภิกฺขู	อามนฺเตสิ	 ๗๒

ภิกฺขู	อุชฺฌายึสุ	 ๗๒

ภิกฺขู	เอวมาหํสุ	 ๗๒

ภุวิ	 ๖๒

ภูตวาที	อตฺถวาที	 ๗๒

ภูวาทโย	 ๖๖

โภติ	อยฺเย	 ๗๒

โภวาทิ	นาม	โส	โหติ	 ๗๙

(ม)

มธุปฺผาณิตํ	 ๙๓

มธุ	วา	มญฺญตี	พาโล	 ๗๗

มธูทกํ	 ๔๔

มนสาทญฺญา	วิมุตฺตานํ	 ๖๘

มนุญฺญํ	 ๙๘

มนุญฺญา	 ๘๔

มโนมยํ	 ๑๐๑

มโนเสฏฺ€า	 ๑๐๒

มหทฺธโน	 ๙๑

มหปฺผลํ	 ๙๓

ปทานุกรม หน้า

มหพฺพโล	 ๘๗

มหพฺภยํ	 ๙๑

มหุสฺสหนฺโต	 ๘๕

มหาสาโล	 ๙๕

มหิทฺธิโก	 ๓๗

มาตุปฏฺ€านํ	 ๓๖

มายิทํ	 ๖๔

มาเยวํ	 ๖๕

มาลุโต		 ๙๕

มิคี	ภนฺตา	วุทิกฺขติ	 ๖๖

มิตฺตทฺทุ	 ๘๕

มุทินฺทฺริยํ	 ๓๗

มุนินฺโท	 ๓๗

มฺยายํ	 ๔๗

โมคฺคลฺลาโนสิ	พีชโก	 ๓๙

(ย)

ยํ	อิตฺถี	อรหํ	อสฺส	 ๗๒

ยชฺเชวํ	 ๘๙

ยญฺญเทว	 ๑๐๗

ยตฺถ	 ๙๓

ยตฺวาธิกรณํ	 ๔๙

ยถยิทํ	 ๖๔,๗๙

ยถริว	 ๕๙

ยถากฺกมํ	 ๘๓

ยถาภาวิ	คุเณน	โส	 ๗๙

ยถาเยว	 ๖๔

(ผสฺโส-ยถาเยว)



ปทานุกรม 1049

ปทานุกรม หน้า

ยโถทเก	 ๔๒

ยทตฺถํ	 ๖๗

ยทนิจฺจํ	 ๑๐๙

ยทนฺตรา	 ๖๘

ยทิ	ว	สาวเก	 ๗๙

ยมาหุ	 ๑๐๘

ยสตฺเถโร	 ๙๓

ยสสฺสี	 ๘๘

ยสฺมาติห	 ๖๘

ยสฺสทานิ	 ๓๘

ยสฺสินฺทริยานิ	 ๓๗

ยสฺเสเต	 ๓๖

ยานีธ	ภูตานิ	 ๔๓

ยาวตกฺวสฺส	กาโย	 ๔๘

ยาวทตฺถํ	 ๖๗

ยาวเทว	 ๖๗

ยาวญฺจิธ	ภิกฺขเว	 ๑๑๔

ยิฏฺ€ํว	หุตํว	โลเก	 ๗๙

ยฺยาสฺส	 ๔๘

ยฺวายํ	 ๔๙

ยฺวาหํ	 ๗๘

เย	เต	ภิกฺขู	อปฺปิจฺฉา	 ๗๒

เยน	มิเธกจฺเจ	 ๖๖

โย	มิสฺสโร		 ๓๗

โยปายํ	 ๔๔

ปทานุกรม หน้า

(ร)

รโชชลฺลํ	 ๑๐๓

รณญฺชโห	 ๑๐๔

รตฺตูปรโต	 ๔๔

รโหคโต	 ๑๐๓

รูปกฺขนฺโธ	 ๙๒

(ล)

ลหุฏฺ€านํ	 ๓๗

ลหุเมสฺสติ	 ๖๖

โลกคฺคปุคฺคโล		 ๓๕

โลกตฺตยํ	 ๘๕

โลกสฺสาติ	 ๔๕

โลกุตฺตโร	 ๓๗

(ว)

วฏฺฏติ	 ๘๖

วตฺตติ	 ๘๖

วตฺถุตฺตยํ	 ๘๕

วนฺเทหํ	 ๓๙

วสโลติ	 ๓๙

วสิมฺหิ	 ๗๙

วาโยธาตุ	 ๑๐๓

วิกฺกโย	 ๘๔

วิคฺคโห	 ๘๔

วิจฺฉินฺนํ	 ๙๒

วิเจยฺย	 ๘๗

ปทานุกรม หน้า

วิชฺชุริวพฺภกูเฏ	 ๗๐

วิชฺชูว	 ๔๖

วิชฺโชตติ	 ๘๔

วิญฺญาณํ	 ๘๔

วิญฺญู	 ๘๔

วิตฺถมฺภิโต	 ๙๓

วิตฺถาโร	 ๙๓

วิตฺยานุภุยฺยเต	 ๕๑

วิทูนคฺคํ	 ๑๑๐

วิทฺธํเสติ	 ๙๐

วิเนยฺย	 ๘๗

วิปลฺลาโส	 ๘๙

วิปฺปฏิสาโร	 ๘๓

วิปฺปยุตฺโต	 ๘๓

วิปฺผาโร	 ๙๓

วิพฺภนฺโต	 ๙๐

วิยากาสิ	 ๖๕

วิยญฺชนา	 ๖๕

วิสโฏ	 ๙๖

วิสฺสชฺเชนฺโต	 ๘๕

วิสฺสมฺภติ	 ๘๕

วิสฺสรติ	 ๘๕

วิสฺสสนฺโต	 ๘๕

วิสฺสุโต	 ๘๔

วีตินาเมนฺติ	 ๔๖

วีติปตนฺติ	 ๔๖

วุตฺติเรสา	 ๖๙

(ยโถทเก-วุตฺติเรสา)
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ปทานุกรม หน้า

วุตฺยสฺส	 ๑๑๓

วูปสโม		 ๔๔

เวทนากฺขนฺโธ	 ๗๔

เวทนาตฺติกํ	 ๘๕

เวยฺยากรโณ	 ๘๘

(ส)

ส	คจฺฉํ	น	นิวตฺตติ	 ๘๐

ส	มุนิ	 ๘๐

ส	สีลวา	 ๘๐

สกทาคามี	 ๖๗

สกิเทว	 ๖๗

สกฺกโต	 ๘๗

สกฺกาโร	 ๘๗

สกฺโก	อุชู	จ	สุหุชู	จ	 ๗๘

สํโฆ	อาคจฺฉตุ	 ๗๓

สงฺคโห	 ๑๐๔

สงฺฆาฏีปิ	 ๔๖

สจายํ	 ๔๔

สเจ	อิมสฺส	กายสฺส	 ๗๓

สญฺญโต	 ๑๐๗

สญฺญา	วาสฺส	 ๔๓

สญฺญากฺขนฺโธ	 ๙๓

สญฺญาจิกาย	 ๑๐๗

สญฺญาติ	 ๓๙

สญฺโญโค	 ๑๐๓

สญฺโญชนํ	 ๑๐๗

ปทานุกรม หน้า

สณฺ€ิโต	 ๑๐๔

สตินฺทฺริยํ	 ๓๗

สติเยว	 ๖๕

สตฺตมิยตฺเถ	 ๖๑

สตฺตุตฺตโม	 ๓๖

สตฺถุ	อทาสิ	 ๗๓

สทตฺถปสุโต	สิยา	 ๖๘

สทิสํว	 ๑๑๒

สทฺทิฏฺ€ิ	 ๘๗

สทฺธมฺโม	 ๙๑

สทฺธินฺทฺริยํ	 ๓๖

สทฺธีธ	วิตฺตํ	 ๔๔

สนฺติเยว	 ๖๕

สปฺปีติโก	 ๘๖

สปฺปุริโส	 ๘๗

สพฺพจฺฉนฺนํ	 ๙๒

สพฺพีติโย	 ๓๗

สพฺเพ	อิเม	 ๗๒

สพฺเพว	 ๓๖

สพฺภิเรว	สมาเสถ	 ๗๐

สพฺภูโต	 ๙๑

สมนฺนาคโต	 ๘๖

สมุจฺเฉโท	 ๙๒

สมุฏฺ€ิโต	 ๙๒

สมุสฺสโย	 ๘๔

สมฺภูโต	 ๑๐๕

สมฺมโต	 ๑๐๔

ปทานุกรม หน้า

สมฺมทกฺขาโต	 ๖๗,๗๙

สมฺมทตฺโถ	 ๖๗

สมฺมทญฺญา	วิมุตฺตานํ	 ๖๗

สมฺมเทว	 ๖๗

สมฺมปฺปธานํ	 ๘๒

สมญฺญา	 ๘๔

สเมตายสฺมา	 ๓๖

สยมฺภุวาสเน	 ๖๑

สลฺลกฺขณา	 ๑๐๖

สลฺลาโป	 ๑๐๖

สลฺเลโข	 ๑๐๖

สฬายตนํ	 ๗๐

สาคตํ	 ๓๘

สาตฺถิกา	 ๔๓

สาธาวุโส	 ๓๘

สาธูติ	 ๔๖

สามาวตี	อาห	 ๗๒

สารตฺโต	 ๑๑๐

สารมฺโภ	 ๑๑๑

สาราโค	 ๑๑๑

สาริปุตฺต	อิเธกจฺโจ	 ๗๑

สาสโปริว	อารคฺเค	 ๗๐

สาหุ	ทสฺสนํ	 ๕๙

สิญฺจ	ภิกฺขุ	อิมํ	นาวํ	 ๗๒

สิพฺพติ	 ๙๔

สิพฺพนฺโต	 ๙๔

สิโรรุโห	 ๑๐๒

(วุตฺยสฺส-สิโรรุโห)



ปทานุกรม 1051

ปทานุกรม หน้า

สีลพฺพตํ	 ๘๕

สุกฏํ	 ๙๖

สุขุมาโล	 ๙๕

สุคโตวาโท	 ๓๖

สุปฺปฏิปตฺติ	 ๘๓

สุปฺปฏิปนฺโน	 ๘๓

สุปฺปฏฺ€าโน	 ๙๒

สุปฺปติฏฺ€ิโต	 ๘๓

สุปฺปสนฺโน	 ๘๓

สุพฺพโต	 ๘๖

สูปธาริตํ	 ๔๔

สูยฺยติ	 ๘๗

สูรกฺขํ	 ๗๘

สฺวสฺส	 ๔๙

สฺวากาโร	 ๕๐

สฺวากฺขาโต	 ๗๘

สฺวาคตํ	 ๕๐

สฺวาสฺส	 ๗๗

เสตจฺฉตฺตํ	 ๙๒

เสยฺโย	 ๘๘

เสฺวว	 ๔๙

โส	ธมฺมํ	เทเสติ	 ๗๔

โสเยว	 ๖๕

โสหํ	 ๓๙

ปทานุกรม หน้า

(ห)

หลนฺทานิ	 ๑๑๒

เหตุกฺกโม	 ๘๓

เหตุตฺติกํ	 ๘๕

โหตูติ	 ๓๙

-----------

ปทานุกรม หน้า

(สีลพฺพตํ-โหตูติ)



ปทานุกรม หน้า

(อ)

อ	 ๕๑๓

อกฺขิ	 ๓๕๓

อคฺคโต	 ๔๘๗,๕๒๑

อคฺคิ	 ๒๓๔

อคฺคิโต	วา	 ๔๘๓

องฺค	 ๓๓๕

องฺคุลิ	 ๒๘๙

อจิรํ	 ๕๓๕

อจฺจิ	 ๓๕๓

อจฺฉ	 ๑๔๘

อจฺฉิ	 ๓๕๓

อชี	 ๓๐๑

อชฺช	 ๕๒๔

อชฺชุน	 ๑๔๘

อชฺฌตฺตํ	 ๕๒๓

อญฺญ	 ๓๘๒

อญฺชลิ	 ๒๓๘

อญฺญตม	 ๓๘๒

อญฺญตร	 ๓๘๒

อญฺญตฺถ	 ๔๙๐

อญฺญตฺร	 ๔๘๙

อญฺญโต	 ๔๘๔

อญฺญทตฺถุ	 ๕๒๖

อญฺญทา	 ๔๙๖

อฏวิ	 ๒๘๙

อฏฺ€	 ๔๗๕

ปทานุกรม หน้า

อฏฺ€ารส	 ๔๘๐

อฏฺ€ิ	 ๓๕๑

อณฺฑช	 ๑๔๘

อณฺฑ	 ๓๓๕

อติ	 ๔๙๙,๕๐๗

อติถิ	 ๒๓๘

อตฺตา	 ๒๑๔

อตฺถ	 ๔๙๐

อตฺถิ	 ๕๑๙

อตฺถญฺญู	 ๒๖๒

อตฺร	 ๔๙๐

อโต	 ๔๘๕

อถ	 ๕๑๔,๕๑๖

อโถ	 ๕๑๔,๕๑๗

อทุ í	 ๔๓๐

อทฺธา		 ๓๓๙,๕๒๖

อธร	 ๓๘๖

อธิ	 ๔๙๙,๕๐๕

อธิปติ	 ๒๓๘

อธุนา	 ๔๙๘

อโธ	 ๕๒๒

อนิจฺจโต	 ๔๘๗,๕๒๐

อนิล	 ๑๔๘

อนุ	 ๔๙๙,๕๐๔

อนฺตรา	 ๕๒๓

อนฺโต	 ๕๒๓

อนฺนา	 ๒๘๒

ปทานุกรม หน้า

อป	 ๕๐๗,๕๑๑

อปร	 ๓๘๖

อปรชฺชุ	 ๕๒๔

อปรโต	 ๔๘๔

อปิ	 ๔๙๙,๕๐๗

อปฺเปว	นาม	 ๕๒๖

อปฺเปว	 ๕๒๖

อเปจฺจ	 ๕๓๗

อภิ	 ๔๙๙,๕๐๕

อภิกฺขณํ	 ๕๒๕

อภิณฺหํ	 ๕๒๕

อภิโต	 ๕๒๒

อภิภู	 ๒๖๐,๓๕๙

อมต	 ๓๓๕

อมา	 ๕๓๓

อมุตฺถ	 ๔๙๐

อมุตฺร	 ๔๙๐

อมุโต	 ๔๘๕

อมฺพ	 ๑๔๘

อมฺพา	 ๒๘๒

อมฺพุ	 ๓๕๘

อมฺพุช	 ๓๓๕

อมฺโภ	 ๕๑๙

อมฺม	 ๒๘๑

อยํ	เม	ปุตฺโต	 ๔๙๖

อยํ	 ๔๑๒,๔๑๗

อย	 ๑๕๙

ปทานุกรมนาม



ปทานุกรม 1053

ปทานุกรม หน้า

อยฺยกานี	 ๓๐๒

อรํ	 ๕๓๕

อริ	 ๒๓๘

อรญฺญ	 ๓๓๕

อเร	 ๕๑๙

อลํ	 ๕๑๓

อลมฺพุสา	 ๒๘๑

อลาต	 ๓๓๕

อลิกํ	 ๕๓๖

อว	 ๕๐๓,๕๑๐

อวธารณ	 ๕๑๓

อสน	 ๑๔๘

อสนิ	 ๒๘๙

อสิ	 ๒๓๘

อสุ	 ๔๒๒

อสุกํ	 ๔๒๕

อสุกา	 ๔๒๔

อสุโก	 ๔๒๓

อสุร	 ๑๔๘

อสฺส	 ๑๔๘

อสฺสทฺธํ	 ๓๔๘

อสฺสุ	 ๓๕๘,๕๑๔

อหํ	 ๔๕๖

อห	 ๑๕๙

อหิ	 ๒๓๘

อโห	 ๕๓๑

ปทานุกรม หน้า

(อา)

อา	 ๕๐๖,๕๑๑

อาคม	 ๑๔๘

อาคมฺม	 ๕๓๗

อาทิโต	 ๔๘๖

อาโป	 ๑๕๒

อาม	 ๕๒๘

อายติ	 ๕๒๔

อายุ	 ๓๕๖

อายุโต	 ๔๘๔

อายุธ	 ๓๓๕

อารกา	 ๕๒๓

อารพฺภ	 ๕๓๗

อารมฺมณ	 ๓๓๕

อารา	 ๕๒๓

อาโลก	 ๑๔๘

อาวิ	 ๕๒๒

อาวุโส	 ๕๑๙

อาสว	 ๑๔๘

อาสา	 ๒๘๐

อาสุ í	 ๕๓๕

อาฬิ	 ๒๘๙

(อิ)

อิงฺฆ	 ๕๓๒

อิจฺฉา	 ๒๘๐

อิตร	 ๓๘๒

ปทานุกรม หน้า

อิตรตฺถ	 ๔๘๙

อิตรตฺร	 ๔๘๙

อิตรโต	 ๔๘๔

อิตรีตรโยค	 ๕๑๒

อิติ	 ๕๒๗

อิตฺถํ	 ๕๒๗

อิตฺถิโต	 ๔๘๓

อิตฺถี	 ๒๙๐

อิโต	 ๔๘๖

อิทํ	เต	รฏฺ€ํ	 ๔๖๙

อิทํ	 ๔๒๑

อิทานิ	 ๔๙๘

อิทฺธิ	 ๒๘๙

อิธ	 ๔๙๔

อินฺทฺริย	 ๓๓๕

อิว	 ๕๓๐

อิสิ	 ๒๓๘

อิห	 ๔๙๔

(อี)

อีสกํ	 ๕๓๕

อีหา	 ๒๘๑

(อุ)

อุ	 ๕๐๑,๕๑๐

อุจฺจํ	 ๕๒๓

อุจฺฉุ	 ๒๔๘

(อยฺยกานี-อุจฺฉุ
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ปทานุกรม หน้า

อุตฺตร	 ๓๘๖

อุตฺตรโต	 ๔๘๕

อุทก	 ๓๓๕

อุทธิ	 ๒๓๘

อุทาน	 ๓๓๕

อุทฺธํ	 ๕๒๒

อุป	 ๕๐๘,๕๑๑

อุปเทส	 ๕๓๐

อุปริ	 ๕๒๒

อุปาทาย	 ๕๓๗

อุเปจฺจ	 ๕๓๗

อุภย	 ๓๘๒

อุภยตฺถ	 ๔๙๐

อุภยตฺร	 ๔๙๐

อุภยโต	 ๔๘๔

อุโภ	 ๔๔๒

อุร	 ๑๕๙

อุรค	 ๑๔๘

อุรุธิติ	 ๒๓๘

(อู)

อูกา	 ๒๘๐

(เอ)

เอกํ	 ๔๔๑

เอกชฺฌํ	 ๕๒๒

เอกโต	 ๔๘๔,๔๘๗,๕๒๑

ปทานุกรม หน้า

เอกทา	 ๔๙๖

เอกธา	 ๕๒๐

เอกา	 ๔๔๑

เอกาทส	 ๔๗๕

เอการส	 ๔๗๖

เอโก	 ๔๔๑

เอชา	 ๒๘๐

เอตํ	 ๔๐๗

เอตรหิ	 ๔๙๘

เอตฺตาวตา	 ๕๒๘

เอตฺโต	 ๘๘,๔๘๖

เอตฺถ	 ๔๙๑

เอนํ	 ๕๑๖

เอลา	 ๒๘๑

เอวํ	 ๕๒๗,๕๒๘,๕๒๙,๕๓๐

เอวมฺปิ	 ๕๒๙

เอวเมตํ	 ๕๓๒

เอวเมว	 ๕๒๙

เอวเมวํ	 ๕๒๙

เอสา	 ๔๐๘

เอโส	 ๔๐๖

เอว	 ๕๒๗

(โอ)

โอฆ	 ๑๔๘

โอธิ	 ๒๓๘

โอปายิกํ	 ๕๒๘

ปทานุกรม หน้า

โอรํ	 ๕๒๓

โอรโส	 ๕๒๑

โอสธิ	 ๒๘๙

(ก)

กจฺจิ	 ๕๒๗

กจฺฉป	 ๑๔๘

กจฺฉุ	 ๓๒๐

กญฺญโต	 ๔๘๓

กญฺญา	 ๒๗๓

กณฺฑุ	 ๓๒๐

กตํ	เต	ปาปํ	 ๔๗๑

กตํ	โน	กมฺมํ	 ๔๗๒

กตํ	เม	ปุญฺญํ	 ๔๗๑

กตํ	โว	กมฺมํ	 ๔๗๒

กตม	 ๓๘๒

กตมโต	 ๔๘๔

กตร	 ๓๘๒

กตรกตเม	 ๓๘๒

กตรโต	 ๔๘๔

กติ	 ๔๘๑

กตฺตา	 ๒๕๗

กตฺถ	 ๔๘๙

กตญฺญู	 ๘๔,๒๖๒

กถํ	 ๕๒๗

กถา	 ๒๘๐

กถญฺจิ	 ๕๓๔

(อุตฺตร-กถญฺจิ)



ปทานุกรม 1055

ปทานุกรม หน้า

กทลี	 ๓๐๑

กทา	 ๔๙๕,๕๒๕

กนฺติ	 ๒๘๙

กปิ	 ๒๓๘

กมฺมุนา	 ๓๓๖

กรณ	 ๓๓๕

กรี	 ๒๔๓

กรุณา	 ๒๘๐

กรญฺช	 ๑๔๘

กเรณุ	 ๓๒๐

กลา	 ๒๘๑

กลิ	 ๒๓๘

กลิมนฺตุ	 ๑๗๒

กลฺลํ	 ๕๒๕

กวิ	 ๒๓๘

กสิมนฺตุ	 ๑๗๒

กสฺมา	 ๕๓๓

กหํ	 ๔๙๓

กา	 ๔๓๕

กากี	 ๓๐๑

กาจิ	 ๔๓๙

กาตเว	 ๕๒๑

กาตุ í	 ๕๒๑

กาม	 ๑๔๘

กามํ	 ๕๒๖

กามี	 ๒๔๒

การณ	 ๓๓๕

ปทานุกรม หน้า

การุ	 ๒๔๘

กาเรตุ í	 ๕๒๑

กาเรตุ	 ๒๕๗

กาลํ	 ๕๒๔

กาลญฺญู	 ๒๖๒

กาสุ	 ๓๒๐

กิตฺตาวตา	 ๕๒๘

กิตฺติ	 ๒๘๙

กินฺติ	 ๕๒๐

กินฺนร	 ๑๔๘

กินฺนรี	 ๓๐๑

กินฺนุ	 ๕๒๗

กิมิ	 ๒๓๘

กิร	 ๕๓๒

กิญฺจาปิ	 ๕๓๑

กิญฺจิ	 ๔๓๙

กีว	 ๕๑๕,๕๒๘

กึ	 ๔๓๕,๔๓๖,๕๒๗

กึสุ	 ๕๒๗

กึสุก	 ๑๔๘

กุ	 ๕๓๔

กุกฺกุฏี	 ๓๐๑

กุจฺฉิ	 ๒๓๘

กุฏฺ€ี	 ๒๔๓

กุตฺถ	 ๔๘๙

กุตฺร	 ๔๙๐

กุโต	 ๔๘๕

ปทานุกรม หน้า

กุทาจนํ	 ๔๙๖

กุนฺท	 ๑๔๘

กุพฺพนฺต	 ๑๘๖

กุมารี	 ๓๐๑

กุล	 ๓๓๕

กุลวตี	 ๓๐๘

กุลวนฺตุ	 ๑๗๑

กุสลี	 ๒๔๓

กุหํ	 ๔๙๓

กุหิญฺจนํ	 ๔๙๓

กุหึ	 ๔๙๓

กูล	 ๓๓๕

กฺขตฺตุํ	 ๕๓๕

กฺว	คโตสิ	ตฺวํ	 ๔๙๒

เกตุ	 ๒๔๘

เกตุมนฺตุ	 ๑๗๒

เกสิ	 ๒๓๘

เกฬิ	 ๒๘๙

โก	 ๔๓๑

โกจิ	 ๔๓๘

โกฏิ	 ๒๘๙,๔๕๕

โกธ	 ๑๔๘

โกญฺจ	 ๑๔๘

(ข)

ขตฺติยา	 ๒๘๐

ขนฺติ	 ๒๘๙

(กทลี-ขนฺติ)



รูปสิทธิทีปนี1056

ปทานุกรม หน้า

ขมา	 ๒๘๐

ขลุ	 ๕๑๔,๕๑๖

ขาณุมนฺตุ	 ๑๗๒

ขิฑฺฑา	 ๒๘๐

ขิปฺปํ	 ๕๓๕

โข	 ๕๑๖

(ค)

คงฺคา	 ๒๘๐

คจฺฉํ	 ๑๗๕,๓๔๔

คณวนฺตุ	 ๓๔๔

คณี	 ๒๔๒

คณฺ€ิ	 ๒๓๘

คณฺฑโต	 ๔๘๘

คติ	 ๕๐๐

คติมนฺตุ	 ๑๗๒

คนฺธพฺพ	 ๑๔๘

คนฺธพฺพี	 ๓๐๑

คหปตานี	 ๓๑๔

คหปติ	 ๒๓๘

คหปติโต	วา	 ๔๘๓

คาณฺฑีวธนวา	 ๒๓๓

คาถา	 ๒๘๐

คามํ	โน	คจฺเฉยฺยาม	 ๔๗๒

คามํ	โว	คจฺเฉยฺยาถ	 ๔๗๒

คาม	 ๑๔๘

คาวี	 ๓๐๔

ปทานุกรม หน้า

คิริ	 ๒๓๘

คีวา	 ๒๓๐

คุณวํ	จิตฺตํ	 ๓๔๓

คุณวตี	 ๓๐๖

คุณวา	 ๑๕๙

คุหา	 ๒๘๑

โค	 ๒๗๐,๓๒๙

โคโณ	 ๒๗๐

โคตมี	 ๓๐๖

โคตฺตมตี	 ๓๐๘

โคตฺรภุ	 ๓๕๙

โคธา	 ๒๘๐

(ฆ)

ฆฏา	 ๒๘๐

ฆฏี	 ๓๐๑

ฆาน	 ๓๓๕

โฆส	 ๑๔๘

(จ)

จ	 ๕๑๒,๕๑๕

จกฺกี	 ๒๔๒

จกฺขุ	 ๓๕๘

จกฺขุมนฺตุ	 ๑๗๒

จตสฺโส	 ๔๕๓

จตฺตาริ	 ๔๕๔

จตฺตาโร	 ๔๕๑

ปทานุกรม หน้า

จมู	 ๓๒๘

จมฺปก	 ๑๔๘

จรณ	 ๓๓๕

จรนฺต	 ๑๘๖

จรหิ	 ๕๑๔

จวนฺต	 ๑๘๖

จาค	 ๑๔๘

จาคี	 ๒๔๓

จิตฺตํ	 ๓๓๑

จิตฺตคุ	 ๓๖๐

จิตฺตโต	 ๔๘๔

จินฺตา	 ๒๘๐

จิรํ	 ๕๓๕

จิรสฺสํ	 ๕๓๕

จีวร	 ๓๓๕

จุติ	 ๒๘๙

จุทฺทส	 ๔๗๘

เจ	 ๕๓๖

เจต	 ๑๕๙

เจตนา	 ๒๘๐

โจรโต	วา	 ๔๘๓,๕๒๑

(ฉ)

ฉ	 ๔๗๕

ฉตฺต	 ๓๓๕

ฉตฺตี	 ๒๔๒

ฉนฺท	 ๑๕๙

(ขมา-ฉนฺท)



ปทานุกรม 1057

ปทานุกรม หน้า

ฉวิ	 ๒๘๙

ฉายา	 ๒๘๐

ฉิทฺท	 ๓๓๕

เฉตฺตุ	 ๒๕๗

(ช)

ชงฺคม	 ๑๔๘

ชงฺฆา	 ๒๘๐

ชฏา	 ๒๘๐

ชฏี	 ๒๔๓

ชตุ	 ๓๕๘

ชนฺตุ	 ๒๔๘

ชปนฺต	 ๑๘๖

ชมฺพุโต	 ๔๘๔

ชมฺพู	 ๓๒๗

ชยนฺต	 ๑๘๖

ชโร,	ชรา	 ๑๕๑

ชล	 ๓๓๕

ชลธิ	 ๒๓๘

ชาติ	 ๒๘๙

ชาตุ	 ๕๒๖

ชายา	 ๒๘๐

ชาล	 ๓๓๕

ชิวฺหา	 ๒๘๐

ชีรนฺต	 ๑๘๖

ชุณฺหา	 ๒๘๑

ชุติมนฺตุ	 ๑๗๒

ปทานุกรม หน้า

เช	 ๕๑๙

เชฏฺ€า	 ๒๘๐

เชตุ	 ๒๕๗

โชติ	 ๒๓๘

(ฌ)

ฌาน	 ๓๓๕

(ญ)

ญาณ	 ๓๓๕

ญาณี	 ๒๔๒

ญาตุ	 ๒๕๗

(ต)

ตํ	 ๔๐๔,๕๑๔

ตคฺฆ	 ๕๒๖

ตณฺหา	 ๒๘๐

ตตฺถ	 ๔๘๙,๕๒๑

ตตฺร	 ๔๘๙,๕๒๑

ตโต	 ๔๘๔,๕๑๕

ตถริว	 ๕๓๐

ตถา	 ๕๒๙

ตถาจ	 ๕๓๐

ตถานาม	 ๕๓๐

ตถาหิ	 ๕๓๐,๕๓๓

ตถญฺญู	 ๒๖๒

ตเถว	 ๕๒๙

ปทานุกรม หน้า

ตทา	 ๔๙๗,๕๒๕

ตทานิ	 ๔๙๗

ตนฺติ	 ๒๘๙

ตป	 ๑๕๙

ตปสฺสินี	 ๓๑๖

ตม	 ๑๕๙

ตโย	 ๔๔๗

ตรจฺฉ	 ๑๔๘

ตรุณี	 ๓๐๑

ตสินา	 ๒๘๐

ตสฺมา	 ๓๙๕

ตหํ	 ๔๙๔,๕๒๑

ตหึ	 ๔๙๔,๕๒๑

ตาณ	 ๓๓๕

ตาล	 ๑๔๘

ตาว	 ๕๒๘

ตาวตา	 ๕๒๘

ติฏฺ€นฺต	 ๑๘๖

ติตฺติ	 ๒๘๙

ติปุ	 ๓๕๘

ติมิ	 ๒๓๘

ติริยํ	 ๕๒๒

ติโร	 ๕๒๓

ติสฺโส	 ๔๔๙

ตีณิ	 ๔๕๐

ตีร	 ๓๓๕

ตุ	 ๕๑๕,๕๑๗

(ฉวิ-ตุ)
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ปทานุกรม หน้า

ตุฏฺ€ิ	 ๒๘๙

ตุฏฺโ€สฺมิ	โว	ปกติยา	 ๔๖๘

ตุณฺฑ	 ๓๓๕

ตุณฺณํ	 ๕๓๕

ตุณฺหี	 ๕๓๖

ตุรงฺค	 ๑๔๘

ตุลา	 ๒๘๑

ตฺวํ	 ๔๕๖

เตช	 ๑๕๙

เตน	 ๕๓๓

เตรส	 ๔๗๗

(ถ)

ถมฺภ	 ๑๔๘

ถามุนา	 ๓๓๙

ถาโม,	ถามํ	 ๑๕๑,๓๓๙

ถุติมนฺตุ	 ๑๗๒

(ท)

ทกฺขิณ	 ๓๖๓

ทกฺขิณโต	 ๔๘๔

ทณฺฑินี	 ๓๑๕

ทณฺฑี	 ๒๓๙

ทตฺวา	 ๕๓๗

ทตฺวาน	 ๕๓๗

ททนฺต	 ๑๘๖

ททามิ	เต	คามวรานิ	 ๔๖๙

ปทานุกรม หน้า

ททาหิ	เม	คามวรํ	 ๔๖๙

ททฺทุ	 ๓๒๐

ทธิ	 ๓๕๓

ทนฺตี	 ๒๔๓

ทโม	 ๑๕๑

ทส	 ๔๗๕

ทสฺเสตฺวา	 ๕๓๗

ทา€ี	 ๒๔๒

ทาตเว	 ๕๒๑

ทาตุ í	 ๕๒๑

ทาตุ	 ๔๕๗

ทาตุน	 ๕๓๗

ทาน	 ๓๓๕

ทาเปตุ í	 ๕๒๑

ทาเปตฺวา	 ๕๓๗

ทารุ	 ๓๕๘

ทิฏฺ€ิ	 ๒๘๙

ทิวา	 ๕๑๙,๕๒๕

ทิสา	 ๒๘๑

ทิสฺวา	 ๕๓๗

ทิสฺวาน	 ๕๓๗

ทีฆชีวี	 ๒๔๓

ทีฆโส	 ๕๒๑

ทีปิ	 ๒๓๘

ทุ	 ๕๐๒,๕๑๐

ทุกฺข	 ๓๓๕

ทุกฺขโต	สมฺมสติ	 ๕๒๐

ปทานุกรม หน้า

ทุกฺขโต	 ๔๘๒,๕๒๐

ทุฏฺ€ุ	 ๕๓๔

ทุนฺทุภิ	 ๒๘๙

ทุหิตุ	 ๓๒๖

ทฺวาทส	 ๔๗๗

ทฺวิธา	 ๕๒๐

เทวตา	 ๒๘๐

เทวี	 ๓๐๑

เทฺว	 ๔๔๕

โทณิ	 ๒๘๙

โทลา	 ๒๘๐

(ธ)

ธชี	 ๒๔๒

ธน	 ๓๓๕

ธนวนฺตุ	 ๑๗๑

ธนิ	 ๒๓๘

ธนุ	 ๓๕๘

ธมฺมํ	โว	ภิกฺขเว	เทสิสฺสามิ	 ๔๖๘

ธมฺม	 ๑๔๘

ธมฺมจารี	 ๒๔๓

ธมฺมี	 ๒๔๒

ธมฺมญฺญู	 ๒๖๒,๓๕๙

ธา	 ๕๒๐

ธาตุ	 ๒๕๗,๓๒๐

ธิติ	 ๒๘๙

ธิติมนฺตุ	 ๑๗๒

(ตุฏฺ€ิ-ธิติมนฺตุ)



ปทานุกรม 1059

ปทานุกรม หน้า

ธีตุ	 ๓๒๖

ธูลิ	 ๒๘๙

ธุวํ	 ๕๓๖

ธญฺญ	 ๓๓๕

เธนุ	 ๓๒๐

(น)

นํ	 ๓๙๐,๕๑๔

น	 ๕๑๓

นคร	 ๓๓๕

นตฺตํ	 ๕๒๕

นตฺตุ	 ๒๕๗

นที	 ๒๙๕

นนฺทิ	 ๒๘๙

นโม	 ๕๒๐

นยน	 ๓๓๕

นร	 ๑๔๘

นว	 ๔๗๕

นฬิน	 ๓๓๕

นาค	 ๑๔๘

นาคนาสูรู	 ๓๒๘

นาคี	 ๓๐๑

นานา	 ๕๓๔

นาม	 ๕๓๑

นารี	 ๓๐๑

นาวา	 ๒๘๐

นาวิกี	 ๓๐๖

ปทานุกรม หน้า

นาสา	 ๒๘๑

นาฬิ	 ๒๘๙

นิ	 ๕๐๑,๕๐๙

นิคม	 ๑๔๘

นิจฺจํ	 ๕๒๕

นิทฺทา	 ๒๘๐

นิธิ	 ๒๓๘

นิรุปธิ	 ๒๓๘

นิลย	 ๑๔๘

นิหจฺจ	 ๕๓๗

นี	 ๕๐๑,๕๐๙

นีจํ	 ๕๒๓

นุ	 ๕๒๖

นูน	 ๕๓๒

เนตุ	 ๒๕๗

เนรุ	 ๒๔๘

โน	 ๔๖๘,๕๑๓

(ป)

ป	 ๕๐๐,๕๐๙

ปกฺขี	 ๒๔๒

ปงฺคุ	 ๒๔๘

ปจนฺต	 ๑๘๖

ปจฺจกฺขธมฺมา	 ๒๓๓

ปจฺฉโต	 ๔๘๗,๕๒๑

ปจฺฉา	 ๕๒๓

ปชา	 ๒๘๐

ปทานุกรม หน้า

ปญฺจ	 ๔๗๔

ปญฺญวนฺตุ	 ๑๗๑

ปญฺญา	 ๒๘๐

ปฏิฆ	 ๑๔๘

ปฏุ	 ๒๔๘

ปณฺณ	 ๓๓๕

ปติ	 ๒๓๘,๕๐๕,๕๑๑

ปติรูปํ	 ๕๒๘

ปตฺติ	 ๒๘๙

ปท	 ๓๓๕

ปทํ	 ๒๙

ปทโส	 ๕๒๐

ปทุม	 ๓๓๕

ปน	 ๕๑๕,๕๑๘

ปนส	 ๑๔๘

ปนฺนรส,	ปณฺณรส	 ๔๗๙

ปปา	 ๒๘๐

ปภา	 ๒๘๐

ปมาท	 ๑๔๘

ปย	 ๑๕๙

ปร	 ๓๘๖

ปรจิตฺตวิทุนี	 ๓๑๑

ปรตฺถ	 ๔๙๐

ปรตฺร	 ๔๙๐

ปรโต	 ๔๘๔,๔๘๗

ปรมฺมุขา	 ๕๒๒

ปรสุเว	 ๕๒๔

(ธีตุ-ปรสุเว)
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ปทานุกรม หน้า

ปรา	 ๕๐๐,๕๐๙

ปราภิภู	 ๒๖๑

ปริ	 ๕๐๔,๕๑๐

ปริโต	 ๕๒๒

ปริสา	 ๒๘๐

ปเร	 ๕๒๔

ปสฺสโต	 ๔๘๗,๕๒๑

ปสฺสิตุน	 ๕๓๗

ปสฺสิตฺวา	 ๕๓๗

ปสฺสิตฺวาน	 ๕๓๗

ปสฺสิย	 ๕๓๗

ปหาย	โว	คมิสฺสามิ	 ๔๘๖

ปาฏลี	 ๓๐๑

ปาณิ	 ๒๓๘

ปาโต	 ๕๒๔

ปาทโต	 ๔๘๗,๕๒๑

ปาน	 ๓๓๕

ปาป	 ๓๓๕

ปาปการี	 ๒๔๓

ปารํ	 ๕๒๓

ปารคู	 ๒๖๒

ปาฬิ	 ๒๘๙

ปิฏฺ€ิโต	 ๔๘๗,๕๒๑

ปิตโร	 ๑๓๒,๒๕๘

ปิปาสา	 ๒๘๐

ปิยงฺคุ	 ๓๒๐

ปิยภาณินี	 ๓๑๖

ปทานุกรม หน้า

ปีสาจ	 ๑๔๘

ปี€	 ๓๓๕

ปีติ	 ๒๘๙

ปุจิมนฺท	 ๑๔๘

ปุถวี	 ๓๐๒

ปุถุ	 ๕๓๔

ปุน	 ๕๓๔

ปุนฺนาค	 ๑๔๘

ปุพฺพํ	 ๓๘๕

ปุพฺพโต	 ๔๘๔

ปุพฺพา	 ๓๘๕

ปุพฺโพ	 ๓๘๓

ปุมา	 ๒๒๔

ปุรโต	 ๔๘๗,๕๒๑

ปุรา	 ๕๒๕

ปุริสโต	 ๔๘๓

ปุริโส	 ๑๓๒

ปุเร	 ๕๒๓

ปุลิน	 ๓๓๕

ปุญฺญ	 ๓๓๕

ปูค	 ๑๔๘

ปูชา	 ๒๘๐

เปจฺจ	 ๕๒๓

เปต	 ๑๔๘

โปกฺขรณี	 ๓๑๗

ปทานุกรม หน้า

(ผ)

ผล	 ๓๓๕

ผลวนฺตุ	 ๑๗๑

(พ)

พกุล	 ๑๔๘

พนฺธุ	 ๒๔๗

พนฺธุมนฺตุ	 ๑๗๒

พล	 ๓๓๕

พลํ	 ๑๕๑

พลวนฺตุ	 ๑๗๑

พลากา	 ๒๘๐

พลิ	 ๒๓๘

พลิมนฺตุ	 ๑๗๒

พลี	 ๒๔๓

พหิ	 ๕๒๓

พหิทฺธา	 ๕๒๓

พารส	 ๔๗๖

พาหิรํ	 ๕๒๓

พาหิรา	 ๕๒๓

พิลํ	 ๑๕๑

พุทฺธิ	 ๒๘๗

พุทฺธิมนฺตุ	 ๑๗๒

พฺยคฺฆ	 ๑๔๘

พฺยาธิ	 ๒๓๘

พฺรหฺเม	 ๒๑๐

พฺราหฺมณี	 ๓๐๑

(ปรา-พฺราหฺมณี)



ปทานุกรม 1061

ปทานุกรม หน้า

โพทฺธุ	 ๒๕๗

โพธิ	 ๒๓๘,๒๘๙

(ภ)

ภควนฺตุ	 ๑๗๑

ภตฺตุ	 ๒๕๗

ภทฺทนฺต	 ๑๙๒

ภนฺเต	 ๑๘๘,๒๙๓

ภวํ	 ๑๘๖

ภวน	 ๓๓๕

ภาคี	 ๒๔๒

ภาณุ	 ๒๔๘

ภาณุมนฺตุ	 ๑๗๒

ภิกฺขา	 ๒๘๐

ภิกฺขุ	 ๒๔๓

ภิกฺขุนิโต	 ๔๘๓

ภิกฺขุนี	 ๓๑๒

ภิยฺโย	 ๕๒๐

ภุญฺชนฺต	 ๑๘๖

ภุวน	 ๓๓๕

ภูตปุพฺพํ	 ๕๒๕

ภูมิ	 ๒๘๙

ภูมิสายี	 ๒๔๓

เภตฺตุ	 ๒๕๗

โภคี	 ๒๔๒

โภตี	 ๓๑๐

ปทานุกรม หน้า

(ม)

มกฺข	 ๑๔๘

มคฺคญฺญู	 ๒๖๒

มงฺคล	 ๓๓๕

มจฺจุ	 ๒๔๘

มชฺฌโต	 ๔๘๒,๔๘๗

มญฺชูสา	 ๒๘๑

มณิ	 ๒๓๘

มติ	 ๒๘๙

มติมนฺตุ	 ๑๗๒

มตฺตา	 ๒๘๑

มตฺตญฺญู	 ๒๖๒

มตฺถุ	 ๓๕๘

มท	 ๑๔๘

มธุ	 ๓๕๘

มนุสฺส	 ๑๔๘

มนฺตา	 ๒๘๐

มนฺตี	 ๒๔๓

มนฺทาร	 ๑๔๘

มโน	 ๑๔๙,๑๕๗

มยูร	 ๑๔๘

มรณ	 ๓๓๕

มสิ	 ๒๓๘

มหตี	 ๓๐๙

มหนฺต	 ๑๘๖

มหี	 ๓๐๑

มา	โน	อชฺช	วิกนฺตึสุ	 ๔๖๘

ปทานุกรม หน้า

มา	 ๕๑๓

มาตงฺค	 ๑๔๘

มาตา	 ๓๒๑

มาตุลานี	 ๓๒๙

มาน	 ๑๔๘

มานวี	 ๓๐๕

มายา	 ๒๘๐

มาลา	 ๒๘๐

มาลี	 ๒๔๒

มาลฺยการี	 ๒๔๓

มิค	 ๑๔๘

มิคี	 ๓๐๑

มิจฺฉา	 ๕๓๖

มียนฺต	 ๑๘๖

มุข	 ๓๓๕

มุขํ	 ๑๕๑

มุขนาสิกํ	 ๓๔๙

มุจฺฉา	 ๒๘๐

มุฏฺ€ิ	 ๒๓๘

มุติมนฺตุ	 ๑๗๒

มุตฺติ	 ๒๘๙

มุตฺติมนฺตุ	 ๑๗๒

มุนิ	 ๒๓๘

มุสลี	 ๒๔๓

มุสา	 ๕๓๖

มุหุ í	 ๕๒๕

มุหุตฺตํ	 ๕๒๕

(โพทฺธุ-มุหุตฺตํ)
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ปทานุกรม หน้า

มูล	 ๓๓๕

มูลโต	 ๔๘๗,๕๒๑

มูสา	 ๒๘๑

เมขลา	 ๒๘๑

เมตฺตา	 ๒๘๐

เมธา	 ๒๘๐

เมธาวินี	 ๓๑๖

เมรุ	 ๒๔๘

(ย)

ยํ	กิญฺจิ	 ๔๔๑

ยํ	 ๓๘๘

ยกฺข	 ๑๔๘

ยกฺขินี	 ๓๑๘

ยกฺขี	 ๓๐๑

ยคฺเฆ	 ๕๑๔

ยฏฺ€ิ	 ๒๘๙

ยติ	 ๒๓๘

ยติมนฺตุ	 ๑๗๒

ยตฺถ	 ๔๘๘,๕๒๑

ยตฺร	 ๔๘๘,๕๒๑

ยโต	 ๔๘๔

ยถริว	 ๕๓๐

ยถา	 ๕๑๕,๕๒๙,๕๓๐

ยถาจ	 ๕๓๐

ยถานาม	 ๕๓๐

ยถาปิ	 ๕๒๙

ปทานุกรม หน้า

ยถาหิ	 ๕๓๐

ยเถว	 ๕๒๙

ยทา	 ๔๙๖,๕๒๕

ยทิ	 ๕๓๖

ยส	 ๑๕๙

ยสวตี	 ๓๐๘

ยสวนฺตุ	 ๑๗๑

ยสฺมา	 ๕๓๓

ยหึ	 ๔๙๕,๕๒๑

ยา	กาจิ	 ๔๔๐

ยา	 ๓๘๘

ยาคุ	 ๓๑๙

ยาคุโต	 ๔๘๔

ยาน	 ๓๓๕

ยานี	 ๒๔๓

ยาว	 ๕๒๘

ยาวตา	 ๕๒๘

ยุตฺติ	 ๒๘๙

ยุตฺติโต	 ๔๘๓

ยุวติ	 ๒๘๙

ยุวา	 ๒๒๙

โย	โกจิ	 ๔๔๐

โย	 ๓๘๗

โยค	 ๑๔๘

โยคี	 ๒๔๒

ปทานุกรม หน้า

(ร)

รชฺชุ	 ๓๒๐

รโช,	รชํ	 ๑๕๒

รฏฺ€ี	 ๒๔๒

รติ	 ๒๘๙

รติมนฺตุ	 ๑๗๒

รตฺติ	 ๒๘๓	

รตฺตญฺญู	 ๒๖๒

รวิ	 ๒๓๘	

รห	 ๑๕๙	

รโห	 ๕๒๒	

ราชโต	วา	 ๕๑๓,๕๒๑

ราชา	 ๒๐๒

ราชินี	 ๓๑๕

ราธา	 ๒๘๐

ราสิ	 ๒๓๘

ราหุ	 ๒๔๘

ราหุมนฺตุ	 ๑๗๑

ริเต	 ๕๓๔

รุกฺข	 ๑๔๘

รุจิ	 ๒๘๙

รุจิมนฺตุ	 ๑๗๒

รุรุ	 ๒๔๘

รูป	 ๓๓๕

รูปวตี	 ๓๐๘

เร	 ๕๑๙

โรคโต	 ๔๘๘

(มูล-โรคโต)



ปทานุกรม 1063

ปทานุกรม หน้า

(ล)

ลงฺกา	 ๒๘๐

ลตา	 ๒๘๐

ลพฺภา	 ๕๑๙

ลสิกา	 ๒๘๑

ลหุ	 ๕๒๘,๕๓๕

ลาลา	 ๒๘๑

ลิงฺค	 ๓๓๕

ลีลา	 ๒๘๑

เลขา	 ๒๘๐

โลก	 ๑๔๘

โลจน	 ๓๓๕

โลภ	 ๑๔๘

โลห	 ๓๓๕

(ว)

ว	 ๕๑๕

วจ	 ๑๕๙

วจา	 ๒๘๐

วชนฺต	 ๑๘๖

วญฺฌา	 ๒๘๐

วฏฺฏกา	 ๒๘๐

วต	 ๕๑๔,๕๑๗

วตฺตุ	 ๒๕๗

วตฺถ	 ๓๓๕

วตฺถิ	 ๒๓๘

วตฺถุ	 ๓๕๘

ปทานุกรม หน้า

วถ	 ๕๑๔

วทน	 ๓๓๕

วธู	 ๓๒๘

วน	 ๓๓๕

วนิตา	 ๒๘๐

วมฺมี	 ๒๔๒

วย	 ๑๕๙

วรมติ	 ๒๓๘

วราห	 ๑๔๘

วสนิ	 ๒๘๙

วสุ	 ๓๕๘

วสุธา	 ๒๘๑

วฬวา	 ๒๘๑

วา	 ๕๑๓,๕๑๕

วาจา	 ๒๘๐

วานรี	 ๓๐๑

วาปี	 ๓๐๑

วามูรู	 ๓๒๘

วายาม	 ๑๔๘

วาโย	 ๑๕๒

วาริ	 ๓๕๓

วารุณานี	 ๓๐๒

วารุณี	 ๓๐๑

วาลิกา	 ๒๘๐

วาสนา	 ๒๘๐

วาโห	 ๑๕๑

ปทานุกรม หน้า

วิ	 ๕๐๓,๕๑๐

วิกติ	 ๒๘๙

วิเจยฺย	 ๕๓๗

วิชฺชา	 ๒๘๐

วิชฺชุมนฺตุ	 ๑๗๒

วิญฺญาเปตุ	 ๒๕๗

วิญฺญาเปตฺวา	 ๕๓๗

วิญฺญู	 ๒๖๒

วิตณฺฑา	 ๒๘๐

วิทู	 ๒๖๒

วิธิ	 ๒๓๘

วินา	 ๕๓๔

วิเนยฺย	 ๕๓๗

วิย	 ๕๓๐

วิสาขา	 ๒๘๐

วิสิขา	 ๒๘๐

วิสุ í	 ๕๓๔

วีณา	 ๒๘๐

วีหิ	 ๒๓๘

วุฑฺฒิ	 ๒๘๙

วุตฺติ	 ๒๘๙

วุทฺธิ	 ๒๘๙

เว	 ๕๑๖,๕๑๘

เวตรณี	 ๓๐๑

เวทคู	 ๒๖๒

เวทนา	 ๒๘๐

เวนเตยฺยี	 ๓๐๖

(ลงฺกา-เวนเตยฺยี)
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ปทานุกรม หน้า

เวลา	 ๒๘๐

เวสฺสภู	 ๒๖๑

เวฬุ	 ๒๔๘

โว	 ๕๑๕

(ส)

สํ	 ๑๙๓,๕๐๒,๕๒๐

สกึ	 ๕๓๕

สกุณ	 ๑๔๘

สกฺกา	 ๕๑๙

สกฺขรา	 ๒๘๐

สขาโย	 ๒๑๘

สขี	 ๒๑๙

สํฆ	 ๑๔๘

สํฆี	 ๒๔๒

สจฺฉิ	 ๕๓๖

สชฺชุ	 ๕๒๔

สญฺญา	 ๒๘๐

สณิกํ	 ๕๓๕

สตตํ	 ๕๒๕

สติ	 ๒๘๙

สติมตี	 ๓๐๘

สติมนฺตุ	 ๑๗๒

สตฺต	(สงฺขฺยา)	 ๔๗๕

สตฺตุ	 ๒๔๘

สตฺตุฆาตี	 ๒๔๓

สตฺถา	โน	ภควา	อนุปฺปตฺโต	 ๔๖๘

ปทานุกรม หน้า

สตฺถา	 ๒๔๙

สตฺถิ	 ๓๕๓

สทา	 ๔๙๖

สทฺธา	 ๒๘๐

สทฺธึ	 ๕๓๓

สนฺติ	 ๒๘๙

สนฺธิ	 ๑,๒๘๙,๕๐๒

สพฺพํ	 ๓๘๐

สพฺพตฺถ	 ๔๘๘

สพฺพตฺร	 ๔๘๘

สพฺพโต	 ๔๘๔

สพฺพทา	 ๔๙๖

สพฺพธิ	 ๔๙๑

สพฺพา	 ๓๗๒

สพฺพญฺญุโต	 ๔๘๓

สพฺพญฺญู	 ๒๖๒

สพฺโพ	 ๓๖๔

สภา	 ๒๘๐

สมํ	 ๔๓๓

สมนฺตโต	 ๕๒๒

สมนฺตา	 ๕๒๒

สมาธิ	 ๒๓๘,๕๐๒

สมฺปติ	 ๕๒๔

สมฺมา	 ๕๒๐

สมฺมุขา	 ๕๒๒

สเมจฺจ	 ๕๓๗

สยํ	 ๕๒๐

ปทานุกรม หน้า

สยมฺภู	 ๒๖๑,๓๕๙

สร	 ๑๕๙

สรโท	 ๑๕๒

สรนฺต	 ๑๘๖

สรพู	 ๓๒๘

สรภู	 ๓๒๘

สลากา	 ๒๘๐

สํวิภเชถ	โน	รชฺเชน	 ๔๖๘

สสกฺกํ	 ๕๒๖

สสี	 ๒๔๓

สสฺสุ	 ๓๒๐

สห	 ๕๓๓

สหภู	 ๒๖๑

สา		 ๒๓๒,๓๙๕

สาขา	 ๒๘๐

สาณิ	 ๒๘๙

สาติ	 ๒๓๘

สาธน	 ๓๓๕

สาธุ	 ๕๒๙,๕๓๑

สามํ	 ๕๒๐

สามนฺตา	 ๕๒๒

สามี	 ๒๔๒

สายํ	 ๕๒๔

สารถิ	 ๒๓๘

สารมฺภ	 ๑๔๘

สาลา	 ๒๘๐

สาลิ	 ๒๓๘

(เวลา-สาลิ)
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สาเวตุ	 ๒๕๗

สาหุ	 ๕๒๘

สิกฺขา	 ๒๘๐

สิขา	 ๒๘๐

สิขี	 ๒๔๓

สิคฺคุ	 ๓๕๘

สิทฺธิ	 ๒๘๙

สินฺธุ	 ๒๔๘

สิร	 ๑๕๙

สิริมนฺตุ	 ๑๗๒

สิลา	 ๒๘๑

สีฆยายี	 ๒๔๓

สีมา	 ๒๘๐

สีล	 ๓๓๕

สีลวตี	 ๓๐๘

สีลวนฺตุ	 ๑๗๑

สีสโต	 ๔๘๗,๕๒๑

สีห	 ๑๔๘

สีหนาที	 ๒๔๓

สีหินี	 ๓๑๑

สีหี	 ๓๐๑

สึสปา	 ๒๘๐

สุ	 ๕๐๒,๕๑๐

สุข	 ๓๓๕

สุขการิ	 ๓๕๓

สุขี	 ๒๔๓

สุจิมนฺตุ	 ๑๗๒

ปทานุกรม หน้า

สุฏฺ€ุ	 ๕๓๒

สุณนฺต	 ๑๘๖

สุตนู	 ๓๒๘

สุตวนฺตุ	 ๑๗๑

สุตฺตโส	 ๕๐๙,๕๒๐

สุทํ	 ๕๑๕

สุทฺธิ	 ๒๘๙

สุธา	 ๒๘๐

สุร	 ๑๔๘

สุรา	 ๒๘๐

สุลสา	 ๒๘๑

สุวตฺถิ	 ๕๓๖

สุเว	 ๕๒๔

สุสาน	 ๓๓๕

สูกรี	 ๓๐๑

สูติ	 ๒๘๙

เสตุ	 ๒๔๘

เสตุมนฺตุ	 ๑๗๒

เสนา	 ๒๘๐

เสผาลิกา	 ๒๘๐

เสยฺยถาปิ	นาม	 ๕๓๐

เสยฺยถาปิ	 ๕๓๐

เสยฺยถิทํ	 ๕๑๖,๕๑๘

เสฺว	 ๕๒๔

โส	 ๓๘๙

โสณ	 ๑๔๘

โสณฺฑา	 ๒๘๐

ปทานุกรม หน้า

โสต	 ๓๓๕

โสตุ	 ๒๕๗

โสปาน	 ๓๓๕

โสฬส	 ๔๘๐

(ห)

ห	 ๕๑๕

หํ	 ๕๑๖,๕๑๘

หตฺถิโต	 ๔๘๓

หตฺถินี	 ๓๑๕

หตฺถี	 ๒๔๒

หทย	 ๓๓๕

หนฺท	 ๕๓๒

หมฺโภ	 ๕๑๙

หริ	 ๒๓๘

หเร	 ๕๑๙

หลํ	 ๕๑๓

หเว	 ๕๑๕,๕๑๘

หํส	 ๑๔๘

หํสี	 ๓๐๑

หา	 ๕๓๖

หิ	 ๕๑๔,๕๑๗

หิงฺคุ	 ๓๕๘

หินฺตาล	 ๑๔๘

หิมวนฺโต	 ๑๗๑

หิยฺโย	 ๕๒๔

หิริมนฺตุ	 ๑๗๒

(สาเวตุ-หิริมนฺตุ)
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หิรญฺญ	 ๓๓๕

หุรํ	 ๕๒๓

เหฏฺ€า	 ๕๒๒

เหตุ	 ๒๔๘

เหตุโต	 ๔๘๓

เหตุมนฺตุ	 ๑๗๒	

--------

ปทานุกรม หน้า ปทานุกรม หน้า

(หิรญฺญ-เหตุมนฺตุ)



ปทานุกรม หน้า

(อ)

อกามกานํ	มาตาปิตูนํ...	 ๖๔๖

อกาเล	วสฺสติ	ตสฺส	 ๖๕๐

อกฺขธุตฺโต	ปุริสปุคฺคโล	นาลํ...	๖๐๑

อกฺขินา	กาโณ	 ๕๘๕

อจิรวติยา	ปภวนฺติ	กุนฺนทิโย	 ๖๑๐

อจฺฉริโย	อโคปาลเกน...	 ๖๓๓

อจฺฉริโย	อรชเกน	วตฺถานํ...	 ๖๓๓

อ	ฺชลึ	เต	ปคฺคณฺหามิ	 ๖๐๓

อธิ	พฺรหฺมทตฺเต	ป	ฺจาลา	 ๖๕๒

อธิ	เทเวสุ	พุทฺโธ	 ๖๕๒	

อคารํ	อชฺฌาวสติ	 ๕๖๘

อคฺคินา	กุฏึ	ฌาเปติ	 ๕๗๔

อปสาลาย	อายนฺติ	วาณิชา	 ๖๑๐

อปาทานํ	 ๖๐๗	

อปฺปฏิวิรโต	มุสาวาทา	 ๖๑๗

อปฺปมตฺตกา	มุจฺจติ	 ๖๒๑

อปฺโป	สคฺคํ	คจฺฉติ	 ๖๐๒

อปฺโป	สคฺคาย	คจฺฉติ	 ๖๐๒

อภิโต	คามํ	วสติ	 ๕๖๖

อตฺตทนฺโต	ตโต	วรํ	 ๖๑๖

อตฺตนา	 ๕๗๙

อตฺตนาว	อตฺตานํ	สมฺมนฺนติ	 ๕๙๗

อตฺถมตฺถํ	ปติ...	 ๕๖๕

อตฺถํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

อตฺถาย	หิตาย	สุขาย...	 ๖๐๐	

อตฺถาย	 ๖๐๑

ปทานุกรม หน้า

อทสฺสนา	 ๖๒๒

อทินฺนาทานา	ปฏิวิรโต	 ๖๑๗

อทฺธิกานํ	ธาวนฺโต	สีฆตโม	 ๖๔๕

อทฺธิเกสุ	ธาวนฺโต	สีฆตโม	 ๖๔๕

อทฺทส	ทูรโตว	อาคจฺฉนฺตํ	 ๖๑๕

อธิ	เทเวสุ	พุทฺโธ	 ๖๑๖

อธิ	พฺรหฺมทตฺโต	ปญฺจาลา	 ๖๕๒

อนนุโพธา	อปฺปฏิเวธา...	 ๖๒๒

อนวตฺตมฺหา	มหาสรา...	 ๖๑๐	

อนุ	สาริปุตฺตํ	ป	ญฺญวา	 ๕๖๔

อนาทโร	 ๖๔๖

อนุเมยฺยวิสโย	 ๖๐๘

อนามยํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

อนฺตรา	จ	ราชคหํ...	 ๕๖๖

อนฺติกํ	คาเมน	วา	อาคโต	 ๖๑๕

อนฺติกํ	คามํ	อาคโต	 ๖๑๕

อนฺติกํ	คามา	 ๖๑๕

อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเกหิ	สห	๕๘๑

อนฺเนน	วสติ	 ๕๘๒

อนฺเนน	 ๕๘๔

อณุมตฺเตสุ	วชฺเชสุ	ภย...	 ๖๔๘	

อโธ	เกสมตฺถเก	 ๖๑๖

อมตสฺส	ทาตา	 ๖๓๓

อมตํ	เตสํ	ภิกฺขเว...	 ๖๓๑

อโถ	เต	อทุราคตํ	 ๖๐๔

อรหตํ	 ๖๔๖

อรหติ	มลฺโล	มลฺลสฺส	 ๖๐๑

ปทานุกรม หน้า

อลํ	ตสฺส	จ	ตุฏฺ€สฺส	 ๖๓๑

อลํ	เต	อิธ	วาเสน	 ๕๘๑,๖๐๑	

อลํ	เม	รชฺชํ	 ๖๐๑

อลํ	เม	หิร	ญฺญสุวณฺเณน	 ๖๐๑

อลํ	มลฺโล	มลฺลสฺส	 ๖๐๑

อลํ	ภิกฺขุ	ปตฺตสฺส	 ๖๐๑

อภิธมฺมา	ปุจฺฉนฺติ	 ๖๑๖	

อริเยหิ	ปุถเควายํ	ชโน	 ๖๑๑	

อมฺพวนสฺส	อวิทูเร	 ๖๒๖

อวีจิโต	อุปริ	ภวคฺคา	 ๖๑๖

อวิชฺชาปจฺจยา	สงฺขารา	 ๖๒๒

อวิชฺชาย	เตฺวว...	 ๖๒๒

อวิสํวาทโก	โลกสฺส	 ๖๓๓

อสทฺธมฺมา	อารติ	 ๖๑๖

อสินา	กลโห	 ๕๗๘

อหินา	ทฏฺโ€	นโร	 ๕๗๖

อสฺสวนตา	ธมฺมสฺส	ปริหายนฺติ	๖๓๕

(อา)

อากาเส	สกุณา	ปกฺขนฺทนฺติ	 ๖๔๑	

อาจริยโต	สุณาติ	 ๖๐๙

อาจริยมฺหา	อธีเต	 ๖๐๙

อาจาเรน	กุลี	 ๕๘๓

อาจาเรน	นิปุโณ	 ๕๗๘

อาธาโร	 ๖๓๙

อาปพฺพตา	เขตฺตํ	 ๖๑๑

อาพฺรหฺมโลกา	สทฺโท...	 ๖๑๑

ปทานุกรมการก
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อาโกฏยนฺโต	โส	เนติ...	 ๖๔๖

อายสฺมา	อานนฺโท	อรหตํ...	 ๖๔๕

อายสฺมา	อานนฺโท	อรหนฺเตสุ..	๖๔๕

อาราโธ	เม	ร	ญฺโญ	 ๕๙๖	

อายามโต	จ	วิตฺถารโต	จ...	 ๖๑๘

อายามโต	 ๖๑๙

อาสนา	วุฏฺ€เหยฺย	 ๖๑๖

อาสนฺนํ	คาเมน	วา	อาคโต	 ๖๑๕

อาสนฺนํ	คามํ	อาคโต	 ๖๑๕

อาสนฺนํ	คามา	 ๖๑๕

อาสเน	นิสินฺโน	สํโฆ	 ๖๔๑

อาสเน	 ๖๔๒

อาสุณนฺติ	พุทฺธสฺส	ภิกฺขู	 ๕๙๗	

อายสฺมนฺตานํ	 ๕๙๕

อายสฺมโต	ทีฆายุ	โหตุ	 ๖๐๒

อายสฺมโต	อุปาลิตฺเถรสฺส...	 ๕๙๗	

อายสฺมโต	 ๕๙๔

อามนฺตยามิ	เม	มหาราช	 ๕๙๗	

อาโรจยามิ	โว	ภิกฺขเว	 ๕๙๗

อารกา	เต	โมฆปุริสา...	 ๖๑๕

อารกา	เตหิ	ภควา	 ๖๑๕

(อิ)

อิโต	ปุพฺเพ	นาโหสิ	 ๖๒๐

อิโต	มถุราย	จตูสุ	โยชเนสุ...	๖๑๕

อิโต	เอกนวุติกปฺปมตฺถเก...	 ๖๑๕

อิโต	วสฺสสหสฺสจฺจเยน	พุทฺโธ..	๖๑๖

ปทานุกรม หน้า

อิโต	สตสหสฺสมฺหิ	กปฺเป...	 ๖๕๐

อิโต	สา	ปจฺฉิมา	ทิสา	 ๖๑๖

อิโต	สา	ปุริมา	ทิสา	 ๖๑๖

อิโต	สา	ทกฺขิณา	ทิสา	 ๖๑๖

อิโต	สา	อุตฺตรา	ทิสา	 ๖๑๖

อิโต	 ๖๑๘

อิมเมว	กายํ	ปูรํ...	 ๖๓๑	

อิมสฺมึ	สติ,	อิทํ	โหติ	 ๖๕๑

อิมํ	รตฺตึ	จตฺตาโร...	 ๕๖๘

อิสฺสริยา	ชนํ	รกฺขติ	ราชา	 ๖๒๐

(อุ)

อุปติฏฺเ€ยฺย	สกฺยปุตฺตานํ...	 ๕๙๖

อุปมํ	เต	กริสฺสามิ	 ๖๐๓

อุปมา	มํ	ป®ิภาติ	 ๕๖๖

อุป	ขาริยํ	โทโณ				 ๖๕๒

อุป	นิกฺเข	กหาปณํ	 ๖๕๒

อุปชฺฌายสฺส	สิลาฆเต	 ๕๙๖	

อุปชฺฌายา	สิกฺขํ	คณฺหาติ	 ๖๐๙

อุปชฺฌายา	อนฺตรธายติ	สิสฺโส	๖๑๓	

อุปชฺฌายา	 ๖๑๔

อุปสิเลโส	 ๖๔๐

อุปาตฺตวิสโย	 ๖๐๘

อุปายมนฺตเรน	น	อตฺถสิิทฺธิ	 ๕๖๗

อุตฺตเรน	กสิวนฺโต	 ๕๘๔

อุทกสฺส	ปติกุรุเต	 ๖๓๔

ปทานุกรม หน้า

อุทกํ	ปติกุรุเต	 ๖๓๔

อุทฺธํ	ปาทตลา	 ๖๑๖

อุภโต	สุชาโต	ปุตฺโต	 ๖๑๐

อุรสฺมา	ชาโต	ปุตฺโต	 ๖๑๐

(อู)

อูนป	ฺจพนฺธเนน	ปตฺเตน...	 ๕๗๗

อูนสฺส	ปาริปูริยา	 ๖๐๐

(เอ)

เอกสฺส	ปฏิวีโส	 ๖๒๖

เอกสฺส	ทินฺนํ	ทฺวินฺนํ...	 ๖๐๓

เอกํ	สมยํ	ภควา	 ๕๖๘

เอกาเหเนว	พาราณสึ...	 ๕๗๗

เอกูนตึโส	วยสา	 ๕๘๗

(โอ)	

โอกาโส	 ๖๓๙

โอ	อวสฺส	 ๖๒๘

โอปสิเลสิโก	 ๖๔๐

โอรโส	โอรมฺหา	วา	 ๖๒๐

(ก)

กฏํ	กตฺวา	 ๖๓๕

กฏํ	กโรนฺโต	 ๖๓๕

กฏํ	กราโน	 ๖๓๕

กฏํ	การโก	 ๖๓๕

(อาโกฏยนฺโต	โส	เนติ	-กฏํ	การโก)
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กฏํ	กุรุมาโน	 ๖๓๕

กฏฺ°สฺส	ตุวํ	มญฺเญ		 ๖๐๒

กเฏ	นิสีทติ	เทวทตฺโต	 ๖๔๑

กณฺฑสฺส	ปติกุรุเต	 ๖๓๔

กณฺฑํ	ปติกุรุเต	 ๖๓๔

กณฺหา	คาวีนํ	สมฺปนฺนขีรตมา	๖๔๕

กณฺหา	คาวีสุ	สมฺปนฺนขีรตมา	๖๔๕

กตฺตา	 ๕๗๕

กทลีสุ	 ๖๕๐

กทลีสุ	คเช	รกฺขนฺติ	 ๖๕๐

กนกมสฺส	หิร	ญฺญสฺมา...	 ๖๑๑

กรณํ	 ๕๗๓

กลิงฺครสฺส	ตุวํ	ม	ญฺเญ	 ๖๐๒

กมฺมปฺปวจนียา	 ๕๖๒

กมฺมโต	ชาตํ	อินฺทฺริยํ	 ๖๑๐

กมฺมสฺส	กตตฺตา	อุปจิตตฺตา...	๖๒๑

กมฺมสฺส	การโก	นตฺถิ	 ๖๓๓

กมฺมสฺส	 ๖๓๔

กมฺมํ	 ๕๕๖

กมฺมานํ	ผลํ	วิปาโก	 ๖๒๗

กมฺมุนา	โหติ	พฺราหฺมโณ	 ๕๘๓

กมฺมุนา	วสโล	โหติ	 ๕๘๓

กมฺมุนา	 ๕๘๔

กปฺปติ	สมณานํ	อาโยโค	 ๖๐๓

กสฺมา	นุ	ตุมฺหํ	ทหรา	น...	 ๖๑๗	

กสฺมา	เหตุนา	 ๖๑๗

กสฺมา	อิเธว	มรณํ	ภวิสฺสติ	 ๖๑๗

ปทานุกรม หน้า

กสฺมา	 ๖๑๘

กหาปเณน	อูโน	 ๕๗๘

กา	อุสูยา	วิชานตํ	 ๕๙๖

กาเก	รกฺขนฺติ	ตณฺฑุลา	 ๖๑๒

การกํ	 ๕๔๑

การณํ	 ๖๑๘

กาเล	ตสฺส	น	วสฺสติ	 ๖๕๐

กาเล	 ๖๕๐

กามโต	ชายตี	โสโก	 ๖๑๐

กาเลน	ธมฺมสฺสวนํ	 ๕๘๔

กาเลน	ธมฺมึ	กถํ	ภาสิตา...	 ๖๓๕

การเณน	 ๖๑๘

กิจฺฉา	มุจฺจติ	 ๖๒๑

กีวทูโร	อิโต	นฬการคาโม	 ๖๑๕

กึการณา	 ๖๑๗

กึ	ตสฺส	จ	ตุฏฺ€สฺส	 ๖๓๑

กึ	นุ	โข	อหํ	ตสฺส...	 ๖๓๕

กึ	เต	ชฏาหิ	ทุมฺเมธ	 ๕๘๑

กึ	เต	ชฏาหิ	ทุมฺเมธ	 ๕๘๑,๖๐๒

กึ	เต	อชินสาฏิยา	 ๕๘๑

กึ	เตตฺถ	จตุมฏฺ€สฺส	 ๖๐๒

กึ	เม	เอเกน	ติณฺเณน	 ๖๐๑

กึ	เม	เอเกน	ติณฺเณน...	 ๕๘๑

กุโต	ภวํ	 ๖๒๑

กุโตสิ	ตฺวํ	 ๖๒๑

กุเวรสฺส	พลิ	 ๖๒๘

กุสโล	ตฺวํ	รถสฺส...	 ๖๓๑

ปทานุกรม หน้า

กุสโล	มคฺคสฺส	 ๖๓๑

กุสโล	อมคฺคสฺส	 ๖๓๑

กุสลํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

กุสลา	นจฺจคีตสฺส	สิกฺขิตา...	 ๖๓๑

กุสูลโต	ปจติ	 ๖๐๙

กิสฺส	ตุมฺเห	กิลมถ	 ๖๑๗

กิสฺส	 ๖๑๘

กิ	ฺจาปิ	ทานโต	สีลเมว	วรํ	 ๖๑๖

กุ	ญฺชโร	ทนฺเตสุ	ห	ญฺญเต	 ๖๔๘

กฺริยาปวคฺโค	 ๕๗๗

กฺยาหํ	อยฺเย	อปรชฺฌามิ	วา	 ๕๙๖

กฺยาหํ	อยฺยานํ	อปรชฺฌามิ	 ๕๙๖	

เกน	การเณน	 ๖๑๗

เกน	ปโยชเนน	 ๕๘๓

เกน	ปาณิ	กามทโท	 ๕๘๓

เกน	ปาณิ	มธุสฺสโว	 ๕๘๓

เกน	นิมิตฺเตน	 ๕๘๓

เกน	เต	พฺรหฺมจริเยน...	 ๕๘๓

เกน	เหตุนา	 ๕๘๓

เกน	เหตุนา	 ๖๑๗

เกนฏฺเ€น	 ๕๘๓

โกสํ	สชฺฌายติ	 ๕๖๑

โกสา	วิชฺฌติ	กุ	ญฺชรํ	 ๖๑๑

(ข)

ขนฺธานํ	ปาตุภาโว	 ๖๒๗

ขนฺธานํ	เภโท	 ๖๒๗

(กฏํ	กุรุมาโน-ขนฺธานํ	เภโท)
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ปทานุกรม หน้า

ขนฺธานํ	ชรา	 ๖๒๗

ขิปฺปเมว	สมิชฺฌตุ	 ๕๘๗

ขีเรสุ	ชลํ	 ๖๔๐

ขาริยํ	 ๖๕๒

(ค)

คงฺคายํ	โฆโส	วสติ	 ๖๔๑

คมฺภีร	ญฺจ	กถํ	กตฺตา	 ๖๓๕

ควํ	กุสโล	 ๖๔๓

ควํ	ปติภู	 ๖๔๓

ควํ	ปสูโต	 ๖๔๓

ควํ	ทายาโท	 ๖๔๓

ควํ	สกฺขิ	 ๖๔๓

ควํ	สามี	 ๖๔๓

ควํ	อธิปติ	 ๖๔๓

ควํ	อิสฺสโร	 ๖๔๓

ควํ	 ๖๔๔

คามโต	นาติทูเร		 ๖๑๕

คาเมน	 ๖๑๙

คามํ	จรติ	 ๕๖๘๕๖๘

คามํ	อธิติฏฺ€ติ	 ๕๖๘

คามํ	อนุวสติ	 ๕๖๘

คามํ	อชฺฌาวสติ	 ๕๖๘

คามํ	อุปวสติ	 ๕๖๘

คามํ	อาวสติ	 ๕๖๘

คามํ	 ๕๖๖,๕๖๘	

คุเฬน	มิสฺสกํ	 ๕๗๘

ปทานุกรม หน้า

คามา	อเปนฺติ	มุนโย	 ๖๐๘

คามา	 ๖๐๙

โคตฺเตน	โคตโม	นาโถ	 ๕๘๗

โคตฺเตน	 ๕๘๘	

โคสุ	กุสโล	 ๖๔๓

โคสุ	ปติภู	 ๖๔๓

โคสุ	ปสูโต	 ๖๔๓

โคสุ	ทายาโท	 ๖๔๓

โคสุ	ทุยฺหมานาสุ	คโต	 ๖๕๑

โคสุ	สกฺขิ	 ๖๔๓

โคสุ	สามี	 ๖๔๓

โคสุ	อธิปติ	 ๖๔๓

โคสุ	อิสฺสโร	 ๖๔๓

(ฆ)

ฆตมสฺส	เตลสฺมา	ปติ...	 ๖๑๑

ฆตสฺส	อคฺคึ	ชุโหติ	 ๖๓๑

ฆเฏสุ	อุทกํ	อตฺถิ	 ๖๔๑

(จ)

จกฺขุนา	รูปํ	ปสฺสติ	 ๕๗๓

จตุนฺนํ	มหาภูตานํ	อุปาทาย...	๖๓๓

จมฺเมสุ	 ๖๔๘

จิตฺตสฺส	ผุสนา	 ๖๒๗

เจตโส	ปริวิตกฺโก	อุทปาทิ	 ๖๒๘

โจรา	ภยํ	ชายติ	 ๖๐๙

ปทานุกรม หน้า

(ฉ)	

ฉนฺนวุตีนํ	ปาสณฺฑานํ...	 ๖๑๖

(ช)

ชจฺจา	 ๕๘๒

ชเลสุ	มจฺฉา	จรนฺติ	 ๖๔๑

ชโนฆปมเรน	จ	 ๕๘๔

ชาติยา	ขตฺติโย...	 ๕๘๗

ชายมาเน	โข	สาริปุตฺต...	 ๖๕๑

ชิเนน	เทสิโต	ธมฺโม	 ๕๗๖

ชิเนน	 ๕๗๖

ชีวิตํ	ติณายปิ	น	ม	ญฺญมาโน	 ๖๐๒

(ญ)

	ญาณสฺมึ	ปสนฺโน	 ๖๕๒

ญาณสฺมึ	อุุสฺสุกฺโก	สปฺปุริโส	 ๖๕๓	

ญาณสฺมึ	 ๖๕๓

ญาเณน	ปสนฺโน	 ๖๕๒

ญาเณน	อุสฺสุกฺโก	สปฺปุริโส	 ๖๕๒	

ญ	าเณน	 ๖๕๓

(ต)

ตปสา	อุตฺตโม	 ๕๘๘

ตถาคตสฺส	ป	ฺ	าปารมี...	 ๖๒๗

ตทหุ	ปพฺพชิโต	สนฺโต...	 ๕๘๗

ตณฺหาย	ชายตี	ภยํ	 ๖๐๙

ตโต	ปฏฺ€าย	 ๖๑๑

(ขนฺธานํ	ชรา-ตโต	ปฏฺ€าย)
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ปทานุกรม หน้า

ตโต	ปรํ	ปจฺจนฺติมา	ชนปทา	 ๖๒๐

ตโต	มยา	สุตา	อสฺสุตเมว...	 ๖๑๖

ตโต	หเว	ทูรตรํ	วทนฺติ	 ๖๑๕

ตโต	อปเรน	สมเยน	 ๖๒๐

ตโต	อิตรํ	 ๖๑๐

ตโต	อุตฺตริมฺปิ	 ๖๒๐

ตโต	อ	ฺเ	น	กมฺเมน	 ๖๑๐

ตโย	มาเส	อภิธมฺมํ	เทเสสิ	 ๕๖๑

ตสฺมา	การณา	 ๖๑๗

ตสฺมา	พุทฺโธสฺมิ	พฺรหฺมณ	 ๖๑๗

ตสฺมาติห	ภิกฺขเว	เอวํ...	 ๖๑๗

ตสฺส	การณํ	 ๖๒๘

ตสฺส	กุชฺฌ	มหาวีร	 ๕๙๖

ตสฺส	ปจฺฉโต	 ๖๒๘

ตสฺส	ปหิเณยฺย	 ๖๐๓

ตสฺส	ปุรโต	ปาตุรโหสิ	 ๖๒๘

ตสฺส	ผาสุ	โหติ	 ๖๐๓

ตสฺส	นามโคตฺตาทิ	 ๖๒๘

ตสฺส	เม	สกฺโก	ปาตุรโหสิ	 ๖๐๓

ตสฺส	โรโค	อุปฺปชฺชติ	 ๖๒๙

ตสฺส	ภวนฺติ	วตฺตาโร		 ๖๓๓

ตสฺส	ภิกฺขุโน	ชโน	ปติคิณาติ	๕๙๖	

ตสฺส	ภิกฺขุโน	ชโน	อนุคิณาติ	๕๙๖

ตสฺส	มาตาปิตโร	 ๖๒๘

ตสฺส	รญ	ฺโญ		มยํ	นาคํ...	 ๕๙๖

ตํ	กิสฺส	เหตุ	 ๖๑๗

ตํ	โข	ปน	ภวนฺตํ...	 ๕๖๕

ปทานุกรม หน้า

ติตฺถิยา	อิสฺสนฺติ	สมณานํ	 ๕๙๖

ติทณฺฑเกน	ปริพฺพาชกมทฺทกฺขิ	๕๗๗

ติเลน	มิสฺสกํ	 ๕๗๘	

ติเลหิ	เขตฺเต	วปติ	 ๕๗๙

ติเลสุ	เตลํ	อตฺถิ	 ๖๔๐

ติเลหิ	 ๕๘๐

ติเลสุ	 ๖๔๑

ติลานํ	มุฏฺ€ิ	 ๖๒๗

ตุยฺหํ	สปเต	 ๕๙๖

ตุยฺห	ฺจสฺส	อาวิกโรมิ	 ๖๐๓

เต	ภิกฺขู	นานา	กุลา...	 ๖๑๑

เต	 ๕๙๙

เตน	กาเลน	 ๕๘๔

เตน	นิมิตฺเตน	 ๖๑๘

เตน	วุตฺตํ	 ๖๑๘

เตน	สมเยน	 ๕๘๔

เตสํ	สมาโยโค	 ๖๒๗

เตสํ	 ๖๓๒

ตฺวญ	ฺจ	มํ	นาภิภาสสิ	 ๕๖๗

(ถ)

ถาลิยํ	โอทนํ	ปจติ	 ๖๔๑

โถกา	มุจฺจติ	 ๖๒๑

(ท)

ทกฺขิณโต	 ๖๑๖

ทกฺขิเณน	วิรุฬฺหโก	 ๕๘๔

ปทานุกรม หน้า

ทธิมฺหิ	สปฺปิ	 ๖๔๐

ทาตฺเตน	วีหโย	ลุนาติ	 ๕๗๔

ทาเนน	โภควา	 ๕๘๓

ทิวเส	ติกฺขตฺตุ í	 ๖๓๒

ทิวสสฺส	ติกฺขตฺตุ í		 ๖๓๒

ทีฆโส	ทีฆมฺหา	วา	 ๖๒๐

ทีฆโส	นว	วิทตฺถิโย...	 ๖๑๘

ทีฆโส	 ๖๒๐

ทีปิ	จมฺเมสุ	ห	ญฺญเต	 ๖๔๘

ทุกฺขํ	เต	 ๖๒๗

ทุกฺโข	พาเลหิ	สํวาโส	 ๕๘๑

ทุชฺชนา	คุณวนฺตานํ	อุสูยนฺติ	 ๕๙๖	

ทุทฺธาสุ	อาคโต	 ๖๕๑

ทุหยติ	ทิสานํ	เมโฆ	 ๕๙๖	

ทูเร	€ิโต	 ๖๔๑

ทูรโตว	นมสฺสนฺติ	 ๖๑๖

ทูเรน	คาเมน	อาคโต	 ๖๑๖

ทูรํ	คาเมน	วา	อาคโต	 ๖๑๖

ทูรํ	คามํ	อาคโต	 ๖๑๖

เทเสตุ	ภนฺเต	ภควา...	 ๕๙๖

เทวทตฺตสฺส	รุชติ	 ๖๒๙

เทวทตฺตสฺส	สุวณฺณจฺฉตฺตํ...	 ๕๙๔

เทวทตฺโต	ราชคหํ	ปาวิสิ...	 ๕๘๑

เทวาปิ	ตสฺส	ปิหยนฺติ	ตาทิโน	๕๙๖

เทวาปิ	เตสํ	ปิหยนฺติ...	 ๕๙๖	

เทวานมินฺโท	 ๖๒๙

ทฺวิโทเณน	ธญฺญ	ํ	กิณาติ	 ๕๘๘

(ตโต	ปรํ-ทฺวิโทเณน	ธญฺญํ	กิณาติ)
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ปทานุกรม หน้า

(ธ)

ธเนน	วิกโล	 ๕๗๘

ธเนน	อตฺโถ	 ๕๗๘

ธมฺเมน	วสติ	 ๕๘๒

ธมฺมสฺส	 ๖๓๕

ธมฺมํ	โว	เทเสสฺสามิ	 ๕๙๗

ธาตุลิงฺเคหิ	ปรา	ปจฺจยา	 ๖๒๐

ธาตูนํ	คมนํ	 ๖๒๘

ธาตูนํ	นิสชฺชา	 ๖๒๘

ธาตูนํ	สยนํ	 ๖๒๘

ธาตูนํเยว	€านํ	 ๖๒๘

ธาวตา	หตฺถิมฺหา	ปติโต...	 ๖๐๙

ธิ	พฺราหฺมณสฺส	หนฺตารํ	 ๕๖๕

ธูมโต	อคฺคิ	อตฺถีติ	ญายติ	 ๖๒๒

(น)

น	ตสฺส	อุปมา	 ๖๒๘

น	ตาวิทํ	นามรูปํ	อเหตุกํ...	 ๖๒๑

น	ชจฺจา	โหติ	พฺราหฺมโณ	 ๕๘๓

น	ชจฺจา	วสโล	โหติ	 ๕๘๒

น	เต	มุจฺจนฺติ	มจฺจุนา	 ๖๑๗

น	เตสํ	โกจิ	สรติ...	 ๖๓๓

นครสฺส	ทกฺขิณโต	 ๖๒๘

นครา	นิคฺคโต	ราชา	 ๖๐๘

นทิมนฺววสิตา	พาราณสี	 ๕๖๔

นทึ	ปิวติ	 ๖๐๘

นทึ	เนร	ญฺชรํ	ปติ	 ๕๖๘

ปทานุกรม หน้า

นมตฺถุ	พุทฺธานํ	 ๕๖๖

นมตฺถุ	โพธิยา	 ๖๐๔

นโม	กโรหิ	นาคสฺส	 ๖๐๔

นวหิ	มาเสหิ	วิหารํ...	 ๖๐๔

นาญฺญตฺร	ทุกฺขา	สมฺโภติ	 ๕๗๗

นาญฺญํ	ทุกฺขา	นิรุชฺฌติ						๖๑๐

นาคสฺส	 ๖๐๔

นาวาย	ตีรํ	ปาปุณาติ	 ๖๒๒

นิทฺธารณํ	 ๖๔๔

นิพฺพานสฺเสว	สนฺติเก	 ๖๒๖

นิพฺพานาย	วชนฺติยา	 ๖๐๒

นิรุตฺตึ	เต	ปวกฺขามิ	 ๕๙๗

นิสีทิ	ภควา	สทฺธึ	ภิกฺขุสํเฆน	๕๘๑

โน	 ๕๙๘

(ป)

ปกติยา	อภิรูโป	 ๕๘๘

ปกติยา	 ๕๘๙

ปกฺขสฺมา	วิชฺฌติ	มิคํ	ลุทฺทโก	๖๑๑

ปจฺฉิเมน	วิรูปกฺโข	 ๕๘๔

ปชาย	 ๖๓๔

ปฏิเวทยามิ	โว	ภิกฺขเว	 ๕๙๗

ป®ิภนฺตุ	ตํ	จุนฺท	โพชฺฌงฺคา	 ๕๖๖

ปตฺตํ	โอทนสฺส	ปูเรตฺวา	 ๖๓๑

ปตฺเตสุ	ปิณฺฑาย	จรนฺติ	 ๖๔๘

ปถวึ	อธิเสสฺสติ	 ๕๖๘

ปพฺพตา	โอตรนฺติ	วนจรา	 ๖๐๙

ปทานุกรม หน้า

ปพฺพชิตมนุ	ปพฺพชึสุ	 ๕๖๔

ปพฺพชิตํ	 ๕๖๕

ปเถสุ	คจฺฉนฺติ	 ๖๔๘

ปญฺญาย	ปฏุภาโว	 ๖๒๘

ป	ญฺญาย	วิมุตฺตมโน	 ๖๒๑

ป	ญฺญาย	สาธุ	 ๕๘๘,๖๔๑

ปริกฺเขปโต	นวโยชนสต...	 ๖๑๘

ปริปพฺพตา	เทโว	วสฺสติ	 ๖๑๐

ปริโต	คามํ	วสติ	 ๕๖๖

ปริมุตฺโต	ทุกฺขสฺมาติ	วทามิ	 ๖๑๗

ปเรสํ	ปุญฺญานิ	อนุโมทิตา	 ๖๓๕			

ปสนฺโน	พุทฺธสาสเน	 ๖๔๑

ปสโว	ฆาตโก	 ๖๓๕

ปหูตํ	เม	ธนํ	สกฺก	 ๖๒๖

ปากาย	วชติ	 ๖๐๕

ปากาย	 ๖๐๕

ปาฏลิปุตฺตโต	 ๖๒๑

ปาทสฺส	อวกฺเขปนํ	 ๖๒๘

ปาทสฺส	อุกฺขิปนํ	 ๖๒๘

ปาทานํ	ปสารณํ	 ๖๒๘

ปิฏฺ€ิยา	ขุชฺโช	 ๕๘๕

ปิฏฺ€ิยา	 ๕๘๖

ปาปโต	อุตฺตสติ	 ๖๐๙

ปาปโต	 ๖๐๙

ปาปสฺมึ	รมตี	มโน	 ๖๔๑

ปาปา	จิตฺตํ	นิวารเย	 ๖๑๒

ปาปา	นิวาเรนฺติ	 ๖๑๒

(ธเนน	วิกโล-ปาปา	นิวาเรนฺติ)
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ปาปา	 ๖๑๓

ปาปานํ	อกรณํ	สุขํ	 ๖๓๓

ปิณฺฑปาตํ	ปฏิเสวามิ..	 ๖๐๐

ปิตรา	ตุลฺโย	 ๕๗๘

ปิตริ	นิปุโณ	 ๖๔๑

ปิตรา	สทิโส	 ๕๗๘

ปิตรา	 ๕๗๘

ปิตุสฺส	ตุลฺโย	 ๖๓๑

ปุตฺตมิจฺฉติ	 ๖๓๔

ปุตฺตสฺส	อิจฺฉติ	 ๖๓๔

ปุตฺตาปิ	ตสฺส	พหโว		 ๖๒๗

ปุถสฺส	อาคโม	 ๖๒๙

ปุปฺผสฺส	พุทฺธํ	ยชติ...	 ๖๓๑

ปุปฺผสฺส	 ๖๓๒

ปุปฺผานํ	คนฺโธ	 ๖๒๗

ปุพฺพณฺหสมเย	คโต	 ๖๕๐

ปุพฺพณฺหสมยํ	นิวาเสตฺวา	 ๕๖๘

ปุพฺเพว	เม	ภิกฺขเว	สมฺโพธา	 ๖๒๐

ปาณาติปาตา	เวรมณี	 ๖๑๗

ปาเทน	ขญ	ฺโช	 ๕๘๕

ปาเทสุ	ปติโต	 ๖๔๑

ปาสาณา	สกฺขรา	เจว...	 ๖๕๑

ปุรตฺถิมโต	 ๖๑๖

ปุรตฺถิเมน	ธตรฏฺโ€	 ๕๘๔

ปุริโส	 ๕๕๐

ปุริเสน	 ๕๖๐

ปุริส	 ๕๕๓

ปทานุกรม หน้า

ปุริสสฺส	พาหาสุ	คเหตฺวา	 ๖๔๗

ปุริสํ	 ๕๖๐

ปุริสา	 ๕๕๐,๕๕๓

ปาสาทา	สงฺกเมยฺย	 ๖๑๖

ปูรติ	พาโล	ปาปสฺส	 ๖๓๑

ปูรํ	หิร	ญฺญสุวณฺณสฺส	 ๖๓๑

(ผ)

ผลานํ	รโส	 ๖๒๗

ผาสุวิหาราย	 ๖๐๐

ผุสฺสมาสมฺหา	ตีสุ	มาเสสุ...	 ๖๕๐

(พ)

พาเลหิ	 ๕๘๒

พีชาย	องฺกุโร	ชายติ	 ๖๒๒

พุทฺธสฺมา	ปติ	สาริปุตฺโต...	 ๖๑๑

พุทฺธสฺมา	ปราเชนฺติ...	 ๖๑๐

พุทฺธสฺส	คุณโฆโส	 ๖๒๗

พุทฺธสฺส	ปุปฺผํ	ยชติ	 ๕๙๔

พุทฺธสฺส	สิลาฆเต	 ๕๙๖

พุทฺธสฺส	 ๕๙๔

พุทฺธสฺสตฺถาย...	 ๖๐๐

พุทฺเธน	โพธิโต	โลโก	 ๕๗๖

พุทฺเธน	ชิโต	มาโร	 ๕๗๖

พุชฺฌิตา	สจฺจานิ	 ๖๓๕

โพธิยา	 ๖๐๔

โพธิรุกฺขสฺส	ชลํ	ททาติ	 ๕๙๔

ปทานุกรม หน้า

โพเธตา	ปชาย	 ๖๓๓

พฺยาปิโก	 ๖๓๙

พฺยาโป	 ๖๓๙

(ภ)

ภฏฺ€ธญฺญานํ	สตฺตุ	 ๖๒๖

ภควโต	 ๕๙๘

ภควา	สาวตฺถิยํ	วิหรติ...	 ๖๔๑

ภทฺทํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

ภาโว	 ๖๐๕

ภิยฺโยโส	มตฺตาย	 ๖๐๓

ภินฺนานํ	สนฺธาตา	 ๖๓๓

ภีโต	จตุนฺนํ	อาสีวิสานํ	 ๖๓๕

ภิกฺขุสํเฆสุ	โภชียมาเนสุ	คโต	๖๕๑

ภิกฺขุสฺส	ปตฺตจีวรํ	 ๖๒๖

ภิกฺขุสฺส	ภุ	ฺชมานสฺส...	 ๕๙๖

ภิกฺขู	ภควโต	ปจฺจสฺโสสุํ	 ๕๙๗

ภิกฺขูนํ	ทานํ	เทติ	 ๕๙๔

ภิกฺขูนํ	ทูตํ	ปาเหสิ	 ๖๐๓

ภิกฺขูนํ	สมูโห	 ๖๒๖

ภิกฺขูนํ	 ๖๓๐

ภิกฺขูสุ	อภิวาเทนฺติ	 ๖๔๗

ภุตฺเตสุ	อาคโต	 ๖๕๑

ภูมีสุ	มนุสฺสา	จรนฺติ	 ๖๔๑

โภคาย	วชติ	 ๖๐๕

(ปาปา-โภคาย	วชติ)
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(ม)

มจฺจุ	คจฺฉติ	อาทาย...	 ๖๔๖

มจฺจุโน	 ๖๓๖

มนสา	ธมฺมํ	วิญฺญาย	 ๕๗๔

มนสา	 ๕๗๔

มนุสฺเสสุ	ขตฺติโย	สูรตโม	 ๖๔๕

มนุสฺสสฺเสว	เต	สีสํ	 ๖๒๖

มนุสฺสสฺส	ภาโว	 ๖๒๗

มนุสฺสานํ	ขตฺติโย	สูรตโม	 ๖๔๕

มนุสฺสานํ	ชาติ	 ๖๒๗

มนุสฺสานํ	 ๖๔๕	

มนุสฺเสสุ	 ๖๔๖

มณินา	เม	อตฺโถ	 ๖๐๓

มณินา	อตฺโถ	 ๕๗๘

เมฆสฺส	สทฺโท	 ๖๒๗

มยฺหํ	สปเต	 ๕๙๖

มยฺหํ	 ๕๙๗

มหาชเน		 ๖๔๗	

มหาเสนาปตีนํ	อุชฺฌาเปตพฺพํ..	๖๔๗

มาตรา		 ๕๗๙

มาตรา	สโม	 ๕๗๘

มาตริ	สาธุ	 ๖๔๑

มาตริ	 ๖๔๒

มาตุ	สทิโส	 ๖๓๑

มาตุ	สรติ	 ๖๓๓

มาตุ	 ๖๓๔

มาตาปิตูนํ	 ๖๔๗

ปทานุกรม หน้า

มาตาปิตูสุ	รุทนฺเตสุ	ปพฺพชิ	 ๖๔๖

มาตาปิตูหิ	อนฺตรธายติ	ปุตฺโต	๖๑๓

มาติโต	จ	ปิติโต	จ	สุทฺโธ...	 ๖๑๗

มาถุรา	ปาฏลิปุตฺเตหิ	อภิรูปา	๖๐๙

มาเส	 ๕๖๒

มาเสน	ปุพฺโพ	 ๕๗๗

มาเสน	ภุ	ญฺชติ	 ๕๗๘,๕๘๔	

มายสฺมนฺตานมฺปิ	สํฆเภโท...	 ๕๙๔

มาสสฺมา	ภุ	ญฺชติ	โภชนํ	 ๖๑๑

มาสสฺส	ทฺวิกฺขตฺตุํ	 ๖๓๒

มาสสฺส	 ๖๓๒

มาสํ	มํโสทนํ	 ๕๖๑

มาสํ	สชฺฌายติ	 ๕๖๑

มุสาวาทสฺส	โอตฺตปฺปํ	 ๖๒๙

มิคานํ	ราชา	 ๖๒๙

มิคานํ	 ๖๓๐

มุทฺธนิ	จุมฺพิตฺวา	 ๖๔๗

มุทฺธนิ	 ๖๔๗

มุตฺโต	มารพนฺธนา	 ๖๑๗

มุตฺโตหํ	สพฺพปาเสหิ	 ๖๑๗

มูลํ	ปฏิกสฺเสยฺย	 ๖๐๒

มูลาย	ปฏิกสฺเสยฺย	 ๖๐๒

(ย)

ยถา	โน	ภควา	พฺยากเรยฺย	 ๕๙๗

ยทิหํ	ตสฺส	กุปฺเปยฺยํ	 ๕๙๖

ยตฺวาธิกรณเมนํ	 ๖๑๑

ปทานุกรม หน้า

ยโต	ปฏฺ€าย	 ๖๑๑

ยโต	ปตฺโตสฺมิ		วิญฺญุตํ	 ๖๑๑

ยโต	ปณีตตโร	วา...	 ๖๑๖

ยโต	ปภุติ	 ๖๑๑

ยโต	สรามิ	อตฺตานํ	 ๖๑๑

ยโต	 ๖๑๒

ยโตหํ	ภคินิ	อริยาย	ชาติยา...	๖๑๑

ยเทตฺถ	มํ	ปติ	สิยา,...	 ๕๖๕

ยเมทนฺตสฺสาเทโส	 ๖๒๘

ยวสฺส	องฺกุโร	 ๖๒๗

ยวา	ปฏิเสเธนฺติ	คาโว	 ๖๑๒

ยสฺมา	การณา	 ๖๑๗

ยสฺมา	จ	กมฺมานิ	กโรนฺติ	 ๖๑๗

ยสฺมา	โส	ชายเต	คินิ	 ๖๑๐

ยสฺมาติห	ภิกฺขเว	 ๖๑๗

ยสฺสายสฺมโต	ขมติ	 ๕๙๔

ยา	ปลาลมยํ	มาลํ...	 ๖๔๙

ยาจกานํ	ธนํ	ททาติ	 ๕๙๔

ยาว	พฺรหฺมโลกา	สทฺโท...	 ๖๑๑

เยน	ภควา,	เตนุปสงฺกมิ	 ๕๘๔

เยนมิเธกจฺเจ	สตฺตา	 ๖๑๘

เยภุยฺเยน	มตฺติกา	 ๕๘๘	

โย	มิตฺตานํ	น	ทุพฺภติ	 ๕๙๖	

โยชนํ	ทีโฆ	ปพฺพโต	 ๕๖๑

โยชนํ	วนราชิ	 ๕๖๑

โยชนํ	อายาเมน...	 ๖๒๐

โยชเนน	ธาวติ	 ๕๘๔

(มจฺจุ	คจฺฉติ	อาทาย-โยชเนน	ธาวติ)
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โยชเนน	คจฺฉติ	 ๕๗๘

โยชเนน	อธีตํ	พฺยากรณํ	 ๕๗๗

(ร)

รญฺโญ	ปุริโส	 ๖๒๖

รญฺโญ		ปูชิโต	 ๖๓๑

รญฺโญ	มานิโต	 ๖๓๑

รญฺโญ	สกฺกโต	 ๖๓๑

รญฺโญ	สมฺมโต	 ๖๓๑

รญฺโญ	อปจิโต	 ๖๓๑

รญฺโญ	อปรชฺฌติ	 ๕๙๖	

รญฺโญ	 ๕๙๘,๖๒๙

รถํ	กตวนฺโต	 ๖๓๕

รถํ	กตาวี	 ๖๓๕	

รชกสฺส	วตฺถํ	ททาติ	 ๖๒๙

รชกสฺส	 ๖๒๙

ราชานํ	วา	อปรชฺฌติ	 ๕๙๖	

ราชโต	วา	โจรโต	วา...	 ๖๑๓

ราชโต	 ๖๑๓

ราชคหโต	ป	ญฺจจตฺตาลีส...	 ๖๑๖

ราชคหํ		 ๕๖๖	

ริเต	สทฺธมฺมา	กุโต	สุขํ	ลภติ	๖๑๑

รุกฺขสฺส	สาขา	 ๖๒๖

รุกฺขํ	ปติ	วิชฺโชตเต	จนฺโท	 ๕๖๔

รุกฺขํ	ปริ...	 ๕๖๔

รุกฺขํ	รุกฺขํ	ปติ...	 ๕๖๔

รุกฺขํ	รุกฺขํ	ปริ...	 ๕๖๕

ปทานุกรม หน้า

รุกฺขํ	รุกฺขํ	อนุ...	 ๕๖๕

รุกฺขํ	อนุ...	 ๕๖๔

รูปสฺส	ลหุตา	 ๖๒๘

รูปสฺส	มุทุตา	 ๖๒๘

รูปสฺส	อุปจโย	 ๖๒๘

(ล)	

ลิงฺคตฺโถ		 ๕๔๘

ลิงฺคํ	 ๕๔๘

โลกนายเก	 ๖๕๑

โลกสฺสตฺโถ	 ๖๐๓

โลกานุกมฺปาย	 ๖๐๐

โลภนีเยหิ	ธมฺเมหิ	สุทฺโธ...	 ๖๑๗

(ว)

วณฺโณ	น	ขีเยถ	ตถาคตสฺส	 ๖๒๗

วลาหกา	วิชฺโชตเต	วิชฺชุ	 ๖๐๘

วสฺสานํ	ตติเย	มาเส	 ๖๒๘

วาจาย	นิปุโณ	 ๕๗๘

วาจาย	สขิโล	 ๕๗๘

วาจาย	 ๕๗๙

วิปากสฺส	จ	เวทโก	 ๖๓๓

วิตกฺเกน	สห	วตฺตติ	 ๕๘๑

วิตกฺเกน	 ๕๘๒

วินเย	นิปุโณ	 ๖๔๑

วินา	สทฺธมฺมํ	กุโต	สุขํ	 ๕๖๗

ปทานุกรม หน้า

วินา	สทฺธมฺมา	นตฺถ	ญฺโญ	...	 ๖๑๑

วิรติ	ปาปา	 ๖๑๖

วิภตฺติโย	 ๕๔๕

วิสเมน	ธาวติ	 ๕๘๘

วิเสสนํ	 ๕๘๖,๖๒๖	

วิเสสิตพฺโพ	 ๖๒๖

วิชานตํ	 ๕๙๘

วิชฺชาย	วสติ	 ๕๘๒

วิชฺชาย	สาธุ	 ๕๘๗	

วิชฺชาย	 ๕๘๘	

วิวิจฺจ	อกุสเลหิ	ธมฺเมหิ	 ๖๑๘

วิวิจฺเจว	กาเมหิ	 ๖๑๘

วิวิตฺโต	ปาปกา	ธมฺมา	 ๖๑๘	

วิหารํ	อธิวสติ	 ๕๖๘

วิญฺญาณนิโรธา	นามรูป...	 		๖๒๒

เวสยิโก	 ๖๔๐	

โว	 ๕๙๘

(ส)

สคฺคาย	 ๖๐๒

สงฺขารปจฺจยา	วิญฺญาณํ									๖๒๒

สงฺขารนิโรธา	วิญฺญาณนิโรโธ	๖๒๒

สงฺขารนิโรธา	 ๖๒๓

สตสฺมา	พทฺโธ	นโร	รญฺญา	 ๖๒๐

สตฺตาหํ	ควปานํ	 ๕๖๑

สทฺธมฺมํ	 ๕๖๗

สทฺเธหิ	การิโต	วิหาโร	 ๕๗๖

(โยชเนน	คจฺฉติ-สทฺเธหิ	การิโต	วิหาโร)
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สทฺเธหิ	 ๕๗๖

สพฺพกาลํ	รมณียํ	นนฺทนํ	 ๕๖๑

สพฺเพ	ตสนฺติ	ทณฺฑสฺส	 ๖๕๓

สพฺเพ	ภายนฺติ	มจฺจุโน	 ๖๓๕

สพฺเพหิ	เม	ปิเยหิ...	 ๕๘๑

สนฺธิโน	วิโมกฺโข	 ๖๒๗

สนฺธิโน	 ๖๓๐

สนฺติ	หิ	ภนฺเต	อุฬารา...	 ๖๓๑

สเจ	มํ	นาลปิสฺสติ	 ๕๖๗

สรทํ	รมณียา	นที	 ๕๖๑

สรทํ	 ๕๖๑

สมณสฺส	โรจเต	สจฺจํ		 ๕๙๔

สเมน	ธาวติ	 ๕๘๘	

สมเยน	 ๕๘๔

สมยํ	 ๕๖๘

สมีปํ	คามา	 ๖๑๖

สมีเป	€ิโต	 ๖๔๑

สมฺปทานํ	 ๕๙๓

สมฺปชานมุสาวาเท	ปาจิตฺติยํ	 ๖๔๘

สหสา	กมฺมสฺส	กตฺตาโร	 ๖๓๓

สหสฺเสน	สมํ	มิตา	 ๕๘๑

สหสฺเสน	อสฺสเก	กิณาติ	 ๕๘๘	

สหิตานํ	อนุปฺปทาตา	 ๖๓๓

สํเฆ	ทินฺนํ	มหปฺผลํ	 ๖๔๙

สํเฆ	โคตมิ	เทหิ	 ๖๔๙

สํเฆ	เต	ทินฺเน...	 ๖๔๙

สํโฆ	วินาปิ	คคฺเคน...	 ๕๘๑

ปทานุกรม หน้า

สํเฆ	 ๖๔๙

สา	กาลี	ภินฺเนน	สีเสน...	 ๕๗๗	

สาธุ	เทวทตฺโต...	 ๕๖๕

สาธุ	สมฺมุติ	เม	ตสฺส...	 ๖๐๓

สามี	 ๖๒๕

สาริปุตฺตํ	 ๕๖๕

สาริปุตฺโตติ	นาเมน...	 ๕๘๗	

สามีปิโก	 ๖๔๐

สายณฺหสมเย	อาคโต	 ๖๕๐

สิปฺปิกานํ	สตํ	นตฺถิ	 ๖๒๗

สิปฺเปน	นฬกาโร	โส	 ๕๘๗	

สีลโต	นํ	ปสํสนฺติ	 ๖๒๐

สีลเมว	สุตา	เสยฺโย	 ๖๑๖

สีเสน	 ๕๗๗

สุขกามี	วิหารํ	กโต	 ๖๓๕

สุขํ	เต	 ๖๒๗

สุขํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

สุขํ	เสติ	 ๕๖๗

สุขาย	 ๖๐๑

สุมุตฺตา	มยํ	เตน	มหา...	 ๕๗๙

สุริยุคฺคมนํ	ปติ	ทิพฺพา...	 ๕๖๔	

สาวตฺถิยํ	 ๖๔๒

สุวณฺณสฺส	ราสิ	 ๖๒๖

สุวณฺณสฺส	วณฺโณ	 ๖๒๗

สุวณฺณสฺส	วิกติ	 ๖๒๖

สุวณฺณํ	เต	ธารยเต	 ๕๙๖

สุวณฺเณน	อภิรูโป	 ๕๘๘	

ปทานุกรม หน้า

สฺวาคตํ	เต	มหาราช	 ๖๐๔

สฺวาคตํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

เสยฺโย	เม	อตฺโถ	 ๖๐๓

โส	โว	มมจฺจเยน	สตฺถา	 ๕๘๔

โสปิ	มํ	อนุสาเสยฺย...	 ๖๔๘

โสตฺถิ	ปชานํ	 ๖๐๔

โสตฺถิ	โหตุ	สพฺพสตฺตานํ	 ๖๐๒

โสภนา	กจฺจายนสฺส	กติ	 ๖๓๑

(ห)

หตฺถสฺส	สมิญฺชนํ	 ๖๒๘

หตฺถิกฺขนฺธา	สงฺกเมยฺย	 ๖๑๖

หตฺเถน	กมฺมํ	กโรติ	 ๕๗๓

หตฺเถน	กุณี	 ๕๘๕

หตฺเถน	 ๕๗๔

หตฺเถสุ	ปิณฺฑาย	จรนฺติ	 ๖๔๘

หตฺเถสุ	 ๖๔๘

หนุเต	ตุยฺหเมว	 ๕๙๖

หนุเต	มยฺหเมว	 ๕๙๖	

หิมวตา	ปภวนฺติ	ปญ	ฺจ...	 ๖๑๐

หิมวตา	 ๖๑๒

หิตํ	ภวโต	โหตุ	 ๖๐๒

หุตฺวา	อภาวโตนิจฺจา...	 ๖๒๑

---------

(สทฺเธหิ-หุตฺวา	อภาวโตนิจฺจา)



ปทานุกรม หน้า

(อ)

อกตฺตพฺพวิรติ	 ๗๖๕

อกตฺวา	 ๗๒๘

อกโรนฺโต	 ๗๒๘

อกาตุน	 ๗๒๘

อกุสลา	 ๗๒๘

อคฺคิทฑฺโฒ	 ๗๕๖

อคฺคิธูมา	 ๘๓๘

อคฺคิภยํ	 ๗๖๔

องฺคมคธํ,	-ธา	 ๘๔๘

องฺคารปกฺกํ	 ๗๗๕

อจนฺทมุลฺโลกิกานิ	 ๗๓๖

อจฺจนฺตํ	 ๗๗๗

อชฺฌตฺตํ	 ๖๘๕

อเชฬกํ,	-กา	 ๘๔๗

อฏฺ€สีลํ	 ๗๔๓

อฑฺฒกหาปณํ	 ๗๘๐

อฑฺฒมาสกํ	 ๗๘๐

อฑฺฒรตฺตํ	 ๗๘๐

อติเทโว	 ๗๓๕

อติมาโส	 ๗๗๘

อติเวโล	 ๗๗๘

อตฺตตฺถํ,	อตฺตทตฺถํ	 ๗๖๒

อตฺตทิฏฺ€ิ	 ๗๒๓

อตฺตโนปทํ	 ๗๘๒

อตฺตสญฺญา	 ๗๒๒

อตฺถกาโม	 ๗๕๔

ปทานุกรม หน้า

อตฺถธมฺมา	 ๗๓๙

อตฺถนิสฺสิโต	 ๗๕๒

อตฺถภูโต	 ๘๒๓

อตฺถสทฺทา	 ๘๓๙

อตฺถิสญฺญา	 ๗๒๓

อทฺธมาสํ	 ๗๔๙

อทฺธามลกํ	 ๗๘๐

อธรุตฺตรํ	 ๘๔๖

อธิกุมาริ	 ๖๙๐

อธิตฺถิ	 ๖๘๙

อธิเทโว	 ๗๓๕

อธิสีลํ	 ๗๓๕

อนตฺตสญฺญา	 ๗๒๒

อนนฺตํ	 ๘๑๙

อนนฺตญาโณ	 ๘๐๐

อนริโย	 ๗๒๙

อนสฺโส	 ๗๒๘

อนาทาย	 ๗๓๐

อนาสวา	 ๘๒๐

อนิจฺจสญฺญา	 ๗๒๒

อนิฏฺโ€	 ๗๒๙

อนิสฺสโร	 ๗๒๙

อนุเชฏฺ€ํ	 ๖๘๕

อนุตฺตโร	 ๘๑๙

อนุรถํ	 ๖๘๓

อนุรูปํ	 ๖๘๓

อนุวาตํ	 ๖๘๓

ปทานุกรม หน้า

อนูปวาโท	 ๘๕๓

อนฺเตวาสิโก	 ๗๘๓

อนฺเตวาสี	 ๗๘๓

อนฺโตนครํ	 ๖๙๓

อนฺโตปาสาทํ	 ๖๙๓

อนฺโตวสฺสํ	 ๖๙๓

อนฺโตสมาปตฺติ	 ๗๘๐

อนฺธพธิโร	 ๗๑๗

อนฺธภูโต	 ๘๒๔

อนฺวตฺถํ	 ๗๗๘

อนฺวทฺธมาสํ	 ๖๘๕

อโนโลเกตฺวา	 ๗๓๐

อปคตภยเภรโว	 ๗๙๗

อปรทกฺขิณา	 ๘๒๘

อปริยาปนฺนา	 ๗๒๗

อปุตฺตโก	 ๘๑๙

อปุนเคยฺยา	 ๗๓๖

อปฺปฏิปุคฺคโล	 ๘๑๙

อเปตวิญฺญาโณ	 ๗๙๗

อพฺยากตา	 ๗๒๗

อพฺราหฺมโณ	 ๗๒๖

อภิกฺขุโก	 ๘๑๙

อภิรูฬฺหวาณิชา	 ๗๙๒

อมตนฺทโท	 ๗๘๒

อมนุสฺสภยํ	 ๗๖๔

อมนุสฺโส	 ๗๒๗

อมิตฺโต	 ๗๒๘

ปทานุกรมสมาส
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ปทานุกรม หน้า

อมฺพปนสํ,	-สา	 ๘๔๗

อโยปตฺโต	 ๗๖๘

อรญฺญคโต	 ๗๕๒

อรญฺญวาโส	 ๗๗๔

อลํกมฺโม	 ๗๗๙

อลํวจโน	 ๗๗๙

อลวณโภชี	 ๗๓๗

อโลโภ	 ๗๒๘

อวโกกิลํ	 ๗๗๙

อวมยูรํ	 ๗๗๙

อวุฏฺ€ิโก	 ๘๑๙

อสํกิลิฏฺ€า	 ๗๒๗

อสโม	 ๘๑๘

อสํวาสา	 ๘๑๙

อสิกลโห	 ๗๕๘

อสิจมฺมํ	 ๘๔๓

อสุภสญฺญา	 ๗๒๒

อสฺสตฺถกปิตฺถํ,	-ถา	 ๘๔๗

อสฺสทฺธโภชี	 ๗๓๖

อสฺสมโณ	 ๗๒๗

อสฺสรโถ	 ๗๕๙

อหินกุลํ	 ๘๔๔

อหิริกาโนตฺตปฺปํ	 ๘๔๔

อเหตุโก	 ๘๑๙

อโหรตฺตํ,	-ตา	 ๘๔๙

ปทานุกรม หน้า

(อา)

อากิณฺณมนุสฺสา	 ๘๑๑

อากุมารํ	 ๖๘๖

อาคตสมโณ	 ๗๙๑

อาคตาคตา	 ๗๑๘

อาคนฺตุกภตฺตํ	 ๗๖๑

อาจริยคุตฺติโล	 ๗๑๕

อาจริยปูชโก	 ๗๖๘

อาธิปจฺจปริวาโร	 ๘๔๕

อาปตฺติวุฏฺ€านํ	 ๗๖๔

อาปนฺนชีวิโก	 ๗๗๘

อาปาณโกฏิกํ	 ๖๘๖

อามลกทฺธํ	 ๗๘๐

อาโลกนฺธการํ,	-รา	 ๘๔๙

อาวาฏกจฺฉโป	 ๗๗๕

อาวาฏมณฺฑูโก	 ๗๗๕

อาหารชํ	 ๗๖๖

(อิ)

อิจฺฉาปกโต	 ๗๕๗

อิตฺถิธุตฺโต	 ๗๗๕

อิตฺถิปุมํ	 ๘๔๕

อิตฺถิรูปํ	 ๗๗๒

อิทปฺปจฺจยา	 ๗๙๘

อินฺทนาโม	 ๘๐๑

อิสฺสรกตํ	 ๗๕๖

ปทานุกรม หน้า

(อุ)

อุกฺกฏฺ€ุกฺกฏฺ€ํ	 ๗๖๕

อุจฺจาวจํ	 ๗๑๘

อุตุชํ	 ๗๖๖

อุตฺตมปุริโส	 ๗๐๖

อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ	 ๘๔๕

อุปกุมฺภํ	 ๖๘๓

อุปคงฺคํ	 ๖๘๘

อุปคุ	 ๖๙๐

อุปจิตมํสโลหิตํ	 ๘๑๑

อุปนครํ	 ๖๘๑

อุปนีตโภชโน	 ๗๙๕

อุปมณิกํ	 ๖๘๘

อุปริมกาโย	 ๗๑๒

อุปริคงฺคํ	 ๗๘๐

อุปริปาสาทํ	 ๖๙๓

อุปริมญฺจํ	 ๖๙๔

อุปวธุ	 ๖๙๐

อุปหฏพลิ	 ๗๙๕

อุภโตพฺยญฺชนโก	 ๘๑๔

อุรโค	 ๗๕๘

อุรสิโลโม	 ๗๘๓

อุสีพีรณํ,	อุสีรพีรณานิ	 ๘๔๗

(เอ)

เอกกทุกํ	 ๘๔๕

เอกธมฺโม	 ๗๔๘

(อมฺพปนสํ-เอกธมฺโม)
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ปทานุกรม หน้า

เอกปุคฺคโล	 ๗๔๘

เอกปุตฺโต	 ๗๔๘

เอกโยชนทฺวิโยชนานิ	 ๘๒๗

เอกรตฺติวาโส	 ๘๑๓

เอกาทส	 ๗๕๙

เอกูนวีสติ	 ๗๕๘

เอณิชงฺโฆ	 ๘๒๕

เอเณยฺยวราหํ,	-หา	 ๘๔๗

เอตทตฺโถ,	-ถา,	-ถํ	 ๗๖๒

(โอ)

โอณีตปตฺตปาณิ	 ๘๑๗

โอมโกมกํ	 ๗๖๕

โอรคงฺคํ	 ๖๙๔

โอรพฺภิกสูกริกํ	 ๘๔๖

(ก)

กณฺเ€กาโฬ	 ๗๘๓

กณฺณนาสํ	 ๘๔๒

กณฺหสปฺโป	 ๗๐๖

กณฺหสุกฺกํ,	-กา	 ๘๔๘

กตกิจฺโจ	 ๗๙๔

กตมนิกาโย	 ๗๑๓

กตรนิกาโย	 ๗๑๓

กตากตํ	 ๗๑๗

กถินทุสฺสํ	 ๗๖๐

กทนฺนํ	 ๖๙๘

ปทานุกรม หน้า

กทสนํ	 ๗๓๑

กมฺมกาโร	 ๗๕๓

กมฺมชํ	 ๗๖๕

กมฺมสมุฏฺ€ิตํ	 ๗๖๕

กากเปยฺยา	 ๗๕๘

กากสูโร	 ๘๒๓

กาโกลูกํ	 ๘๔๔

กาปุปฺผํ	 ๗๓๓

กาปุริโส		 ๗๓๓

กายทุจฺจริตวิรติ	 ๗๖๕

กายลหุตา	 ๗๖๘

การณฺฑกจกฺกวากํ,	-กา	 ๘๔๙

กาลวณํ	 ๗๓๒

กาลวสฺสํ	 ๗๗๔

กาลาตีโต	 ๗๕๒

กาสกุสํ,	-สา	 ๘๔๗

กาสิโกสลํ,	-ลา	 ๘๔๘

กิมตฺถํ	 ๗๖๒

กีฏปฏงฺคํ	 ๘๔๓

กีฏสรีสปํ	 ๘๔๓

กึปภโว	 ๘๐๐

กุจฺฉิสโย	 ๗๗๕

กุทารา	 ๗๓๑

กุทาสา	 ๗๓๑

กุทิฏฺ€ิ	 ๗๓๑

กุนฺถกิปิลฺลิกํ	 ๘๔๓

กุปุตฺตา	 ๗๓๑

ปทานุกรม หน้า

กุปุริโส	 ๗๓๓

กุมารสมณี	 ๗๑๐

กุมาริภตฺติโก,	กุมาริภตฺติ	 ๘๐๖

กุมฺภกาโร	 ๗๕๔

กุสลากุสลํ,	-ลา	 ๘๔๘

กูปมณฺฑูโก	 ๗๗๕

เกสาเกสิ	 ๘๒๙

(ข)

ขคฺคหตฺโถ	 ๘๑๕

ขตฺติยกุมารี	 ๗๑๐

ขตฺติยกญฺญา	 ๗๑๐

ขตฺติยพฺราหฺมณา	 ๘๓๕

ขทิรปลาสํ,	-สา	 ๘๔๗

ขนฺติพโล	 ๘๐๑

ขมาธโน	 ๘๐๕

ขีณาสโว	 ๘๐๐

ขีโรทโน	 ๗๕๙

ขญฺชขุชฺโช	 ๗๑๗

(ค)

คงฺคานที	 ๗๑๑

คตปจฺจาคตํ	 ๗๑๘

คตปุพฺโพ	 ๗๓๘

คติพุทฺธิภุชป€หรกรสยา	 ๘๓๙

คมิกภตฺตํ	 ๗๖๑

ครุกุลํ	 ๗๗๒

(เอกปุคฺคโล-ครุกุลํ)
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ปทานุกรม หน้า

ครุฬสปฺปํ	 ๘๔๔

ควํปติ	 ๗๘๒

ควํปติตฺเถโร	 ๗๘๒

คาณฺฑีวธนฺวา	 ๘๐๖

คามนิกฺขนฺตํ	 ๗๖๔

คามสูกโร	 ๗๗๕

คีตวาทิตํ	 ๘๔๒

คุณธนํ	 ๗๒๓

คุณวุฑฺโฒ	 ๗๕๗

คุณหีโน	 ๗๕๗

คุณาธิโก	 ๗๕๙

คุโฬทโน	 ๗๕๙

โคมหิสํ,	-สา	 ๘๔๗

(จ)

จกฺขายตนํ	 ๗๒๔

จกฺขุทฺวารํ	 ๗๒๔

จกฺขุธาตุ	 ๗๒๔

จกฺขุนฺทฺริยํ	 ๗๒๔

จกฺขุภูโต	 ๘๒๓

จกฺขุวิญฺญาณํ	 ๗๗๔

จกฺขุโสตํ	 ๘๔๐

จตุกฺกปญฺจกํ	 ๘๔๖

จตุทฺทิสํ	 ๗๔๓

จตุทฺทิสา	 ๗๔๘

จตุวคฺคกรณียํ	 ๗๕๗

จตุวคฺคาทิกตฺตพฺพํ	 ๗๕๗

ปทานุกรม หน้า

จตุสฺสจฺจํ	 ๗๔๒

จนฺทสูริยา	 ๘๓๘

จนฺทิมสูริยา	 ๘๓๕

จารกพทฺโธ	 ๗๗๕

จิตฺตชํ	 ๗๖๖	

จินฺติตจินฺติตํ	 ๗๑๘	

จีวรทุสฺสํ	 ๗๖๑	

จีวรมูลฺยํ	 ๗๖๑

โจรภยํ	 ๗๖๔

(ฉ)

ฉตฺตปาณิ	 ๘๑๕

ฉนฺทชาโต,		 ๘๐๑

ฉปฺปญฺจวาจา	 ๘๒๖

ฉนฺทปาริสุทฺธิ	 ๘๔๕

ฉวิมํสโลหิตํ	 ๘๔๒

ฉฬภิญฺโญ	 ๘๐๐

ฉายาตปํ,	-ปา	 ๘๔๙

ฉายาสุกฺโข	 ๗๗๕

ฉิทฺทาวฉิทฺทํ	 ๗๑๗

ฉินฺนภินฺนํ	 ๗๑๘

ฉินฺนหตฺโถ	 ๗๙๗,๘๐๒

(ช)

ชจฺจนฺโธ	 ๗๕๙

ชเนสุโต	 ๗๘๓

ชมฺพุทีโป	 ๗๕๙

ปทานุกรม หน้า

ชมฺพุสาขา	 ๗๗๒

ชยมฺปติกา	 ๘๓๗

ชลฏฺโ€	 ๗๗๖

ชาตฉนฺโท	 ๘๐๒

ชาตมาโส	 ๘๐๒

ชาตรูปรชตํ,	-รชตานิ	 ๘๔๘

ชาติตฺถทฺโธ	 ๗๕๗

ชานิปตี	 ๘๓๘

ชิตมาโร	 ๗๙๔

ชิตินฺทฺริโย	 ๗๙๒

ชินเทสิโต	 ๗๕๖

ชินวจนํ	 ๗๖๘

ชีวิตนวกํ	 ๗๑๓

ชุตินฺธโร	 ๗๘๒

(ญ)

ญาณสมฺปยุตฺตํ	 ๗๕๗

(ฑ)

ฑํสมกสํ	 ๘๔๓

(ต)

ตณฺหานที	 ๗๑๑

ตทตฺโถ,	ตทตฺถา,	ตทตฺถํ	 ๗๖๑

ตนฺตากุลกชาตา	 ๘๒๔

ตโปธโน	 ๘๐๑

ตรุณพฺราหฺมณี	 ๗๑๑

(ครุฬสปฺปํ-ตรุณพฺราหฺมณี)



ปทานุกรม 1081

ปทานุกรม หน้า

ติกจตุกฺกํ	 ๘๔๕

ติตฺถนาวา	 ๗๗๕

ติทณฺฑํ	 ๗๔๒

ติทสา	 ๘๐๐

ติภวา	 ๗๔๗

ติมลํ	 ๗๔๒

ติรตฺตํ	 ๗๔๔

ติโรกุฏฺฏํ	 ๖๙๓	

ติโรปพฺพตํ	 ๖๙๓

ติโรปาการํ	 ๖๙๓

ติลกฺขณํ	 ๗๔๒

ติลมุคฺคมาสํ,	-สา	 ๘๔๘

ติโลกํ	 ๗๔๑

ตุทํปตี	 ๘๓๖

เตวิชฺโช	 ๘๐๐

(ถ)

ถลฏฺโ€	 ๗๗๖

ถีนมิทฺธํ	 ๘๔๕

(ท)

ทกฺขิณุตฺตรํ	 ๘๔๖

ทณฺฑปาณิ	 ๘๑๕

ทณฺฑาทณฺฑิ	 ๘๓๐

ทนฺตปุริโส	 ๗๐๖

ทสพโล	 ๘๐๐

ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ	 ๗๔๘

ปทานุกรม หน้า

ทสสีลํ	 ๗๔๓

ทสฺสนสฺสาโท	 ๗๗๔

ทานชฺฌาสโย	 ๘๑๕

ทานาธิมุตฺติ	 ๗๗๔

ทานาธิมุตฺติโก	 ๘๑๕

ทาสิทาสํ	 ๘๔๕

ทิคุ	 ๖๖๕

ทิฏฺ€ธมฺโม	 ๗๙๓

ทิฏฺ€ปุพฺพา	 ๗๓๘

ทิฏฺ€ปุพฺโพ	 ๗๓๗

ทินฺนสุงฺโก	 ๗๙๔

ทีฆชงฺโฆ	 ๘๐๔

ทีฆมชฺฌิมํ	 ๘๔๖

ทุกติกํ	 ๘๔๕

ทุกฺกฏํ	 ๗๓๕

ทุกฺขปฺปตฺโต	 ๗๕๒

ทุคฺคนฺธํ	 ๘๐๑

ทุคฺคนฺโธ	 ๗๓๕

ทุติยภิกฺขา	 ๗๑๐

ทุมฺมโน	 ๘๐๑

ทุมฺมุโข	 ๘๐๑

ทุสฺสีโล	 ๘๐๑

ทฺวงฺคุลํ	 ๗๔๕

ทฺวตฺติปตฺตา	 ๘๒๕

ทฺวนฺทา	 ๘๓๒

ทฺวิปโท	 ๘๐๐

ทฺวิรตฺตํ	 ๗๔๕

ปทานุกรม หน้า

ทฺวิหตฺโถ	 ๘๐๐

ทฺวีหตีหํ	 ๘๒๖

เทวมนุสฺสา	 ๘๓๔

เทวราโช,	เทวราชา	 ๗๖๙

เทวสโข	 ๗๗๐

โทสโมหํ	 ๘๔๔

(ธ)

ธญฺญราสิ	 ๗๖๘

ธนุกลาปํ	 ๘๔๓

ธมฺมกาโม	 ๗๕๔

ธมฺมคารโว	 ๗๗๔

ธมฺมธโร	 ๗๕๔

ธมฺมนิรุตฺติ	 ๗๗๔

ธมฺมนิสฺสิโต	 ๗๕๒

ธมฺมปาลาจริโย	 ๗๑๕

ธมฺมพุทฺธิ	 ๗๒๑

ธมฺมภูโต	 ๘๒๓

ธมฺมรโต	 ๗๗๔

ธมฺมรุจิ	 ๗๗๔

ธมฺมสงฺขาโต	 ๗๒๒

ธมฺมสมฺมโต	 ๗๒๒

ธมฺมสญฺญา	 ๗๒๒

ธมฺมาธิคตโภคา	 ๘๑๖

ธมฺมาภิรติ	 ๗๗๔

ธรณิตลุคฺคโต	 ๗๖๔

ธวสฺสกณฺณกํ,	-กา	 ๘๔๗

(ติกจตุกฺกํ-ธวสฺสกณฺณกํ)



รูปสิทธิทีปนี1082

ปทานุกรม หน้า

ธาตุลิงฺคานิ	 ๘๓๙

ธาตุสญฺญา	 ๗๒๒

ธีตุสญฺญา	 ๗๒๒

(น)

นครนิคฺคโต	 ๗๖๔

นวงฺคํ	 ๘๐๐

นวโลกุตฺตรํ	 ๗๔๓

นวาวาโส	 ๗๑๓

นาคคติ	 ๘๒๔

นาคมาณวิกา	 ๗๑๐

นาควิกฺกโม	 ๘๒๔

นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ	 ๘๐๙

นามรูปํ	 ๘๔๔

นิกฺกิเลโส	 ๗๗๙,๗๙๗

นิกฺโกสมฺพี	 ๗๗๙

นิคมชนปทา	 ๘๓๘

นิคฺคตชโน	 ๗๙๖

นิโคฺรธปริมณฺฑโล	 ๘๒๓

นิทฺทรถํ	 ๖๘๓

นิพฺพโน	 ๗๗๙

นิพฺพานํ	 ๗๗๙

นิมฺมสกํ	 ๖๘๓

นิรงฺคโณ	 ๗๗๙

นิรโย	 ๗๙๗

นิโรธสมาปนฺโน	 ๗๕๓

นีลุปฺปลํ	 ๗๐๖

ปทานุกรม หน้า

(ป)

ปกติเมธาวี	 ๗๕๙

ปงฺกชํ	 ๗๗๖

ปจฺจกฺโข,	-ขา,	-ขํ	 ๗๗๘

ปจฺจกฺขธมฺมา	 ๘๐๗

ปจฺจกฺขธมฺโม	 ๘๐๘

ปจฺจตฺตํ	 ๖๘๔

ปจฺฉาภตฺตํ	 ๖๙๔

ปจฺฉารตฺตํ	 ๗๘๐

ปจฺฉิมกาโย	 ๗๑๒

ปจฺฉิมุตฺตรา	 ๘๒๘

ปญฺจควํ	 ๗๔๕

ปญฺจจกฺขุ	 ๘๐๐

ปญฺจสิกฺขาปทํ	 ๗๔๓

ปญฺญาธนํ	 ๗๒๔

ปญฺญาปกติโก	 ๘๐๕

ปญฺญาวิสุทฺธิโก	 ๘๐๕

ปฏิฆานุนยํ,	-ยา	 ๘๔๙

ปฏิปถํ	 ๖๘๕

ปฏิปนฺนทฺธิโก	 ๗๙๒

ปฏิวาตํ	 ๖๘๕

ปฏิวิทฺธสพฺพธมฺโม	 ๗๙๔

ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ	 ๘๔๕

ปฏิโสตํ	 ๖๘๕

ป€มปุริโส	 ๗๐๖

ปตฺตจีวรํ	 ๘๔๕

ปตฺตชีวิโก	 ๗๗๘

ปทานุกรม หน้า

ปตฺตธมฺโม	 ๗๙๔

ปพฺพตฏฺโ€	 ๗๗๖

ปภงฺกโร	 ๗๘๑

ปมาณาติกฺกนฺตํ	 ๗๕๒

ปยฺยโก	 ๗๗๙

ปรกฺกมาธิคตสมฺปทา	 ๘๑๗

ปรตฺถํ	 ๗๖๒

ปรโตโฆโส	 ๗๘๒

ปรปุริโส	 ๗๐๖

ปรมปุริโส	 ๗๐๖

ปรสฺสปทํ	 ๗๔๙

ปรหิยฺโย	 ๗๗๙

ปริปุณฺณสงฺกปฺโป	 ๘๐๐

ปริยชฺฌายโน	 ๗๗๙

ปลาปาปคโต	 ๗๖๔

ปวทฺธํ	 ๗๓๔

ปหูตชิวฺโห	 ๘๐๕

ปาจริโย	 ๗๗๙

ปาณสญฺญิตา	 ๗๒๒

ปาณิปาทํ	 ๘๔๒

ปาทโป	 ๗๕๘

ปานียถาลกํ	 ๗๖๙

ปาปภีโต	 ๗๖๕

ปาปภีรุโก	 ๗๖๕

ปาวจนํ	 ๖๖๕

ปาสาททพฺพํ	 ๗๖๑

ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต	 ๗๖๔

(ธาตุลิงฺคานิ-ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต)



ปทานุกรม 1083

ปทานุกรม หน้า

ปิตาปุตฺตา	 ๘๓๕

ปิตุสโม	 ๗๕๘

ปิยวิปฺปโยโค	 ๗๕๗

ปีติโสมนสฺสสญฺชาโต	 ๘๐๒

ปุกฺกุสฉวฑาหกํ	 ๘๔๖

ปุงฺโกกิโล	 ๗๐๗

ปุญฺญตฺถิโก	 ๗๕๙

ปุนฺนาโค	 ๗๐๘

ปุปฺผคนฺโธ	 ๗๖๘

ปุพฺพทกฺขิณา	 ๘๒๗

ปุพฺพนฺหํ	 ๗๘๐

ปุพฺพปุริโส	 ๗๐๖

ปุพฺพรตฺตํ	 ๗๘๐

ปุพฺพาปรํ	 ๘๔๖

ปุพฺพุตฺตรา	 ๘๒๘

ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ	 ๗๘๓

ปุพฺเพนิวาโส	 ๗๘๓

ปุมฺภาโว	 ๗๗๑

ปุรตฺถิมกาโย	 ๗๑๑

ปุรตฺถิมปจฺฉิมํ	 ๘๔๖

ปุราณวิหาโร	 ๗๑๓

ปุเรภตฺตํ	 ๖๙๔

ปุลฺลิงฺคํ	 ๗๗๐

(ผ)

ผลรโส	 ๗๖๘

ผาลปาจนํ	 ๘๔๓

ปทานุกรม หน้า

(พ)

พนฺธนมุตฺโต	 ๗๖๕

พนฺธนโมกฺโข	 ๗๖๕

พหินครํ	 ๖๙๓

พหุกตฺตุโก	 ๘๑๑

พหุกุมาริกํ	 ๘๐๖

พหุชมฺพุกํ	 ๘๑๓

พหุตาปโส	 ๘๑๑

พหุทาสิโก	 ๘๐๖

พหุนทิโก	 ๘๑๑

พหุนาริโก	 ๘๑๓

พหุพฺพีหิ	 ๗๘๔

พหุภตฺตุโก	 ๘๑๓

พหุลีกตํ	 ๗๑๓

พหุสฺสามิกํ	 ๘๑๑

พิฬารมูสิกํ	 ๘๔๔

พุทฺธโฆสาจริโย	 ๗๑๕

พุทฺธเทยฺยํ	 ๗๖๒

พุทฺธเทสิโต	 ๗๕๕

พุทฺธนาโค	 ๗๒๐

พุทฺธภตฺติโก	 ๘๑๕

พุทฺธรูปํ	 ๗๖๘

พุทฺธสาวโก	 ๗๖๘

พุทฺธาทิจฺโจ	 ๗๒๐

พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ	๘๐๙

พฺรหฺมภูโต	 ๘๒๓

พฺรหฺมสฺสโร	 ๘๒๕

ปทานุกรม หน้า

พฺราหฺมณคหปติกา	 ๘๓๕

พฺราหฺมณทาริกา	 ๗๑๐

(ภ)

ภตฺตตณฺฑุลา	 ๗๖๑

ภยตูปฏฺ€านํ	 ๗๘๒

ภวนฺตรกตํ	 ๗๗๔

ภวาตีโต	 ๗๕๒

ภิกฺขุนิสํโฆ	 ๗๗๒

ภิกฺขุสํฆตฺโถ	 ๗๖๑

ภูมิคโต	 ๗๕๒

(ม)

มคฺคจิตฺตํ	 ๗๕๙

มคฺคฏฺโ€	 ๗๗๖

มชฺฌิมปุริโส	 ๗๐๖

มชฺเฌกลฺยาณํ	 ๗๘๓

มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริยํ,-เวฬุริยานิ	๘๔๘

มตฺตพหุมาตงฺคํ	 ๘๑๘

มนสิกาโร	 ๗๘๒

มยูรโกญฺจํ,	-จา	 ๘๙๙

มรณสฺสติ	 ๗๖๘

มหพฺภยํ	 ๗๐๓

มหากสฺสปตฺเถโร	 ๗๑๕

มหาปุริโส	 ๗๐๑

มหาปญฺโญ	 ๘๐๕

(ปิตาปุตฺตา-มหาปญฺโญ)
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ปทานุกรม หน้า

มหาพลํ	 ๗๐๖

มหามุนิ	 ๗๐๕

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร	 ๗๑๕

มหาวีโร	 ๗๐๕

มโหสธปณฺฑิโต	 ๗๑๕

มาตาปิตโร	 ๘๓๕

มาตุสทิโส	 ๗๕๘

มาสชาโต	 ๘๐๒

มาสทฺธํ	 ๗๘๐

มาสปุพฺโพ	 ๗๕๘

มิตฺตสํสคฺโค	 ๗๕๗

มุขจนฺโท	 ๗๒๑

มุขนาสิกํ	 ๘๔๒

มุขปทุมํ	 ๗๒๑

มุนิปุงฺคโว	 ๗๒๐

มุนิวสโภ	 ๗๒๐

มุนิสีโห	 ๗๑๘

มุหุตฺตสุขํ	 ๗๕๓

มุญฺชปพฺพชํ,	-ชา	 ๘๔๗

มุญฺชปพฺพชภูตา	 ๘๒๔

เมถุนาเปโต	 ๗๖๓

(ย)

ยถากฺกมํ	 ๖๙๓

ยถาพลํ	 ๖๙๓

ยถาวุฑฺฒํ	 ๖๙๓

ยถาสตฺติ	 ๖๙๓

ปทานุกรม หน้า

ยถาสรูปํ	 ๖๘๓

ยทตฺโถ,	ยทตฺถา,	ยทตฺถํ	 ๗๖๑

ยาคุตณฺฑุลา	 ๗๖๑

ยาวกาลิกสํมิสฺสํ	 ๗๕๘

ยาวชีวํ	 ๖๙๑

ยาวตายุกํ	 ๖๙๒

ยาวทตฺถํ	 ๖๙๓

ยุคนงฺคลํ	 ๘๔๓

(ร)

รณญฺชโห	 ๗๘๒

รตฺตลตา	 ๗๑๐

รตฺตินฺทิวํ,	-วา	 ๘๔๙

รถปตฺติกํ	 ๘๔๓

รถารูฬฺโห	 ๗๕๓

ราชปุตฺโต	 ๗๖๗

ราชปุริโส	 ๗๖๘

ราชภยํ	 ๗๖๔

ราชหํโส	 ๗๘๐

ราชหโต	 ๗๕๖

รุกฺขคฺคปติโต	 ๗๖๔

รุกฺขมูลํ	 ๗๖๘

รูปสญฺเจตนา	 ๗๗๓

รูปสญฺญา	 ๗๗๓

รูปารมฺมณํ	 ๗๒๔

โรคปีฬิโต	 ๗๕๖

ปทานุกรม หน้า

(ล)

โลกหิโต	 ๗๖๒

โลกาติกฺกนฺตํ	 ๗๕๒

โลภโมหํ	 ๘๔๔

โลหิตจนฺทนํ	 ๗๐๖

(ว)

วจีทุจฺจริตวิรติ	 ๗๖๕

วชิรปาณิ	 ๘๑๕

วชฺชิมลฺลํ,	-ลา	 ๘๔๘

วตฺถุวิเสโส	 ๖๙๙

วนจโร	 ๗๗๕

วนปุปฺผํ	 ๗๗๔

วนมหิโส	 ๗๗๕

วนมุตฺโต	 ๗๖๕

วาจานิปุโณ	 ๗๕๘

วาจาสขิโล	 ๗๕๘

วิกปฺโป	 ๗๓๔

วิกาลโภชนํ	 ๗๗๔

วิญฺญุครหิโต	 ๗๕๖

วิญฺญุปฺปสตฺโถ	 ๗๕๖

วิทิตธมฺโม	 ๘๐๘

วิธุรปณฺฑิโต	 ๗๑๕

วินยธโร	 ๗๕๔

วินยสาคโร	 ๗๒๐

วิมติ	 ๗๓๔

วิมโล	 ๘๐๑

(มหาพลํ-วิมโล)



ปทานุกรม 1085

ปทานุกรม หน้า

วิมุตฺตตฺโถ	 ๗๖๒

วิราคตฺถา	 ๗๖๒

วีตราโค	 ๘๐๐

วีรปุริโส	 ๗๐๖

เวนรถการํ	 ๘๔๖

(ส)

สํฆเทยฺยํ	 ๗๖๒

สํฆภตฺตํ	 ๗๖๑

สํวรตฺโถ	 ๗๖๒

สํสารทุกฺขํ	 ๗๗๓

สอุปาทาโน	 ๘๒๑

สกิเลโส	 ๘๒๑

สงฺขปณวฑิณฺฑิมํ	 ๘๔๓

สงฺขปณฺฑโร	 ๘๒๒

สจฺจวาที	 ๗๕๔

สญฺชาตปีติโสมนสฺโส	 ๘๐๒

สตโยชนํ	 ๗๔๓

สติสมฺปชญฺญํ	 ๘๔๔

สตฺตโคทาวรํ	 ๗๔๕

สตฺตฏฺ€มาสา	 ๘๒๗

สตฺตาหํ	 ๗๔๓

สตฺถปาณิ	 ๘๑๕

สตฺถหตฺโถ	 ๘๑๕

สตฺถุกปฺโป	 ๗๕๘

สตฺถุวณฺณิโต	 ๗๕๖

สทฺทตฺถา	 ๘๓๙

ปทานุกรม หน้า

สทฺธมฺมคารโว	 ๘๑๕

สทฺธมฺมรํสิ	 ๗๒๐

สทฺธาธนํ	 ๗๒๔

สทฺธาธุโร	 ๘๐๕

สทฺธาปกติโก	 ๘๐๕

สปจฺจยา	 ๘๒๑

สปริวาโร	 ๘๒๑

สปากจณฺฑาลํ	 ๘๔๖

สปฺปทฏฺโ€	 ๗๕๗

สปฺปมณฺฑูกํ	 ๘๔๔

สปฺปิกุมฺโภ	 ๗๖๙

สปฺปีติกา	 ๘๒๑

สปฺปุริโส	 ๗๐๔

สพฺพกาโย	 ๗๑๒

สพฺพภวนิสฺสโฏ	 ๗๖๔

สพฺพรตฺติโสภโน	 ๗๕๓

สมกฺขิกํ	 ๖๙๔

สมณปทุโม	 ๗๒๐

สมณปุณฺฑรีโก	 ๗๒๐

สมณพฺราหฺมณา	 ๘๓๕

สมณิภตฺติโก	 ๘๐๕

สมถวิปสฺสนํ	 ๘๔๑,๘๔๔

สมาธตฺถํ	 ๗๖๒

สมาธานํ	 ๗๓๔

สมานวาโส	 ๘๑๔

สมุทฺทโฆโส	 ๗๖๘

สมุทฺทมจฺโฉ	 ๗๗๕

ปทานุกรม หน้า

สมูลุทฺธโต	 ๘๒๑

สมฺปนฺนสสฺโส	 ๘๑๐

สมฺมตาฬํ	 ๘๔๓

สยํกตํ	 ๗๕๖

สรณคโต	 ๗๕๑

สรสิชํ	 ๗๘๓

สลฺลวิทฺโธ	 ๗๕๗

สหสากตํ	 ๗๘๒

สหสฺสถามธนุ	 ๘๐๗

สเหตุ	 ๘๒๑

สเหตุโก	 ๘๒๐

สฬายตนํ	 ๗๔๓,	๑,๐๐๐

สากุณิกมาควิกํ	 ๘๔๖

สาขาปลาสํ	 ๘๔๕

สายนฺหํ	 ๗๘๐

สาริปุตฺตตฺเถโร	 ๗๑๓

สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา	 ๘๓๕

สาลิยวํ,	-วา	 ๘๔๘

สาวชฺชานวชฺชํ,	-ชา	 ๘๔๘

สาวกสํโฆ	 ๗๗๒

สาสนจุโต	 ๗๖๔

สิตฺตสมฺมฏฺ€ํ	 ๗๑๘

สินิทฺธุณฺโห	 ๗๑๗

สิโรรุหํ	 ๗๗๖

สีตุณฺหํ	 ๗๑๖

สีลธนํ	 ๗๒๔

สีลปญฺญาณํ	 ๘๔๔

(วิมุตฺตตฺโถ-สีลปญฺญาณํ)
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ปทานุกรม หน้า

สีลวิกโล	 ๗๕๘

สีลสมฺปนฺโน	 ๗๕๗

สีหคติ	 ๘๒๔

สีหปุพฺพทฺธกาโย	 ๘๑๗,	๘๒๕

สีหพฺยคฺฆตรจฺฉํ,	-ฉา	 ๘๔๘

สีหวิกฺกโม	 ๘๒๔

สีหหนุ	 ๘๒๕

สุกตํ	 ๗๓๕

สุกสาลิกํ,	สุกสาลิกา	 ๘๔๙

สุกาหฏํ	 ๗๕๖

สุขทุกฺขํ,	สุขทุกฺขานิ	 ๘๔๙

สุขปฺปตฺโต	 ๗๕๒

สุขสหคตํ	 ๗๕๗

สุคนฺธํ	 ๘๐๑

สุคนฺโธ	 ๗๓๕

สุตปุพฺโพ	 ๗๓๘

สุภิกฺขํ	 ๖๘๘

สุมุโข	 ๘๐๑

สุราสุรครุฬมนุชภุชคคนฺธพฺพา	๘๓๘

สุลภปิณฺโฑ	 ๘๑๑

สุวณฺณกฏาหํ	 ๗๖๙

สุวณฺณวณฺโณ	 ๘๒๔

สุสีโล	 ๘๐๑

เสตหตฺถี	 ๗๐๖

โสตาปนฺโน	 ๗๕๒

ปทานุกรม หน้า

(ห)

หตฺถจฺฉินฺโน	 ๘๐๒

หตฺถิควสฺสวฬวํ,	-วา	 ๘๔๗

หตฺถิปทํ	 ๗๗๑

หตฺถิอสฺสํ	 ๘๔๓

หนุคีวํ	 ๘๔๒

หํสพกํ,	-กา	 ๘๔๙

หํสราชา	 ๗๘๐

หิรญฺญสุวณฺณํ,	-สุวณฺณานิ	 ๘๔๘

หิโรตฺตปฺปํ	 ๘๔๔

หีนปณีตํ,	-ตา	 ๘๔๘

เหฏฺ€านที	 ๗๘๐

เหฏฺ€าปาสาทํ	 ๖๙๔

เหฏฺ€ามญฺจํ	 ๖๙๔

เหฏฺ€ิมกาโย	 ๗๑๒

เหตุปฺปจฺจโย	 ๗๑๓

----------

ปทานุกรม หน้า

(สีลวิกโล-เหตุปฺปจฺจโย)



ปทานุกรม หน้า

(อ)

อกฺขิโก	 ๘๙๕

อกฺโขภินี	 ๑,๐๑๙

อคฺคิเวสฺสายโน,อคฺคิเวสฺสาโน	๘๖๘

องฺควิชฺโช	 ๙๑๕

องฺคุลิโก	 ๘๘๖

องฺโค,	องฺคโก	 ๙๐๙

อชฺช	 ๑,๐๓๔

อชฺชตนํ	 ๑,๐๓๕

อชฺชตนี	 ๑,๐๓๖

อชฺชวํ	 ๙๕๕

อญฺญถตฺตา	 ๑,๐๓๑

อญฺญถา	 ๑,๐๓๐

อฏฏํ	 ๑,๐๑๙

อฏฺ€กฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

อฏฺ€โก	 ๙๒๗

อฏฺ€โก,	อฏฺ€กํ	 ๑,๐๒๑

อฏฺ€ธา	 ๑,๐๒๖

อฏฺ€มาสิโก	 ๘๙๗

อฏฺ€ารส,	อฏฺ€าทส	 ๑,๐๑๐

อฏฺ€ารสโม,	อฏฺ€าทสโม	 ๑,๐๑๐

อฑฺฒกํ	 ๙๖๐

อฑฺฒติโย	 ๑,๐๐๕

อฑฺฒตฺตํ,	อฑฺฒตา	 ๙๖๐

อฑฺฒุฑฺโฒ	 ๑,๐๐๔

อตฺตนิยํ	 ๙๒๒

อตฺถโส	 ๑,๐๒๗

ปทานุกรม หน้า

อนุรุทฺธิ	 ๘๗๓

อนฺติโม,	อนฺติมา,	อนฺติมํ	 ๙๑๙

อนฺติโม,	อนฺติโย,	อนฺติโก	 ๙๒๑

อนฺเตยฺโย	 ๘๗๑

อนฺธกิโย	 ๙๒๒

อปรชฺชุ	 ๑,๐๓๕

อปฺปมตฺตกํ	 ๙๓๖

อปฺปิจฺฉตา	 ๙๕๐

อพพํ	 ๑,๐๑๙

อพฺพุทํ	 ๑,๐๑๙

อภิชฺฌาลุ	 ๙๓๔

อภิชฺฌาลุโก,	-กา,	-กํ	 ๙๓๕

อมฺพผลิโก	 ๘๙๕

อโยมยํ	 ๙๔๑

อสงฺขาริกํ	 ๙๐๐

อสงฺเขฺยยฺยํ	 ๑,๐๑๙

อสํสคฺคตา	 ๙๕๐

อํสิโก	 ๘๘๕

อสฺสกา	 ๙๓๖

อสฺสโก	 ๙๑๒

อสฺสชาติโย	 ๙๒๑

อสฺสยุโช	 ๙๑๔

อหหํ	 ๑,๐๑๙

(อา)

อากาสานญฺจํ	 ๙๕๓

อาขฺยาติกํ	 ๙๐๐

ปทานุกรม หน้า

อาณณฺยํ	 ๙๔๔

อาทิกมฺมิโก	 ๘๙๒

อาทิจฺโจ	 ๘๗๔

อาธิกฺกํ	 ๙๔๘

อาธิปจฺจํ	 ๙๔๖

อาธิปเตยฺยํ	 ๙๕๑

อาปายิโก	 ๘๙๘

อาภิธมฺมิโก	 ๘๘๖

อายสฺมา	 ๙๙๒

อายโส	 ๙๑๖

อาริสฺยํ	 ๙๐๓,	๙๕๗

อารุปฺปา	 ๙๒๕

อารญฺญิโก	 ๘๙๗

อาโรคฺยํ	 ๙๔๔

อาลสิยํ	 ๙๔๕

อาลสฺยํ	 ๙๔๓

อาสภํ	 ๙๕๗

อาสภํ,	อาสภี	 ๙๐๔

อาสาฬฺโห,	อาสาฬฺหี	 ๙๑๔

อาสีติกา	 ๘๙๗

อาเหยฺโย	 ๘๗๑

(อิ)

อิตรถา	 ๑,๐๓๐

อิตฺถํ	 ๑,๐๓๓

อิทฺธิมยํ	 ๙๓๙

อินฺทปตฺตโก	 ๙๐๘

ปทานุกรมตัทธิต
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ปทานุกรม หน้า

อินฺทปตฺโต	 ๙๐๘

อิสฺสริยํ	 ๙๔๕

(อุ)

อุชุโก	 ๙๓๖

อุชุตา	 ๙๕๖

อุทริยํ	 ๙๒๒

อุปริโม	 ๙๑๙

อุปาทานิยํ	 ๙๓๑

อุปาทานิยา	 ๙๓๑

อุปายโส	 ๑,๐๒๘

อุปฺปลํ	 ๑,๐๑๙

อุภยถา	 ๑,๐๓๐

อุฬุมฺปิโก	 ๘๘๕

(เอ)

เอกกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๓

เอกชฺฌํ	 ๑,๐๒๗

เอกธา	 ๑,๐๒๕

เอกาทสโม,	เอกาทสมํ	 ๑,๐๐๘

เอกาทสี	 ๑,๐๐๗

เอการส,	เอกาทส	 ๑,๐๐๕

เอกาสนิโก	 ๘๙๗

เอกูนวีสติโม	 ๑,๐๑๐

เอตาวา	 ๙๓๗

เอตฺตกํ	 ๙๓๗

เอหิปสฺสิโก	 ๘๙๗

ปทานุกรม หน้า

(โอ)

โอฏฺ€โก	 ๙๒๗

โอทคฺยํ	 ๙๔๔

โอทริกตา	 ๙๕๐

โอทริกตฺตํ	 ๙๕๐

โอทริโก	 ๘๙๒

โอทุมฺพรํ	 ๙๐๔

โอทุมฺพโร	 ๙๑๕

โอปคโว	 ๘๗๘

โอปธิกํ	 ๙๐๐

โอปมฺมํ	 ๙๔๙

โอปวินฺทโว	 ๘๗๙

โอปสคฺคิกํ	 ๙๐๐

โอปายิโก	 ๘๙๒

โอรพฺภโก	 ๙๒๗

โอรพฺภิโก	 ๘๙๓

โอรมตฺตกํ	 ๙๓๖

โอรโส	 ๙๐๕

โอฬุมฺปิโก	 ๘๘๕

(ก)

กจฺจายนํ	 ๙๐๓

กจฺจายโน,	กจฺจาโน	 ๘๖๕

กณิฏฺโ€	 ๙๗๓

กณิโย	 ๙๗๓

กณฺฑิ	 ๘๗๒

กณฺหายโน,	กณฺหาโน	 ๘๖๘

ปทานุกรม หน้า

กตโก	 ๙๓๗

กติกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๕

กติธา	 ๑,๐๒๗

กตฺติเกยฺโย	 ๘๖๘

กตฺติโก	 ๙๑๓

กตญฺญุตา	 ๙๕๐

กถํ	 ๑,๐๓๒

กถานํ	 ๑,๐๑๙

กนิฏฺโ€	 ๙๗๕

กนิโย	 ๙๗๔

กปิลฺโล,	กปิลฺลโก	 ๙๐๘

กปฺปิโย	 ๙๒๒

กพฺยํ	 ๙๒๔

กมฺโพโช,	กมฺโพชโก	 ๙๑๐

กมฺมญฺญํ	 ๙๒๓

กลฺยาณกํ	 ๙๕๙

กลฺยาณตฺตํ,	กลฺยาณตา	 ๙๕๙

กสิมา	 ๙๙๒

กหาปณิโก	 ๘๙๗

กาปิลวตฺถิโก	 ๘๙๙

กาเปยฺโย	 ๘๗๑

กาโปโต	 ๙๒๗

กายปาคุญฺญตา	 ๙๕๓

กายิโก,	กายิกํ	 ๘๘๙

การุญฺญํ	 ๙๕๓

กาลิงฺโค	 ๙๑๒

กาเวยฺยํ	 ๙๕๑

(อินฺทปตฺโต-กาเวยฺยํ)



ปทานุกรม 1089

ปทานุกรม หน้า

กาสายํ	 ๙๐๒

กาสาวํ	 ๙๐๑

กิตฺตกํ	 ๙๓๗

กุงฺกุมํ	 ๙๐๒

กุญฺชโร	 ๙๘๘

กุญฺชายโน,	กุญฺชาโน	 ๘๖๘

กุมารโก	 ๙๓๖

กุมุทํ	 ๑,๐๑๙

กุมฺภิกํ	 ๘๙๔

กุมฺภิโก,	กุมฺภิกํ	 ๘๙๖

กุลวตี	 ๙๘๙

กุลวา	 ๙๘๙

กุลฺลิโก	 ๘๘๕

เกสโว	 ๙๘๒

เกสิโก,	เกสี	 ๙๘๖

โกกิโล	 ๙๒๗

โกฏิ	 ๑,๐๑๙

โกฏิปฺปโกฏิ	 ๑,๐๑๙

โกณฺฑญฺโญ	 ๘๗๖

โกมารํ	 ๙๕๗

โกรพฺโย	 ๘๗๘

โกเลยฺยโก	 ๙๑๗

โกสชฺชํ	 ๙๔๗

โกสมฺโพ,	โกสมฺพโก	 ๙๐๗

โกสลฺลํ	 ๙๔๖

โกสโล,	โกสลโก	 ๙๑๐

โกสินาโร,	โกสินารโก	 ๙๐๗

ปทานุกรม หน้า

โกสุมฺภํ	 ๙๐๒

(ข)

ขนฺธิโก	 ๘๘๕

ขาริกํ	 ๘๙๖

(ค)

คงฺเคยฺโย	 ๘๗๐,	๙๑๗

คณวา	 ๙๘๙

คติมา	 ๙๙๒

คนฺถิโม	 ๙๒๐

คนฺธาโร,	คนฺธารโก	 ๙๑๑

คนฺธิโก	 ๘๙๒

คพฺยํ	 ๙๒๔

คมนิยํ	 ๙๓๑

คมฺโม	 ๙๒๔

คามตา	 ๙๒๘

คารโว	 ๙๕๕

คิมฺโห	 ๙๐๕

คุณวํ	 ๙๘๙

คุณวา	 ๙๘๘

คุณิฏฺโ€	 ๙๗๗

คุณิโย	 ๙๗๖

คุโฬ	 ๙๘๗

เคลญฺญํ	 ๙๔๗

โคตโม	 ๘๖๕

โคปุจฺฉิโก	 ๘๘๕

ปทานุกรม หน้า

โคปฺผิโม	 ๙๒๐

โคมํ	 ๙๙๓

โคมตี,	โคมนฺตี	 ๙๙๓

โคมยํ	 ๙๔๑

โคมา	 ๙๙๓

โคฬิกํ	 ๘๘๓

โคฬิโก	 ๘๙๓

(ฆ)

ฆาติกํ	 ๘๘๓

(จ)

จกฺขุมา	 ๙๙๒

จตุกฺโก,	จตุกฺกํ	 ๑,๐๒๐

จตุกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

จตุตฺถี,	จตุตฺถา,	จตุตฺถํ	 ๙๙๙

จตุตฺโถ	 ๙๙๘

จตุทฺทสี,	จาตุทฺทสี	 ๑,๐๐๙

จตุทฺธา	 ๑,๐๒๖

จมฺเปยฺยโก	 ๙๑๖

จาตุทฺทสิโก	 ๘๙๘

จาตุมหาราชิกา	 ๙๐๐

จาปลฺยํ	 ๙๔๔

จาปิโก	 ๘๙๕

จิตฺโต	 ๙๑๔

จุทฺทส,	โจทฺทส,	จตุทฺทส	 ๑,๐๐๙

จุทฺทสโม,	จตุทฺทสโม	 ๑,๐๐๙

(กาสายํ-จุทฺทสโม)
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ปทานุกรม หน้า

เจตสิกา	 ๘๙๒

โจรกํ,	โจริกา	 ๙๕๙

โจรตฺตํ,	โจรตา	 ๙๖๐

(ฉ)

ฉกฺโก,	ฉกฺกํ	 ๑,๐๒๐

ฉกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

ฉฏฺ€ํ	 ๑,๐๐๐

ฉฏฺ€โม	 ๑,๐๐๐

ฉฏฺ€ี,	ฉฏฺ€า	 ๙๙๙

ฉฏฺโ€	 ๙๙๙

ฉตฺติโก,	ฉตฺตี	 ๙๘๖

ฉทฺธา	 ๑,๐๒๖

ฉพฺพคฺคิยา	 ๙๒๒

(ช)

ชจฺจนฺธกิโย	 ๙๒๒

ชฏิโย	 ๙๒๒

ชฏิโล	 ๙๘๑

ชตุมยํ	 ๙๓๙

ชนตา	 ๙๑๘

ชาติกิโย	 ๙๒๒

ชานปโท	 ๙๐๙

ชายตฺตนํ	 ๙๕๑

ชาลิโก	 ๘๙๔

ชินทตฺติ	 ๘๗๒

เชฏฺโ€	 ๙๑๔,	๙๖๖,	๙๗๐

ปทานุกรม หน้า

เชนทตฺติโก	 ๘๗๔

เชยฺโย	 ๙๖๕,	๙๗๐

(ญ)

ญาณี	 ๙๘๖

(°)

€านโส	 ๑,๐๒๘

€ิติภาคิโย	 ๙๒๒

(ต)

ตกฺกิโก	 ๘๘๙

ตจฺฉํ	 ๙๔๙

ตติโย,	ตติยา,	ตติยํ	 ๑,๐๐๒

ตตฺตกํ	 ๙๓๗

ตถตฺตา	 ๑,๐๓๐

ตถา	 ๑,๐๒๙

ตปสฺสี,	ตปสฺสินี,	ตปสฺสิ	 ๙๘๒

ตมฺพูลิโก	 ๘๙๓

ตยํ	 ๙๒๘

ตาวา	 ๙๓๗

ติกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

ติโก,	ติกํ	 ๑,๐๒๐

ติธา,	เตธา	 ๑,๐๒๖

ตินฺทุกิโก	 ๘๙๕

ติมิรายิตตฺตํ	 ๙๓๑

ตุณฺฑิโล	 ๙๘๑

ปทานุกรม หน้า

เตจีวริกตา	 ๙๔๙

เตจีวริโก	 ๘๙๗

เตชสฺสี	 ๙๘๓

เตรส	 ๑,๐๐๙

เตรสโม	 ๑,๐๐๙

เตรสี	 ๑,๐๐๙

เตลิกํ	 ๘๘๒

เตลิโก	 ๘๙๒

โตมริโก	 ๘๙๕

(ถ)

ถญฺญํ	 ๙๒๔

เถยฺยํ	 ๙๕๑

เถริกา	 ๘๙๐

(ท)

ทกฺขิ	 ๘๑๒

ทกฺขิเณยฺโย	 ๙๑๘

ทณฺฑิโก	 ๘๘๕,	๙๘๔

ทณฺฑิตฺตํ,	ทณฺฑิตา	 ๙๕๐

ทณฺฑินี	 ๙๘๖

ทณฺฑี	 ๙๘๕

ทพฺพชาติโย	 ๙๒๑

ทยาลุ	 ๙๓๕

ทยาลุโก	 ๙๓๕

ทสกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

ทสโก,	ทสกํ	 ๑,๐๒๑

(เจตสิกา-ทสโก)



ปทานุกรม 1091

ปทานุกรม หน้า

ทสธา	 ๑,๐๒๖

ทาธิกํ	 ๘๘๓

ทานมยํ	 ๙๔๑

ทารุมยํ	 ๙๓๙

ทาสปุตฺติ	 ๘๗๒

ทาสรถิ	 ๘๗๒

ทิคุ	 ๑,๐๐๔

ทิคุณํ	 ๑,๐๐๔

ทิพฺยา	 ๙๒๔

ทิรตฺตํ	 ๑,๐๐๓

ทิวฑฺโฒ,	ทิยฑฺโฒ	 ๑,๐๐๕

ทุฏฺ€ุลฺลํ	 ๙๓๓

ทุติโย,	ทุตยา,	ทุตยํ	 ๑,๐๐๑

ทุธา	 ๑,๐๒๕

ทุพฺพลฺยํ	

ทุมฺเมชฺฌํ	 ๙๔๙

ทุรตฺตํ	 ๑,๐๐๑

ทุวงฺคํ	 ๑,๐๐๓

ทุวิธํ	 ๑,๐๐๓

ทุสฺสนิยํ	 ๙๓๑

ทฺวยํ	 ๙๒๘

ทฺวาทส	 ๑,๐๐๘

ทฺวาทสโม	 ๑,๐๐๙

ทฺวาทสี	 ๑,๐๐๙

ทฺวิกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

ทฺวิโก,	ทฺวิกํ	 ๑,๐๒๐

ทฺวิธา	 ๑,๐๒๕

ปทานุกรม หน้า

เทจฺโจ	 ๘๗๔

เทวตา	 ๙๒๙

เทฺวชฺฌํ	 ๑,๐๒๗

เทฺวธา	 ๑,๐๒๕

โทณิ	 ๘๗๒

โทณิกํ	 ๘๙๖

โทณิโก	 ๘๙๖

โทภคฺคํ	 ๙๔๘

โทมนสฺสํ	 ๙๔๘

โทวจสฺสํ	 ๙๔๘

โทวาริโก	 ๘๙๐

(ธ)

ธญฺญํ	 ๙๒๔

ธชาลุ	 ๙๓๕

ธมฺมิโก	 ๘๘๕,	๘๙๖

ธิติมา	 ๙๙๒

ธูมายิตตฺตํ	 ๙๓๑

(น)

นคโร	 ๙๘๘

นวกมฺมิโก	 ๘๙๑

นวกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

นวโก,	นวกํ	 ๑,๐๒๑

นวธา	 ๑,๐๒๖

นหุตํ	 ๑,๐๑๙

นาครตา	 ๙๒๙

ปทานุกรม หน้า

นาคริโก	 ๘๙๑

นาคโร,	นาครโก	 ๙๐๙

นาฏปุตฺติ	 ๘๗๒

นาฏปุตฺติโก	 ๘๗๔

นาเทยฺโย	 ๘๗๑

นามิกํ	 ๙๐๐

นาวิโก	 ๘๘๔

นาวุติกา	 ๘๙๗

นาฬิเกโร	 ๘๘๑

นิทฺทารามตา	 ๙๕๑

นินฺนหุตํ	 ๑,๐๑๙

นิปาตนํ	 ๑,๐๓๔

นิรพฺพุทํ	 ๑,๐๑๙

นีลํ	 ๙๐๒

นีลตฺตํ,	นีลตา	 ๙๕๐

เนทิฏฺโ€	 ๙๗๐

เนทิโย	 ๙๗๐

เนปกฺกํ	 ๙๔๘

เนปาติกํ	 ๙๐๐

เนปุญฺญํ	 ๙๔๙

เนมิตฺติโก	 ๘๘๙

เนมิตฺโต	 ๙๑๕

เนยฺยายิโก	 ๘๘๙

เนรยิโก	 ๘๙๘

(ป)

ปโกฏิ	 ๑,๐๑๙

(ทสธา-ปโกฏิ)
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ปทานุกรม หน้า

ปจฺจนฺติโม	 ๙๒๐

ปจฺฉิโม,	ปจฺฉิมา,	ปจฺฉิมํ	 ๙๑๘

ปชฺชํ	 ๙๒๔

ปญฺโญ	 ๙๙๕

ปญฺจกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

ปญฺจโก,	ปญฺจกํ	 ๑,๐๒๐

ปญฺจทส,ปนฺนรส,ปณฺณรส	 ๑,๐๐๙

ปญฺจธา	 ๑,๐๒๖

ปญฺจมํ	 ๙๙๖

ปญฺจมี,	ปญฺจมา	 ๙๙๖

ปญฺจโม	 ๙๙๖

ปญฺจวคฺคิยา	 ๙๒๒

ปญฺจสติกา	 ๘๙๐

ปญฺจาโล	 ๙๑๒

ปฏิฏฺโ€	 ๙๖๓

ปฏิโย	 ๙๖๓

ปฏิสิโก	 ๙๖๓

ปฏุตโม	 ๙๖๓

ปฏุตโร	 ๙๖๓

ปณีตตโม	 ๙๖๔

ปณีตตโร	 ๙๖๔

ปณฺฑโว	 ๘๗๙

ปณฺฑิจฺจํ	 ๙๔๕

ปณฺฑิตโก	 ๙๓๗

ปณฺณาสโก,	ปณฺณาสกํ	 ๑,๐๒๑

ปณฺณิโก	 ๘๙๓

ปตฺตกลฺลํ	 ๙๕๓

ปทานุกรม หน้า

ปตฺตงฺคํ	 ๙๐๒

ปถิโก	 ๘๘๖,	๘๙๒

ปทโส	 ๑,๐๒๗

ปทีเปยฺยํ	 ๙๑๗

ปทุมํ	 ๑,๐๑๙

ปนฺนรสโม,	ปญฺจทสโม	 ๑,๐๑๐

ปนฺนรสี,	ปญฺจทสี	 ๑,๐๑๐

ปพฺพเตยฺโย,	-ยา,	-ยํ	 ๙๑๗

ปยสฺสี	 ๙๘๓

ปรกิโย	 ๙๒๓

ปสาทนิยํ	 ๙๓๑

ปํสุกูลิกตา,	ปํสุกูลิกตฺตํ	 ๙๔๙

ปํสุกูลิโก	 ๘๙๗

ปาฏลิปุตฺโต,	ปาฏลิปุตฺตโก	 ๙๐๖

ปาฏวํ	 ๙๕๕

ปฏุตฺตํ	 ๙๕๕

ปฏุตา	 ๙๕๕

ปาณวิโก	 ๘๙๒

ปาเถยฺยํ	 ๙๑๗

ปาทิโก	 ๘๘๕

ปาปตโม,	-ตมา,	-ตมํ	 ๙๖๒

ปาปตรา,	ปาปตรํ	 ๙๖๑

ปาปตโร	 ๙๖๐

ปาปิฏฺ€ตโร	 ๙๖๓

ปาปิฏฺโ€,	-€า,	-€ํ	 ๙๖๓

ปาปิโย,	ปาปิยา,	ปาปิยํ	 ๙๖๒

ปาปิสิกา,	ปาปิสิกํ	 ๙๖๒

ปทานุกรม หน้า

ปาปิสิโก	 ๙๖๒

ปายาสํ	 ๙๑๖

ปารทาริโก	 ๘๘๖

ปารมิตา	 ๙๕๐

ปารมี	 ๙๕๗

ปาริภฏฺยํ	 ๙๕๑

ปาริภฏฺยตา	 ๙๕๑

ปาริสชฺโช	 ๙๑๘

ปาวกิ	 ๘๗๒

ปาวุโส,	ปาวุสา,	ปาวุสํ	 ๙๐๕

ปิจฺฉิโล	 ๙๘๑

ปิตฺติโก	 ๘๙๕

ปิยรูปกํ	 ๙๕๙

ปิยรูปตฺตํ,	ปิยรูปตา	 ๙๕๙

ปีตํ	 ๙๐๒

ปุคฺคลิกํ	 ๘๙๖

ปุณฺฑรีกํ	 ๑,๐๑๙

ปุตฺตโก	 ๙๓๗

ปุตฺติโม,	ปุตฺติโก	 ๙๒๑

ปุถุชฺชนตฺตนํ	 ๙๕๑

ปุราตนํ	 ๑,๐๓๖

ปุริโม	 ๙๑๙

ปูวิโก	 ๘๙๓

เปตฺติกํ	 ๘๙๙

เปตฺเตยฺยํ	 ๙๑๘

โปตโก	 ๙๓๖

โปริสํ	 ๙๑๖,	๙๔๗

(ปจฺจนฺติโม-โปริสํ)
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ปทานุกรม หน้า

โปริสโก,	โปริโส	 ๙๒๖

โปรี	 ๙๐๕

โปโรหิจฺจํ	 ๙๔๖

(ผ)

ผคฺคุโน	 ๙๑๔

ผาลิกํ	 ๘๙๔

ผุสฺโส	 ๙๑๓

เผนิโล	 ๙๘๑

(พ)

พนฺธเกโร	 ๘๘๐

พนฺธนิยํ	 ๙๓๑

พนฺธุตา	 ๙๒๙

พหุกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

พหุธา	 ๑,๐๒๗

พหุโส	 ๑,๐๒๗

พารส	 ๑,๐๐๘

พารสโม	 ๑,๐๐๙

พาราณเสยฺยโก	 ๙๑๖

พาลเทวิ	 ๘๗๒

พาลเทโว	 ๘๖๕

พาเลยฺโย	 ๘๗๑

พาหุสฺสจฺจํ	 ๙๔๕

พาฬิสิโก	 ๘๙๔

พินฺทุ	 ๑,๐๑๙

พุทฺธิโก	 ๘๙๖

ปทานุกรม หน้า

พุทฺโธ	 ๙๑๕,	๙๙๕

พฺยปฺปโถ	 ๑,๐๓๔

พฺยญฺชนโส	 ๑,๐๒๗

พฺราหฺมณโก	 ๙๓๖

พฺราหฺมญฺญํ	 ๙๔๙

พฺราหฺมญฺญา	 ๙๒๕

โพธิปกฺขิยา	 ๙๒๒

โพธิสตฺตชาติโย	 ๙๒๑

(ภ)

ภคฺคโว	 ๘๗๙

ภฏโก	 ๙๓๗

ภณฺฑาคาริโก	 ๘๙๑

ภทฺโท	 ๙๑๔

ภสฺสารามตา	 ๙๕๐

ภาคิเนยฺโย	 ๘๗๐

ภารทฺวาโช	 ๘๖๕

ภาตพฺโย	 ๘๗๘

ภารุกจฺโฉ,	ภารุกจฺฉโก	 ๙๐๘

ภิกฺโข	 ๙๒๗

เภสชฺชํ	 ๙๕๒

(ม)

มจฺฉริยํ	 ๙๔๔

มจฺฉิโก	 ๘๙๔

มชฺฌิโม	 ๙๑๙

มญฺชิฏฺ€ํ	 ๙๐๒

ปทานุกรม หน้า

มตฺติกํ	 ๘๙๙

มตฺติกามยํ	 ๙๓๙

มตฺเตยฺยํ	 ๙๑๗

มทนิโย,	มทนิยา,	มทนิยํ	 ๙๓๐

มทฺทวํ	 ๙๕๖

มธุโร	 ๙๘๗

มนสฺสี	 ๙๘๓

มนุญฺญตฺตํ,	มนุญฺญตา	 ๙๕๙

มนุสฺสชาติโย,	-ยา,	-ยํ	 ๙๒๐

มนุสฺสตฺตํ,	มนุสฺสตา	 ๙๕๐

มโนมยา	 ๙๔๐

มหากถานํ	 ๑,๐๑๙

มหารฏฺโ€,	มหารฏฺ€โก	 ๙๑๓

มาคธิโก,	มาคธิกา,	มาคธิกํ	๘๙๙

มาคโธ,	มาคธโก	 ๙๑๐

มาควิโก	 ๘๙๓

มาคสิโร	 ๙๑๓

มาโฆ	 ๙๑๓

มาณวโก	 ๙๓๖

มาติกํ	 ๘๙๙

มาถุรโก	 ๙๐๖,	๙๒๖

มาถุโร	 ๙๒๖

มาถุโร,	มาถุรา,	มาถุรํ	 ๙๐๕

มานโว	 ๘๗๙

มานสํ	 ๙๐๔

มานสิกํ	 ๘๘๙,	๘๙๐

มานสิกา	 ๘๙๐

(โปริสโก-มานสิกา)
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ปทานุกรม หน้า

มานุสฺสโก	 ๙๒๖

มานุสฺโส	 ๙๒๖

มานุโส	 ๘๗๙

มานุญฺญกํ	 ๙๕๙

มานุญฺญตฺตํ,	มานุญฺญตา	 ๙๕๙

มายาวี	 ๙๘๐

มายูรโก,	มายูโร	 ๙๒๗

มาริจิกํ	 ๘๘๔

มาลิโก,	มาลี	 ๙๘๖

มาลินี	 ๙๘๖

มาหินฺโท	 ๙๑๕

มาหิสํ	 ๙๐๓

มาหิสโก,	มาหิโส	 ๙๒๗

มิถิเลยฺยโก	 ๙๑๖

มุขโร	 ๙๘๘

มุคฺคริโก	 ๘๙๕

มุจฺฉนิยํ	 ๙๓๑

มุญฺจายโน,	มุญฺจาโน	 ๘๖๘

มุฏฺ€สฺสจฺจํ	 ๙๔๖

มุณฺฑโก	 ๙๓๗

มุณฺฑิยํ	 ๙๔๕

มุทุโก	 ๙๓๖

มุทุตา	 ๙๕๗

มูฬฺหิยํ	 ๙๔๕

เมชฺฌํ	 ๙๒๔

เมตฺตา,	เมตฺตี	 ๙๐๕

เมธาวี	 ๙๗๙

ปทานุกรม หน้า

เมธิฏฺโ€	 ๙๗๘

เมธิโย	 ๙๗๘

โมคฺคลฺลายโน,	โมคฺคลฺลาโน	 ๘๖๖

โมทิงฺคิโก	 ๘๙๒

โมสลิโก	 ๘๙๕

โมหุตฺโต	 ๙๑๕

(ย)

ยตฺตกํ	 ๙๓๗

ยถตฺตา	 ๑,๐๓๑

ยถา	 ๑,๐๒๘,	๑,๐๒๙

ยถาภุจฺจํ	 ๙๕๓

ยสสฺสี	 ๙๘๓

ยาจกตฺตํ,	ยาจกตา	 ๙๕๐

ยาโม	 ๙๑๕

ยาวา	 ๙๓๗

โยนิโส	 ๑,๐๒๘

โยพฺพนํ	 ๙๕๗

(ร)

รจฺฉา	 ๙๒๔

รชตมยํ	 ๙๓๙

รชนิยํ	 ๙๓๑

รชฺชํ	 ๙๔๙

รถิโก	 ๘๙๒

รมณียตฺตํ,	รมณียตา	 ๙๕๙

ราชโก	 ๙๒๗

ปทานุกรม หน้า

ราชคหิโก	 ๘๙๘

ราชคโห,	ราชคหโก	 ๙๐๖

ราชปุตฺตโก,	ราชปุตฺตกํ	 ๙๒๕

ราชปุตฺโต	 ๙๒๖

รามณียกํ	 ๙๕๘

รุกฺขมูลิโก	 ๘๙๗

รุจิโร	 ๙๘๘

รูปิโก,	รูปี	 ๙๘๖

รูปิยมยํ	 ๙๓๙

โรหิเณยฺโย	 ๘๖๙

(ล)

ลหุตา	 ๙๕๑

โลกิโก	 ๘๙๙

โลกิโย	 ๙๒๑

โลณิกํ	 ๘๘๔

โลณิโก	 ๘๙๓

โลมโส	 ๙๘๑

(ว)

วจฺฉายโน,	วจฺฉาโน	 ๘๖๕

วตฺถิกํ	 ๘๙๔

วนกมฺมิโก	 ๘๙๑

วรตโม	 ๙๖๔

วรตโร	 ๙๖๔

วริฏฺโ€	 ๙๖๔

วริโย	 ๙๖๔

(มานุสฺสโก-วริโย)
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ปทานุกรม หน้า

วริสิโก	 ๙๖๔

วสนฺโต	 ๙๐๕

วํสิโก	 ๘๙๒

วสฺสิโก,	วสฺสิกา,	วสฺสิกํ	 ๘๙๘

วากริโก	 ๘๙๔

วาจสิกํ	 ๘๘๙

วาจาโล	 ๙๘๒

วาณิชฺชํ	 ๙๔๙

วาติโก	 ๘๙๕

วาเนยฺยํ	 ๙๑๗

วารตฺติโก	 ๘๙๔

วารุณิ	 ๘๗๒

วาสนฺติโก	 ๘๙๘

วาสวิ	 ๘๗๒

วาสาโต	 ๙๑๕

วาสิฏฺโ€	 ๘๖๔

วาสุเทโว	 ๘๖๕

วิธวา	 ๘๘๐

วิสมตฺตํ,	วิสมตา	 ๙๕๕

วีริยํ	 ๙๕๑

วีสติ	 ๑,๐๑๒

วีสํ	 ๑,๐๑๒

วีสติโม	 ๑,๐๑๓

วุทฺธโก,	วุทฺโธ	 ๙๒๖

เวณิโก	 ๘๙๒

เวทนตฺตนํ	 ๙๕๑

เวทลฺลํ	 ๙๓๓

ปทานุกรม หน้า

เวทิโก	 ๘๘๙

เวทิโส	 ๙๐๔

เวเทโห,	เวเทหโก	 ๙๑๐

เวธพฺยํ	 ๙๔๔

เวธเวโร	 ๘๘๐

เวนเตยฺโย	 ๘๖๙

เวนยิโก	 ๘๘๖

เวปุลฺลํ	 ๙๔๖

เวมาติโก	 ๘๗๔

เวยฺยตฺติยํ	 ๙๔๔

เวยฺยากรณโก	 ๙๓๗

เวยฺยากรณิโก	 ๘๘๘

เวยฺยากรโณ	 ๙๑๕

เวยฺยาวจฺจํ	 ๙๕๓

เวสมํ	 ๙๕๔

เวสาโข	 ๙๑๔

เวสามิตฺโต	 ๘๖๕

เวสารชฺชํ	 ๙๔๗

เวสาลโก	 ๙๐๗

เวสาลิโก	 ๘๙๙

เวสาโล	 ๙๐๗

(ส)

สกิโย	 ๙๒๓

สกฺโก	 ๙๑๓

สกฺยปุตฺติ	 ๘๗๒

สกฺยปุตฺติโก,	สกฺยปุตฺติโย	 ๘๗๔

ปทานุกรม หน้า

สขฺยํ	 ๙๔๔

สํฆิโก,	สํฆิกา,	สํฆิกํ	 ๘๙๖

สํฆี	 ๙๘๖

สจฺจวาทิตา	 ๙๕๐

สชฺชุ	 ๑,๐๓๕

สตํ	 ๑,๐๑๔

สตกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

สตโก,	สตกํ	 ๑,๐๒๑

สตธา	 ๑,๐๒๖

สติฏฺโ€	 ๙๗๘

สติมํ	 ๙๙๐

สติมตี	 ๙๙๑

สติมา	 ๙๙๐

สติโย	 ๙๗๘

สตฺตกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

สตฺตโก,	สตฺตกํ	 ๑,๐๒๑

สตฺตธา	 ๑,๐๒๖

สตฺตรส,	สตฺตทส	 ๑,๐๑๐

สตฺตรสโม,	สตฺตทสโม	 ๑,๐๑๐

สตฺตสติกา	 ๘๙๐

สทฺโธ,	สทฺธา,	สทฺธํ	 ๙๙๔

สนฺทิฏฺ€ิโก	 ๘๙๗

สพฺพถา	 ๑,๐๓๐

สพฺพโส	 ๑,๐๒๘

สพฺพญฺญุตา	 ๙๕๐

สพฺภํ	 ๙๒๓

สมณโก	 ๙๓๖

(วริสิโก-สมณโก)
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ปทานุกรม หน้า

สมานชาติโย	 ๙๒๑

สสงฺขาริกํ	 ๙๐๐

สหสฺสํ	 ๑,๐๑๕

สหสฺสกฺขตฺตุํ	 ๑,๐๒๔

สหสฺสโก,	สหสฺสกํ	 ๑,๐๒๑

สหสฺสธา	 ๒,๐๒๗

สหายตา	 ๙๒๙

สฬายตนํ	 ๑,๐๐๐

สากฏายโน,	สากฏาโน	 ๘๖๘

สากฏิโก	 ๘๘๕

สากุณิโก	 ๘๙๓

สาเกโต,	สาเกตโก	 ๙๐๗

สาคเลยฺยโก	 ๙๑๖

สาคโล,	สาคลโก	 ๙๐๖

สาเ€ยฺยํ	 ๙๕๓

สาติกํ	 ๘๙๕,	๘๙๗

สาธิฏฺโ€	 ๙๗๒

สาธิโย	 ๙๗๒

สาปเตยฺยํ	 ๙๑๗

สามคฺคี	 ๙๕๗

สามญฺญํ	 ๙๔๗,	๙๔๙

สามญฺญา	 ๙๒๕

สามเณโร	 ๘๘๐

สามุทฺทิโก	 ๘๙๘

สารทิโก	 ๘๙๘

สารโท,	สารทา,	สารทํ	 ๙๐๕

สารโส,	สารสา,	สารสํ	 ๙๐๔

ปทานุกรม หน้า

สารีริกา,	สารีริกํ	 ๘๙๐

สารุปฺปํ	 ๙๔๙

สาลากิโก	 ๘๙๕

สาวโณ,	สาวณี	 ๙๑๔

สาวตฺถิโก	 ๘๙๙

สาหํ	 ๑,๐๐๐

สาหสฺสิกํ	 ๘๙๗

สาหสฺสี	 ๙๑๖

สิกฺโข	 ๙๒๗

สินฺธโว,	สินฺธวโก	 ๙๑๑

สิสิโร	 ๙๐๕

สีตาลุ	 ๙๓๕

สีตาลุโก	 ๙๓๕

สีลมตฺตกํ	 ๙๓๖

สีลมยํ	 ๙๔๑

สีสิโก	 ๘๘๕

สุขุมาโล	 ๙๘๒

สุตฺตนฺติโก	 ๘๘๖

สุตฺตโส	 ๑,๐๒๗

สุตฺติโก	 ๘๙๔

สุทฺโธทนิ	 ๘๗๓

สุเมธโส	 ๙๘๐

สุวณฺณมยา,	สุวณฺณมยํ	 ๙๓๘

สุวณฺณมโย,	โสวณฺณมโย	 ๙๓๘

สุสิโร	 ๙๘๘

สูกรํ	 ๙๐๓

สูกริโก	 ๘๙๓

ปทานุกรม หน้า

สฺวาตนํ	 ๑,๐๓๖

เสฏฺโ€	 ๙๖๙

เสมฺหิโก	 ๘๙๕

เสยฺโย	 ๙๖๗

เสเลยฺยกํ	 ๙๑๗

โสขุมฺมํ	 ๙๔๙

โสคตํ	 ๙๐๓

โสคโต	 ๙๑๕

โสคนฺธิกํ	 ๑,๐๑๙

โสจํ,	สุจิตฺตํ,	สุจิตา	 ๙๕๕

โสเจยฺยํ	 ๙๕๑

โสเจยฺโย	 ๘๗๑

โสมนสฺสํ	 ๙๔๗

โสโม	 ๙๑๕

โสรฏฺโ€,	โสรฏฺ€โก	 ๙๑๓

โสวจสฺสํ	 ๙๔๘

โสวจสฺสตา	 ๙๕๑

โสวณฺณิกํ	 ๘๙๕

โสวณฺโณ	 ๙๑๖

โสวีโร,	โสวีรโก	 ๙๑๑

โสสานิโก	 ๘๙๘

โสหชฺชํ	 ๙๔๗

โสฬส	 ๑,๐๑๐

โสฬสโม	 ๑,๐๑๐

โสฬสี	 ๑,๐๑๐

(สมานชาติโย-โสฬสี)
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ปทานุกรม หน้า

(ห)

หตฺถิกา	 ๙๓๖

หตฺถิโก	 ๘๘๕

หตฺถิชาติโย	 ๙๒๑

หตฺถี	 ๙๘๖

หานภาคิโย	 ๙๒๒

หาลิทฺทํ	 ๙๐๒

หิยฺยตฺตนํ	 ๑,๐๓๖

หิยฺยตฺตนี	 ๑,๐๓๖

หีนโก	 ๙๓๖

เหฏฺ€ิโม	 ๙๑๙

เหตุโส	 ๑,๐๒๘

เหมนฺติโก	 ๘๙๘

เหมนฺโต	 ๙๐๕

----------

 

ปทานุกรม หน้า

 

 

 

ปทานุกรม หน้า

(หตฺถิกา-เหมนฺโต)
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ประวัติผู้รวบรวมและเรียบเรียง

ชื่อ-ฉายา		 	 พระมหาธิติพงศ์		อุตฺตมปญฺโญ	(เข็มสันเทียะ)

วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔

สถานที่เกิด	 	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ตําบลมะค่า		อําเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	

อุปสมบท											วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ตําบลถนนโพธิ์		 

	 	 	 อําเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค

	 	 	 ชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	สํานักเรียนวัดท่ามะโอ	ตําบลเวียงเหนือ	  

	 	 	 อําเภอเมือง	จังหวัดลําปาง

	 	 	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

	 	 	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)

ประวัติการทํางาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่

ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดพิกุลทอง		ถนนเทอดพระเกียรติ		ตําบลวัดชลอ		อําเภอบางกรวย		จังหวัดนนทบุรี		 

	 	 	 ๑๑๑๓๐

ผลงาน	 ๑.	 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

	 ๒.	 กัจจายนสุตตปา°ะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์

	 ๓.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลขั้นพื้น°าน	ร่วมกับคณะ

	 ๔.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๒		วากยสัมพันธ์

	 ๕.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๓		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๑	

	 ๖.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒

	 ๗.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา

	 ๘.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		วิธีการแต่งประโยคภาษาบาลี

	 ๙.	 ทําตัวรูปนามเบื้องต้น	(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

	 ๑๐.	 ทําตัวรูปอาขยาตเบื้องต้น	(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

	 ๑๑.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	(วิธีทําตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท)

	 ๑๒.	ภิกขุปาติโมกข์แปลพร้อมาติกาสําหรับวินิจฉัยสิกขาบท

	 ๑๓.	 ภิกขุปาติโมกข์แปล	(ฉบับท่องจํา)
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