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คำานำา
(ในก�รพิมพ์ครั้งที่	๓)

	 คำ�กล่�วที่ว่�	“อกฺขรโกสลฺลำ  พหูปการำ  พุทฺธวจเนสุ”	คว�มเป็นผู้ฉล�ดในอักษร	มีอุปก�ระ
ม�กในพระพุทธพจน์ทั้งหล�ย	เป็นคำ�กล่�วเชิญชวนให้ผู้สนใจศึกษ�พุทธพจน์	ให้ใส่ใจศึกษ�ไวย�กรณ์ให้เข้�ใจ

อย่�งถูกต้องถ่องแท้ดีเสียก่อน	 เพร�ะอักขรโกสัลลญ�ณ	 เป็นพื้นฐ�นของก�รรู้ศ�สน�ทั้ง	 ๓	 ประก�ร	 คือ	

ปริยัติศ�สน�	ปฏิบัติศ�สน�	และปฏิเวธศ�สน�	ถ้�มีคว�มฉล�ดรอบรู้เข้�ใจในอักขรบทดีแล้ว	ก็จะส�ม�รถรู้

อรรถ�ธิบ�ยในพระไตรปิฎกอันเป็นปริยัติได้ดี	เมื่อรู้ปริยัติได้ดี	ก็จะส�ม�รถทำ�ไตรสิกข�	คือ	ศีล	สม�ธิ	และ

ปัญญ�	อันเป็นข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้	 เมื่อปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน	ก็ย่อมจะบรรลุประโยชน์สูงสุด	คือ	

โลกุตตรธรรม	๙	ประก�ร	อันเป็นปฏิเวธได้

 สอดคล้องกับพระพจน์ที่พระพุทธเจ้�ตรัสไว้ในวิมุตต�ยตนสูตร	พระสูตรที่ว่�ด้วยเรื่องมูลเหตุแห่งก�ร

หลุดพ้น	 หรือก�รบรรลุธรรม	 ว่�	 ก�รบรรลุธรรมมีมูลเหตุ	 ๕	 ประก�ร	 คือ	 (๑)	การฟังธรรม	 ที่ครูหรือ

เพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงต�มที่ได้ฟังม�ได้เรียนม�โดยพิสด�ร	 แล้วเข้�ใจพระบ�ลีและคำ�อธิบ�ย	 (๒)	 การ
แสดงธรรม	ผู้แสดงธรรมต�มที่ได้ฟังม�ได้เรียนม�โดยพิสด�ร	แล้วเข้�ใจพระบ�ลีและคำ�อธิบ�ย	(๓)	การ
สาธยายธรรม	ต�มที่ได้ฟังม�ได้เรียนม�โดยพิสด�ร	แล้วเข้�ใจพระบ�ลีและคำ�อธิบ�ย	(๔)	การไตร่ตรอง
ธรรม	ต�มที่ได้ฟังม�ได้เรียนม�ด้วยจิต	 เพ่งต�มด้วยจิต	แล้วเข้�ใจพระบ�ลีและคำ�อธิบ�ย	และ	 (๕)	การ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

	 ฉะนั้น	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	 จึงเป็นเครื่องมือให้ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ฉล�ดในอักษรได้	 เพร�ะเป็น

หนังสือสรุปเนื้อห�ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิซึ่งเป็นไวย�กรณ์ที่เรียบเรียงเป็นภ�ษ�บ�ลี	ม�เป็นภ�ษ�ไทยอย่�งกระชับ	

เพ่ืออนุเคร�ะห์ผู้ศึกษ�ท่ีเริ่มจะศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีได้มีอุปกรณ์สำ�หรับศึกษ�ไวย�กรณ์บ�ลีได้เข้�ใจในกฎเกณฑ์

ต่�งๆ	 ที่บุรพ�จ�รย์ได้กำ�หนดขึ้นไว้	 เพื่อเป็นบันไดก้�วไปสู่พระไตรปิฎก	 ซึ่งเป็นพระดำ�รัสของพระชินเจ้�ได้

สะดวกยิ่งขึ้น

 จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	 จะเป็นเหตุให้ผู้สนใจศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีฉล�ดในอักษร	

จนเกิดอักขรโกสัลลญ�ณในขันธสันด�นของตน	 และนำ�คว�มฉล�ดในอักษรไปใช้ในก�รศึกษ�พระไตรปิฎกให้

เข้�ใจถูกต้องต�มพระพุทธประสงค์	เพื่อจะบรรลุเป้�หม�ยสูงสุดคือก�รบรรลุธรรมสืบต่อไป		

          พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

	 	 	 	 	 	 		๒๖	กันย�ยน	๒๕๖๓

(ก)



คำานำา
(ในก�รพิมพ์ครั้งที่	๑)

 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	 ซึ่งเป็น 

พระดำ�รัสของพระชินเจ้�ได้สะดวกยิ่งขึ้น

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

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

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

และพระศ�สน�สืบต่อไป	

	 	 	 	 	 					พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

วัดพิกุลทอง	

ต.วัดชลอ		อ.บ�งกรวย

จ.	นนทบุรี		๑๑๑๓๐

(ข)



คำาปรารภ 

 ก�รปร�รภของพระอ�จ�รย์มห�ตอง	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 เจ้�อ�ว�สวัดป่�วชิรบรรพต	 จังหวัดชลบุรี	
ซึ่งต้องก�รจะห�คัมภีร์สัทท�วิเสสและคัมภีร์อื่นๆ	 ซึ่งในยุคที่ท่�นกำ�ลังศึกษ�อยู่นั้นห�ได้ย�ก	 เพร�ะ
นักศึกษ�ที่ต้องก�รศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้	กว่�จะได้ม�แต่ละคัมภีร์	แต่ละเล่มนั้นลำ�บ�กแสนเข็ญ	ท่�น
ได้อธิบ�ยถึงคว�มสำ�คัญของคัมภีร์สัทท�วิเสสและคัมภีร์อื่นๆ	 ว่�คำ�สอนของพระพุทธเจ้�ถูกบันทึกไว้
ด้วยภ�ษ�ของช�วมคธ	ที่เรียกว่�	“ม�คธี”	เป็นภ�ษ�ที่มีแบบแผน	มีร�กศัพท์	ที่เกิดจ�กก�รสร้�งคำ�
อย่�งชัดเจน	เรียกว่�	“ไวย�กรณ์”	เมื่อนักศึกษ�เข้�ใจไวย�กรณ์อย่�งแจ่มแจ้งดีแล้ว	ก็ย่อมจะเข้�ใจคำ�
สอนของพระพุทธเจ้�ได้อย่�งลึกซึ้ง	และไม่ผิดเพี้ยน

 เพื่อคว�มดำ�รงคำ�สอนของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ให้ตั้งมั่นอยู่ยืนน�น	 จึงเล็งเห็นคว�มสำ�คัญ
ของคัมภีร์สัทท�วิเสสต่�งๆ	 เมื่อนักศึกษ�มีคัมภีร์ที่เข้�ถึงได้ไม่ย�ก	 สะดวกในก�รค้นคว้�ห�คว�มรู้	 
ก็จะมีอุตส�หะในก�รศึกษ�เล่�เรียน	 ไม่ต้องแสวงห�เหมือนกับตอนที่ท่�นศึกษ�อยู่	 ประจวบเหม�ะกับ 
เมื่อท่�นมีโอก�สได้ไปศึกษ�ที่วัดท่�มะโอ	โดยมีท่�นพระอ�จ�รย์ภัททันตธัมม�นันทมห�เถระ	ธัมม�จริยะ	 
อัครมห�บัณฑิต	อดีตเจ้�อ�ว�สวัดท่�มะโอ	จังหวัดลำ�ป�ง	ท่�นม�เปิดสำ�นักเรียน	เปิดสอนให้กับพุทธ
บริษัท	ศึกษ�พระไตรปิฎก	ได้เข้�ใจอย่�งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในคำ�สอน	ท่�นได้นำ�คัมภีร์พื้นฐ�น	
๔	คัมภีร์	คือ	ปทรูปสิทธิ	ซึ่งเป็นคัมภีร์ไวย�กรณ์	๑	คัมภีร์อภิธ�นัปปทีปิก�	เกี่ยวกับคำ�ศัพท์	๑	คัมภีร์
วุตโตทัย	เกี่ยวกับก�พย์กลอน	๑	และคัมภีร์สุโพธ�ลังก�ร	ประดับเสียงและอรรถ	๑	ม�เป็นแบบเรียน	
เพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รที่จะศึกษ�พระไตรปิฎก	 และในขณะเดียวกัน	 ก็ยังได้จัดพิมพ์คัมภีร์ต่�งๆ	 เพื่อใช้
เป็นหนังสือประกอบก�รเรียนก�รสอน	และศึกษ�ค้นคว้�สำ�หรับครูและนักศึกษ�ขึ้นม�อีกหล�ยคัมภีร์

 ม�บัดนี้	 คัมภีร์เหล่�นั้น	 บ�งคัมภีร์ก็เหลือน้อย	 บ�งคัมภีร์ก็หมดไป	 ท่�นพระมห�ธิติพงศ์	 
อุตฺตมป�ฺโ�	 ท่�นเคยศึกษ�อยู่ที่วัดท่�มะโอม�หล�ยปี	 และมีคว�มส�ม�รถในก�รสั่งสมจดจำ�	 นำ�ม�
ถ่�ยทอดจัดทำ�เป็นหนังสือ	 เพื่อให้นักศึกษ�ได้สะดวกในก�รศึกษ�เล่�เรียนยิ่งขึ้น	 เพื่อคว�มดำ�รงมั่น
แห่งพระสัทธรรม	จึงได้สนับสนุนให้มีก�รจัดพิมพ์คัมภีร์ต่�งๆ	ขึ้น	เพื่อคว�มเจริญรุ่งเรืองของพระศ�สน�
ตร�บน�นเท่�น�น

     จิรำ		ติฏฺ€ตุ		สทฺธมฺโม
	 	 	 	 			 		แอนช์	เตช�กิตติ์

(ค)



อนุโมทนากถา

	 หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้	ได้จัดพิมพ์ครั้งแรก	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยได้แยกเป็น	๗	เล่ม	๗	กัณฑ์	

จัดทำ�เป็นชุด	ครั้งที่	๒	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวมเล่มจ�ก	๗	เหลือเพียง	๒	เล่ม	เพื่อประหยัดค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รจัดพิมพ์	ม�บัดนี้	หนังสือได้หมดแล้ว	กอปรกับยังมีผู้สนใจม�สอบถ�มอยู่เนื่องๆ	จึงปร�รภจัดพิมพ์ขึ้นเป็น

ครั้งที่	 ๓	 โดยมีก�รแก้ไขข้อบกพร่องต่�งๆ	 และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และได้แยก

เล่มเป็น	๗	เล่มเหมือนครั้งแรก	เพื่อคว�มสะดวกสำ�หรับผู้ศึกษ�ที่ไม่ต้องเป็นภ�ระแบกหนังสือเล่มใหญ่ๆ	ไป

เรียน	โดยมีพระอ�จ�รย์มห�ตอง	€�นวุฑฺโฒ	เจ้�อ�ว�สวัดป่�วชิรบรรพต	จังหวัดชลบุรี	เป็นผู้ปร�รภว่�อย�ก

ให้ผู้สนใจศึกษ�ภ�ษ�บ�ลี	 ได้มีหนังสือคู่มือประกอบก�รเรียนที่เป็นประโยชน์	 และได้เป็นสะพ�นบุญเชื่อมไปยัง

คุณโยมแอนช์	เตช�กิตติ์	ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่�น	รับเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดพิมพ์ในครั้งนี้

 ด้วยเหตุผลข้�งต้นนี้	 จึงใคร่จะขออนุโมทน�บุญแก่พระอ�จ�รย์มห�ตอง	 €�นวุฑฺโฒ	 และคุณโยม

แอนช์	เตช�กิตติ์	ที่ร่วมสร้�งหนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้ไว้ในบวรพระพุทธศ�สน�	เพื่อแจกเป็นธรรมท�น	ซึ่งเป็น

ท�นที่มีอ�นิสงส์ม�กที่สุดในบรรด�ท�นทั้งหล�ย	 และมอบส่วนหนึ่งให้กับมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช-

วิทย�ลัย	เพื่อนำ�ไปจำ�หน่�ย	เป็นร�ยได้ให้กับท�งมห�วิทย�ลัยอีกด้วย

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

ปิยสีโล	พระมห�สังคีต	สงฺคีตวโร	ผู้ช่วยดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์	พระมห�จรุณ	จ�รุวณฺโณ	ที่คอยช่วยเหลือกิจ

ต่�งๆ	และทุกท่�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	 คุณโยม

พ่อฟัก	 คุณโยมแม่ปุ่น	 เข็มสันเทียะ	 คุณนวลมณี	 ก�ญจนพิบูลย์	 คุณเพ็ญศรี	 บุญญรัตน์	 คุณวิไล	 สีสรรพ์	

คุณไตรรงค์	ม�ล�ภิรมย์	และผู้ที่มีส่วนช่วยในก�รทำ�หนังสือรูปสิทธิทีปนีเล่มนี้ให้สำ�เร็จทุกท่�น	ขออำ�น�จบุญ

กุศลที่ได้ทำ�ร่วมกันในครั้งนี้	 จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ทุกๆ	ท่�น	ประสบแต่คว�มสุข	คว�มเจริญ	ปร�ศจ�ก

ภยันตร�ย	และได้บรรลุมรรค-ผล-นิพพ�นด้วยเถิด

	 	 	 	 											พระมห�ธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�

(ฆ)



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	
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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	

(จ)
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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

(ฉ)



รูปสิทธิทีปนี

   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

(ช)
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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	

(ฌ)
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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

(ญ)
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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

(ฏ)



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

(ฐ)



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.
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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.
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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.

____________
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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.



กจฺจายนสุตฺตปา€(24)

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.
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บทนำ�สนธิ

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 
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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

  พาลปฺปโพธตฺถมุชุํ  กริสฺสํ

  พฺยตฺตํ  สุกณฺฑํ  ปทรูปสิทฺธ.ึ

(ก)   อหํ อ.ข้าพเจ้า  อภิวนฺทิย ถวายอภิวาทแล้ว  สิรสา ด้วยเศียร

เกล้า  ชินํ ซึ่งพระชินเจ้า  วิสุทฺธสทฺธมฺมสหสฺสทีธิตึ ผู้ทรงมีพระรัศมี

หลายพันกล่าวคือพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์โดยพิเศษ  สุพุทฺธสมฺโพธิ- 

ยุคนฺธโรทิต ํ ผู้เสด็จขึ้นขสู่ภูเขายุคันธรกล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณอัน

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  อุชุํ 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  สํวตฺตนฺติ.

 “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” 
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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).
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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 คฺอาคมและรัสสะอาเป็นอ 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)



65วิธีของสระสนธิกัณฑ์ ]

 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)



67วิธีของสระสนธิกัณฑ์ ]

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)
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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)
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 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)



90 รูปสิทธิทีปนี [ ๑.สนธิ

 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 = อนฺตศัพท์ที่ตามมาในสูตร 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  โหต ิ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)



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

กลุโน	 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)
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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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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	 ๖๙

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 129

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	 ๓๕

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)
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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,	๑๐๗

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)
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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)
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บรรณานุกรม

พระกัจจายนเถระ. กจฺจายนพฺยากรณํ. กรุงเทพมหานคร : วิริยพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐.

พระพุทธัปปิยเถระ. ปทรูปสิทฺธิ. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ่นส่วนจำ กัด ประยูรสาส์นการพิมพ์, 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.

กลุ่มศึกษานิรุตติศาสตร์. คัมภีร์ปทรูปสิทธิแปลและอธิบาย (ไวยากรณ์บาลี) สมาสกัณฑ์-กิพพิธานกัณฑ์ เล่ม ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

พระคันธสาราภิวงศ์. กัจจายนสารมัญชรี สรรสาระแห่งกัจจายนไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์พิทักษ์

อักษร, ๒๕๔๔.

_____________. ถาม-ตอบ คัณฐิบทในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยรายวัน, ๒๕๔๕.

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.

พระวิสุทธาจารมหาเถระ รจนา. พระราชปริยัติโมลี (อุปสโม) นายเสรี อาจสาคร นายวิชานนท์ ส่าน้อย คณะผู้

ปริวรรต-แปล. ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๕.

พระอริยวงศ์ และพระชาคราภิวงศ์ รจนา. พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง.พระมหานิมิตร  ธมฺมสาโร แปล. คันถาภ

รณมัญชรี และคันถาภรณวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.

พระอัคควังสเถระ  รจนา. พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และจำ รูญ ธรรมดา แปล. สัททนีติปทมาลา คัมภีร์หลักบาลี 

มหาไวยากรณ์.  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๖.

_____________. สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 

๒๕๔๕.

พระอุกกังสาภิวงศ์. รูปสิทธิคัณฐี เล่ม ๒. ประเทศเมียนม่าร์, ๒๕๑๕.



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.	 กัจจายนสุตตปาฐะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์

	 ๓.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลขั้นพื้นฐาน	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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