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	 	 ป�จจัย                         ๑๑๕

	 	 อสฺ		ธำตุ				                                    ๑๑๘

 กิตก ์                                      ๑๒๑



 นามกิตก ์                                 ๑๒๑

	 	 สำธนะ	                          ๑๒๒

 	 ป�จจยัแหง่นำมกติก	์ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๒๕

	 	 วเิครำะห์แห่งนำมกติก์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖

	 	 วเิครำะหใ์นกติป�จจยั	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖

	 	 วเิครำะหใ์นกจิจป�จจยั	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๓๑

	 	 วเิครำะหใ์นกติกจิจป�จจยั																		๑๓๒

 กิริยากิตก ์																																			๑๔๓

	 	 วภิตัต	ิ																																			๑๔๓

	 	 กำล																																					๑๔๔

	 	 ป�จจยัแหง่กริยิำกติก	์																				๑๔๖

 สมาส																																									๑๕๙

	 	 กมัมธำรยสมำส	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๕๙

	 	 ทคิสุมำส																																	๑๖๔

	 	 ตปัปรุสิสมำส																															๑๖๖

	 	 น	บุพพบท	กมัมธำรยสมำส														๑๖๘

	 	 ทวนัทวสมำส	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๖๙

	 	 อพัยยภีำวสมำส																												๑๗๒

	 	 พหพุพหิสิมำส																												๑๗๔



	 	 ฉฏัฐอุีปมำพหพุพหิสิมำส																		๑๗๘

	 	 น	บุพพบท		พหพุพหิสิมำส																					๑๘๒

 	 ภนินำธกิรณพหพุพหิสิมำส																		๑๘๒

	 	 สหบุพพบทพหพุพหิสิมำส																				๑๘๔

	 	 สรปุสมำส																																								๑๘๕

 ตทัธิต   																																														๑๘๗

	 	 โคตตตทัธติ																																			๑๘๘

	 	 ตรตยำทติทัธติ																													๑๙๑

	 	 รำคำทติทัธติ																																		๑๙๓

	 	 ชำตำทติทัธติ																														๑๙๔

	 	 สมหุตทัธติ																														๑๙๖

	 	 ฐำนตทัธติ																														๑๙๗

	 	 พหลุตทัธติ																														๑๙๙

	 	 เสฏฐตทัธติ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๐๐

	 	 ตทสัสตัถติทัธติ																													๒๐๒

	 	 ปกตติทัธติ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๐๕

	 	 ปรูณตทัธติ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๐๗

	 	 สงัขยำตทัธติ																														๒๐๙

	 	 วภิำคตทัธติ																																	๒๐๙



	 	 ภำวตทัธติ																																								๒๑๐

	 	 อพัยยตทัธติ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๑๕

 สนธิ   																																																						๒๑๗

	 	 สระสนธ	ิ																																														๒๑๘

	 	 พยญัชนะสนธ	ิ																																										๒๒๔

	 	 นิคคหติสนธ	ิ																																											๒๒๗

 หลกัสมัพนัธ ์ 																																										๒๓๑

	 	 บรรณำนุกรม																																													๒๖๒

	 	 รำยนำมเจำ้ภำพ																															๒๖๓



สงัขยา

๑ ถงึ ๔ ใชก้บั	สพัพนาม		 อกี	๕ ตำม	๙๘ แผดเป็นคณุ

๙๙	ถงึ	โกฏิ มเีกือ้หนุน		 ไมเ่ป็นคณุ	เป็นนามนามแจกไดจ้รงิ

๑	ถงึ	๑๘	สำมลงิค	์ลบไมส่ญู				๑๙	หนุน	๙๘	อติถลีงิค์

๙๙	เขำ้ถงึล้าน	เป็นนปงุ. โกฏิ ยุง่	อิตถีฺลิงค ์แจกไดเ้อง

เอกะ ๑	เป็นเอกวจนะ  ๒ ถงึ	๑๘ เป็นพหวุจนะ

๑๙	ถงึ	๙๘ เป็นเอกะ  ๙๙	ถงึ	โกฏิ หลายพจน์ จดใหด้	ี

อาขยาต

วภิตัตอิำขยำตประหลำดมำก	 	จดจ�ำยำกแปลงไดห้ลำยเงือ่นไข

อนฺติ	แปลงเป็น	เร ถมเถไป	 	เอยยฺ	ใช	้เอถ	เขำ้มำแทน

ลบ	ยยฺ คง เอ ไว	้ทำ่นกลำ่วมำ	 	แปลงเป็น	อา สิยา	ได	้ไมเ่สยีแผน

หิ มิ ม ทำ้ยธำตุ	คำดเป็นแกน	 	จ�ำใหแ้มน่	ทฆีะ	อะ	ทกุที

เอยยฺามิ ใช ้เอยยฺ�	แทนบำ้งนะ  เอยยฺาม	เป็น	เอม	ุไวศ้กัดิศ์รี

รสัสะ อี	เป็น อิ ตำมบำล	ี		 บำงท ีอุ� เป็น อ�ส,ุ อึส ุเกนิ

ตถฺ	กบั	มหฺา	ตอ้งลง	อิ	 	 	อกีทัง้	อี แทน	โอ ไดเ้คอะเขนิ

สสฺ�	แทน สสฺามิ ไมต่อ้งเชญิ	 	สสฺา เพลนิ	รสัสะได	้ตัง้ใจจ�ำ.



บาลีไวยากรณ์

 ๑. บาลีไวยากรณ์น้ีแบ่งออกเป็น ๔ ภาค  

คือ  อกัขรวิธี ๑  วจีวิภาค ๑  วากยสมัพนัธ ์๑  

ฉันทลกัษณะ ๑

  (๑)  อกัขรวิธี		วำ่ดว้ยอกัษร		จดัเป็น		๒		

คอื		สมญัญาภิธาน		แสดงชือ่อกัษรทีเ่ป็นสระ		และ

พยญัชนะ	พรอ้มทัง้ฐำนกรณ์	๑	 	สนธิ	 ต่ออกัษรที	่										

อยูใ่นค�ำอืน่		ใหเ้น่ืองเป็นอนัเดยีวกนั	๑.

  (๒)  วจีวิภาค		แบง่ค�ำพดูออกเป็น	๖	สว่น		

คอื	นาม ๑  อพัยยศพัท ์๑  สมาส ๑  ตทัธิต ๑  

อาขยาต ๑  กิตก ์๑.

  (๓)  วากยสมัพนัธ	์ 	 วำ่ดว้ยกำรก	 	และ

ประพนัธผ์กูค�ำพดูทีแ่บ่งไวใ้นวจวีภิำค	 	 ใหเ้ขำ้เป็น

ประโยคอนัเดยีวกนั.

  (๔)  ฉันทลกัษณะ		แสดงวธิแีต่งฉนัท	์	คอื		

คำถำทีเ่ป็นวรรณพฤทธิ�		และมำตรำพฤทธิ�.



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์2

อักขรวิธี ภาคที่ ๑

สมัญญาภิธาน

	 ๒.	 เน้ือควำมของถอ้ยค�ำทัง้ปวง		ตอ้งหมำยรู้

กนัดว้ยอกัขระ		ค�ำวำ่		อกัขระ		จดัเป็น	๒	อยำ่ง		คอื			

เป็นเสียงอย่าง ๑ เป็นตัวหนังสืออย่าง ๑                 

เพรำะฉะนัน้	 	 เสียงกดี็  ตวัหนังสือกดี็  ช่ือว่า               

อกัขระ 	ค�ำวำ่		อกัขระ		แปลวำ่		ไมรู่จ้กัส้ินอย่าง ๑ 

ไม่เป็นของแขง็อย่าง ๑.

	 ๓.	 อกัขระทีใ่ชใ้นบำลภีำษำนัน้ม	ี	๔๑		ตวั		คอื	

อ  อา  อิ   อี  อ ุ อ ู เอ  โอ   ๘		ตวัน้ี		ชือ่		สระ		

ก  ข  ค  ฆ  ง    จ  ฉ  ช  ฌ  � 

ฏ  �  ฑ  ฒ ณ      ต  ถ  ท  ธ  น

ป  ผ  พ  ภ  ม      ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ   � 

๓๓		ตวัน้ี		ชือ่		พยญัชนะ.



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          3

สระ 

	 ๔.	 ในอกัขระ	๔๑ 	ตวันัน้		อกัขระเบือ้งต้น  ๘  

ตวั  ตัง้แต่  อ  จนถึง  โอ		ชือ่วำ่		สระ		ออกเสยีง

ไดต้ำมล�ำพงัตนเอง		และท�ำพยญัชนะใหอ้อกเสยีงได้

 สระ  ๘  ตวัน้ี  ช่ือว่า  นิสสยั 	 เพรำะเป็นที่

อำศยัของพยญัชนะ		บรรดำพยญัชนะตอ้งอำศยัสระ

จงึออกเสยีงได้

	 ๕.	 สระมมีำตรำเบำ	๓	ตวั		คอื		อ  อิ  อ ุ ชือ่วำ่	

รสัสะ  มีเสียงสัน้ 	เหมอืนค�ำวำ่		อต	ิ	คร	ุ	เป็นตน้														

สระอกี	๕	ตวั		อืน่จำกรสัสะ	๓	ตวั		คอื		อา  อี  อ ู 

เอ  โอ  ชือ่วำ่		ทีฆะ  มีเสียงยาว		เหมอืนค�ำวำ่		ภำค	ี	

วธ	ู	เสโข		เป็นตน้		แต่		เอ  โอ  ทีม่พียญัชนะสงัโยค																										

คอื	 	ซอ้นกนัอยูเ่บือ้งหลงั	 	ทำ่นกลำ่ววำ่	 	 เป็นรสัสะ	

เหมอืนค�ำวำ่		เสยฺโย		โสตฺถ	ิ	เป็นตน้

	 ๖.	  สระท่ีเป็นทีฆะล้วน  และสระท่ีเป็นรสัสะ

มีพยญัชนะสงัโยค  และนิคคหิตอยู่เบื้องหลงั             

ช่ือว่า  คร ุ มีเสียงหนัก		เหมอืนค�ำวำ่		ภปูำโล		เอส	ี	

มนุสฺสนฺิโท		โกเสยฺย�		เป็นตน้		สระท่ีเป็นรสัสะล้วน  
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ไมมี่พยญัชนะสงัโยค  หรอืนิคคหิตอยูเ่บือ้งหลงั  

ช่ือว่า  ลห ุ มีเสียงเบา		เหมอืนค�ำวำ่		ปต	ิ	มนิุ		เป็นตน้

	 ๗.		สระนัน้	 	 จดัเป็นคูไ่ด	้ ๓	 คู	่ 	 คอื	 	อ  อา         

เรียกว่า  อวณฺโณ,  อิ  อี  เรียกว่า  อิวณฺโณ,                         

อ ุ อ ู เรียกว่า  อวุณฺโณ,

 เอ  โอ		๒	ตวัน้ีเป็นสงัยตุตสระ		คอืประกอบ

เสยีงสระ	๒	ตวั		เป็นเสยีงเดยีวกนั		คอื		อ		กบั		อ	ิ														

ผสมกนัเป็น	 	 เอ,	 	 อ	 	 กบั	 	 อุ	 	 ผสมกนัเป็น	 	 โอ																													

เพรำะฉะนัน้		สระ		๒		ตวัน้ี		จงึเกดิใน		๒		ฐำน

พยัญชนะ

	 ๘.		อกัขระทีเ่หลอืจำกสระ	๓๓	ตวั		ม	ี	ก		เป็นตน้	

มนิีคคหติเป็นทีส่ดุ		ชือ่	พยญัชนะ

	 ค�ำวำ่		พยญัชนะ	นัน้		แปลวำ่		ท�าเน้ือความ

ให้ปรากฏ 	พยญัชนะทัง้		๓๓		ตวัน้ี		ช่ือว่า  นิสสิต                

เพรำะตอ้งอำศยัสระจงึออกเสยีงได	้

	 ๙.		พยญัชนะ	๓๓	ตวัน้ี		จดัเป็น	๒	พวก		คอื		

วรรค ๑  อวรรค ๑.
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วรรค  จัดเป็น  ๕  ดังนี้

 ก ข ค ฆ ง	 	๕		ตวัน้ี	 	เรยีกวำ่		ก		วรรค

 จ ฉ ช ฌ �	 	๕		ตวัน้ี			เรยีกวำ่		จ		วรรค

 ฏ � ฑ ฒ ณ		๕		ตวัน้ี	 	เรยีกวำ่		ฏ		วรรค

 ต ถ ท ธ น	 	๕		ตวัน้ี	 	เรยีกวำ่		ต		วรรค

 ป ผ พ ภ ม	 	๕		ตวัน้ี	 	เรยีกวำ่		ป		วรรค

	 พยญัชนะ	 ๒๕	 ตัว	 น้ีเป็นพวกๆ	 กัน	 ตำม																	

ฐำนกรณ์ทีเ่กดิ		จงึชือ่วำ่		วรรค

 พยญัชนะ ๘ ตวัน้ี  คือ  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ   �

เรยีกว่ำ	 	อวรรค 	 เพรำะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กนั												

ตำมฐำนกรณ์ทีเ่กดิ

	๑๐.	พยญัชนะคอื  �	เรยีกวำ่	 	 นิคคหิต  ตำม											

ศำสนโวหำร		เรยีกวำ่	อนุสาร		ตำมคมัภรีศ์พัทศำสตร์

 นิคคหิต		แปลวำ่		กดสระ		หรอื		กรณ์		คอื	

อวยัวะท่ีท�าเสียง

 อนุสาร 	แปลวำ่		ไปตามสระ 	คอื	พยญัชนะ										

ตวัน้ี	 	 ตอ้งไปตำมหลงัสระ	 	คอื	 	 อ	 	 อ	ิ 	 อุ	 	 เสมอ																																					

เหมอืนค�ำวำ่		อห�		เสต�ุ		อกำส	ึ	เป็นตน้	
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ฐานกรณ์ของอักขระ

	 ๑๑.		ฐำน		คอื		ทีต่ ัง้		ทีเ่กดิของอกัขระม	ี	๖		คอื		

กณฺโ�  คอ,  ตาล ุ  เพดาน,  มทุธฺา  ศีรษะกว่็า                 

ปุ่ มเหงือกกว่็า,  ทนฺโต  ฟัน,  โอฏฺโ�  ริมฝีปาก,                

นาสิกา  จมูก.	 อกัขระบำงเหล่ำเกดิในฐำนเดยีว															

บำงเหลำ่เกดิใน		๒		ฐำน

อักขระที่เกิดในฐานเดียว

 อ  อา,  ก  ข  ค  ฆ  ง,  ห,  ๘		ตวัน้ีเกดิในคอ		

เรยีกวำ่		กณฺ�ชา  

 อิ  อี,  จ  ฉ  ช  ฌ  �,  ย,  ๘		ตวัน้ีเกดิทีเ่พดำน		

เรยีกวำ่		ตาลชุา

 ฏ  �  ฑ  ฒ  ณ,  ร  ฬ,  ๗		ตวัน้ีเกดิในศรีษะ														

กว็ำ่		ทีปุ่ม่เหงอืกกว็ำ่		เรยีกวำ่		มทุธฺชา

 ต  ถ  ท  ธ  น,  ล  ส,  ๗		ตวัน้ีเกดิทีฟ่�น		เรยีกวำ่		

ทนฺตชา 

 อ ุ อ,ู  ป  ผ  พ  ภ  ม,  ๗	ตวัน้ีเกดิทีร่มิฝีปำก

เรยีกวำ่		โอฏฺ�ชา
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 นิคคหิต		เกดิในจมกู		เรยีกวำ่		นาสิกฏฺ�านชา

อักขระที่เกิดใน  ๒  ฐาน

 เอ		เกดิใน	๒	ฐำน		คอื		คอและเพดำน		เรยีกวำ่		

กณฺ�ตาลโุช

 โอ		เกดิใน	๒	ฐำน		คอื		คอและรมิฝีปำก		เรยีก

วำ่		กณฺโ�ฏฺ�โช

 พยญัชนะท่ีสดุวรรค  ๕  ตวั (ง		�		ณ		น		ม)		

เกดิใน	๒	ฐำน	 	คอื	 	ตำมฐำนของตนๆ	 	และจมกู														

เรยีกวำ่		สกฏฺ�านนาสิกฏฺ�านชา

 ว 	 เกิดใน	 ๒	 ฐำน	 	 คอื	 	 ฟ�นและรมิฝีปำก																		

เรยีกวำ่		ทนฺโตฏฺ�โช

 ห		ทีป่ระกอบดว้ยพยญัชนะ	๘	ตวั		คอื		�  ณ  

น  ม,  ย  ล  ว  ฬ  ทำ่นกลำ่ววำ่		เกดิแต่อก		เรยีกวำ่  

อรุชา 	ทีไ่มไ่ดป้ระกอบดว้ยพยญัชนะเหลำ่น้ี		เกดิใน

คอตำมฐำนเดมิของตน		เรยีกวำ่		กณฺ�ชา

	 ๑๒.		กรณ์		คอื		ทีท่�ำอกัขระม	ี๔		คอื		ชิวหฺามชฌฺ�  

ทำ่มกลำงลิน้	๑,	 ชิวโฺหปคคฺ�		ถดัปลำยลิน้เขำ้มำ	๑,		
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ชิวหฺคคฺ�		ปลำยลิน้	๑,		สกฏฺ�าน�  ฐำนของตน	๑.

 ท่ามกลางล้ิน	 เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น													

ตาลชุะ,  ถดัปลายล้ินเข้ามา		เป็นกรณ์ของอกัขระ

ทีเ่ป็นมทุธชะ,  ปลายล้ิน	 	 เป็นกรณ์ของอกัขระที	่

เป็นทนัตชะ,  ฐานของตน		เป็นกรณ์ของอกัขระที่

เหลอืจำกน้ี.

เสียงอักขระ

	๑๓.		สระสัน้มำตรำเดยีว		สระยำว		๒		มำตรำ		

สระที่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่เบื้องหลงั	 ๓	 มำตรำ		

พยญัชนะทัง้ปวงกึง่มำตรำ

โฆสะ  อโฆสะ  สิถิล  ธนิต

 พยญัชนะท่ีมีเสียงก้อง		เรยีกวำ่		โฆสะ

 พยญัชนะท่ีมีเสียงไม่ก้อง		เรยีกวำ่		อโฆสะ

	 พยญัชนะที	่๓,		ที	่๔,		ที	่๕		ในวรรคทัง้	๕		คอื										

ค  ฆ  ง,  ช  ฌ  �,   ฑ  ฒ  ณ,  ท  ธ  น,  พ  ภ  ม,  

และ		ย  ร  ล  ว  ห  ฬ 		๒๑	ตวัน้ีเป็น		โฆสะ
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	 พยญัชนะที	่๑,		ที	่๒		ในวรรคทัง้	๕		คอื		ก  ข, 

จ  ฉ, ฏ  �, ต  ถ, ป  ผ,	และ	ส  ๑๑	ตวัน้ีเป็น		อโฆสะ

	 นิคคหติ	(◦)		นกัปรำชญผ์ูรู้ศ้พัทศำสตรป์ระสงค์

เป็นโฆสะ	 สว่นนกัปรำชญ์ฝ�ำยศำสนำประสงคเ์ป็น

โฆสาโฆสวิมตุติ		คอื		พ้นจากโฆสะและอโฆสะ

	๑๔.	 พยญัชนะวรรคที่เป็นโฆสะและอโฆสะ										

แบง่เป็น	๒		ตำมเสยีงหยอ่น		และเสยีงหนกั

 พยญัชนะท่ีถกูฐานของตนหย่อนๆ  ช่ือ  สิถิล

 พยญัชนะท่ีถูกฐานของตนหนัก บนัลือ          

เสียงดงั  ช่ือ  ธนิต

	 พยญัชนะที	่๑		และ		ที	่๓		ในวรรคทัง้	๕		คอื												

ก   ค,  จ  ช,  ฏ  ฑ,  ต  ท,  ป  พ		เป็น		สิถิล

	 พยญัชนะที	่๒		และ		ที	่๔		ในวรรคทัง้	๕		คอื		

ข  ฆ,  ฉ  ฌ,  �  ฒ,  ถ  ธ,  ผ  ภ		เป็น		ธนิต

	 ๑๕.		เมือ่ผูศ้กึษำก�ำหนดจ�ำโฆสะ		อโฆสะ		สถิลิ		

ธนิต		ไดแ้ลว้		พงึรูเ้สยีง		ดงัน้ี

 สิถิลอโฆสะ		ไดแ้ก่		พยญัชนะที	่๑		ในวรรคทัง้	๕	

คอื	 	ก,  จ,  ฏ,  ต,  ป		มเีสยีงเบำกวำ่ทกุพยญัชนะ
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 ธนิตอโฆสะ	ไดแ้ก่	พยญัชนะที	่๒	ในวรรคทัง้		

๕	คอื		ข, ฉ, �, ถ, ผ		มเีสยีงหนกักวำ่สถิลิอโฆสะ	

 สิถิลโฆสะ	 ได้แก่	 พยญัชนะที่	 ๓	 และที่	 ๕																	

ในวรรคทัง้	๕	คอื		ค  ง,  ช  �,  ฑ  ณ,  ท  น,  พ  ม,	

มเีสยีงดงักวำ่ธนิตอโฆสะ

 ธนิตโฆสะ		ไดแ้ก่		พยญัชนะที	่๔		ในวรรคทัง้	๕	

คอื		ฆ,  ฌ,  ฒ,  ธ,  ภ		มเีสยีงดงักอ้งกวำ่สถิลิโฆสะ

เป็นชัน้ๆ

	 ๑๖.		พยญัชนะสงัโยค		คอื		ลกัษณะทีจ่ะประกอบ

พยญัชนะซอ้นกนั		มหีลกัดงัน้ี

พยัญชนะวรรค

 พยญัชนะท่ี ๑ ซ้อนหน้าพยญัชนะท่ี ๑ และ                 

ท่ี ๒ ในวรรคของตนได้

 พยญัชนะท่ี ๓ ซ้อนหน้าพยญัชนะท่ี ๓ และ              

ท่ี ๔ ในวรรคของตนได ้

 พยญัชนะท่ี  ๕  สดุวรรค  ซ้อนหน้าพยญัชนะ

ในวรรคของตนได้ทัง้  ๕  ตวั  ยกเสียแต่ตวั  ง  
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ซ่ึงเป็นตวัสะกดอย่างเดียว,  มิได้มีส�าเนียงใน

ภาษาบาลี  ซ้อนหน้าตวัเองไม่ได้.

พยัญชนะอวรรค

	 พยญัชนะ	๓	ตวั	คอื	ย  ล  ส  ซอ้นหน้ำตวัเอง

ได	้ เชน่ 	เสยฺโย	อสฺโส	 เป็นตน้

	 พยญัชนะ	๔	ตวั	คอื		ย  ร  ล  ว		ถำ้อยูห่ลงั

พยญัชนะตวัอื่น	 จะออกเสยีงผสมกบัพยญัชนะตวั

หน้ำ	 เชน่	 คำรยฺห�,	ชวฺิหำ		เป็นตน้.

 ส 	เมือ่ใชเ้ป็นตวัสะกด	มสี�ำเนียงเป็น	อุสมุะ	คอื	

มลีมออกจำกไรฟ�นหน่อยหน่ึง	 เชน่	ปรุสิสฺมำ	 เป็นตน้

 ห		ถำ้อยูห่น้ำพยญัชนะอืน่	กท็�ำใหส้ระทีอ่ยูข่ำ้ง

หน้ำตนออกเสยีงมลีมมำกขึน้	 เชน่	 พฺรหฺม	 เป็นตน้		

ถำ้อยูห่ลงัพยญัชนะ	๘	ตวั	คอื		�  ณ  น  ม,  ย  ล  

ว  ฬ  กม็เีสยีงเขำ้ผสมกบัพยญัชนะนัน้	เชน่	ป�ฺโห

คำรยฺห�	เป็นตน้

จบสมัญญาภิธาน



กล้วยไม้ออกดอกช้า	 ฉันใด

การศึกษาเป็นไป	 	 ฉันนั้น

แต่ออกดอกคราใด		 งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น	 	 เสร็จแล้ว		แสนงาม.

ม.ล. ปิ่น  มาลากุล
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วจีวิภาค ภาคที่ ๒

นามและอัพยยศัพท์

 นามศพัทนั์น้  แบง่เป็น  ๓  คือ  นามนาม ๑ 

คณุนาม ๑  สพัพนาม ๑.

	 นำมทีเ่ป็นชือ่ของคน,		สตัว,์		ที,่		สิง่ของ,		เป็น

นามนาม		นำมนำมน้ี		แบง่ออกเป็น	๒		คอื	

สาธารณนาม ๑,  อสาธารณนาม ๑.

	 นำมทีท่ ัว่ไปแก่คน,		สตัว,์		ที,่		อืน่ได	้	เหมอืน

ค�ำวำ่		มนุสฺโส		มนุษย,์		ตริจฺฉำโน		สตัวด์ริจัฉำน,										

นคร�		เมอืง		เป็นตน้		 เป็น	สาธารณนาม. 

	 นำมทีไ่มท่ัว่ไปแก่สิง่อืน่		เหมอืนค�ำวำ่		ทฆีำว	ุ	

กุมำรชือ่ทฆีำว,ุ		เอรำวโณ		ชำ้งชือ่เอรำวณั		สำวตฺถ	ี	

เมอืงชือ่สำวตัถ	ีเป็นตน้		เป็น	อสาธารณนาม.

	 นำมทีแ่สดงลกัษณะของนำมนำม		ส�ำหรบัหมำย		

ใหรู้ว้ำ่		นำมนำมนัน้ดหีรอืชัว่		เป็นตน้		เป็น		คณุนาม 
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เหมอืนค�ำวำ่		ป�ฺ�วำ		มปี�ญญำ		ปรุโิส		บุรษุ		ถอืเอำ-

ควำมตำมภำษำของเรำว่ำ	 	 บุรุษมปี�ญญำ	 	ปริุโส  

เป็น		นามนาม  ป��ฺวา 	เป็น		คณุนาม. 

	 คณุนำมน้ีแบง่เป็น	๓	ชัน้		คอื		ปกติ ๑  วิเสส ๑  

อติวิเสส ๑.  

	 คณุนำมทีแ่สดงควำมดหีรอืชัว่เป็นปกตเิหมอืน

ค�ำวำ่		ปณฺฑโิต		เป็นบณัฑติ		ปำโป		เป็นบำป		ชือ่		ปกติ.

	 คณุนำมทีแ่สดงควำมดหีรอืชัว่มำกหรอืน้อยกวำ่

ปกต	ิ 	 เหมอืนค�ำวำ่	 	ปณฺฑติตโร	 	 เป็นบณัฑติกวำ่														

ปำปตโร		เป็นบำปกวำ่		 ชือ่		วิเสส.

 วิเสส	 นั ้น ใช้ 	 ตร, อิย	 ป�จจัยในตัทธิต																					

ต่อปกตบิำ้ง	ใชอุ้ปสคั		อติ (ย่ิง)	น�ำหน้ำบำ้ง.		

	 คุณนำมที่แสดงควำมดหีรอืชัว่มำกที่สุดหรอื												

น้อยทีส่ดุ		เหมอืนค�ำวำ่		ปณฺฑติตโม		เป็นบณัฑติทีส่ดุ													

ปำปตโม		เป็นบำปทีส่ดุ		ชือ่		อติวิเสส.

 อติวิเสส	 	 ใช	้ 	ตม,  อิฏฺ� 	 ป�จจยัในตทัธติ																						

ต่อปกตบิำ้ง		ใชอุ้ปสคัและนิบำต		คอื		อติวิย  (เกิน-

เปรียบ)		น�ำหน้ำบำ้ง.
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 สพัพนาม		เป็นชือ่ส�ำหรบัใชแ้ทนนำมนำม	ทีอ่อก

ชือ่มำแลว้		เพือ่จะไมใ่หซ้�้ำๆ		ซำกๆ		ซึง่ไมเ่พรำะหู

 นามทัง้ ๓  นัน้ต้องประกอบด้วยลิงค ์ วจนะ

และ  วิภตัติ

ลิงค์

คือ เพศของนามศัพท์

	 นำมศพัทใ์นบำลภีำษำนัน้	ทำ่นแบง่เป็น	๓	ลงิค	์

คอื	ปุ� ลิงฺค� เพศชาย ๑, อิตฺถีลิงฺค� เพศหญิง ๑,          

นปุ� สกลิงฺค�  มิใช่เพศชาย  มิใช่เพศหญิง ๑

 นามนามเป็นลิงค์เดียว	 คือ	 จะเป็นป�ุลิงค	์										

อติถลีงิค์	 หรอื	 นป�ุสกลงิค	์ กอ็ย่ำงเดยีวบำ้ง	 เป็น																	

๒	 ลงิค	์ คอื	 ศพัทอ์นัเดยีว	 มรีูปอย่ำงเดยีวเป็นได	้													

ทัง้	 ๒	 ลงิค์	 หรอืมูลศพัท์เป็นอนัเดยีว	 เปลี่ยนแต่															

สระที่สุดให้แปลกกนั	 พอเป็นเครื่องหมำยให้ต่ำง												

ลงิคก์นับำ้ง.

คณุนามและสพัพนามเป็นได้ทัง้  ๓  ลิงค ์
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เกณฑ์การจัดลิงค์  ๒  อย่าง

	 ลงิคน์ัน้		จดัตามสมมติของภาษาบา้ง  ตาม

ก�าเนิดบา้ง  

 ท่ีจดัตามสมมตินัน้	 เหมอืนหน่ึงก�ำเนิดสตร	ี

สมมตใิหเ้ป็นป�ุลงิค	์	และของทีไ่มม่วีญิญำณ		สมมติ

ใหเ้ป็นป�ุลงิคแ์ละอติถลีงิค	์	เหมอืนค�ำวำ่		ทาโร		เมยี

สมมตใิหเ้ป็นป�ุลงิค	์ปเทโส	ประเทศ		สมมตใิหเ้ป็น												

ป�ุลงิค	์	ภมิู		แผน่ดนิ		สมมตใิหเ้ป็นอติถลีงิค	์

 ท่ีจดัตามก�าเนิดนัน้	 เหมือน	 ปุริโส	 ชำย																

เป็นป�ุลงิค	์	อิตถีฺ		หญงิ		เป็นอติถลีงิค	์	เป็นตน้.
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นามนามเป็นลิงค์เดียว

ป� ลิุงค์ อิตถีลิงค์ นป� สุกลิงค์

อมโร

อำทจฺิโจ

อนฺิโท

อโีส

อุทธิ

เอรณฺโฑ

โอโฆ

กณฺโณ

จนฺโท

ตรุ

ปพฺพโต

ยโม

เทวดำ

พระอำทติย์

พระอนิทร์

คนเป็นใหญ่

ทะเล

ตน้ละหุง่

หว้งน�้ำ

หู

พระจนัทร์

ตน้ไม้

ภเูขำ

พระยม

อจฺฉรำ

อำภำ

อทฺิธิ

อสีำ

อุฬุ

เอสกิำ

โอชำ

กฏิ

จมู

ตำรำ

ปภำ

ยำคุ

นำงอปัสร

รศัมี

ฤทธิ ์

งอนไถ

ดำว

เสำระเนียด

โอชำ

สะเอว

เสนำ

ดำว

รศัมี

ขำ้วตม้

องฺค�

อำรมฺมณ�

อณิ�

อรีณิ�

อุทก�

เอฬำลกุ�

โอก�

กมฺม�

จกฺขุ

เตล�

ปณฺณ�

ยำน�

องค์

อำรมณ์

หน้ี

ทุง่นำ

น�้ำ

ฟ�กเหลอืง

น�้ำ

กรรม

นยัน์ตำ

น�้ำมนั

ใบไม้

ยำน
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นามนามศพัท์เดยีวมรีปูอย่างเดยีว  เป็น  ๒  ลงิค์

ปุ� ลิงค์ นปุ� สกลิงค์ ค�าแปล

อกฺขโร

อคำโร

อุตุ

ทวิโส

มโน

ส�วจฺฉโร

อกฺขร�

อคำร�

อุตุ

ทวิส�

มน�

ส�วจฺฉร�

อกัษร

เรอืน

ฤดู

วนั

ใจ

ปี

นามนามมีมูลศัพท์เป็นอย่างเดียว  เปลี่ยนแต่

สระที่สุดเป็น  ๒  ลิงค์

ปุ� ลิงค์ อิตถีลิงค์ ค�าแปล

อรหำ	หรอื	อรห�

อำชวีโก

อุปำสโก

กุมำโร

ขตฺตโิย

โคโณ

อรหนฺตี

อำชวีกิำ

อุปำสกิำ

กุมำร,ี	กุมำรกิำ

ขตฺตยิำนี,	ขตฺตยิำ

คำวี

พระอรหนัต์

นกับวช	(ชำย-หญงิ)

อุบำสก,	อุบำสกิำ

เดก็	(ชำย-หญงิ)

กษตัรยิ์

โค
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ปุ� ลิงค์ อิตถีลิงค์ ค�าแปล

โจโร

�ำตโก

ตรโุณ

เถโร

ทำรโก

เทโว

นโร

ปรพฺิพำชโก

ภกฺิขุ

ภว�

มนุสฺโส

ยกฺโข

ยวุำ

รำชำ

สขำ

หตฺถี

โจรี

�ำตกิำ

ตรณุี

เถรี

ทำรกิำ

เทวี

นำรี

ปรพฺิพำชกิำ

ภกฺิขนีุ

โภตี

มนุสฺสี

ยกฺขนีิ

ยวุตี

รำชนีิ

สขี

หตฺถนีิ

โจร

ญำติ

ชำยหนุ่ม,	หญงิสำว

พระเถระ,	พระเถรี

เดก็ชำย,	เดก็หญงิ

พระเจำ้แผน่ดนิ,	พระรำชเทวี

คน	(ชำย	-	หญงิ)

นกับวช	(ชำย	-	หญงิ)

ภกิษุ,	ภกิษุณี

ผูเ้จรญิ

มนุษย	์(ชำย	-	หญงิ)

ยกัษ,์	ยกัษณิี

ชำยหนุ่ม,	หญงิสำว

พระเจำ้แผน่ดนิ,	พระรำชนีิ

เพือ่น	(ชำย	-	หญงิ)

ชำ้งพลำย,	ชำ้งพงั
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คุณนามเป็น  ๓  ลิงค์

ปุ� ลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุ� สกลิงค์ ค�าแปล

กมฺมกำโร

คณุวำ

จณฺโฑ

เชฏฺโ�

ตำโณ

ถโิร

ทกฺโข

ธมฺมโิก

นำโถ

ปำโป

โภคี

มตมิำ

ลำภี

สทฺโธ

กมฺมกำรนีิ

คณุวตี

จณฺฑำ

เชฏฺ�ำ

ตำณำ

ถริำ

ทกฺขำ

ธมฺมกิำ

นำถำ

ปำปำ

โภคนีิ

มตมิตี

ลำภนีิ

สทฺธำ

กมฺมกำร�

คณุว�

จณฺฑ�

เชฏฺ��

ตำณ�

ถริ�

ทกฺข�

ธมฺมกิ�

นำถ�

ปำป�

โภคิ

มตมิ�

ลำภิ

สทฺธ�

ท�ำกำรงำน

มคีณุ

ดรุำ้ย

เจรญิทีส่ดุ

ตำ้นทำน

มัน่

ขยนั

ตัง้ในธรรม

ทีพ่ึง่

บำป

มโีภคะ

มคีวำมคดิ

มลีำภ

มศีรทัธำ
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วจนะ

	 ค�ำพูดในบำลีภำษำ	 จัดเป็น	 ๒	 วจนะ	 คือ																		

เอกวจน� ค�ำพูดส�ำหรบัออกชื่อของสิ่งเดียว	 ๑,																

พหวุจน�  ค�ำพดูส�ำหรบัออกชือ่ของมำกกวำ่สิง่เดยีว		

คอื	ตัง้แต่	๒	สิง่ขึน้ไป	๑

	 วจนะทัง้	 ๒	 น้ี	 มีเครื่องหมายให้แปลกกนั               

ท่ีท้ายศพัท ์  เหมือนค�าว่า  ปริุโส  ชายคนเดียว              

เป็นเอกวจนะ  ปริุสา  ชายหลายคน  เป็นพหวุจนะ.

วิภัตติ

 วิภตัติ คือ เครื่องจ�าแนกนามศพัทใ์ห้มีรปู

ต่างๆ กนั บอกให้ทราบถึง ลิงค์ วจนะ และ             

อายตนิบาต  ม	ี ๑๔	 ตวั	 	 แบ่งเป็นเอกวจนะ	๗																					

พหวุจนะ	๗		ดงัน้ี	:-
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วิภตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ

ป�มา  ท่ี ๑

ทติุยา  ท่ี ๒

ตติยา  ท่ี ๓

จตตุถีฺ  ท่ี ๔

ป�จฺมี  ท่ี ๕

ฉฏฺ�ี  ท่ี ๖

สตตฺมี  ท่ี ๗

สิ

อ�

นา

ส

สมฺา

ส

สมึฺ

โย

โย

หิ

น�

หิ

น�

สุ

	 ปฐมำวภิตัตทิีต่น้นัน้	 	 แบ่งเป็น	 ๒	 คอื	 	 เป็น						

ลิงฺคตโฺถ		หรอื		กตตฺา		ทีเ่ป็นตวัประธำนอยำ่ง	๑		

เป็น		อาลปน�		ค�ำส�ำหรบัรอ้งเรยีกอยำ่ง	๑.
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อายตนิบาต 

อายตนิบาต คือ ค�าเช่ือมหรอืค�าต่อระหว่างศพัท ์

ใช้เป็นค�าแปลประจ�าหมวดวิภตัติทัง้ ๗  ดงัน้ี :-

วิภตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ

ป�มำที	่๑

ทตุยิำที	่๒

ตตยิำที	่๓

จตุตฺถทีี	่๔

ป�ฺจมทีี	่๕

ฉฏฺ�ทีี	่๖

สตฺตมทีี	่๗

อำลปนะ

อ.-	(อนัวำ่)

ซึง่,	สู,่	ยงั,	สิน้,	
ตลอด,	กะ,	เฉพำะ

ดว้ย,	โดย,	อนั,	ตำม,	
เพรำะ,	ม,ี	ดว้ยทัง้,
ขำ้ง,	ทำง

แก,่	เพือ่,	ต่อ

แต่,	จำก,	กวำ่,	เหตุ

แหง่,	ของ,	เมือ่

ใน,	ใกล,้	ที,่	ครัน้เมือ่,
ในเพรำะ,	เหนือ,	
บน,	ณ

แน่ะ,	ดกู่อน,	ขำ้แต่

อ.-ท.	(อนัวำ่-ทัง้หลำย)

ซึง่-ท.,	สู-่ท.,	ยงั-ท.,	สิน้-ท.,	
ตลอด-ท.,	กะ-ท.,	เฉพำะ-ท.

ดว้ย-ท.,	 โดย-ท.,	 อนั-ท.,	
ตำม-ท.,	 เพรำะ-ท.,	 ม-ีท.,	
ดว้ยทัง้-ท.,	ขำ้ง-ท.,	ทำง-ท.

แก-่ท.,	เพือ่-ท.,	ต่อ-ท.

แต่-ท.,	จำก-ท.,	กวำ่-ท.,	
เหตุ-ท.	

แหง่-ท.,	ของ-ท.,	เมือ่-ท.

ใน-ท.,	ใกล-้ท.,	ที-่ท.,	
ครัน้เมือ่-ท.,	ในเพรำะ-ท.,	
เหนือ-ท.,	บน-ท.,	ณ-ท.

แน่ะ-ท.,	ดกู่อน-ท.,	
ขำ้แต่-ท.
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นามนาม  ตอนที่ ๑

สามัญศัพท์

การันต์

 สระท่ีสดุแห่งศพัท ์ เรียกว่า   การนัต	์	แบง่ลง

ในลงิคท์ัง้		๓		ดงัน้ี	:-

ในปุ� ลิงค	์ มกีำรนัต	์๕		คอื	 อ อิ อี อ ุ อ.ู

ในอิตถีลิงค	์ มกีำรนัต	์๕		คอื	 อา อิ อี อ ุ อ.ู

ในนปุ� สกลิงค	์ มกีำรนัต	์๓		คอื	 อ อิ อ.ุ

โดยย่อมี  ๖  การนัต ์ คือ  อ		อำ		อ	ิ	อ	ี	อุ		อ.ู

โดยพิสดารมี  ๑๓  การนัต ์ คือ  อ		อ	ิ	อ	ี	อุ		อ,ู

อำ		อ	ิ	อ	ี	อุ		อ,ู		อ		อ	ิ	อุ.

 นำมศพัท์ที่ยงัมไิด้ประกอบด้วยวภิตัติ	 หรอื		

ศพัทนิ์บำต		เรยีกวำ่		ศพัท ์ 

 นำมศพัทท์ีป่ระกอบดว้ยวภิตัตแิลว้		เรยีกวำ่		บท
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วิธีแจกการันต์ทั้ง ๕ ในปํุลิงค์

อ การนัต ์ ในปุ� ลิงคแ์จกอย่าง  ปริุส (บรุษุ)  ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.

ป�ฺ.
ฉ.
ส.

อา.

ปริุโส
ปริุส�  
ปริุเสน
ปริุสสสฺ  ปริุสาย  ปริุสตถฺ�
ปริุสสมฺา  ปริุสมหฺา  ปริุสา
ปริุสสสฺ
ปริุสสมึฺ  ปริุสมหิฺ  ปริุเส
ปริุส

ปริุสา
ปริุเส
ปริุเสหิ  ปริุเสภิ
ปริุสาน�
ปริุเสหิ  ปริุเสภิ
ปริุสาน�
ปริุเสสุ
ปริุสา

ศพัทท่ี์เป็น  อ การนัต ์ เช่นน้ี  แจกเหมือน  ปริุส.

อำจรยิ
คณ
ชน
ทตู
ปำวก
ภว
รกฺุข
สหำย

อำจำรย์
หมู่
ชน
ทตู
ไฟ
ภพ
ตน้ไม้
เพือ่น

กุมำร
โจร
ตุรค
ธช
ผลกิ
มนุสฺส
โลก
หตฺถ

เดก็
โจร
มำ้
ธง
แกว้ผลกึ
มนุษย์
โลก
มอื

ขตฺตยิ		
ฉณ
เถน
นร
พก
ยกฺข
วำนร

กษตัรยิ์
มหรสพ
ขโมย
คน
นกยำง
ยกัษ์
ลงิ
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อิ การนัต ์ ในปุ� ลิงคแ์จกอย่าง  มนิุ (ผูรู้้)  ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

มนิุ

มนึุ    

มนิุนา

มนิุสสฺ

มนิุสมฺา

มนิุสสฺ

มนิุสมึฺ

มนิุ

มนิุโน

มนิุมหฺา

มนิุโน

มนิุมหิฺ

มนุโย

มนุโย

มนีุหิ

มนีุน�

มนีุหิ

มนีุน�

มนีุสุ

มนุโย

มนีุ

มนีุ

มนีุภิ

มนีุภิ

มนีุ

ศพัทท่ี์เป็น  อิ การนัต ์ เช่นน้ี  แจกเหมือน  มนิุ.

อคฺคิ

ถปติ

มณิ

สมำธิ

ไฟ

ชำ่งไม้

แกว้มณี

สมำธิ

อริ

นิธิ

วธิิ

ขำ้ศกึ

ขมุทรพัย์

วธิี

อหิ

ปติ

วหีิ

งู

เจำ้,	ผวั

ขำ้วเปลอืก
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อี การนัต ์ ในปุ� ลิงคแ์จกอย่าง  เสฏฺ� ี(เศรษฐี)  ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

เสฏฺ�ี

เสฏฺ�ึ         เสฏฺ�ิน�

เสฏฺ�ินา

เสฏฺ�ิสสฺ    เสฏฺ�ิโน

เสฏฺ�ิสมฺา  เสฏฺ�ิมหฺา

เสฏฺ�ิสสฺ    เสฏฺ�ิโน 

เสฏฺ�ิสมึฺ    เสฏฺ�ิมหิฺ

เสฏฺ�ิ 

เสฏฺ�ิโน   เสฏฺ�ี

เสฏฺ�ิโน   เสฏฺ�ี

เสฏฺ�ีหิ     เสฏฺ�ีภิ

เสฏฺ�ีน�

เสฏฺ�ีหิ     เสฏฺ�ีภิ

เสฏฺ�ีน�

เสฏฺ�ีสุ

เสฏฺ�ิโน  เสฏฺ�ี

ศพัทท่ี์เป็น  อี การนัต ์ เช่นน้ี  แจกเหมือน  เสฏฺ�ี.

กร	ี	

ภำณ	ี

เมธำวี

หตฺถี

ชำ้ง

คนชำ่งพดู

คนมปี�ญญำ

ชำ้ง

ตปสี

โภคี

สขิี

คนมตีบะ

คนมโีภคะ

นกยงู	

ทณฺฑี

มนฺตี

สขุ ี

คนมไีมเ้ทำ้

คนมคีวำมคดิ

คนมสีขุ				
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อ ุการนัต ์ ในปุ� ลิงคแ์จกอย่าง  คร ุ(คร)ู  ดงัน้ี :-

เอกวจน� พหวุจน� 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

ครุ

คร�ุ

ครนุา

ครสุสฺ     ครโุน

ครสุมฺา   ครมุหฺา

ครสุสฺ     ครโุน

ครสุมึฺ     ครมุหิฺ

ครุ

ครโว   ครู

ครโว   ครู

ครหิู    ครภิู

ครนู�

ครหิู    ครภิู

ครนู� 

ครสูุ

ครเว   ครโว

ศพัทท่ี์เป็น  อ ุการนัต ์ เช่นน้ีแจกเหมือน  คร.ุ

เกตุ

พนฺธุ

รปิุ

เหตุ

ธง

พวกพอ้ง

ขำ้ศกึ

เหตุ

ชนฺตุ

พพฺพุ

สตฺตุ

สตัวเ์กดิ

เสอืปลำ,	แมว

ศตัรู

ปสุ

ภกฺิขุ

เสตุ

สตัวข์องเลีย้ง

ภกิษุ

สะพำน
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อ ูการนัต ์ในปุ� ลิงคแ์จกอย่าง วิ��ฺ ู(ผูรู้วิ้เศษ) ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

วิ�ฺ�ู

วิ�ฺ��ุ

วิ��ฺุนา

วิ�ฺ�สุสฺ

วิ�ฺ�ุสมฺา

วิ�ฺ�สุสฺ

วิ�ฺ�ุสมึฺ

วิ�ฺ�ุ

วิ�ฺ�ุโน

วิ�ฺ�มุหฺา

วิ�ฺ�ุโน

วิ�ฺ�ุมหิฺ

วิ�ฺ�ุโน

วิ�ฺ�ุโน

วิ�ฺ�ูหิ

วิ�ฺ�ูน�

วิ�ฺ�ูหิ

วิ�ฺ�ูน�

วิ�ฺ�สู ุ

วิ�ฺ�โุน

วิ�ฺ�ู

วิ��ฺู

วิ��ฺภิู

วิ��ฺภิู

วิ��ฺู

ศพัทท่ี์เป็น  อ ูการนัต ์ เช่นน้ีแจกเหมือน  วิ��ฺ.ู

อภภิู

ปำรค	ู

สยมฺภู

พระผูเ้ป็นยิง่

ผูถ้งึฝ��ง

พระผูเ้ป็นเอง

กต��ฺู

เวทคู

ผูรู้อุ้ปกำระทีค่นอืน่ท�ำแลว้

ผูถ้งึเวท

  

จบวิธีแจกการันต์ ๕  ในปํุลิงค์
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วิธีแจกการันต์ทั้ง ๕ ในอิตถีลิงค์

อา การนัต ์ ในอิตถีลิงค ์ แจกอย่าง  ก��ฺา 

(นางสาวน้อย)  ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

ก�ฺ�า

ก�ฺ��

ก�ฺ�าย

ก�ฺ�าย

ก�ฺ�าย

ก�ฺ�าย

ก�ฺ�าย   ก�ฺ�าย�

ก�ฺเ�

ก�ฺ�าโย

ก�ฺ�าโย

ก�ฺ�าหิ

ก�ฺ�าน�

ก�ฺ�าหิ

ก�ฺ�าน�

ก�ฺ�าสุ

ก�ฺ�าโย

ก�ฺ�า

ก�ฺ�า

ก�ฺ�าภิ

ก�ฺ�าภิ

ก�ฺ�า
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ศพัทท่ี์เป็น  อา การนัต ์ เช่นน้ีแจกเหมือน  ก�ฺ�า.

อจฺฉรำ

อสีำ

เอสกิำ

คทำ

ฉุรกิำ

ถวกิำ

ธำรำ

พำหำ

ลำขำ

หนุกำ

นำงอปัสร

งอนไถ

เสำระเนียด

ตะบอง	

กฤช

ถุง

ธำรน�้ำ

แขน

ครัง่

คำง

อำภำ

อุกฺกำ

โอชำ

ฆฏกิำ

ชปำ

ทำรกิำ

นำรำ

ภำสำ

สำลำ

รศัมี

คบเพลงิ

โอชำ

ลิม่	

ชะบำ

เดก็หญงิ

รศัมี

ภำษำ

ศำลำ

อกฺิขณกิำ

อกูำ

กจฺฉำ

เจตนำ

ตำรำ

โทลำ

ป�ฺ�ำ

มำลำ

สลิำ

หญงิแมม่ด 

เลน็

รกัแร้

เจตนำ																

ดำว

ชงิชำ้

ป�ญญำ

ระเบยีบ

ศลิำ
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อ ิการนัต์ ในอติถลิีงค์ แจกอย่าง รตตฺ ิ(ราตร)ี ดงันี ้:-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

รตติฺ  

รตตึฺ

รตติฺยา

รตติฺยา

รตติฺยา  รตยฺา

รตติฺยา

รตติฺยา  รตติฺย�  รตยฺ�

รตติฺ

รตติฺโย

รตติฺโย

รตตีฺหิ

รตตีฺน�

รตตีฺหิ

รตตีฺน�

รตตีฺสุ

รตติฺโย

รตตีฺ

รตตีฺ

รตตีฺภิ

รตตีฺภิ

รตตีฺ

ศัพท์ที่เป็น  อิ การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  รตฺติ.

อำณิ

อุกฺขลิ

ขนฺติ

ชลฺลิ

ป�ฺหิ

รติ

สตฺติ

ลิม่

หมอ้ขำ้ว	

ควำมอดทน

สะเกด็ไม	้	

สน้เทำ้

ควำมยนิดี

หอก

อทฺิธิ

อมูิ

คณฺฑิ

ตนฺติ

มติ

ลทฺธิ

สนฺธิ

ฤทธิ ์

คลืน่

ระฆงั

เสน้ดำ้ย

ควำมรู้

ลทัธิ

ควำมต่อ

อตีิ

กฏิ

ฉวิ

นนฺทิ

ยฏฺ�ิ

วติ

จญัไร

สะเอว

ผวิ

ควำมเพลดิเพลนิ

ไมเ้ทำ้

รัว้
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อ ีการนัต์ ในอติถลิีงค์ แจกอย่าง นาร ี(นาง) ดงันี ้:-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

นารี

นารึ

นาริยา

นาริยา

นาริยา

นาริยา

นาริยา

นาริ

นาริย�

นาริย�

นาริโย

นาริโย

นารีหิ

นารีน�

นารีหิ

นารีน�

นารีสุ

นาริโย

นารี

นารี

นารีภิ

นารีภิ

นารี

ศัพท์ที่เป็น  อี  การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  นารี.

กุมำรี

ธำนี

วชีนี

เดก็หญงิ

เมอืง

พดั

ฆรณี

ป�วี

สมฺิพลี

หญงิแมเ่รอืน

แผน่ดนิ

ไมง้ิว้

ถ,ี	อตฺิถ	ี หญงิ

มำตุลำนี 	ป�ำ,	น้ำ
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อ ุการนัต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง รชชฺ ุ(เชือก) ดงัน้ี :-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

รชชฺุ

รชชฺ�ุ

รชชฺยุา

รชชฺยุา

รชชฺยุา

รชชฺยุา

รชชฺยุา   รชชฺยุ�

รชชฺุ

รชชฺโุย

รชชฺโุย

รชชฺหิู

รชชฺนู�

รชชฺหิู

รชชฺนู�

รชชฺสูุ

รชชฺโุย

รชชฺู

รชชฺู

รชชฺภิู

รชชฺภิู

รชชฺู

ศัพท์ที่เป็น  อุ การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  รชฺชุ.

อุรุ

ยำคุ

ทรำย

ขำ้วตม้

กำสุ

ลำวุ

หลุม

น�้ำเตำ้

เธนุ

วชฺิชุ

แมโ่คนม

สำยฟ�ำ
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อู การันต์  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่าง  วธู (หญิงสาว)  

ดังนี้ :-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

วธู

วธ�ุ

วธยุา

วธยุา

วธยุา

วธยุา

วธยุา       วธยุ�

วธุ

วธโุย

วธโุย

วธหิู

วธนู�

วธหิู

วธนู�

วธสูุ

วธโุย

วธู

วธู

วธภิู

วธภิู

วธู

ศัพท์ที่เป็น  อู การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  วธู.

จมู

วริู

เสนำ

เถำวลัย์

ชมฺพู

สรพู

ไมห้วำ้

ตุ๊กแก

ภู

สนฺิธู

แผน่ดนิ,	คิว้

แมน่�้ำสนิธู

จบวิธีแจกการันต์ ๕  ในอิตถีลิงค์
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วิธีแจกการันต์ทั้ง ๓ ในนปํุสกลิงค์

อ การันต์  ในนปุํสกลิงค์  แจกอย่าง  กุล (ตระกูล) 

ดังนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

กลุ�

กลุ�

กเุลน

กลุสสฺ

กลุสมฺา

กลุสสฺ

กลุสมึฺ 

กลุ

กลุาย

กลุมหฺา

กลุมหิฺ

กลุตถฺ�

กลุา

กเุล

กลุานิ

กลุานิ

กเุลหิ

กลุาน�

กเุลหิ

กลุาน�

กเุลสุ

กลุานิ

กเุลภิ

กเุลภิ
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ศัพท์ที่เป็น  อ การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  กุล

องฺค

โอฏฺ�

ฆร

ชล

ปณฺณ  

ภตฺต

รฏฺ�

สกฏ

องค์

รมิฝีปำก

เรอืน

น�้ำ

ใบไม,้	หนงัสอื

ขำ้วสวย

แวน่แควน้

เกวยีน

อณิ

กฏฺ�

จกฺก

ตล

ผล

มชฺช

รตน

หน้ี

ไม้

จกัร,	ลอ้

พืน้

ผลไม้

น�้ำเมำ

แกว้				

อุทร

กมล

ฉตฺต

ธน

พล

ยนฺต

วตฺถ

ทอ้ง																																								

ดอกบวั																																

ฉตัร,	รม่

ทรพัย์

ก�ำลงั,	พล

ยนต	์																															

ผำ้
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อิ การันต์  ในนปุํสกลิงค์  แจกอย่าง  อกฺขิ (นัยน์ตา) 

ดังนี้ :-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

อกฺขิ

อกฺขึ

อกฺขินา

อกฺขิสสฺ

อกขิฺสมฺา

อกฺขิสสฺ

อกฺขิสมึฺ

อกฺขิ

อกฺขิโน

อกขิฺมหฺา

อกฺขิโน

อกฺขิมหิฺ

อกฺขีนิ

อกฺขีนิ

อกฺขีหิ

อกฺขีน�

อกฺขีหิ

อกฺขีน�

อกฺขีสุ

อกฺขีนิ

อกฺขี

อกฺขี

อกฺขีภิ

อกฺขีภิ

อกฺขี

ศัพท์ที่เป็น  อิ การันต์  เช่นนี้แจกเหมือน  อกฺขิ

อจฺจิ

ทธิ

เปลวไฟ

นมสม้

อฏฺ�ิ

สปปิฺ

กระดกู

เนยใส
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อ ุการนัต์ ในนปํุสกลงิค์ แจกอย่าง วตฺถุ (พัสด)ุ ดงันี ้:-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.

ป�ฺ.
ฉ.
ส.

อา.

วตถฺุ
วตถฺ�ุ
วตถฺนุา
วตถฺสุสฺ
วตถฺสุมฺา
วตถฺสุสฺ
วตถฺสุมึฺ
วตถฺ ุ 

วตถฺโุน
วตถฺมุหฺา
วตถฺโุน
วตถฺมุหิฺ

วตถฺนิู
วตถฺนิู
วตถฺหิู
วตถฺนู�
วตถฺหิู
วตถฺนู�
วตถฺสูุ
วตถฺนิู

วตถฺู
วตถฺู
วตถฺภิู

วตถฺภิู

วตถฺู

ศัพท์ที่เป็น อุ การันต์ เช่นนี้แจกเหมือน วตฺถุ

อมฺพุ
จกฺขุ
มธุ
สชฺฌุ

น�้ำ
นยัน์ตำ
น�้ำผึง้
เงนิ

อสฺสุ
ชตุ
มสฺสุ

น�้ำตำ
ยำง
หนวด

อำยุ
ธนุ
วปุ

อำยุ
ธนู
กำย

จบวิธีแจกการันต์ทั้ง ๓  ในนปํุสกลิงค์

จบวิธีแจกสามัญศัพท์



อันการเรียน	 พระบาลี	 นี้แสนยาก

ล้วนลำาบาก	 ลำา้ลึก	 จำาศึกษา

ต้องพร่ำาเพียร	 เรียนไป	 หลายเพลา

เพราะภาษา	 ที่ใช้	 มิใช่ไทย

ถึงจะยาก	 ลำาบาก	 แสนมากนัก

คงไม่จัก	 เหลือล้น	 พ้นวิสัย

ของมนุษย์	 โลกนี้	 ที่ใฝ่ใจ

ศึกษาไป	 คงสำาเร็จ	 เผล็ดผลงาม.

...บวชเป็นพระเป็นเณร

ต้องเรียนพระบาลี-นักธรรมให้รู้ชัด

แล้วปฏิบัติให้ถูกทาง		จึงจักเป็นมรรควิธี

ตอบแทนคุณข้าวปลาอาหารของญาติโยมได้....

พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)

๒๕๖๐
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นามนาม ตอนที่ ๒

กติปยศัพท์

	 ศพัท์เล็กน้อยหรอืศพัท์ที่เรี่ยรำด	 	 มวีธิแีจก

เฉพำะตนต่ำงหำก	 	 ไมท่ัว่ไปแก่ศพัทอ์ื่น	 	 เรยีกวำ่		        

กติปยศพัท	์	หรอื		ปกิณณกศพัท	์	ม	ี๑๒	ศพัท	์	คอื		

อตตฺ,  พรฺหมฺ,  ราช,  ภควนฺต,ุ  อรหนฺต, ภวนฺต,  

สตถฺ,ุ  ปิต,ุ  มาต,ุ  มน,  กมมฺ,  โค.

อตฺต  (ตน)  เป็นปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก.

ป.
ท.ุ
ต.
จ.

ป�ฺ.
ฉ.
ส.

อา.

อตตฺา
อตตฺาน�  
อตตฺนา  
อตตฺโน
อตตฺนา   
อตตฺโน
อตตฺนิ  
อตตฺ
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พฺรหฺม  (พรหม)  เป็นปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

พรฺหมฺา

พรฺหมฺาน�

พรฺหมฺนุา

พรฺหมฺโุน

พรฺหมฺนุา

พรฺหมฺโุน

พรฺหมฺนิ

พรฺหเฺม

พรฺหมฺาโน

พรฺหมฺาโน

พรฺหเฺมหิ

พรฺหมฺาน�

พรฺหเฺมหิ

พรฺหมฺาน�

พรฺหเฺมสุ

พรฺหมฺาโน

พรฺหเฺมภิ

พรฺหเฺมภิ
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ราช (พระราชา)  เป็น ๒ ลิงค์  ในปุํลิงค์ 

แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

ราชา

ราชาน�

ร��ฺา

ร�โฺ�

ร��ฺา

ร�โฺ�

ร�เฺ�

ราช

ราชิโน

ราชิโน

ราชินิ

ราชาโน 

ราชาโน

ราชหิู

ร��ฺ�

ราชหิู

ร�ฺ��

ราชสูุ

ราชาโน

ราชภิู

ราชนู�

ราชภิู

ราชนู�

 ราช  ศพัท์  ในอติถลีงิค	์ 	 มรีูปเป็น  ราชินี  

แจกอยำ่ง  นารี  (นาง)
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ศัพท์สมาส  มี  ราช ศัพท์  เป็นที่สุด  เหมือน  

มหาราช  แจกอย่างนี้ก็ได้.

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

มหาราชา

มหาราช�

มหาราเชน

มหาราชสสฺ

มหาราชตถฺ�

มหาราชสมฺา 

มหาราชา

มหาราชสสฺ

มหาราชสมึฺ

มหาราเช

มหาราช

มหาราชาย

มหาราชมหฺา

มหาราชมหิฺ

มหาราชาโน

มหาราเช

มหาราเชหิ  

มหาราชาน�

มหาราเชหิ  

มหาราชาน�

มหาราเชสุ

มหาราชาโน

มหาราเชภิ

มหาราเชภิ

หมายเหต ุ:- ศพัทส์มำส		ม	ี	ราช  ศพัท ์	เป็นทีส่ดุ	

	 	 จะแจกเหมอืน		ราช		กไ็ด.้
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ศัพท์เหล่านี้  แจกเหมือน  มหาราช

อนุรำช

อุปรำช

เทวรำช

มคิรำช

ห�สรำช

พระรำชำน้อย

อุปรำช

เทวดำผูพ้ระรำชำ

เน้ือผูพ้ระรำชำ

หงสผ์ูพ้ระรำชำ

อภริำช

จกฺกวตฺตริำช

นำครำช

สปุณฺณรำช

พระรำชำยิง่																

พระรำชำจกัรพรรด ิ                 

นำคผูพ้ระรำชำ

ครฑุผูพ้ระรำชำ

ภควนฺตุ  (พระผู้มีพระภาคเจ้า)  เป็นปุํลิงค์  

แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

ภควา

ภควนฺต�

ภควตา

ภควโต

ภควตา

ภควโต

ภควติ

ภคว

ภควนฺเต

ภควา

ภควนฺตา

ภควนฺเต

ภควนฺเตหิ

ภควต�

ภควนฺเตหิ

ภควต�

ภควนฺเตสุ

ภควนฺตา

ภควนฺโต

ภควนฺโต

ภควนฺเตภิ

ภควนฺตาน�

ภควนฺเตภิ

ภควนฺตาน�

ภควนฺโต
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ศัพท์เหล่านี้  แจกเหมือน  ภควนฺตุ

อำยสฺมนฺตุ

จกฺขมุนฺตุ

ธนวนฺตุ

ป�ฺ�วนฺตุ

พนฺธมุนฺตุ

คนมอีำยุ

คนมจีกัษุ

คนมทีรพัย์

คนมปี�ญญำ

คนมพีวกพอ้ง

คณุวนฺตุ

ชตุมินฺตุ

ธติมินฺตุ

ป�ฺุ�วนฺตุ

สตมินฺตุ

คนมคีณุ		

คนมคีวำมโพลง

คนมปี�ญญำ

คนมบุีญ

คนมสีติ

	 ค�ำวำ่		ภควนฺตา  ภควนฺเต  ภควนฺโต		มวีธิใีช้

ไมเ่หมอืนกนั

 ภควนฺตา  ภควนฺเต		ใชเ้ป็น		ทฺววิจนะ		ส�ำหรบั

กลำ่วถงึคน		๒		คน		

 ภควนฺโต	 	 ใชเ้ป็นพหวุจนะ	 	 ส�ำหรบักลำ่วถงึ	

คนมำก		ตัง้แต่		๓		ขึน้ไป.

 อรหนฺต  พระอรหนัต์		เป็น	๒	ลงิค	์	ในปุ�ลงิค์

แจกเหมอืน		ภควนฺตุ		แปลกแต่	 	ป.  เอก. อรหา  

อรห�		เทำ่นัน้.	

	 ในอติถลีงิคเ์ป็น		อรหนฺตี		แจกอยำ่ง		นารี.
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ภวนฺต (ผู้เจริญ)  เป็น ๒ ลิงค์  ในปุํลิงค์ 

แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

ภว�  

ภวนฺต�

ภวตา

ภวโต

ภวตา

ภวโต

ภวนฺเต

โภ

โภตา

โภโต

โภตา

โภโต

ภวนฺตา

ภวนฺเต

ภวนฺเตหิ

ภวต�

ภวนฺเตหิ

ภวต�

ภวนฺเตสุ

ภวนฺตา

โภนฺตา

ภวนฺโต

ภวนฺโต

ภวนฺเตภิ

ภวนฺตาน�

ภวนฺเตภิ

ภวนฺตาน�

ภวนฺโต 

โภนฺโต

ขอ้ควรจ�ำ	:-	๏		ภวนฺต  ศพัท ์	ในอติถลีงิคเ์ป็น		โภตี,

     ภวนฺตี 	แจกอยำ่ง		นารี

      ๏ กริยิำกติกท์ีป่ระกอบดว้ย		อนฺต  ปัจจยั

	 	 	 	 ในป�ลุงิค	์	แจกอยำ่ง		ภวนฺต		กไ็ด้

     ๏	 ศพัทท์ีม่	ี	อนฺต  เป็นทีส่ดุ		บำงวภิตัตจิะแจก

     เหมอืน อ การนัต ์ใน	ปุ�.	นปุ�.	กไ็ด้
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สตฺถุ (พระศาสดา, ผู้สอน, ครู)  เป็นปุํลิงค์  

แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

สตถฺา

สตถฺาร�

สตถฺารา

สตถฺุ

สตถฺารา

สตถฺุ

สตถฺริ

สตถฺา

สตถฺนุา

สตถฺโุน

สตถฺโุน

สตถฺาโร

สตถฺาโร

สตถฺาเรหิ

สตถฺาราน�

สตถฺาเรหิ

สตถฺาราน�

สตถฺาเรสุ

สตถฺาโร

สตถฺาเรภิ

สตถฺาเรภิ

ศพัทเ์หล่าน้ีแจกเหมือน  สตถฺุ

กตฺตุ

ทำตุ

ภตฺตุ

หนฺตุ

ผูท้�ำ

ผูใ้ห้

ผูเ้ลีย้ง,

ผูฆ้ำ่

ผวั

ขตฺตุ

นตฺตุ

วตฺตุ

ผูข้ดุ

หลำน

ผูก้ลำ่ว

�ำตุ

เนตุ

โสตุ

ผูรู้้

ผูน้�ำไป

ผูฟ้�ง
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ปิตุ  (บิดา)  เป็นปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

ปิตา

ปิตร�  

ปิตรา

ปิตุ

ปิตรา

ปิตุ

ปิตริ

ปิตา

ปิตนุา

ปิตโุน

ปิตโุน

ปิตโร

ปิตโร

ปิตเรหิ

ปิตราน�

ปิตเรหิ

ปิตราน�

ปิตเรสุ

ปิตโร

ปิตเรภิ

ปิตนู�

ปิตเรภิ

ปิตนู�

ปิตสูุ

ปิตหิู

ปิตหิู

ปิตภิู

ปิตภิู

 ๏ ภาตุ		พีช่ำย,		น้องชำย,		ชามาตุ		ลกูเขย,		

	 	 ๒		ศพัทน้ี์		แจกเหมอืน		ปิต.ุ

	 ๏	ในอำลปนะ	ใช	้	ตาต,  ตาตา		แทน



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์50

มาตุ  (มารดา)  เป็นอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

มาตา

มาตร�

มาตรา

มาตุ

มาตรา

มาตุ

มาตริ

มาตา

มาตยุา

มาตยุา

มาตยุา

มาตโร

มาตโร

มาตราหิ

มาตหิู

มาตราน�

มาตราหิ

มาตหิู

มาตราน�

มาตราสุ

มาตโร

มาตราภิ  

มาตภิู

มาตนู�

มาตราภิ  

มาตภิู

มาตนู�

มาตสูุ

	 	 ๏	 ธีต ุ (ธดิำ)		แจกเหมอืน		มาต.ุ

	 	 ๏	 ในอำลปนะ		ใช	้	อมมฺ,  อมมฺา		แทน
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มโนคณะ
  

 ศพัท ์ ๑๒  ศพัท ์ มี  มน  ศพัทเ์ป็นต้น  เรียก

ว่า  มโนคณะ		เพรำะเป็นหมูแ่หง่		มน		ศพัท	์	มวีธิี

แจกเหมอืน		มน		ศพัท	์	แต่วธิแีจกนัน้		กไ็มผ่ดิกบั

แบบ	 อ	 กำรนัต์ในปุ�ลิงค์และนปุ�สกลิงค์	 ที่กล่ำว															

ขำ้งตน้นกั	แปลกอยู ่ ๕  วิภตัติ  คือ  นา  กบั  สมฺา   

เป็น  อา,  ส  ทัง้  ๒  เป็น  โอ,  สมึฺ  เป็น  อิ,             

แล้ว  ลง  ส  อาคม  เป็น  สา  เป็น  โส  เป็น  สิ.  

 เอา  อ�  เป็น  โอ  ได้บา้ง		เหมอืนค�ำวำ่		อทำเน		

กุรเุต		มโน.		(ชโน		ชน)		ยอ่มท�ำ		ซ่ึงใจ		ในควำม-

ไมใ่ห.้		ยโส		ลทฺธำ		น		มชฺเชยฺย.		(ชน)		ไดแ้ลว้			

ซ่ึงยศ		ไมพ่งึเมำ		เป็นตน้.

	 อกีอยำ่งหน่ึง		เม่ือศพัทเ์หล่าน้ีเข้าสมาสแล้ว   

เอาสระท่ีสดุของตนเป็น  โอ  ได ้	 	 เหมอืนค�ำวำ่		

มโนคโณ		หมูแ่หง่มนะ,		อโยมย�		ของอนับุคคลท�ำ-

ดว้ยเหลก็,		เตโชธำตุ		ธำตุคอืไฟ,		สิโรรโุห		อวยัวะ-

ทีง่อกบนหวั		(ผม)		เป็นตน้.		
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	 ในศพัทเ์หลำ่น้ี		มน		เป็น		๒		ลงิค	์	คอื		ปุ�ลงิค ์

และนปุ�สกลงิค	์	นอกนัน้เป็นปุ�ลงิคอ์ยำ่งเดยีว.

ศัพท์ชื่ิอมโนคณะ

มน

เจต

เตช

วจ

ใจ

ใจ

เดช

วำจำ

อย

ตป

ปย

วย

เหลก็

ควำมรอ้น

น�้ำนม

วยั

อรุ

ตม

ยส

สิร

อก

มดื

ยศ

หวั

มน (ใจ) เป็น ๒ ลงิค์ ในปุลิํงค์ แจกอย่างนี ้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.
อำ.

มโน
มน�
มนสา 
มนโส
มนสา
มนโส
มนสิ
มน

มโน
มนำ
มเน
มเนหิ
มนำน�
มเนหิ
มนำน�
มเนสุ
มนำ

 

มเนภิ

มเนภิ



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          53

กมมฺ  (กรรม)  เป็นนปุสํกลงิค์  แจกอย่างนี ้:-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อา.

กมมฺ�

กมมฺ�

กมมฺนุา

กมมฺโุน

กมมฺนุา

กมมฺโุน

กมมฺนิ

กมมฺ

กมมฺานิ

กมมฺานิ

กมเฺมหิ

กมมฺาน�

กมเฺมหิ

กมมฺาน�

กมเฺมสุ

กมมฺานิ

กมเฺมภิ

กมเฺมภิ

ข้อควรจ�า :-   กมมฺ		จะแจกตำมแบบ		อ		กำรนัตใ์น

	 	 	 		นป�สุกลงิค	์	(กุล)		กไ็ด	้
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โค (โค)  สามัญ  ไม่นิยมว่า  ตัวผู้  หรือ  ตัวเมีย

แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ปญ.ฺ

ฉ.

ส.

อา.

โค

คาวํ

คาเวน

คาวสฺส

คาวสฺมา

คาวสฺส

คาวสฺมึ

คาว

คาวุํ

คาวมหฺา

คาวมหิฺ

คาวา

คาเว

คาโว

คาโว

โคหิ

คนุนฺํ

โคหิ

คนุนฺํ

โคสุ

คาโว

โคภิ

คาวานํ

โคภิ

คาวานํ

คาเวสุ

คาเวหิ

คาเวหิ

คาเวภิ

คาเวภิ

			๏	ในปุ�ลงิคใ์หแ้ปลง		โค		เป็น		โคณ (โคผู)้		แลว้

แจกตำมแบบ		ปริุส  (บรุษุ)		ในอติถลีงิค	์	เป็น		คาว	ี	

(แมโ่ค)		แจกตำมแบบ		นารี  (นาง).

		๏	ศพัทท์ัง้หลำย		๖		คอื		ปมุ  ชาย,  สา  หมา   

(ไม่นิยมว่าตวัผู,้  ตวัเมีย),  อทธฺา  กาลยืดยาว,  

มฆว  ช่ือพระอินทร,์  ยวุ  ชายหนุ่ม,  สข  เพ่ือน.  
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สังขยาคุณนาม

 ศพัทท่ี์เป็นเครื่องก�าหนดนับนามนาม	 	ชือ่		

สงัขยา.	 	 สงัขยำแบ่งเป็น	 ๒	 	 คอื	 	ปกติสงัขยา                 

อย่าง ๑  ปรูณสงัขยา  อย่าง ๑.

 ปกติสงัขยา		นบัโดยปกตเิป็นตน้วำ่		หน่ึง		สอง

สำม		สี	่	หำ้		ส�ำหรบันบันำมนำมใหรู้ว้ำ่มปีระมำณ

เทำ่ใด

 ปรูณสงัขยา	 	 ส�ำหรบันบันำมนำมทีเ่ตม็ในที่

นัน้ๆ		คอื		นบัเป็นชัน้ๆ		เป็นตน้วำ่		ทีห่น่ึง		ทีส่อง		

ทีส่ำม		ทีส่ ี	่	ทีห่ำ้		

	 ปกตสิงัขยำน้ี	 	 ในคมัภรีศ์พัทศำสตรท์ำ่นแบ่ง

เป็น		๒		พวก		คอื		ตัง้แต่		เอก		ถงึ		จตุ		จดัเป็น			

สพัพนำม		ตัง้แต่		ป�จฺ		ไป		เป็นคณุนำม.		สว่น														

ปรูณสงัขยำเป็นคณุนำมอยำ่งเดยีว.
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วิธีนับปกติสังขยา  อย่างนี้ :-

เอก

ติ

ป�ฺจ

สตฺต

นว

เอกำทส

เตรส

ป�ฺจทส,	ปณฺณรส

สตฺตรส

เอกนูวสีต,ิ	อนูวสี

เอกวสีติ

เตวสีติ

ป�ฺจวสีติ

สตฺตวสีติ

เอกนูตฺตสึ,	อนูตฺตสึ

เอกตฺตสึ

เตตฺตสึ

ป�ฺจตฺตสึ

๑

๓

๕

๗

๙

๑๑

๑๓

๑๕

๑๗

๑๙

๒๑

๒๓

๒๕

๒๗

๒๙

๓๑

๓๓

๓๕

ทฺวิ

จตุ

ฉ

อฏฺ�

ทส

ทฺวำทส,	พำรส

จตุทฺทส,	จทฺุทส

โสฬส

อฏฺ�ำรส

วสี,	วสีติ

ทฺวำวสีต,ิ	พำวสีติ

จตุวสีติ

ฉพฺพสีติ

อฏฺ�วสีติ

ตสึ,	ตสึติ

ทฺวตฺตสึ,	พตฺตสึ

จตุตฺตสึ

ฉตฺตสึ

๒		

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๑๔	

๑๖

๑๘	

๒๐

๒๒

๒๔

๒๖

๒๘

๓๐

๓๒

๓๔

๓๖
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สตฺตตฺตสึ

เอกนูจตฺตำฬสี,

อนูจตฺตำฬสี

เอกจตฺตำฬสี

เตจตฺตำฬสี

ป�ฺจจตฺตำฬสี

สตฺตจตฺตำฬสี

เอกนูป�ฺ�ำส,	

อนูป�ฺ�ำส		

สฏฺ�ี

อสตีิ

สต�

ทสสหสฺส�

ทสสตสหสฺส�

๓๗

๓๙

๔๑

๔๓

๔๕

๔๗

๔๙

๖๐

๘๐

รอ้ย

หมืน่

ลำ้น

อฏฺ�ตฺตสึ

จตฺตำฬสี,

ตำฬสี

เทฺวจตฺตำฬสี

จตุจตฺตำฬสี

ฉจตฺตำฬสี

อฏฺ�จตฺตำฬสี

ป�ฺ�ำส,

ปณฺณำส

สตฺตติ

นวตุิ

สหสฺส�

สตสหสฺส�,	ลกฺข�

โกฏิ

๓๘

๔๐

๔๒

๔๔

๔๖

๔๘		

๕๐

๗๐

๙๐

พนั

แสน	

โกฏิ

} }

}}
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   เอกสังขยา	 เ ป็น เอกวจนะอย่ำง เดียว .																								

เอกสพัพนาม  เป็นไดท้ัง้เอกวจนะ		และพหวุจนะ.

	 ตัง้แต่	 	ทวิฺ		จนถงึ		อฏฺ�ารส		เป็นพหวุจนะ

อยำ่งเดยีว		เป็น	๓	ลงิค.์

	 ตัง้แต่	 	 เอกนูวีสติ	 	 จนถงึ	 	อฏฺ�นวตุ	ิ 	 เป็น									

เอกวจนะ		อติถลีงิคอ์ยำ่งเดยีว		แมเ้ขำ้กบัศพัทท์ีเ่ป็น

พหวุจนะลงิคอ์ืน่		กค็งอยูอ่ยำ่งนัน้		ไมเ่ปลีย่นไปตำม.

สรุปสังขยา  (ให้ท่องจ�า)

(๑)  จดัปกติสงัขยาลงในนามศพัท	์	ดงัน้ี	:-

	 ตัง้แต่		เอก (๑)		ถงึ		จต ุ(๔)		เป็นสพัพนำม

	 ตัง้แต่		ป�จฺ (๕)		ถงึ		อฏฺ�นวติุ (๙๘)		เป็น

คณุนำม	

	 ตัง้แต่		เอกนูสต� (๙๙)		ขึน้ไป		เป็นนำมนำม

 ปรูณสงัขยาทัง้หมด  เป็นคณุนำม.
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(๒)  จดัปกติสงัขยาลงในลิงค	์	ดงัน้ี	:-

	 ตัง้แต่		เอก (๑)		ถงึ		อฏฺ�ารส (๑๘)		เป็นได	้	

๓	ลงิค์

	 ตัง้แต่		เอกนูวีสติ (๑๙) 	ถงึ		อฏฺ�นวติุ (๙๘)

เป็นอติถลีงิคอ์ยำ่งเดยีว

	 ตัง้แต่		เอกนูสต� (๙๙)		ขึน้ไป		เป็นนปุ�สกลงิค์

อยำ่งเดยีว		เฉพำะ		โกฏ ิ	(โกฏ)ิ		เป็นอติถลีงิค.์	

 ปรูณสงัขยาทัง้หมด  เป็น	๓	ลงิค์

(๓)  จดัปกติสงัขยาลงในวจนะ  ดงัน้ี :-

 เอกสงัขยา		เป็นเอกวจนะอยำ่งเดยีว		

 เอกสพัพนาม  เป็นได	้๒	วจนะ

	 ตัง้แต่		ทวิฺ (๒)		ถงึ		อฏฺ�ารส (๑๘)  

เป็นพหวุจนะอยำ่งเดยีว

	 ตัง้แต่		เอกนูวีสติ (๑๙)		ถงึ		อฏฺ�นวติุ (๙๘)		

เป็นเอกวจนะอยำ่งเดยีว	

 เอกนูสต� (๙๙)		ขึน้ไป		เป็นได	้๒	วจนะ	

 ปรูณสงัขยาทัง้หมด  เป็นเอกวจนะอยำ่งเดยีว
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วิธีแจกปกติสังขยา

เอก ศัพท์  แจกอย่างนี้ :-

ปุ� ลิงค์

เอก.

อิตถีลิงค์

เอก.

นปุ� สกลิงค์

เอก.

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�.ฺ

ฉ.

ส.

เอโก

เอก�

เอเกน

เอกสสฺ

เอกสมฺา,  เอกมหฺา

เอกสสฺ

เอกสมึฺ,  เอกมหิฺ

เอกา

เอก�

เอกาย

เอกาย

เอกาย

เอกาย

เอกาย

เอก�

เอก�

เอเกน

เอกสสฺ

เอกสมฺา,  เอกมหฺา

เอกสสฺ

เอกสมึฺ,   เอกมหิฺ

เอกศพัทน้ี์		ถำ้เป็นสงัขยำแจกอยำ่งน้ี,		ถำ้เป็น

สพัพนำมแจกไดท้ัง้	 ๒	 วจนะ	 	 เหมอืน	 	 ย	 ศพัท	์												

แปลกกนัเฉพำะอติถลีงิค	์	เอก. จ. ฉ.  เป็น		เอกิสสฺา  

ส. เอกิสสฺ�		เทำ่นัน้	
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ทวฺ ิ(๒)  อุภ (ทัง้สอง)  ทัง้ ๓ ลิงค์  แจกอย่างนี ้:-

พห.ุ พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

เทวฺ

เทวฺ

ทวีฺหิ

ทวิฺนฺน�

ทวีฺหิ

ทวิฺนฺน�

ทวีฺสุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อโุภ

อโุภ

อโุภหิ

อภิุนฺน�

อโุภหิ

อภิุนฺน�

อโุภสุ

ติ ศัพท์ (๓)  ทั้ง ๓ ลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

ปุ� ลิงค์
พห.ุ

อิตถีลิงค์
พห.ุ

นปุ� สกลิงค์
พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

ตโย

ตโย  

ตีหิ

ติณฺณ�   ติณฺณนฺน�

ตีหิ

ติณฺณ�   ติณฺณนฺน�

ตีสุ

ติสโฺส

ติสโฺส

ตีหิ

ติสสฺนฺน�

ตีหิ

ติสสฺนฺน�

ตีสุ

ตีณิ

ตีณิ

ตีหิ

ติณฺณ�   ติณฺณนฺน�

ตีหิ

ติณฺณ�   ติณฺณนฺน�

ตีสุ
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จตุ ศัพท์ (๔)  ทั้ง ๓ ลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

ปุ� ลิงค์

พห.ุ

อิตถีลิงค์

พห.ุ

นปุ� สกลิงค์

พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

จตตฺาโร   จตโุร
จตตฺาโร   จตโุร
จตหิู
จตนฺุน�
จตหิู
จตนฺุน�
จตสูุ

จตสโฺส
จตสโฺส
จตหิู
จตสสฺนฺน�
จตหิู
จตสสฺนฺน�
จตสูุ

จตตฺาริ
จตตฺาริ
จตหิู
จตนฺุน�
จตหิู
จตนฺุน�
จตสูุ

ปญจ ศัพท์ (๕)  ทั้ง ๓ ลิงค์  แจกอย่างนี้ :- 

พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

ป�ฺจ
ป�ฺจ
ป�ฺจหิ
ป�ฺจนฺน�
ป�ฺจหิ
ป�ฺจนฺน�
ป�ฺจสุ

 ตัง้แต่		ฉ (๖)		ถงึ		อฏฺ�ารส (๑๘)		แจกอยำ่งน้ี.
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เอกูนวีส (๑๙)  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก.

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

เอกนูวีส�

เอกนูวีส�

เอกนูวีสาย

เอกนูวีสาย

เอกนูวีสาย

เอกนูวีสาย

เอกนูวีสาย

ตัง้แต่		วีส (๒๐)	 ถึง  ป��ฺาส	(๕๐)		แจกอยำ่งน้ี

ตัง้แต่		เอกนูวีสติ (๑๙)		ถงึ		อฏฺ�ตตึฺสติ (๓๘)	

และตัง้แต่		เอกนูสตตฺติ (๖๙)		ถงึ		อฏฺ�นวติุ (๙๘)

แจกตำมแบบ		อ	ิ	กำรนัต	์	ในอติถลีงิค	์	(รตติฺ)

ตัง้แต่		เอกนูสฏฺ�	ี (๕๙)		ถงึ		อฏฺ�สฏฺ� ี(๖๘)

แจกตำมแบบ		อ	ี	กำรนัต	์	ในอติถลีงิค	์	(นารี).
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ปูรณสังขยา  ทั้ง ๓ ลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

ปุ� ลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุ� สกลิงค์ ค�าแปล

ป�โม
ทุตโิย
ตตโิย
จตุตฺโถ
ป�ฺจโม
ฉฏฺโ�
สตฺตโม
อฏฺ�โม
นวโม
ทสโม
เอกำทสโม
ทฺวำทสโม,
พำรสโม
เตรสโม
จตุทฺทสโม
ปณฺณรสโม		
โสฬสโม
สตฺตรสโม
อฏฺ�ำรสโม
เอกนูวสีตโิม
วสีตโิม

ป�มำ
ทุตยิำ
ตตยิำ
จตุตฺถี-จตุตฺถำ
ป�ฺจมี-ป�ฺจมำ
ฉฏฺ�ี-ฉฏฺ�ำ
สตฺตมี-สตฺตมำ
อฏฺ�มี-อฏฺ�มำ
นวมี-นวมำ
ทสมี-ทสมำ
เอกำทสี-เอกำทสึ
ทฺวำทส,ี
พำรสี
เตรสี
จตุทฺทสี-จตุทฺทสึ
ปณฺณรสี-ปณฺณรสึ
โสฬสี
สตฺตรสี
อฏฺ�ำรสี
เอกูนวสีตมิำ
วสีตมิำ

ป�ม�
ทุตยิ�
ตตยิ�
จตุตฺถ�
ป�ฺจม�
ฉฏฺ��
สตฺตม�
อฏฺ�ม�
นวม�
ทสม�
เอกำทสม�
ทฺวำทสม�,
พำรสม�
เตรสม�
จตุทฺทสม�
ปณฺณรสม�
โสฬสม�
สตฺตรสม�			
อฏฺ�ำรสม�
เอกูนวสีตมิ�
วสีตมิ�		

ที	่	๑
ที	่	๒
ที	่	๓
ที	่	๔
ที	่	๕
ที	่	๖
ที	่	๗
ที	่	๘
ที	่	๙
ที	่	๑๐
ที	่	๑๑

ที	่	๑๒

ที	่	๑๓
ที	่	๑๔
ที	่	๑๕
ที	่	๑๖
ที	่	๑๗
ที	่	๑๘
ที	่	๑๙
ที	่	๒๐

} }}
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สัพพนาม

สพัพนำมนัน้		แบง่เป็น		๒		คอื

ปริุสสพัพนาม  ๑  วิเสสนสพัพนาม  ๑.

ปุริสสัพพนาม

	 ปุรสิสพัพนำมเป็นศพัท์ส�ำหรบัใชแ้ทนชื่อคน

และสิง่ของทีอ่อกชือ่มำแลว้ขำ้งตน้	 	 เพือ่จะไมใ่หเ้ป็น	

กำรซ�ำ้ซำก		นบัตำมบุรษุทีท่ำ่นจดัไวใ้นอำขยำต		เป็น	

๓		คอื		ต ศพัท ์๑  ตมุหฺ ศพัท ์๑  อมหฺ ศพัท ์๑.  

 ต ศพัท ์ท่ี ๑  นัน้		เป็นประถมบุรษุ		บุรษุที	่๑	

ส�ำหรบัออกชือ่คนและสิง่ของ		ทีผู่พ้ดูออกชือ่ถงึ

 ตมุหฺ ศพัท ์ท่ี ๒  นัน้		เป็นมธัยมบุรษุ		บุรษุที	่๒	

ส�ำหรบัออกชือ่คนทีพ่ดูกบัเรำ

 อมหฺ ศพัท ์ท่ี  ๓  นัน้		เป็นอุตตมบุรษุ		บุรษุที	่๓	

ส�ำหรบัใชอ้อกชือ่ผูพ้ดูเอง
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วิเสสนสัพพนาม

	 วเิสสนสพัพนำมนัน้		คลำ้ยๆ		กบัคณุนำม		แต่มี

วธิแีจกไมเ่หมอืนคณุนำม		แบง่เป็น		๒		คอื		อนิยม ๑ 

นิยม ๑. 

 ศพัทเ์หลำ่น้ี		คอื		ย,  อ��ฺ,  อ��ฺตร,  อ��ฺตม,  

ปร,  อปร,  กตร,  กตม,  เอก,  เอกจจฺ,  อภุย,  สพพฺ,  

กึ  เป็น  อนิยม. 

 ต,  เอต,  อิม,  อม	ุ	เป็น		นิยม.   

 วเิสสนสพัพนำม		๒		อยำ่งน้ี		เป็นไดท้ัง้		๓		ลงิค ์ 

 ในสพัพนามทัง้ปวงไม่มีอาลปนะ.
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วิธีแจกปุริสสัพพนาม

ต ศัพท์  ในปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

โส
ต�  น�
เตน
ตสสฺ    อสสฺ
ตสมฺา  อสมฺา  ตมหฺา
ตสสฺ    อสสฺ
ตสมึฺ    อสมึฺ   ตมหิฺ

เต
เต  เน
เตหิ
เตส�  เตสาน�  เนส�  เนสาน�
เตหิ
เตส�  เตสาน�  เนส�  เนสาน�  
เตส ุ 

ต ศัพท์  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

สา  
ต�  น�
ตาย
ตสสฺา   อสสฺา   ติสสฺา   ติสสฺาย
ตาย
ตสสฺา   อสสฺา   ติสสฺา   ติสสฺาย
ตาย�     ตสสฺ�     อสสฺ�     ติสสฺ�

ตา
ตา
ตาหิ
ตาส�    ตาสาน�
ตาหิ
ตาส�    ตาสาน�
ตาสุ
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ต ศัพท์  ในนปุํสกลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

ต�

ต�  น�

เตน

ตสสฺ    อสสฺ

ตสมฺา  อสมฺา  ตมหฺา

ตสสฺ    อสสฺ

ตสมึฺ    อสมึฺ   ตมหิฺ

ตานิ

ตานิ

เตหิ

เตส�  เตสาน�  เนส�  เนสาน�

เตหิ

เตส�  เตสาน�  เนส�  เนสาน�

เตส ุ 

ข้อควรจ�า :-		ต	 ศพัท์	 	 เป็นได้ทัง้ปุรสิสพัพนำมและ											

วเิสสนสพัพนำม	ถำ้เรยีงไวต้วัเดยีว	แปลวำ่		

เขำ,	 	มนั	 	 เป็นตน้	 	 เป็นปริุสสพัพนาม                

ถำ้เรยีงนำมนำม		หรอื		ตุมฺห,		อมฺห		ศพัท์

ไวด้ว้ย		แปลวำ่		“นัน้”		เป็นวิเสสนสพัพ- 

นาม.
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ตุมฺห (ท่าน)  ทั้งปํุลิงค์  และอิตถีลิงค์ 

แจกอย่างเดียวกัน อย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

ตวฺ�
ต�
ตยา
ตยุหฺ�
ตยา
ตยุหฺ�
ตยิ

ตวุ�
ตวฺ�
ตวฺยา
ตมุหฺ�

ตมุหฺ�
ตวฺยิ  

ตวุ�
เต
ตว

ตว

เต

เต

ตมุเฺห
ตมุเฺห
ตมุเฺหหิ
ตมุหฺาก�
ตมุเฺหหิ
ตมุหฺาก�
ตมุเฺหสุ

โว
โว
โว
โว

โว

อมฺห (เรา)  ทั้งปํุลิงค์  และอิตถีลิงค์ 

แจกอย่างเดียวกัน อย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ 

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�.ฺ
ฉ.
ส.

อห�
ม�
มยา
มยหฺ�
มยา
มยหฺ�
มยิ

มม�
เม
อมหฺ�  มม  มม�  เม

อมหฺ�  มม  มม�  เม

มย�         โน 
อมเฺห     โน
อมเฺหหิ   โน
อมหฺาก�  อสมฺาก�    
อมเฺหหิ
อมหฺาก�  อสมฺาก�  
อมเฺหสุ

โน

โน
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วิธีแจกวิเสสนสัพพนาม  (อนิยม)

ย ศัพท์ (ใด)  ในปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

โย

ย�

เยน

ยสสฺ

ยสมฺา

ยสสฺ

ยสมึฺ

ยมหฺา

ยมหิฺ

เย

เย

เยหิ

เยส�

เยหิ

เยส�

เยสุ

เยสาน�

เยสาน�
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ย ศัพท์ (ใด)  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

ยา
ย�
ยาย
ยสสฺา
ยาย
ยสสฺา
ยสสฺ�

ยา
ยา
ยาหิ
ยาส�
ยาหิ
ยาส�
ยาสุ

ยาสาน�

ยาสาน�

ย ศัพท์ (ใด)  ในนปุํสกลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

ย�
ย�
เยน
ยสสฺ
ยสมฺา
ยสสฺ
ยสมึฺ

ยมหฺา

ยมหิฺ

ยานิ
ยานิ
เยหิ
เยส�
เยหิ
เยส�
เยสุ

เยสาน�

เยสาน�



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์72

ศัพท์เหล่านี้  แจกเหมือน  ย ศัพท์

อ�ฺ�

อ�ฺ�ตร

อ�ฺ�ตม

ปร

อปร

กตร

อืน่

คนใดคนหน่ึง

คนใดคนหน่ึง

อืน่

อืน่อกี

คนไหน

กตม

เอก

เอกจฺจ

อุภย

สพฺพ

อติร

คนไหน

คนหน่ึง,	พวกหน่ึง

บำงคน,	บำงพวก

ทัง้สอง

ทัง้ปวง

นอกน้ี

กึ ศัพท์  มีหลักดังนี้

	 (๑)	 	กำรแจก		ก	ึศพัทใ์หแ้ปลง		ก	ึ 	 เป็น		ก		

แล้วแจกแบบ	 	 ย	 ศพัท์	 	 ทัง้	 ๓	 ลิงค์	 	 ยกเว้น																	

นป� ุสกลิงค์  ปฐมาวิภตัติ  และทุติยาวิภตัติ                 

เอกวจนะ  มีรปูเป็น  ก ึ	 	 แปลเป็นนำมนำมบำ้ง															

วเิสสนะบำ้ง		ในป�ลุงิค	์	และอติถลีงิค	์	แปลวำ่		ใคร,		

คนไหน		ในนป�สุกลงิค	์	แปลวำ่		อะไร

	 (๒)		ถำ้ม	ี	จ	ิ	ต่อทำ้ย		แปลวำ่		น้อย,  บางคน,  

บางส่ิง		หรอืเป็นค�ำใหว้ำ่ซ�้ำกนัสองหน		เชน่		โกจิ  
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ชำยบำงคน		หรอืใครๆ		กาจิ  อิตถฺี	 	หญงิบำงคน		

หรอืหญงิไรๆ		กิ�จิฺ  วตถฺ ุ		วตัถุน้อยหน่ึง		หรอืวตัถุ

บำงสิง่	 	 ถ้ำเป็นพหุวจนะ	 	 แปลว่ำ	 	 บางพวก,                     

บางเหล่า  เชน่	 	 เกจิ  ชนา	 	 ชน	ท.	 	 บำงพวก,																	

กาจิ  อิตถีฺ	 	 	หญงิ	ท.	 	บำงพวก		กานิจิ  กลุาน ิ		

ตระกลู	ท.		บำงเหลำ่	

	 (๓)		ถำ้ม	ี	ย	 	น�ำหน้ำ		จิ	 	 ต่อทำ้ย		แปลวำ่											

คนใดคนหน่ึง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  อย่างใดอย่างหน่ึง 

เป็นตน้		ถำ้เป็นพหวุจนะ		แปลวำ่		พวกใดพวกหน่ึง,  

เหล่าใดเหล่าหน่ึง 

	 (๔)		ก	ึศพัท	์	เป็นนำมศพัทก์ม็	ี	เป็นนิบำตกม็	ี	

ในทีน้ี่หมำยเอำ		กึ	ศพัท	์	ทีเ่ป็นนำมศพัท	์	แจกดว้ย

วภิตัตทิัง้	๗		ได้
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วิธีแจกวิเสสนสัพพนาม  (นิยม)

เอต ศัพท์ (นั่น)  ในปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�ฺ.
ฉ.
ส.

เอโส
เอต�  
เอเตน
เอตสสฺ
เอตสมฺา  
เอตสสฺ
เอตสมึฺ

เอน�

เอตมหฺา

เอตมหิฺ

เอเต
เอเต
เอเตหิ
เอเตส�
เอเตหิ
เอเตส�
เอเตสุ

เอเตสาน�

เอเตสาน�

เอต ศัพท์ (นั่น)  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.
ท.ุ
ต.
จ.
ป�.ฺ
ฉ.
ส.

เอสา
เอต�
เอตาย
เอตสสฺา
เอตาย
เอตสสฺา
เอตสสฺ�

เอน�

เอติสสฺา   เอติสสฺาย

เอติสสฺา   เอติสสฺาย
เอติสสฺ�

เอตา
เอตา
เอตาหิ
เอตาส�   เอตาสาน�
เอตาหิ
เอตาส�   เอตาสาน�
เอตาสุ
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เอต ศพัท์ (นัน่)  ในนปํุสกลงิค์  แจกอย่างนี ้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

เอต�

เอต�

เอเตน

เอตสสฺ

เอตสมฺา

เอตสสฺ

เอตสมึฺ

เอน�

เอตมหฺา

เอตมหิฺ

เอตานิ

เอตานิ

เอเตหิ

เอเตส�

เอเตหิ

เอเตส�

เอเตสุ

เอเตสาน�

เอเตสาน�

อิม ศัพท์ (นี้)  ในปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อย�

อิม�

อิมินา

อิมสสฺ

อิมสมฺา

อิมสสฺ

อิมสมึฺ

อเนน

อสสฺ

อิมมหฺา

อสสฺ

อิมมหิฺ

อสมฺา

อสมึฺ

อิเม

อิเม  

อิเมหิ

อิเมส�

อิเมหิ

อิเมส�

อิเมสุ

อิเมสาน�

อิเมสาน�
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อิม ศัพท์ (นี้)  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อย�

อิม�

อิมาย

อิมิสสฺา   อิมิสสฺาย   อสสฺา

อิมาย

อิมิสสฺา   อิมิสสฺาย   อสสฺา

อิมิสสฺ�     อสสฺ�

อิมา

อิมา 

อิมาหิ

อิมาส�   อิมาสาน�

อิมาหิ 

อิมาส�   อิมาสาน�

อิมาสุ

อิม ศัพท์ (นี้)  ในนปุํสกลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อิท�

อิท�           อิม�

อิมินา      อเนน

อิมสสฺ      อสสฺ

อิมสมฺา   อิมมหฺา   อสมฺา

อิมสสฺ     อสสฺ

อิมสมึฺ     อิมมหิฺ     อสมึฺ

อิมานิ

อิมานิ

อิเมหิ

อิเมส�   อิเมสาน�

อิเมหิ

อิเมส�   อิเมสาน�

อิเมสุ
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อมุ ศัพท์ (โน้น)  ในปุํลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อมุ

อมุ �

อมนุา

อมสุสฺ     อมโุน

อมสุมฺา   อมมุหฺา

อมสุสฺ     อมโุน

อมสุมึฺ     อมมุหิฺ

อมู

อม ู

อมหิู

อมสู�     อมสูาน�

อมหิู

อมสู�     อมสูาน�

อมสูุ

อมุ ศัพท์ (โน้น)  ในอิตถีลิงค์  แจกอย่างนี้ :-

เอก. พห.ุ

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อมุ

อมุ �

อมยุา

อมสุสฺา

อมยุา

อมสุสฺา

อมสุสฺ�

อมู

อม ู

อมหิู

อมสู�     อมสูาน�

อมหิู  

อมสู�     อมสูาน�

อมสูุ
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อม ุศพัท์ (โน้น)  ในนปุสํกลงิค์  แจกอย่างนี ้:-

เอก. พห.ุ 

ป.

ท.ุ

ต.

จ.

ป�ฺ.

ฉ.

ส.

อท�ุ

อท�ุ

อมนุา

อมสุสฺ        อมโุน

อมสุมฺา      อมมุหฺา

อมสุสฺ        อมโุน

อมสุมึฺ        อมมุหิฺ

อมนิู

อมนิู

อมหิู

อมสู�       อมสูาน�

อมหิู

อมสู�       อมสูาน�

อมสูุ

อม	ุศพัท	์	แปลงเป็น		อส	ุ	ไดบ้ำ้ง		ทัง้		อม	ุ	และ		

อส	ุ	ม	ี	ก		ต่อทำ้ยเป็น		อมกุ,  อสกุ		แจกตำมแบบ		

ย		ศพัท	์	ทัง้		๓		ลงิค	์	มใีชม้ำก.



ฝูงชนก�าเนิดคล้าย	 	 คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ	 	 แผกบ้าง

ความรู้อาจเรียนทัน		 	 กันหมด

ยกแต่ช่ัวดี	กระด้าง		 	 อ่อนแก้		ฤาไหว

ความรู้คู่เปรียบด้วย	 	 ก�าลังกาย	เฮย

สุจริตคือเกราะบัง	 	 	 ศาสตร์พร้อง

ปัญญาประดุจดัง	 	 	 อาวุธ

กุมสติต่างโล่ป้อง	 	 	 อาจแกล้ว		กลางสนาม

	 	 	 	 						 	พระราชนิพนธ์
	 	 	 	 	 		รัชกาลที่	๕



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์80

อัพยยศัพท์

	 ศพัทจ์�ำพวกหน่ึงจะแจกดว้ยวภิตัตทิัง้		๗		แปลง

รปูไปต่ำงๆ		เหมอืนนำมศพัทท์ัง้		๓		ไมไ่ด	้	คงรปู

อยูเ่ป็นอยำ่งเดยีว		เรยีกวำ่		อพัยยศพัท์		ม	ี	๓		ประเภท		

คอื		อปุสคั  ๑  นิบาต  ๑  ปัจจยั  ๑.

อุปสัค

 อปุสคันัน้		ส�ำหรบัใชน้�ำหน้ำนำมและกริยิำให้

วเิศษขึน้		เมือ่น�ำหน้ำนำม		มอีำกำรคลำ้ยคณุศพัท	์	

เมือ่น�ำหน้ำกริยิำ		มอีำกำรคลำ้ยกริยิำวเิสสนะ.
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อุปสัค  ๒๐  ตัว

อติ
อนุ

อปิ หรอื	ปิ

อว หรอื	โอ
อุ
ทุ
นิ
ปฏิ

ปริ
ส�

ยิง่,	เกนิ,	ลว่ง
น้อย,	ภำยหลงั,	
ตำม
ใกล,้	บน

ลง
ขึน้,	นอก
ชัว่,	ยำก
ไมม่,ี	ออก
เฉพำะ,	ตอบ,	
ทวน,	กลบั
รอบ
พรอ้ม,	กบั,	ดี

อธิ
อป

อภิ

อา
อปุ
นิ
ป
ปรา

วิ
สุ

ยิง่,	ใหญ่,	ทบั																
ปรำศ,	หลกี

ยิง่, ใหญ่,	จ�ำเพำะ,	
ขำ้งหน้ำ
ทัว่,	ยิง่,	กลบัควำม
เขำ้ไป,	ใกล,้	มัน่
เขำ้,	ลง
ทัว่,	ขำ้งหน้ำ,	ก่อน,	ออก
กลบัควำม	
(ท�ำใหต้รงกนัขำ้ม)
วเิศษ,	แจง้,	ต่ำง
ด,ี	งำม,	งำ่ย.

นิบาต

 นิบาตนัน้	 	 ส�ำหรบัลงในระหวำ่งนำมศพัทบ์ำ้ง		

กริยิำศพัทบ์ำ้ง		บอกอำลปนะ		กำล		ที	่	ปรจิเฉท		อุปไมย		

ปฏเิสธ		ควำมไดย้นิเลำ่ลอื		ควำมปรกิปั		ควำมถำม		

ควำมรบั		ควำมเตอืน		เป็นตน้	
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นิบาตบอกอาลปนะ

ยคเฺฆ

ภเณ

อาวโุส

เห

สรวมชพี,	ขอเดชะ

แน่ะพนำย

ดกู่อนทำ่นผูม้อีำยุ

เฮย้

ภนฺเต,	ภทนฺเต 

อมโฺภ

เร, อเร

เช

ขำ้แต่ทำ่นผูเ้จรญิ

แน่ะทำ่นผูเ้จรญิ	

เวย้,	โวย้

แน่ะแม,่	แน่ะสำวใช้

นิบาตบอกกาล 

อถ
ทิวา
สเุว
เสวฺ
อายตึ

ครัง้นัน้
วนั
ในวนั
วนัพรุง่
ต่อไป	

ปาโต
สาย�
หิยโฺย
สมปฺติ

เชำ้
เยน็
วนัวำน	
บดัเดีย๋วน้ี	

นิบาตบอกที่

อทุธฺ�
อนฺตรา
ติโร
พหิทธฺา
อโธ
โอร�
หรุ�
ปรมมฺขุา

เบือ้งบน
ระหวำ่ง
ภำยนอก
ภำยนอก
เบือ้งต�่ำ
ฝ�่่งใน
โลกอืน่
ลบัหลงั

อปุริ
อนฺโต
พหิ
พหิรา
เหฏฺ�า
ปาร�
สมมฺขุา
รโห

เบือ้งบน
ภำยใน
ภำยนอก
ภำยนอก
ภำยใต้
ฝ�่งนอก
ต่อหน้ำ
ทีล่บั
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นิบาตบอกปริจเฉท 

กีว

ยาว

ตาว

ยาวเทว

ตาวเทว

เพยีงไร

เพยีงใด

เพยีงนัน้

เพยีงใดนัน่เทยีว

เพยีงนัน้นัน่เทยีว

ยาวตา

ตาวตา

กิตตฺาวตา

เอตตฺาวตา

สมนฺตา

มปีระมำณเพยีงใด

มปีระมำณเพยีงนัน้

มปีระมำณเทำ่ใด

มปีระมำณเทำ่นัน้

รอบคอบ,	โดยรอบ

นิบาตบอกอุปมาอุปไมย

วิย
ยถา
ตถา

รำวกะ
ฉนัใด
ฉนันัน้

อิว
เสยยฺถา
เอว�

เพยีงดงั	
ฉนัใด
ฉนันัน้	

นิบาตบอกประการ

เอว�
กถ�

ดว้ยประกำรนัน้
ดว้ยประกำรไร	

ตถา ดว้ยประกำรนัน้	
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นิบาตบอกปฏิเสธ 

น
มา
เอว
อล�

ไม่
อยำ่	
นัน่เทยีว
พอ,	อยำ่เลย

โน
ว
วินา

ไม่
เทยีว
เวน้

นิบาตบอกความได้ยินคําเล่าลือ

กิร ไดย้นิวำ่ ขลุ ไดย้นิวำ่ สทุ� ไดย้นิวำ่

นิบาตบอกปริกัป

เจ
สเจ
อปเฺปว นาม

หำกวำ่
ถำ้วำ่
ชือ่แมไ้ฉน

ยทิ
อถ
ยนฺนูน

ผวิำ่
ถำ้วำ่	
กระไรหนอ

นิบาตบอกความถาม

กึ

กจจิฺ

นนุ

อาทู

หรอื,	อะไร

แลหรอื

มใิชห่รอื	

หรอืวำ่

กถ�

นุ

อทุาหุ

เสยยฺถีท�

อยำ่งไร

หนอ

หรอืวำ่	

อยำ่งไรน้ี	
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นิบาตบอกความรับ

อาม เออ อามนฺตา เออ	

นิบาตบอกความเตือน

อิงฺฆ

ตคฆฺ

เชญิเถดิ

เอำเถดิ

หนฺท เอำเถดิ

นิบาตสําหรับผูกศัพท์และประโยค

มีอรรถเป็นอเนก

จ

วา

หิ

ตุ

ดว้ย,	อน่ึง,	ก,็	จรงิอยู่

หรอื,	บำ้ง

ก,็	จรงิอยู,่	เพรำะวำ่

สว่นวำ่,	ก็

ปน

อปิ

อปิจ

อถวา

สว่นวำ่,	ก็

แม,้	บำ้ง

เออก,็	อกีอยำ่งหน่ึง

อกีอยำ่งหน่ึง

นิบาตสักว่าเป็นเครื่องทําบทให้เต็ม

นุ
เว
โข
หเว

หนอ
เวย้
แล
เวย้

สุ
โว
วต

สิ
โวย้
หนอ
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นิบาตมีเนื้อความต่างๆ

อ��ฺทตถฺุ
อโถ
อทธฺา

อวสสฺ�

อโห
อารา
นีจ�
นูน
นานา
ปจฉฺา 
ปฏฺ�าย
ปภติู
ปนุ
ปนุปปฺนุ�
ภิยโฺย
ภิยโฺยโส

โดยแท้
อน่ึง
แน่แท้

แน่แท้

โอ
ไกล
ต�่ำ
แน่
ต่ำงๆ
ภำยหลงั
จ�ำเดมิ
จ�ำเดมิ
อกี
บอ่ยๆ
ยิง่
โดยยิง่

อาวี
อจุจฺ�
อิติ

กิ�จฺาปิ

กวฺจิ
มิจฉฺา
มธุา
มสุา
สกึ
สตกขฺตตฺ�ุ
สทธึฺ
สณิก�
สย�
สห
สาม�

แจง้
สงู
เพรำะเหตุนัน้,	วำ่...ดงัน้ี,	
ดว้ยประกำรน้ี,	ชือ่
แมห้น่อยหน่ึง,	
แมโ้ดยแท้
บำ้ง
ผดิ
เปลำ่
เทจ็
ครำวเดยีว
รอ้ยครัง้
พรอ้ม,	กบั
คอ่ยๆ
เอง
กบั
เอง

หมายเหต	ุ:		นิบำตบำงตวัใชเ้ป็นคณุนำมแจกได	้๓	ลงิค์

	 	 	 				เชน่		อจุจฺ,  นีจ		เป็นตน้
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ปัจจัย

 ปัจจยันัน้		ส�ำหรบัลงทำ้ยนำมศพัทเ์ป็นเครือ่งหมำย

วภิตัตบิำ้ง		ลงทำ้ยธำตุเป็นเครือ่งหมำยกริยิำบำ้ง		

 ปัจจยัท่ีลงท้ายนามศพัท์ และกิริยาศพัท์มี  

๑๗  ตวั  ดงัน้ี

 โต  ปัจจยั		เป็นเครือ่งหมำยตตยิำวภิตัต	ิ	แปลวำ่		

“โดย, ตาม, ข้าง, ทาง”	เป็นเครือ่งหมำยป�ญจมวีภิตัต	ิ

แปลวำ่	“แต่, จาก, กว่า, เหต,ุ เพราะ”	ดงัน้ี	:-

สพพฺโต

อ�ฺ�โต

อ��ฺตรโต

อิตรโต

เอกโต

อภุโต

ปรโต

ตโต

เอโต, อโต

อิโต

อปรโต

แต่	-	ทัง้ปวง

แต่	-	อื่น

แต่	-	อนัใดอนัหน่ึง

แต่	-	นอกน้ี

ขำ้งเดยีว

สองขำ้ง

ขำ้งอืน่

แต่	-	นัน้

แต่	-	นัน่	

แต่	-	น้ี

ขำ้งอืน่อกี

ปรุโต

ปจฉฺโต

ทกฺขิณโต

วามโต

อตุตฺรโต

อธรโต

ยโต

อมโุต

กตรโต

กโุต

ขำ้งหน้ำ

ขำ้งหลงั

ขำ้งขวำ

ขำ้งซำ้ย

ขำ้งเหนือ

ขำ้งลำ่ง

แต่	-	ใด

แต่	-	โน้น

แต่	-	อะไร

แต่	-	ไหน
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ปัจจัยทั้งหลาย  คือ  ตฺร  ตฺถ  ห  ธ  ธิ  หึ  หํ  

หิญจนํ  ว  เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ  แปล

ตามสัตตมี  ดังนี้ :-  

สพพฺตรฺ

สพพฺตถฺ

สพพฺธิ

อ�ฺ�ตรฺ

อ�ฺ�ตถฺ

ยตรฺ

ยตถฺ

ยหึ

ยห�

ตตรฺ

ตตถฺ

ตหึ

ตห�

อตรฺ

ใน	-	ทัง้ปวง

ใน	-	ทัง้ปวง

ใน	-	ทัง้ปวง

ใน	-	อืน่

ใน	-	อืน่

ใน	-	ใด

ใน	-	ใด

ใน	-	ใด

ใน	-	ใด

ใน	-	นัน้

ใน	-	นัน้

ใน	-	นัน้

ใน	-	นัน้

ใน	-	น้ี

อตถฺ

เอกตรฺ

เอกตถฺ

อภุยตรฺ

อภุยตถฺ

เอตถฺ

อิธ

อิห

กตุรฺ

กตถฺ

กหึุ

กห�

กหิุ�ฺจน�

กฺว

ใน	-	น้ี

ใน	-	เดยีว

ใน	-	เดยีว		

ใน	-	ทัง้สอง

ใน	-	ทัง้สอง

ใน	-	น้ี

ใน	-	น้ี		

ใน	-	น้ี

ใน	-	ไหน

ใน	-	ไหน					

ใน	-	ไหน

ใน	-	ไหน

ใน	-	ไหน

ใน	-	ไหน
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ปัจจัยทั้งหลาย  คือ  ทา  ทานิ  รหิ  ธุนา            

ทาจนํ  ชฺช  ชฺชุ  เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ  

ลงในกาล  ดังนี้ :-

สพพฺทา

สทา

เอกทา

ยทา

ตทา

กทา

กทาจิ

อิทานิ

เอตรหิ

กรหจิ

อธนุา

กทุาจน�

อชชฺ

สชชฺุ

ปรชชฺุ

อปรชชฺุ

ในกำลทัง้ปวง

ในกำลทกุเมือ่				

ในกำลหน่ึง,		บำงท	ี	

ในกำลใด,		เมือ่ใด				

ในกำลนัน้,		เมือ่นัน้		

ในกำลไร,		เมือ่ไร				

ในกำลไหน,		ในกำลบำงครำว		

ในกำลน้ี,		เดีย๋วน้ี

ในกำลน้ี,		เดีย๋วน้ี

ในกำลไหนๆ,		บำงครัง้

ในกำลน้ี,		เมือ่กี้

ในกำลไหน

ในวนัน้ี

ในวนัมอียู,่		วนัน้ี

ในวนัอื่น

ในวนัอื่นอกี
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ป�จจยัทีเ่ป็นกริยิำกติก	์	๕		ตวั		คอื		ตเว  ต� ุ ตนู  

ตวฺา  ตวฺาน		กบัทัง้ป�จจยัทีอ่ำเทศออกจำก		ตวฺา		เป็น		

อพัยยะ		แจกดว้ยวภิตัตไิมไ่ด	้	มอุีทำหรณ์		ดงัน้ี	:-

กาตเว

กาต�ุ

กาตนู

กตวฺา

กตวฺาน

เพือ่อนัท�ำ

ควำมท�ำ,		เพือ่อนัท�ำ

ท�ำแลว้

ท�ำแลว้

ท�ำแลว้

จบนามและอัพยยศัพท์ 
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อาขยาต

 ศพัทก์ล่าวกิริยา  คือ  ความท�า  เป็นต้นว่า  

ยืน  เดิน  นัง่  นอน  กิน  ด่ืม  ท�า  พดู  คิด  ช่ือว่า  

อาขยาต.	 	 ในอำขยำตนัน้ท่ำนประกอบ	 	 วิภตัติ    

กาล  บท  วจนะ  บรุษุ  ธาต ุ วาจก  ปัจจยั		เพือ่

เป็นเครือ่งหมำยเน้ือควำมใหช้ดัเจน

วิภัตติ

	 วภิตัตนิัน้		ทำ่นจ�ำแนกไวเ้พือ่เป็นเครือ่งหมำย

ใหรู้	้	กาล  บท  วจนะ  บรุษุ		จดัเป็น		๘		หมวด										

ในหมวดหน่ึงๆ		ม	ี	๑๒		วภิตัต	ิ	อยำ่งน้ี
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๑. วตฺตมานา

บอกปัจจุบันกาล  แปลว่า  -อยู่,  ย่อม-,  จะ-

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

ติ

สิ

มิ

พห.ุ

อนฺติ

ถ

ม

เอก.

เต

เส

เอ

พห.ุ

อนฺเต

วเฺห

มเฺห

ข้อควรจ�า :- แปลง		อนฺติ		เป็น		เร		เชน่		วจฺุจเร		บำ้ง,		

ใช	้	เต		แทน		ติ		เชน่		ชำยเต		บำ้ง,		ใช	้	

อนฺเต 	แทน		อนฺติ		เชน่		ปจฺุฉนฺเต		บำ้ง,		

ใช	้	เอ		แทน		มิ		เชน่		อจฺิเฉ		บำ้ง
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๒.  ปญฺจมี

 บอกความบังคับ  แปลว่า  จง- บอกความ             

หวงั  แปลว่า  -เถิด,  บอกความอ้อนวอน  แปลว่า            

ขอจง-

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

ตุ

หิ

มิ

พห.ุ

อนฺตุ

ถ

ม

เอก.

ต�

สสฺุ

เอ

พห.ุ

อนฺต�

วโฺห

อามหฺเส

ข้อควรจ�า :-	ใช	้	ต�		แทน		ตุ		เชน่		ชยต�		บำ้ง,	ลง		หิ  

ลบ		หิ		ได	้	เชน่		คจฺฉ		บำ้ง,		ใช	้	สสฺ ุ 

แทน		หิ	 	 เชน่		กรสฺส	ุ	บำ้ง,		หิ  มิ  ม              

ทฆีะทำ้ยธำตุ	ทัง้ปวง



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์94

๓.  สตฺตมี

 บอกความยอมตาม  แปลว่า  ควร-  บอก

ความกําหนด  แปลว่า  พึง-  บอกความรําพึง  

แปลว่า  พึง-

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

เอยยฺ

เอยยฺาสิ

เอยยฺามิ

พห.ุ

เอยยฺ�ุ

เอยยฺาถ

เอยยฺาม

เอก.

เอถ

เอโถ

เอยยฺ�

พห.ุ

เอร�

เอยยฺวโฺห

เอยยฺามเฺห

ข้อควรจ�า :- ลบ		ยยฺ		คงไวแ้ต่		เอ		เชน่		กเร		บำ้ง,		

ใช	้	เอถ		แทน		เอยยฺ		เชน่		ลเภถ		บำ้ง,	

แปลง	 	 เอยยฺ	 	 เป็น	 	อา	 	 เชน่	 	 กยริำ															

(ยริ	 ป�จจยั)	 บ้ำง,	 	 ใช้	 	 เอยฺย �	 	 แทน																	

เอยยฺามิ	 	 เชน่		ปจฺุเฉยฺย�	 	บำ้ง,		แปลง		

เอยยฺาม		เป็น		เอมุ		เชน่		ทกฺเขม	ุ	บำ้ง	
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๔.  ปโรกฺขา 

บอกอดีตกาลไม่มีกําหนด  แปลว่า  -แล้ว 

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

อ

เอ

อ�

พห.ุ

อุ

ตถฺ

มหฺ

เอก.

ตถฺ

ตโฺถ

อึ

พห.ุ

เร

วโฺห

มเฺห

ข้อควรจ�า :-	วภิตัตน้ีิมใีชเ้พยีง		อาห,  อาหุ

อาห	=	พฺร	ู	ธำตุในควำมกลำ่ว	+	อ		

ป�จจยั	+	อ ปโรกขาวิภตัติ	 	แปลง		พฺร	ู	

เป็น		อำห

อาห	ุ =	 พฺร	ู ธำตุ	 +	 อ	 ป�จจยั	 +	อ ุ        

ปโรกขาวิภตัติ		แปลง	พฺร	ู	เป็น		อำห

อาห�ส	ุ=	พฺร	ูธำตุ	+	อ	ป�จจยั	+	อ� ุ 

อชัชตัตนีวิภตัติ	 	แปลง	พฺร	ูเป็น		อำห		

แปลง		อ�ุ		เป็น		อ�สุ
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๕.  หิยตฺตนี

 บอกอดีตกาลตั้งแต่วานนี้  แปลว่า  -แล้ว 

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า  ได้ - แล้ว

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

อา

โอ

อ�

พห.ุ

อู

ตถฺ

มหฺ

เอก.

ตถฺ

เส

อึ

พห.ุ

ตถฺ�ุ

วหฺ�

มหฺเส

ข้อควรจ�า :- อา  วิภตัติ		รสัสะ		เป็น		อ		ในหมวดธำตุ

ทัง้ปวง		เชน่		อโวจ,		อวจ,		อทฺทส		เป็นตน้		

หรอืคง		อา วิภตัติ	 	 ไว	้ 	 เชน่	 	อทฺทสำ		

เป็นตน้
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๖.  อชฺชตฺตนี

 บอกอดีตกาลตั้งแต่วันนี้  แปลว่า  -แล้ว, 

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า  ได้ - แล้ว

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.
ป.
ม.
อุ.

เอก.
อี
โอ
อึ

พห.ุ
อ�ุ
ตถฺ
มหฺา

เอก.
อา
เส
อ�

พห.ุ
อู
วหฺ�
มเฺห

ข้อควรจ�า :-	วภิตัตหิมวดน้ีลง		อ,  อิ		และ	ส  อาคม
อี วิภตัต	ิ	เมือ่ประกอบกบัธำตุ		รสัสะ		เป็น		
อ	ิ	เชน่		กร	ิ	เป็นตน้		ลง		อ		และ		ส		อำคม		
เชน่		อกำส	ิ	เป็นตน้,		อ� ุวิภตัต	ิ	แปลงเป็น
อึส	ุ	เชน่		กรสึ	ุ	แปลงเป็น		อ�ส	ุ	ลง		ส	อำคม		
เชน่		อก�ส	ุ	อคม�ส	ุ	เป็นตน้,		โอ  มธัยม-
บรุษุ  เอกวจนะ		ใช	้	อี  วิภตัติ		แทน,		
ตถฺ  และ  มหฺา 	ลง		อ	ิ	อำคมทำ้ยธำตุ
เสมอ		เชน่		กรตฺิถ		กรมฺิหำ		เป็นตน้		เฉพาะ  
ลภ ฺธาตุ		แปลง		อ	ี	เป็น		ตฺถ		คอื		อลตถฺ  
แปลง		อ	ึ	เป็น		ตฺถ�		คอื		อลตถฺ�  ไดบ้ำ้ง
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๗.  ภวิสฺสนฺติ

บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบัน  แปลว่า  จัก-

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

สสฺติ

สสฺสิ

สสฺามิ

พห.ุ

สสฺนฺติ

สสฺถ

สสฺาม

เอก.

สสฺเต

สสฺเส

สสฺ�

พห.ุ

สสฺนฺเต

สสฺวเฺห

สสฺามเฺห

ข้อควรจ�า :- •	 ลง	 	 อิ  อาคม  ทำ้ยธำตุเสยีงสัน้ก่อน

	 	 	 	 ประกอบวภิตัตหิมวดน้ี		ใช	้	สสฺ�		แทน		

    สสฺามิ		เชน่		กรสฺิส�		ลภสฺิส�		เป็นตน้		

	 	 	 •	วภิตัตฝิ�ำยปรสัสบท	 ลบ	 	 สฺส	 	 เหลอื 

	 	 	 	 ไวเ้พยีง		ติ  อนฺติ  สิ  ถ  มิ  ม		ลงหลงั 

	 	 	 	 ธำตุ	๕	ตวั		คอื		วส ฺ ธาต ุ แปลงเป็น  

    วจฉฺ ๑,  วจ ฺ ธาต ุ แปลงเป็น  วกฺข ๑,  

    ลภ ฺ ธาต ุ แปลงเป็น  ลจฉฺ ๑,  ทิส ฺ ธาต ุ 

    แปลงเป็น  ทกขฺ ๑,  กร ฺ ธาต ุ แปลงเป็น  

    กาห ๑.
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๘.  กาลาติปตฺติ

 บอกอนาคตกาลแห่งอดตี  แปลว่า  จกั - แล้ว,  

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า  จักได้ - แล้ว

ปรสัสบท อตัตโนบท

ปรุสิ.

ป.

ม.

อุ.

เอก.

สสฺา

สเฺส

สสฺ�

	พห.ุ

สสฺ�สุ

สสฺถ

สสฺามหฺา

เอก.

สสฺถ

สสฺเส

สสฺ�

พห.ุ

สสึฺสุ

สสฺวเฺห

สสฺามหฺเส

ข้อควรจ�า :- ลง	 	 อิ	 อำคม	 	 ท้ำยธำตุเสยีงสัน้ก่อน

ประกอบวภิตัตหิมวดน้ี		สสฺา		รสัสะเสมอ		

เชน่		กรสฺิส,		อภวสฺิส		เป็นตน้
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อาคมในอาขยาต

	 ในอำขยำตมอีำคม		๕		ตวัคอื		อ  อิ  ส  ห  อ�		 

ลงในหมวดธำตุ		ดงัน้ี

 อ  อาคม		ลงหน้ำธำตุทีป่ระกอบวภิตัตหิมวด 

หิยตตฺนี  อชชฺตตฺนี  กาลาติปตติฺ 

 อิ  อาคม	 	 ลงหลงัธำตุและป�จจยัทีป่ระกอบ

วภิตัตหิมวด		อชชฺตตฺนี  ภวิสสฺนฺติ  กาลาติปตตฺิ

 ส  อาคม		ลงหลงัธำตุทีป่ระกอบวภิตัตหิมวด 

อชชฺตตฺนี

 ห  อาคม		ประจ�ำ		�ำ		ธำตุ		(แปลงเป็น		ตฏฺิ�)		

ใชล้งไดไ้มนิ่ยมวภิตัติ

 อ�  อาคม		ลงตน้ธำตุทีล่งในหมวด		รธฺุ		ธำตุ		

แลว้แปลงเป็นพยญัชนะทีส่ดุวรรคนัน้ๆ	
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กาล

	 ในอำขยำตแบ่งกำลที่เป็นประธำนได้	 ๓	 คอื													

กำลทีเ่กดิขึน้จ�ำเพำะหน้ำ	 	 เรยีกวำ่	 	 ปัจจบุนักาล ๑ 

กำลลว่งแลว้		เรยีกวำ่		อดีตกาล  ๑		กำลยงัไมม่ำถงึ		

เรยีกวำ่		อนาคตกาล  ๑.

	 กำลทัง้		๓		นัน้		แบง่ใหล้ะเอยีดออกอกีไดด้งัน้ี

 ปัจจบุนักาล		จดัเป็น		๓		คอื		ป�จจบุนัแท	้๑,		

ป�จจบุนัใกลอ้ดตี	๑,		ป�จจบุนัใกลอ้นำคต	๑.		

 อดีตกาล		จดัเป็น		๓		เหมอืนกนั		คอื		ลว่งแลว้-

ไมม่กี�ำหนด	๑,		ลว่งแลว้วำนน้ี	๑,		ลว่งแลว้วนัน้ี	๑.

 อนาคตกาล		จดัเป็น		๒		คอื		อนำคตของ-													

ป�จจบุนั	๑,		อนำคตของอดตี	๑.

 กาลทัง้หมดน้ี  ต้องหมายรู้ด้วยวิภัตติ                    

๘  หมวด  ท่ีกล่าวแล้ว
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๑. วตฺตมานา

บอกปัจจุบันกาล

๑.	 ปัจจบุนัแท้		แปลวำ่		อยู่

	 อุ.		ภกฺิข	ุ	ธมฺม�		เทเสติ.		ภกิษุ		แสดงอยู	่	ซึง่ธรรม.

๒.	 ปัจจบุนัใกล้อดีต		แปลวำ่		ย่อม

	 อุ.		กุโต		นุ		ตฺว�		อาคจฉฺสิ.		ทำ่น		ย่อมมา  

	 แต่ทีไ่หนหนอ.

๓.	 ปัจจบุนัใกล้อนาคต		แปลวำ่		จะ

	 อุ.		ก	ึ	กโรมิ.		(ขำ้)		จะท�า		ซึง่อะไร.

๒. ปญฺจมี

บอกความบังคับ, ความหวัง, และความอ้อนวอน

๑.	 บอกความบงัคบั		แปลวำ่		จง

	 อุ.		เอว�		วเทหิ.		(เจำ้)		จงว่า		อยำ่งน้ี.

๒.	 บอกความหวงั		แปลวำ่		เถิด

	 อุ.		สพฺเพ		สตฺตำ		อเวรำ		โหนฺต.ุ

	 สตัว	์ท.		ทัง้ปวง		เป็นผูม้เีวรหำมไิด้เถิด.
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๓.	 บอกความอ้อนวอน		แปลวำ่		ขอ - จง

	 อุ.		ปพพฺาเชถ		ม�		ภนฺเต.		ขำ้แต่ทำ่นผูเ้จรญิ

 ขอ  (ทำ่น	ท.)  จงยงัขำ้พเจำ้ใหบ้วช.

๓. สตฺตมี

บอกความยอมตาม,  ความกําหนด  

และความรําพึง 

๑.	 บอกความยอมตาม		แปลวำ่		ควร		อุ.		ภเชถ  

	 ปรุสิตฺุตเม.		(ชน)		ควรคบ		ซึง่บุรษุสงูสดุ	ท.

๒.	 บอกความก�าหนด 	แปลวำ่		พึง		อุ.		ป�ฺุ��ฺเจ		

	 ปรุโิส		กยิรา.		ถำ้วำ่		บุรษุ		พึงท�า		ซึง่บุญไซร.้

๓.	 บอกความร�าพึง		แปลวำ่		พึง		อุ.		ยนฺนูนำห�

 ปพพฺเชยยฺ�.		ไฉนหนอ		เรำ		พึงบวช.

๔. ปโรกฺขา

บอกอดีตกาล  ไม่มีกําหนด  แปลว่า  - แล้ว

	 อุ.		เตนา - ห		ภควำ.		ดว้ยเหตุนัน้		พระผูม้พีระภำค		

ตรสัแล้ว		(อยำ่งน้ี).		เตนา - ห	ุ	โปรำณำ.		ดว้ยเหตุนัน้

อำจำรยม์ใีนปำงก่อน	ท.		กล่าวแล้ว.
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๕. หิยตฺตนี

บอกอดีตกาล  ตั้งแต่วานนี้  แปลว่า  - แล้ว  

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า  ได้ - แล้ว

	 อุ.		ขโณ		โว		มำ		อปุจจฺคา.		ขณะ		อย่าได้-

เข้าไปล่วงแล้ว		ซึง่ทำ่น	ท.

	 เอว�		อวจ�.		(ขำ้)		ได้กล่าวแล้ว		อยำ่งน้ี.

๖.  อชฺชตฺตนี

บอกอดีตกาลตั้งแต่วันนี้  แปลว่า  - แล้ว  

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า  ได้ - แล้ว

	 อุ.	 	 เถโร	 	คำม�	 	 ปิณฺฑำย		ปาวิสิ.	 	พระเถระ		

เข้าไปแล้ว		สูบ่ำ้น		เพือ่บณิฑะ.		เอวรปู�		กมฺม�		อกาสึ.  

(ขำ้)		ได้ท�าแล้ว		ซึง่กรรม		มอียำ่งน้ีเป็นรปู.

๗.  ภวิสฺสนฺติ

บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบัน  แปลว่า  จัก -

	 อุ.		ธมฺม�		สณิุสสฺาม.		(ขำ้	ท.)		จกัฟัง		ซึง่ธรรม.
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๘.  กาลาติปตฺติ

บอกอนาคตกาลแห่งอดีต  แปลว่า  จัก - แล้ว  

ถ้ามี  อ  อยู่หน้า  แปลว่า   จักได้ - แล้ว

	 อุ.		โส		เจ		ยำน�		ลภิสสฺา,  อคจฉิฺสสฺา.		ถำ้วำ่ 

เขำ		จกัได้แล้ว		ซึง่ยำนไซร,้		(เขำ)		จกัได้ไปแล้ว.

บท

	 วภิตัตนิัน้		แบง่เป็น		๒		บท		คอื		ปรสัสบท  

บทเพือ่ผูอ้ืน่		๑,		อตัตโนบท		บทเพือ่ตน		๑.	

 ปรสัสบท เป็นเครื่องหมำยให้รู้กิริยำที่เป็น

กตัตวุาจก  และเหตกุตัตวุาจก

 อตัตโนบท เป็นเครื่องหมำยให้รู้กริยิำที่เป็น	

กมัมวาจก   เหตกุมัมวาจก  และภาววาจก
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วจนะ

	 วภิตัตนิัน้	 	 ม	ี ๒	 วจนะ	 	 คอื	 	 เอกวจนะ ๑,            

พหวุจนะ ๑,	 	 เหมอืนวภิตัตนิำม	 	 ถำ้ศพัทน์ำมที	่											

เป็นประธำนเป็นเอกวจนะ		ตอ้งประกอบกริยิำศพัท	์												

เป็นเอกวจนะตำม		ถำ้นำมศพัทเ์ป็นพหวุจนะ		กต็อ้ง

ประกอบกริยิำศพัทใ์หเ้ป็นพหวุจนะตำม		ใหม้วีจนะ

เป็นอนัเดยีวกนั		อยำ่งน้ี	:-	

 โส  คจฉฺติ.		เขำ		ไปอยู.่

 เต  คจฉฺนฺติ.		เขำทัง้หลำย		ไปอยู.่

บุรุษ

	 วภิตัตนิัน้จดัเป็น		๓		บุรษุ		คอื		ประถมบรุษุ  ๑  

มธัยมบรุษุ  ๑  อตุตมบรุษุ  ๑ 	เหมอืนปรุสิสพัพนำม,		

ถำ้ปรุสิสพัพนำมใดเป็นประธำน		ตอ้งใชก้ริยิำประกอบ

วภิตัตใิหถ้กูตอ้งตำมปรุสิสพัพนำมนัน้		อยำ่งน้ี	:-

 โส  ยาติ.		เขำ		ไปอยู.่		ตวฺ�  ยาสิ.		เจำ้		ไปอยู.่		

อห�  ยามิ.		ขำ้		ไปอยู.่
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ธาตุ

 ธาต ุ คือ  กิริยาศพัทท่ี์เป็นมลูราก		แบง่เป็น 

๘		หมวด		ดงัน้ี	:-

๑.  หมวด  ภ ู ธาต ุ (ลง  อ, เอ  ปัจจยั)
 ภ	ู เป็นไปในควำมม,ี	ในควำมเป็น		(ภ ู+ อ = ภว + ติ)  

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ภวติ		ยอ่มม,ี		ยอ่มเป็น.

 หุ	 เป็นไปในควำมม,ี	ในควำมเป็น		(ห ุ+ อ = โห + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		โหติ		ยอ่มม,ี		ยอ่มเป็น.

 สี	 เป็นไปในควำมนอน		(สี + อ = เส หรือ สย + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		เสติ,  สยติ		ยอ่มนอน.

 มร 	 เป็นไปในควำมตำย	 (มรฺ + อ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		มรติ		ยอ่มตำย.

 ปจ 		เป็นไปในควำมหงุ,	ในควำมตม้		(ปจ ฺ+ อ + ติ) 

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ปจติ		ยอ่มหงุ,		ยอ่มตม้.

 อิกขฺ	เป็นไปในควำมเหน็	 (อิกฺข ฺ+ อ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		อิกฺขติ		ยอ่มเหน็.

 ลภ	 เป็นไปในควำมได	้ (ลภ ฺ+ อ + ติ) 

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ลภติ		ยอ่มได้
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 คม ฺ เป็นไปในควำมไป,	ควำมถงึ		(คม ฺ+ อ = คจฉฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		คจฉฺติ		ยอ่มไป,		ยอ่มถงึ.

๒.  หมวด  รธฺุ  ธาต ุ (ลง  อ, เอ  ปัจจยั)
 รธุ	 เป็นไปในควำมกัน้,	ในควำมปิด		(ร�ธฺุ + อ  หรือ

  เอ + ติ)		ส�ำเรจ็รปูเป็น		รนฺุธติ,  รนฺุเธติ

	 	 ยอ่มกัน้,		ยอ่มปิด.

 มจุ	ฺ เป็นไปในควำมปลอ่ย		(ม�จุ ฺ+ อ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ม�ุจฺติ,		ยอ่มปลอ่ย.

	 	 (ถำ้ลง		ย	ป�จจยัในหมวด		ทวฺิ	ธำตุ		เป็นอกมัมธำตุ	

	 	 เป็นไปในควำมหลุด,		ในควำมพน้		มจุ ฺ+ ย =

  จจฺ + ติ		ส�ำเรจ็รปูเป็น		มจุจฺต	ิ	ยอ่มหลดุ,		ยอ่มพน้).

 ภชุ	 เป็นไปในควำมกนิ		(ภ�ชุ ฺ+ อ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ภ�ุชฺต ิ		ยอ่มกนิ.

 ภิท	 เป็นไปในควำมต่อย,		ท�ำลำย (ภึท ฺ+ อ + ติ) 

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ภินฺทติ		ยอ่มต่อย,		ยอ่มท�ำลำย

	 	 (ถำ้ลง		ย	ป�จจยัในหมวด		ทวฺิ	ธำตุ		เป็นอกมัมธำตุ	

	 	 เป็นไปในควำมแตก		ภิท ฺ+ ย = ชชฺ + ติ  

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ภิชชฺติ		ยอ่มแตก)
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 ลิป	 เป็นไปในควำมฉำบ		(ลึป ฺ+ อ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ลิมปฺต ิ		ยอ่มฉำบ.

๓.  หมวด  ทิว ฺ ธาต ุ (ลง ย ปัจจยั)
 ทิว	ฺ เป็นไปในควำมเลน่	 (ทิว ฺ+ ย = พพฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ทิพพฺต ิ		ยอ่มเลน่.

 สิว	 เป็นไปในควำมเยบ็		(สิว ฺ+ ย = พพฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		สิพพฺต ิ		ยอ่มเยบ็.		

 พธุ 	 เป็นไปในควำมตรสัรู	้	(พธฺุ + ย = ชฌฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		พชุฌฺติ		ยอ่มตรสัรู.้

 ขี	 เป็นไปในควำมสิน้	 (ขี + ย + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ขียติ		ยอ่มสิน้.

 มหุ	ฺ เป็นไปในควำมหลง		(มหุ+ฺ ย = ยหฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		มยุหฺติ		ยอ่มหลง.

 มสุ	ฺ เป็นไปในควำมลมื		(มสุ ฺ+ ย = สสฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		มสุสฺต ิ		ยอ่มลมื.	

 รช	ฺ เป็นไปในควำมยอ้ม		(รช ฺ+ ย = ชชฺ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		รชชฺติ		ยอ่มยอ้ม.
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๔.  หมวด  ส ุ ธาต ุ (ลง ณุ, ณา ปัจจยั)
 ส	ุ เป็นไปในควำมฟ�ง	 (ส ุ+ ณา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		สณุาติ		ยอ่มฟ�ง.

 ว	ุ เป็นไปในควำมรอ้ย	 (ว ุ+ ณา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		วณุาติ		ยอ่มรอ้ย

 สิ	 เป็นไปในควำมผกู		(สิ + ณุ = โณ + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		สิโณติ		ยอ่มผกู.

๕.  หมวด  กี  ธาต ุ (ลง นา ปัจจยั)

 กี	 เป็นไปในควำมซือ้	 (กี + นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		กีนาติ		ยอ่มซือ้.

 ชิ	 เป็นไปในควำมชนะ	 (ชิ + นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ชินาติ		ยอ่มชนะ.

 ธ	ุ เป็นไปในควำมก�ำจดั	 (ธ ุ+ นา + ติ) 

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ธนุาติ		ยอ่มก�ำจดั.		

 จิ	 เป็นไปในควำมก่อ,		ในควำมสัง่สม	 (จิ +นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		จินาติ		ยอ่มก่อ,		ยอ่มสัง่สม.

 ล	ุ เป็นไปในควำมเกีย่ว,		ในควำมตดั		(ล ุ+ นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ลนุาติ		ยอ่มเกีย่ว,		ยอ่มตดั.	
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 �า	 เป็นไปในควำมรู	้ (�า = ชา + นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ชานาติ		ยอ่มรู.้	

 ผ	ุ เป็นไปในควำมฝ�ด,		ในควำมโปรย		(ผ ุ+นา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ผนุาติ		ยอ่มฝ�ด,		ยอ่มโปรย.

๖.  หมวด  คห ฺ ธาต ุ (ลง ณฺหา ปัจจยั)

 คห	 เป็นไปในควำมถอืเอำ		(คห ฺ+ ณฺหา + ติ)

	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		คณฺหาติ		ยอ่มถอืเอำ.

๗.  หมวด  ตนฺ  ธาต ุ (ลง โอ ปัจจยั)
 ตนฺ	 	 เป็นไปในควำมแผไ่ป		(ตนฺ + โอ + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ตโนติ		ยอ่มแผไ่ป.	

 กรฺ	 	 เป็นไปในควำมท�ำ		(กรฺ + โอ + ติ) 

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		กโรติ		ยอ่มท�ำ.

 สกฺก	 เป็นไปในควำมอำจ		(สกฺกฺ + โอ + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		สกฺโกติ		ยอ่มอำจ.	

 ชาครฺ		เป็นไปในควำมตื่น		(ชาครฺ + โอ + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		ชาคโรติ		ยอ่มตื่น.
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๘.  หมวด  จรฺุ  ธาต ุ (ลง เณ, ณย ปัจจยั)
 จรฺุ	 	 เป็นไปในควำมลกั		(จรฺุ + เณ  หรือ  ณย + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		โจเรติ,	โจรยติ		ยอ่มลกั.

 ตกกฺ	ฺ เป็นไปในควำมตรกึ		(ตกกฺ ฺ+ เณ  หรอื  ณย + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปู		เป็น		ตกฺเกติ,  ตกฺกยติ		ยอ่มตรกึ.	

 ลกฺข	ฺ เป็นไปในควำมก�ำหนด		(ลกฺข ฺ+ เณ  หรือ

   ณย + ติ)		ส�ำเรจ็รปูเป็น		ลกฺเขติ,  ลกฺขยติ

	 	 	 ยอ่มก�ำหนด.

 มนฺต 	 เป็นไปในควำมปรกึษำ		(มนฺต ฺ+ เณ  หรือ

   ณย + ติ) 	ส�ำเรจ็รปูเป็น		มนฺเตติ,  มนฺตยติ  

	 	 	 ยอ่มปรกึษำ.

 จินฺต	ฺ เป็นไปในควำมคดิ	 (จินฺต ฺ+ เณ  หรอื  ณย + ติ)

	 	 	 ส�ำเรจ็รปูเป็น		จินฺเตติ,  จินฺตยติ		ยอ่มคดิ.

ธาตุ  ๒  ประเภท

	 ธำตุเหลำ่ใด	 	 ไมต่อ้งเรยีกหำกรรม	 	คอืสิง่อนั

บุคคลพงึท�ำ	 	 ธำตุเหล่ำนัน้เรยีกว่ำ	 	อกมัมธาตุ													

ธำตุไม่มกีรรม,	 	 ธำตุเหล่ำใดเรยีกหำกรรม	 	 ธำตุ									

เหลำ่นัน้		เรยีกวำ่		สกมัมธาตุ		ธำตุมกีรรม	
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 อกมัมธาต	ุ	เป็นได	้	๓		วำจก		คอื		กตัตุวำจก		

เหตุกตัตุวำจก		และภำววำจก

 สกมัมธาต	ุ	เป็นได	้	๔		วำจก		คอื		กตัตุวำจก 

กมัมวำจก	 	 เหตุกตัตุวำจก	 	 เหตุกมัมวำจก	 	 เวน้ 

ภำววำจก	

วาจก

	 กริยิำศพัท์ทีป่ระกอบดว้ยวภิตัต	ิ 	 กำล	 	 บท		

วจนะ		บุรษุ		ธำตุ		ดงัน้ี		จดัเป็นวำจก		คอืกลำ่วบทที่

เป็นประธำนของกริยิำ		๕		อยำ่ง		คอื		กตัตวุาจก  ๑  

กมัมวาจก  ๑  ภาววาจก  ๑  เหตกุตัตวุาจก  ๑  

เหตกุมัมวาจก  ๑.

๑. กัตตุวาจก

	 กริยิำศพัท์ใดกล่ำวผูท้�ำคอืแสดงว่ำเป็นกริยิำ

ของผูท้�ำนัน้เอง		กริยิำศพัทน์ัน้		ชือ่วำ่		กตัตวุาจก  

มอุีทำหรณ์วำ่		สโูท  โอทน�  ปจติ		พอ่ครวั		หงุอยู	่	

ซึง่ขำ้วสกุ.
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๒. กัมมวาจก

	 กริยิำศพัทใ์ดกลำ่วกรรม		สิง่ทีบุ่คคลพงึท�ำ		คอื

แสดงวำ่เป็นกริยิำของกรรมนัน้เอง	 	 กริยิำศพัทน์ัน้		

ชือ่วำ่		กมัมวาจก		มอุีทำหรณ์วำ่		สเูทน  โอทโน  

ปจิยเต		ขำ้วสกุ		อนัพอ่ครวั		หงุอยู.่

๓. ภาววาจก

	 กริยิำศพัทใ์ดกลำ่วแต่สกัวำ่ควำมม	ี	ควำมเป็น		

เท่ำนัน้	 	 ไม่กล่ำวกตัตำและกรรม	 	 กริยิำศพัทน์ัน้													

ชือ่วำ่		ภาววาจก		มอุีทำหรณ์วำ่		เตน  ภยูเต		อนัเขำ		

เป็นอยู.่	

๔. เหตุกัตตุวาจก

	 กริยิำศพัทใ์ดกลำ่วผูใ้ชใ้หค้นอืน่ท�ำ		คอื		แสดงวำ่

เป็นกริยิำของผูใ้ชใ้หผู้อ้ืน่ท�ำนัน้		กริยิำศพัทน์ัน้		ชือ่วำ่		

เหตกุตัตวุาจก		มอุีทำหรณ์วำ่		สามิโก  สทู�  โอทน�  

ปาเจติ		นำย		ยงัพอ่ครวั		ใหห้งุอยู	่	ซึง่ขำ้วสกุ.
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๕. เหตุกัมมวาจก

	 กริยิำศพัทใ์ด		กลำ่วสิง่ทีเ่ขำใชใ้หบุ้คคลท�ำ		คอื		

แสดงวำ่เป็นกริยิำของสิง่นัน้		กริยิำศพัทน์ัน้		ชือ่วำ่		

เหตกุมัมวาจก	 	 มอุีทำหรณ์วำ่	 	สามิเกน  สเูทน  

(สูท�)  โอทโน  ปาจาปิยเต	 	 ข้ำวสุก	 	 อนันำย																					

ยงัพอ่ครวั		ใหห้งุอยู.่

ปัจจัย

	 วำจกทัง้		๕		น้ีจะก�ำหนดไดแ้มน่ย�ำตอ้งอำศยั

ปัจจยั		ป�จจยันัน้จดัเป็น		๕		หมวดตำมวำจก		ดงัน้ี	:-

 ๑. กตัตวุาจก  ลงปัจจยั  ๑๐  ตวั  คือ  อ,  เอ, 

ย,  ณุ,  ณา,  นา,  ณฺหา,  โอ,  เณ,  ณย.		ป�จจยัทัง้	

๑๐	ตวัน้ี		แบง่ลงในธำตุ		๘		หมวด		อยำ่งน้ี	:-

 อ, เอ	ป�จจยั		ลงในหมวด		ภ	ู	ธำตุและในหมวด 

รธฺุ		ธำตุ		แต่ในหมวด		รธฺุ		ธำตุ		ลงนิคคหติอำคม

หน้ำพยญัชนะทีส่ดุธำตุดว้ย.

 ย	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 ทิว	ฺ ธำตุ.

 ณุ,  ณา	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 ส	ุ ธำตุ.
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 นา	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 กี	 ธำตุ.

 ณฺหา	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 คห	ฺ ธำตุ.

 โอ	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 ตนฺ	 ธำตุ.

 เณ, ณย	 ป�จจยั	 ลงในหมวด	 จรฺุ	 ธำตุ.

 ๒. กมัมวาจก  ลง  ย  ปัจจยั  กบัทัง้  อิ  อาคม  

หน้า  ย  ด้วย		อุทำหรณ์ดงัน้ี	:-	ปจิยเต,  สิวิยเต  

เป็นตน้.

 ๓. ภาววาจก		ลง		ย		ป�จจยั		อุทำหรณ์ดงัน้ี	:-		

ภยูเต		เป็นตน้.

 ๔. เหตกุตัตวุาจก		ลงป�จจยั		๔		ตวั		คอื		เณ,  

ณย,  ณาเป,  ณาปย.		ตวัใดตวัหน่ึง.		อุทำหรณ์ดงัน้ี	

:-	เณ =	ปำเจต,ิ		สพฺิเพต.ิ		ณย =	ปำจยต,ิ		สพฺิพยต.ิ		

ณาเป =	ปำจำเปต,ิ		สพฺิพำเปต.ิ		ณาปย =	ปำจำปยต,ิ	

สพฺิพำปยต	ิ	เป็นตน้.

 ๕. เหตกุมัมวาจก  ลงปัจจยั  ๑๐  ตวันัน้ด้วย,  

ลงเหตปัุจจยั  คือ  ณาเป  ด้วย,  ลง  ย  ปัจจยั                

กบัทัง้  อิ อาคม  หน้า  ย  ด้วย		อุทำหรณ์ดงัน้ี	:-		

ปาจาปิยเต,  สิพพฺาปิยเต		เป็นตน้.
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ปัจจัยพิเศษ

	 ๑.	ป�จจยัทีส่�ำหรบัประกอบกบัธำตุอกี		๓		ตวั		คอื		

ข, ฉ, ส,  เป็นไปในความปรารถนา		อุทำหรณ์ดงัน้ี	:-	

  ภชฺุ  ธาตุ	 	 เป็นไปในควำมกนิ	 	 ข	 ป�จจยั																	

(ภุชฺ	+	ข	=	พภุุกฺข	+	ต)ิ		ส�ำเรจ็รปูเป็น		พภุกฺุขต	ิ																					

ยอ่มปรำรถนำจะกนิ.

  ฆสฺ  ธาตุ	 	 เป็นไปในควำมกนิ	 	ฉ	 ป�จจยั 

(ฆสฺ	+	ฉ	=	ชฆิจฺฉ	+	ต)ิ	 	ส�ำเรจ็รปูเป็น		 ชิฆจฉฺต ิ		 

ยอ่มปรำรถนำจะกนิ.

  หร ฺ  ธาต	ุ 	 เป็นไปในควำมน�ำไป	 	ส	 ป�จจยั 

(หรฺ	 +	 ส	 =	 ชคิสึ	 +	 ต)ิ	 	 ส�ำเรจ็รูปเป็น	 	 ชิคึสติ   

ยอ่มปรำรถนำจะน�ำไป.

	 ๒.	 ป�จจยัทีส่�ำหรบัประกอบกบันำมศพัทใ์หเ้ป็น

กริยิำศพัท	์	๒		ตวั		คอื	อาย,  อิย  เป็นไปในความ-

ประพฤติ.		อุทำหรณ์ดงัน้ี	:-

  จิรายต	ิ	ประพฤตชิำ้อยู.่		ปตุติฺยติ		ยอ่มประพฤต-ิ

ใหเ้ป็นเพยีงดงับุตร		เป็นตน้.
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  ข้อควรจ�า :-	ถำ้ประกอบกบัคณุนำม		แปลวำ่	

ประพฤต	ิ 	 เชน่	 	 จิรายต	ิ 	 ประพฤตชิำ้อยู	่ 	 ปิยายต ิ											

ยอ่มประพฤตริกั	 	ถำ้ประกอบกบันำมนำม	 	 แปลวำ่		

ประพฤตใิหเ้ป็นเพยีงดงั...	 ประพฤตเิพยีงดงั...เชน่													

ปตุติฺยต	ิ 	 ยอ่มประพฤตใิหเ้ป็นเพยีงดงับุตร  ธมูายติ  

ยอ่มประพฤตเิพยีงดงัควนั		เป็นตน้

อสฺ  ธาตุ

 อส ฺ ธาต	ุ	เป็นไปในควำมม,ี	ควำมเป็น		อยูห่น้ำ 

แปลงวภิตัตทิัง้หลำยแลว้		ลบพยญัชนะตน้ธำตุบำ้ง 

ทีส่ดุธำตุบำ้ง	อยำ่งน้ี	:-

ติ	 เป็น		ตถิฺ	 ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อตถิฺ.

อนฺติ	 คงรปู		 ลบตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	สนฺติ.

สิ	 คงรปู		 ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสิ. 

ถ	 เป็น		ตถฺ	 ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อตถฺ.

มิ	 เป็น		มหิฺ	 ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อมหิฺ.

ม	 เป็น		มหฺ	 ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อมหฺ.

ตุ	 เป็น		ตถฺ	ุ ลบทีส่ดุธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อตถฺ.ุ
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เอยยฺ	เป็น		อิยา	 ลบตน้ธำตุ			 ส�ำเรจ็รปูเป็น	 สิยา.

เอยยฺ		 	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสสฺ.

เอยยฺ�ุ		 	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสสฺ�.ุ

เอยยฺุ �	เป็น		อิยุ �	 ลบตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	 สิย�.ุ

เอยยฺาสิ	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสสฺ.

เอยยฺาถ	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสสฺถ.

เอยยฺามิ	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อสสฺ�.

เอยยฺาม	 	 กบัทัง้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	 อสสฺาม.

อิ	 คงรปู		 ทฆีะตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อาสิ.

อ�	ุ คงรปู		 ทฆีะตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อาส�.ุ

ตถฺ	 คงรปู	 	 ทฆีะตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	 อาสิตถฺ.

อึ	 คงรปู		 ทฆีะตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	อาสึ.

มหฺา	 คงรปู	 	 ทฆีะตน้ธำตุ	 ส�ำเรจ็รปูเป็น	 อาสิมหฺา.

จบอาขยาต



แด่....ลูกเณรที่รัก
.....

พ่อแม่เจ้า	 ขาดเงินทอง	 มากองให้

จงตั้งใจ	 ใฝ่เพียร	 เรียนหนังสือ

จงฝึกตน	 ค้นความรู้	 เป็นคู่มือ

เพื่อยึดถือ	 เอาไว้	 ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่	 มีแต่	 จะแก่เฒ่า

จะเลี้ยงเจ้า	 เรื่อยไป	 นั้นอย่าหมาย

หาวิชา	 เลี้ยงตน	 ไปจนตาย

เจ้าสบาย	 แม่กับพ่อ	 ก็ชื่นใจ.

พระเทพปริยติัโมลี (สทุศัน์)

วดัโมลโีลกยำรำม	รำชวรวหิำร
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กิตก์

(นามกิตก์และกิริยากิตก์)

	 กติกน์ัน้เป็นชือ่ของศพัทท์ีท่ำ่นประกอบป�จจยั

หมูห่น่ึง	 	 ซึง่เป็นเครือ่งก�ำหนดหมำยเน้ือควำมของ

นำมศพัท	์	และกริยิำศพัทท์ีต่่ำงๆ		กนั

	 กติกน์ัน้	 	 แบง่ออกเป็น	 	๒	 	 คอื	 	นามกิตก ์															

กติกท์ีเ่ป็นนำมศพัทอ์ยำ่ง	๑		กิริยากิตก	์	กติกท์ีเ่ป็น

กริยิำศพัทอ์ยำ่ง	๑,		กิตกท์ัง้  ๒  อย่างน้ี  ล้วนมี

ธาตเุป็นท่ีตัง้ทัง้ส้ิน.

นามกิตก์

 กิตก์ท่ีเป็นนามนามกดี็  เป็นคุณนามกดี็  

เรียกว่า  นามกิตก์	 	 นำมกิตก์น้ีจดัเป็นสำธนะ															

มปี�จจยัเป็นเครื่องหมำยว่ำศพัท์น้ีเป็นสำธนะนัน้ๆ		

เพือ่จะใหม้เีน้ือควำมแปลกกนั
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สาธนะ

 ศพัทท่ี์ท่านให้ส�าเรจ็มาแต่รปูวิเคราะห ์ ช่ือ  

สาธนะ		สำธนะนัน้แบง่เป็น		๗		คอื		กตัตสุาธนะ, 

กมัมสาธนะ,  ภาวสาธนะ,  กรณสาธนะ,  สมัปทาน-

สาธนะ,  อปาทานสาธนะ,  อธิกรณสาธนะ.

	 รปูวเิครำะหแ์หง่สำธนะ		จดัเป็น		๓		คอื		กตัตรุปู,  

กมัมรปู,  ภาวรปู. 

กัตตุสาธนะ

	 ศพัทใ์ดเป็นชือ่ของผูท้�ำ		คอื		ผูป้ระกอบกริยิำนัน้

เป็นตน้วำ่		กมุภฺกาโร		ผูท้�ำซึง่หมอ้,		ทายโก		ผูใ้ห,้		

โอวาทโก		ผูก้ลำ่วสอน,		สาวโก		ผูฟ้�ง.		ศพัทน์ัน้		

ชือ่		กตัตสุาธนะ		แปลวำ่		ผู-้,		ถำ้ลงในอรรถคอื	

ตสัสลีะ			แปลวำ่		ผู้- โดยปกติ

กัมมสาธนะ

	 ผู้ท�ำท�ำซึ่งสิ่งใด	 	 ศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งนัน้		

เป็นตน้วำ่		ปิโย	 	 เป็นทีร่กั,	 	รโส	 	วสิยัเป็นทีย่นิด	ี													
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กด็,ี		ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่ของสิง่ของทีเ่ขำท�ำ		เป็นตน้วำ่		

กิจจฺ�		กรรมอนัเขำพงึท�ำ,		ทาน�		สิง่ของอนัเขำพงึ-	

ใหก้ด็	ี	ชือ่วำ่		กมัมสาธนะ		ทีเ่ป็นกตัตุรปู		แปลวำ่		

เป็นท่ี-,		ทีเ่ป็นกมัมรปู		แปลวำ่		เป็นท่ีอนัเขา-.

ภาวสาธนะ

	 ศพัทบ์อกกริยิำ		คอืควำมท�ำของผูท้�ำ		เป็นตน้

วำ่	 	คมน�	 	ควำมไป,	 	�าน�	 	ควำมยนื,	 	 นิสชชฺา  

ควำมนัง่,		สยน�		ควำมนอน.		ชือ่วำ่		ภาวสาธนะ  

เป็นภำวรูปอย่ำงเดียว	 	 แปลว่ำ	 	 ความ-	 ก็ได	้															

การ-		กไ็ด	้	อนั-  กไ็ด.้

กรณสาธนะ

 ผูท้�ำท�ำด้วยสิง่ใด	 	 ศพัท์ที่เป็นชื่อของสิง่นัน้		

เป็นตน้วำ่		พนฺธน�		วตัถุเป็นเครือ่งผกู,		ปหรณ�		วตัถุ

เป็นเครือ่งประหำร,		วิชฌฺน�		วตัถุเป็นเครือ่งไช		ชือ่วำ่		

กรณสาธนะ		ทีเ่ป็นกตัตุรปู		แปลวำ่		เป็นเครื่อง-

ก็ได้ เป็นเหตุ- ก็ได้	 ที่ เ ป็นกัมมรูป	 แปลว่ำ																			

เป็นเครื่องอนัเขา- กไ็ด ้ เป็นเหตอุนัเขา- กไ็ด.้
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สัมปทานสาธนะ

	 ผูท้�ำใหแ้กผู่ใ้ดหรอืแก่สิง่ใด		ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่ของ

ผูน้ัน้		หรอืของสิง่นัน้		เป็นตน้วำ่		สมปฺทาน�		วตัถุ

เป็นทีม่อบให	้ 	 ชื่อว่ำ	 	สมัปทานสาธนะ	 	 ทีเ่ป็น															

กตัตุรปู		แปลวำ่		เป็นท่ี-,		ทีเ่ป็นกมัมรปู		แปลวำ่		

เป็นท่ีอนัเขา-.

อปาทานสาธนะ

	 ผูท้�ำไปปรำศจำกสิง่ใด	 	 ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่ของสิง่

นัน้เป็นตน้วำ่	 	ปภสสฺโร	 	 แดนสรำ้นออกแหง่รศัม	ี	

ปภโว  แดนเกดิก่อน		ภีโม		แดนกลวั	(ยกัษ)์		ชือ่วำ่		

อปาทานสาธนะ		แปลวำ่		เป็นแดน-.

อธิกรณสาธนะ

	 ผูท้�ำท�ำในทีใ่ด		ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่ของทีน่ัน้		เป็นตน้

วำ่		�าน�		ทีต่ ัง้,	ทีย่นื,		อาสน�		ทีน่ัง่,		สยน�		ทีน่อน,		

ชือ่วำ่		อธิกรณสาธนะ		ทีเ่ป็นกตัตุรปู		แปลวำ่		เป็นท่ี-,  

ทีเ่ป็นกมัมรปู		แปลวำ่		เป็นท่ีอนัเขา-.
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รูปวิเคราะห์แห่งสาธนะ

จดัเป็น  ๓  คือ  กตัตรุปู,  กมัมรปู,  ภาวรปู.

	 รปูวเิครำะหแ์หง่สำธนะใด		เป็นกตัตุวำจกกด็,ี	

เป็นเหตุกตัตุวำจกกด็,ี		สำธนะนัน้เป็น	 กตัตรุปู.  

	 รปูวเิครำะหแ์หง่สำธนะใด	 	 เป็นกมัมวำจกกด็	ี		

เป็นเหตุกมัมวำจกกด็	ี	สำธนะนัน้เป็น		กมัมรปู.

	 รปูวเิครำะหแ์หง่สำธนะใด		เป็นภำววำจก		สำธนะ

นัน้เป็น		ภาวรปู.

ปัจจัยแห่งนามกิตก์

	 ป�จจยัทีส่�ำหรบัประกอบนำมกติกน์ัน้ม	ี	๓		พวก		

คอื		

 กิตปัจจยั	 	 ส�ำหรบัประกอบกับศพัท์ที่เป็น															

กตัตุรปูอยำ่งเดยีว		๑.		

 กิจจปัจจยั	 	 ส�ำหรบัประกอบกบัศพัท์ที่เป็น												

กมัมรปู		และภำวรปู		๑.

 กิตกิจจปัจจยั		ส�ำหรบัประกอบกบัศพัทแ์มท้ัง้										

๓	เหลำ่		๑.
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 ๑.  กิตปัจจยั	 อยำ่งน้ี	:-	กฺวิ, ณี, ณฺว,ุ ต,ุ ร.ู

 ๒.  กิจจปัจจยั	 อยำ่งน้ี	:-	ข, ณฺย.

 ๓.  กิตกิจจปัจจยั	 อยำ่งน้ี	:-	อ, อิ, ณ, ตเว, ติ,

    ต�,ุ ย.ุ

วิเคราะห์ในกิตปัจจัย

กฺวิ,  ณี,  ณฺว,ุ  ต,ุ  ร ู

(เป็นกตัตรุปุ  กตัตสุาธนะ,  เป็นกตัตรุปู  กตัตสุาธนะ  

ลงในอรรถแห่งตสัสีละ  และเป็นสมาสรปู  ตสัสีลสาธนะ)

กฺวิ  ปัจจัย

(ลบ  กฺวิ ปัจจัย  และธาตุสองตัว  ลบที่สุดธาตุ)

 สย�  ภวตีติ  สยมภฺ.ู	 	 (ผูใ้ด)	 	 ย่อมเป็นเอง																

เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูเ้ป็นเอง.		สย�		เป็นบทหน้ำ		

ภ ู ธาต ุ		ในควำมเป็น,		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 อเุรน  คจฉฺตีติ  อรุโค.	 	 (สตัวใ์ด)	 	 ยอ่มไป												

ดว้ยอก	 	 เหตุนัน้	 	 (สตัวน์ัน้)	 	ชือ่วำ่	 	ผูไ้ปดว้ยอก.		

อรุ		เป็นบทหน้ำ		คม	ฺ	ธำตุ		ในควำมไป.	
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 ส�  สฏฺุ� ุ  ขนตีติ  สงฺโข. 	 (สตัวใ์ด)	 	ยอ่มขดุ			

(ซึง่แผน่ดนิ)		ด	ี	คอืวำ่		ดว้ยด	ี	เหตุนัน้		(สตัวน์ัน้)		

ชือ่วำ่		ผูข้ดุด.ี		ส�		เป็นบทหน้ำ		ขนฺ  ธาต	ุ	ในควำมขดุ.	

ณี  ปัจจัย

(ลบ  ณ  เหลือ  อี  ทีฆะต้นธาตุ,  พฤทธิ์ต้นธาตุ

หรือืวกิารต้นธาต ุ ถ้าเป็นอติถลีงิค์แปลงเป็น  อินี 

เว้นธาตุ ๓ ตัว  หรือต้นธาตุเป็นทีฆะ)

 ธมมฺ�  วทติ  สีเลนาติ  ธมมฺวาที.		(ผูใ้ด)		ยอ่ม-

กลำ่ว		ซึง่ธรรม		โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		

ผูก้ลำ่วซึง่ธรรมโดยปกต,ิ		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ		

ลงในอรรถแหง่ตสัสลีะ,	

 ธมมฺ�  วตตฺ� ุ สีลมสสฺาติ  ธมมฺวาที.		ควำมกลำ่ว		

ซึง่ธรรม		เป็นปกต	ิ	ของเขำ		เหตุนัน้		(เขำ)		ชือ่วำ่		

ผู้มคีวำมกล่ำวซึ่งธรรมเป็นปกติ,	 	 เป็นสมำสรูป														

ตสัสลีสำธนะ.		ธมมฺ		เป็นบทหน้ำ		วท	ฺ	ธำตุ		ในควำม

กลำ่ว		ถำ้เป็นอติถลีงิค	์	เป็น		ธมมฺวาทินี.		ถำ้เป็น

นปุ�สกลงิคเ์ป็น		ธมมฺวาทิ.
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 ปาป�   กโรติ  สีเลนาติ  ปาปการี.		(ผูใ้ด)		ยอ่มท�ำ

ซึง่บำป		โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		ผูน้ัน้		ชือ่วำ่		ผูท้�ำซึง่บำป-	

โดยปกต.ิ		ปาป		เป็นบทหน้ำ		กร ฺ ธาต	ุ	ในควำมท�ำ.

 ธมฺม�  จรติ  สีเลนาติ  ธมฺมจารี	 	 (ผู้ใด)																		

ยอ่มประพฤต	ิ	ซึง่ธรรม		โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)	

ชือ่วำ่		ผูป้ระพฤตซิึง่ธรรมโดยปกต.ิ		ธมมฺ		เป็นบท

หน้ำ		จรฺ  ธาต	ุ	ในควำมประพฤต,ิ	ในควำมเทีย่ว.

ณฺวุ  ปัจจัย

(แปลง  ณวฺ ุ เป็น  อก  ถ้าเป็นอติถลิีงค์เป็น  อกิา 

ทีฆะต้นธาตุ,  พฤทธิ์ต้นธาตุ  หรืือวิการต้นธาตุ 

เว้นธาต ุ ๓  ตวั  หรอืต้นธาตเุป็นทฆีะ)

 เทตีติ  ทายโก.		(ผูใ้ด)		ยอ่มให�		เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)  

ชือ่วำ่		ผูใ้ห�.		ทา  ธาต	ุ 	ในควำมให�		เป็นกตัตุรปู	

กตัตุสำธนะ		ถำ้อติถลีงิคเ์ป็น		ทายิกา.

 เนตีติ  นายโก.		(ผูใ้ด)		ยอ่มน�ำไป		เหตุนัน้							

ผูน้ัน้		ชือ่วำ่		ผูน้�ำไป		นี  ธาต	ุ	ในควำมน�ำไป.
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 อนุสาสตีติ  อนุสาสโก.		(ผูใ้ด)		ยอ่มตำมสอน		

เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูต้ำมสอน.		อนุ		เป็นบทหน้ำ  

สาส ฺ ธาตุ		ในควำมสอน.

 สณุาตีติ  สาวโก.	 	 (ผูใ้ด)	 	ยอ่มฟ�ง	 	 เหตุนัน้			

(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูฟ้�ง.		ส ุ ธาตุ		ในควำมฟ�ง

ตุ  ปัจจัย

(แจกอย่าง  สตฺถุ  ผู้สอน)

 กโรตีติ  กตฺตา.	 	 (ผูใ้ด)	 	 ย่อมท�ำ	 	 เหตุนัน้																

(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูท้�ำ,		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ		

 กโรติ  สีเลนาติ  กตฺตา.	 	 (ผูใ้ด)	 	 ย่อมท�ำ															

โดยปกต	ิ	 เหตุนัน้	 	 (ผูน้ัน้)	 	ชือ่วำ่	 	ผูท้�ำโดยปกต.ิ		

กรฺ  ธาตุ	 	 ในควำมท�ำ	 	 เป็นกตัตุรปู	 	กตัตุสำธนะ												

ลงในอรรถแหง่ตสัสลีะ.

 วทตีติ  วตตฺา.  (ผูใ้ด)	 	 ยอ่มกลำ่ว	 	 เหตุนัน้												

(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูก้ลำ่ว.		วท ฺ ธาต	ุ	ในควำมกลำ่ว.

 ชานาตีติ  �าตา.	 	 (ผูใ้ด)	 	 ยอ่มรู	้ 	 เหตุนัน้													

(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูรู้.้		�า  ธาต ุ		ในควำมรู.้
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 ธาเรตีติ  ธาตา.		(ผูใ้ด)		ยอ่มทรงไว	้	เหตุนัน้ 

(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูท้รงไว.้		ธร-ฺธา  ธาต	ุ	ในควำมทรง.

รู  ปัจจัย

(ลบ  ร  เสีย  ธาตุสองตัวขึ้นไปลบที่สุดธาตุ)

 ปาร�  คจฉฺติ  สีเลนาติ  ปารค.ู		(ผูใ้ด)		ยอ่มถงึ		

ซึง่ฝ��ง		โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูถ้งึซึง่ฝ��ง-	

โดยปกต.ิ		ปาร		เป็นบทหน้ำ		คม ฺ ธาต	ุ	ในควำมถงึ

เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ		ลงในอรรถแหง่ตสัสลีะ.

 วิชานาติ  สีเลนาติ  วิ��ฺ.ู		(ผูใ้ด)		ยอ่มรูว้เิศษ

โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูรู้ว้เิศษโดยปกต.ิ

วิ		เป็นบทหน้ำ		�า ธาต ุ		ในควำมรู,้		ซอ้น	� 

 ภิกฺขติ  สีเลนาติ  ภิกฺขุ.	 (ผู้ใด)	 ย่อมขอ																		

โดยปกต	ิ	เหตุนัน้	 	 (ผูน้ัน้)	 	ชือ่วำ่	 	ผูข้อโดยปกต.ิ		

ภิกฺข  ธาต ุ		ในควำมขอ.	
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วิเคราะห์ในกิจจปัจจัย

ข,  ณฺย 

(เป็นกมัมรปู  กมัมสาธนะทกุรปูวิเคราะห)์

ข  ปัจจัย

(มี  ทุ  สุ  อีส  เป็นบทหน้า  ลบ  ข  ปัจจัย)

 ทกฺุเขน  กริยตีติ  ทกฺุกร�.		(กรรมใด)		อนัเขำ

ท�ำไดโ้ดยยำก		เหตุนัน้		(กรรมนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำ-

ท�ำไดโ้ดยยำก.		ท	ุ	เป็นบทหน้ำ		กร ฺ ธาต	ุ	ในควำมท�ำ		

เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.		

 สเุขน  ภริยตีติ  สภุโร.		(ผูใ้ด)		อนัเขำเลีย้งได้

โดยงำ่ย		เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)	 	ชือ่วำ่		อนัเขำเลีย้งได-้										

โดยงำ่ย.		ส	ุ	เป็นบทหน้ำ		ภรฺ  ธาตุ		ในควำมเลีย้ง.

 ทกฺุเขน  รกฺขิยตีติ  ทรุกฺข�.		(จติใด)		อนัเขำ

รกัษำไดโ้ดยยำก		เหตุนัน้		(จตินัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำ-

รกัษำไดโ้ดยยำก.	 	ทุ	 	 เป็นบทหน้ำ	 	 รกฺข  ธาต ุ														

ในควำมรกัษำ.
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ณฺย  ปัจจัย

(ลบ  ณ  เหลือ  ย  แล้วแปลง  ย  กับที่สุดธาตุ

เป็นรูปแบบต่างๆ)

 กาตพพฺนฺติ  การิย�.		(กรรมใด)		อนัเขำพงึท�ำ		

เหตุนัน้		(กรรมนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึท�ำ.		กรฺ  ธาต	ุ	

ในควำมท�ำ		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.

 เนตพพฺนฺติ  เนยยฺ�.		(สิง่ใด)		อนัเขำพงึน�ำไป

เหตุนัน้		(สิง่นัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึน�ำไป.		นี  ธาต	ุ	

ในควำมน�ำไป.

 วตตฺพพฺนฺติ  วชชฺ�.		(ค�ำใด)		อนัเขำพงึกลำ่ว		

เหตุนัน้		(ค�ำนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึกลำ่ว.		วท ฺ ธาตุ		

ในควำมกลำ่ว.	

 ทมิตพโฺพติ  ทมโฺม.		(ผูใ้ด)		อนัเขำพงึทรมำนได	้	

เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึทรมำนได.้		ทม ฺ ธาต ุ		

ในควำมฝึก,		ทรมำน.

 ย�ุชิฺตพพฺนฺติ  โยคคฺ�.		(สิง่ใด)		อนัเขำพงึประกอบ		

เหตุนัน้		(สิง่นัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึประกอบ.ยชุ ฺ ธาต ุ 

ในควำมประกอบ.
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 ครหิตพพฺนฺติ  คารยหฺ�.	 	 (กรรมใด)	 	 อนัเขำ		

พงึตเิตยีน		เหตุนัน้		(กรรมนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึ-								

ตเิตยีน.		ครห ฺ ธาต ุ		ในควำมตเิตยีน.

 ทาตพพฺนฺติ  เทยยฺ�.		(สิง่ใด)		อนัเขำพงึให	้	เหตุนัน้		

(สิง่นัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึให.้		ทา  ธาต ุ ในควำมให.้	

	 ศพัทท์ีป่ระกอบดว้ยป�จจยัน้ี		บำงศพัทก์ใ็ชเ้ป็น

กริยิำกติก	์ 	 คอื	 	 ใชคุ้มพำกยไ์ดเ้หมอืนกริยิำกติก	์	

อุทำหรณ์วำ่		เต  จ  ภิกขฺ ู คารยหฺา.		อน่ึง		ภกิษุ	ท.	

เหลำ่นัน้		อนัทำ่น		พงึตเิตยีน.

วิเคราะห์ในกิตกิจจปัจจัย

อ,  อิ,  ณ,  ตเว,  ติ,  ต�,ุ  ย.ุ

(เป็นได้ทกุรปู  ทกุสาธนะ)

อ  ปัจจัย

 ปฏิ  ส�  ภิชชฺตีติ  ปฏิสมภิฺทา.	 	 (ป�ญญำใด)		

ย่อมแตกฉำนด	ี 	 โดยต่ำง	 	 เหตุนัน้	 	 (ป�ญญำนัน้)																			

ชือ่วำ่	 แตกฉำนดโีดยต่ำง.	ปฏิ + ส�	 	 เป็นบทหน้ำ					
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ภิท ฺ ธาต ุ		ในควำมแตก		เป็นอติถลีงิค	์	เป็นกตัตุรปู		

กตัตุสำธนะ	

 หิต�  กโรตีติ  หิตกฺกโร.	 	 (ผู้ใด)	 	 ย่อมท�ำ																			

ซึง่ประโยชน์เกือ้กลู		เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูท้�ำ-	

ซึง่ประโยชน์เกือ้กลู.		หิต		เป็นบทหน้ำ		กรฺ  ธาต	ุ	

ในควำมท�ำ.		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ

 นิสสฺาย  น�  วสตีติ  นิสสฺโย.		(ศษิย)์		อำศยั	

ซึง่อำจำรยน์ัน้		อยู	่	เหตุนัน้		(อำจำรยน์ัน้)		ชือ่วำ่	

เป็นทีอ่ำศยัอยู	่	(ของศษิย)์.		นิ		เป็นบทหน้ำ		สี  ธาต ุ		

ในควำมอำศยั.		เป็นกตัตุรปู		กมัมสำธนะ.	

 สิกขิฺยตีติ  สิกขฺา.		(ธรรมชำตใิด)		อนัเขำศกึษำ		

เหตุนัน้	 	 (ธรรมชำตนิัน้)	 	 ชื่อว่ำ	 	 อนัเขำศกึษำ,																

เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.

 สิกฺขน�  สิกฺขา.	 	ควำมศกึษำ	 	ชือ่วำ่	 	 สกิขำ		

สิกขฺ ฺ ธาต	ุ	ในควำมศกึษำ,		ส�ำเหนียก.		เป็นภำวรปู		

ภำวสำธนะ.
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 วิเนติ  เตนาติ  วินโย.		(บณัฑติ)		ยอ่มแนะน�ำ		

ดว้ยอุบำยนัน้		เหตุนัน้		(อุบำยนัน้)		ชือ่วำ่		เป็นเครือ่ง-

แนะน�ำ		(ของบณัฑติ).		วิ		เป็นบทหน้ำ		นี  ธาต ุ  

ในควำมน�ำไป,		เป็นกตัตุรปู		กรณสำธนะ.

 ป�ม�  ภวติ  เอตสฺมาติ  ปภโว.	 	 (แม่น�้ำ)																

ยอ่มเกดิก่อน		แต่ประเทศนัน่		เหตุนัน้		(ประเทศนัน่)		

ชือ่วำ่		เป็นแดนเกดิก่อน		(แหง่แมน่�้ำ).		ป		เป็นบท

หน้ำ		ภ ู ธาต ุ ในควำมม,ี	ควำมเป็น		เป็นกตัตุรปู												

อปำทำนสำธนะ.

อิ  ปัจจัย

 อทุก�  ทธาตีติ  อทุธิ.		(ประเทศใด)		ยอ่มทรงไว้

ซึง่น�้ำ		เหตุนัน้		(ประเทศนัน้)		ชือ่วำ่		ผูท้รงไวซ้ึง่น�้ำ		

(ทะเล).		อทุ		เป็นบทหน้ำ		ธา  ธาต	ุ	ในควำมทรง,	

เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 สนฺธิยตีติ  สนฺธิ.		(วำจำใด)		อนัเขำต่อ		เหตุนัน้		

(วำจำนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำต่อ.		ส�		เป็นบทหน้ำ		ธา  ธาต ุ		

ในควำมต่อ.		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.
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 นิธิยตีติ  นิธิ.		(สมบตัใิด)		อนัเขำฝ�งไว	้	เหตุนัน้	

(สมบตันิัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำฝ�งไว.้		นิ		เป็นบทหน้ำ

ธา  ธาตุ		ในควำมฝ�งไว.้		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.

ณ  ปัจจัย

(ลบ  ณ  ทีฆะต้นธาตุ  พฤทธิ์ต้นธาตุ  หรืือ

วกิารต้นธาต ุ เว้นธาตุ ๓ ตวั  หรอืต้นธาตุเป็นทฆีะ)

 กมมฺ�  กโรตีติ  กมมฺกาโร.	 	 (ผูใ้ด)	 	ยอ่มท�ำ													

ซึง่กรรม	 	 เหตุนัน้	 	 (ผูน้ัน้)	 	 ชือ่วำ่	 	 ผูท้�ำซึง่กรรม.		

กมมฺ	 	 เป็นบทหน้ำ	กรฺ  ธาต	ุ 	 ในควำมท�ำ,	 	 เป็น	

กตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 รชุชฺตีติ  โรโค.	 	 (อำพำธใด)	 	ยอ่มเสยีดแทง		

เหตุนัน้		(อำพำธนัน้)		ชือ่วำ่		ผูเ้สยีดแทง.		รชุ ฺ ธาต ุ		

ในควำมเสยีดแทง,		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.	

 วหิตพโฺพติ  วาโห.	 	 (ภำระใด)	 	 อนัเขำพงึ-														

น�ำไป	เหตุนัน้		(ภำระนัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึน�ำไป.		

วห ฺ ธาต	ุ	ในควำมน�ำไป,		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.
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 ปจน�  ปาโก.		ควำมหงุ		ชือ่วำ่		ปำกะ.		ปจ ฺ ธาตุ

ในควำมหงุ,		ควำมตม้.		เป็นภำวรปู		ภำวสำธนะ.

 ทสุสฺติ  เตนาติ  โทโส.		(ชน)		ยอ่มประทษุรำ้ย

ดว้ยกเิลสนัน้		เหตุนัน้		(กเิลสนัน้)		ชือ่วำ่		เป็นเหตุ-

ประทุษร้ำย	 	 (แห่งชน).	 	ทุสฺ  ธาตุ	 	 ในควำม-

ประทษุรำ้ย,		เป็นกตัตุรปู		กรณสำธนะ.

 อาวสนฺติ  เอตฺถาติ  อาวาโส.	 	 (ภกิษุ	 ท.)															

ยอ่มอำศยัอยู	่	ในประเทศนัน่		เหตุนัน้		(ประเทศนัน่)		

ชือ่วำ่		เป็นทีอ่ำศยัอยู	่	(แหง่ภกิษุ	ท.)		อา		เป็นบทหน้ำ

วส ฺ ธาต	ุ	ในควำมอยู	่	เป็นกตัตุรปู		อธกิรณสำธนะ.

ตเว  ปัจจัย

 กาตเว		เพือ่อนัท�ำ		กร ฺ ธาต	ุ	เป็น		กำ,	คนฺตเว

เพือ่อนัไป		คม ฺ ธาต	ุ	เอำทีส่ดุธำตุเป็น	นฺ,		ป�จจยัน้ี

ลงในจตุตถวีภิตัตนิำม.
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ติ  ปัจจัย

(ธาตุตัวเดียวคง ติ ไว้  ธาตุสองตัวขึ้นไป

โดยมากแปลงตามกฎเกณฑ์ของ  ต ปัจจัย)

 ม�ฺ�ตีติ  มติ.		(ป�ญญำใด)		ยอ่มรู	้	เหตุนัน้		

(ป�ญญำนัน้)	 ชื่อว่ำ	 ผู้รู้ . 	 มนฺ ธาตุ	 ในควำมรู	้																

เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 ม�ฺ�ติ  เอตายาติ  มติ.	 	 (ชน)	 	 ย่อมรู	้																		

ด้วยป�ญญำนัน่	 	 เหตุนัน้	 	 (ป�ญญำนัน่)	 	 ชื่อว่ำ																				

เป็นเหตุรู	้	(แหง่ชน).		เป็นกตัตุรปู		กรณสำธนะ.

 มนน�  มติ.	 	ควำมรู	้ 	 ชือ่วำ่	 	มต	ิ 	มนฺ ธาต ุ               

ในควำมรู	้	เป็นภำวรปู		ภำวสำธนะ.

 สรตีติ  สติ.		(ธรรมชำตใิด)		ยอ่มระลกึ		เหตุนัน้		

(ธรรมชำตนิัน้)		ชือ่วำ่		ผูร้ะลกึ.	 สร ฺธาต	ุ	ในควำมระลกึ

เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 สรติ  เอตายาติ  สติ.	 	 (ชน)	 	 ย่อมระลึก																

ดว้ยธรรมชำตนิัน่		เหตุนัน้		(ธรรมชำตนิัน่)		ชือ่วำ่		

เป็นเหตุระลกึ		(แหง่ชน).		เป็นกตัตุรปู		กรณสำธนะ.
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 สรณ�  สติ.		ควำมระลกึ		ชือ่วำ่		สต.ิ		เป็นภำวรปู	

ภำวสำธนะ.		สรฺ ธาต	ุ	ในควำมระลกึ.

 สมปฺชฺชิตพพฺาติ  สมปฺตฺติ.	 	 (ธรรมชำตใิด)															

อนัเขำพงึถงึพรอ้ม,		เหตุนัน้		(ธรรมชำตนิัน้)		ชือ่วำ่	

อนัเขำพงึถงึพรอ้ม.	 	ส�	 	 เป็นบทหน้ำ	 	ปท ฺ  ธาตุ																

ในควำมถงึ		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.

 คจฉฺนฺติ  เอตถฺาติ  คติ.	 	 (ชน	ท.)	 	ยอ่มไป																

ในภูมนิัน่	 	 เหตุนัน้	 	 (ภูมนิัน่)	 	 ชื่อว่ำ	 	 เป็นทีไ่ป																	

(แห่งชน	 ท.).	 	คม ฺ  ธาตุ	 	 ในควำมไป,	 ควำมถงึ																			

เป็นกตัตุรปู		อธกิรณสำธนะ.

ตํุ  ปัจจัย

 กาต�	ุ	เพือ่อนัท�ำ		กรฺ  ธาตุ,		คนฺต�	ุ	เพือ่อนัไป

คม ฺ  ธาต.ุ	 	 ป�จจยัน้ีลงในปฐมำวภิตัต	ิ 	 (แปลเป็น

ประธำน)		และจตุตถวีภิตัต	ิ	(แปลวำ่		เพือ่อนั).
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ยุ  ปัจจัย

(ธาตุทั่วไป  แปลง  ยุ  เป็น  อน  ธาตุที่มี  รฺ,  มฺ

หรือ  หฺ  อยู่หลัง  แปลง  ยุ  เป็น  อณ  ได้บ้าง)

 เจตยตีติ  เจตนา.	 	 (ธรรมชำตใิด)	 	ยอ่มคดิ,		

เหตุนัน้		(ธรรมชำตนิัน้)		ชือ่วำ่		ผูค้ดิ.		จิต ฺ ธาตุ		ใน

ควำมคดิ		เป็นอติถลีงิค,์		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ.

 กชุฌฺติ  สีเลนาติ  โกธโน.		(ผูใ้ด)		ยอ่มโกรธ	

โดยปกต	ิ	เหตุนัน้		(ผูน้ัน้)		ชือ่วำ่		ผูโ้กรธโดยปกต.ิ		

กธฺุ  ธาตุ		ในควำมโกรธ,		เป็นกตัตุรปู		กตัตุสำธนะ		

ลงในอรรถแหง่ตสัสลีะ.

 ภ�ุชิฺตพพฺนฺติ  โภชน�.		(สิง่ใด)		อนัเขำพงึกนิ		

เหตุนัน้		(สิง่นัน้)		ชือ่วำ่		อนัเขำพงึกนิ.		ภชุ ฺ ธาตุ		

ในควำมกนิ.		เป็นกมัมรปู		กมัมสำธนะ.

 คจฉิฺยเตติ  คมน�.		(อนัเขำ)		ยอ่มไป		เหตุนัน้		

ชือ่วำ่		ควำมไป.		คม ฺ ธาต	ุ	ในควำมไป,		ควำมถงึ

เป็นภำวรปู		ภำวสำธนะ.
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 กโรติ  เตนาติ  กรณ�.		(เขำ)		ยอ่มท�ำ		ดว้ยสิง่นัน้		

เหตุนัน้		(สิง่นัน้)		ชือ่วำ่		เป็นเครือ่งท�ำ		(แหง่เขำ).		

กรฺ  ธาต	ุ	ในควำมท�ำ		เป็นกตัตุรปู		กรณสำธนะ.

 ส�วณฺณิยติ  เอตายาติ  ส�วณฺณนา.		(เน้ือควำม)		

อนัทำ่น		ยอ่มพรรณนำพรอ้ม		ดว้ยวำจำนัน่		เหตุนัน้		

(วำจำนัน่)		ชือ่วำ่		เป็นเครือ่งอนัทำ่นพรรณนำพรอ้ม		

(แหง่เน้ือควำม)		ส�		เป็นบทหน้ำ		วณฺณ  ธาต	ุ	ในควำม

พรรณนำ,		เป็นกมัมรปู		กรณสำธนะ.

 สยนฺติ  เอตถฺาติ  สยน�.		(เขำ	ท.)		ยอ่มนอน		

ในที่นัน่,	 	 เหตุนัน้	 	 (ที่นัน่)	 	 ชื่อว่ำ	 	 เป็นที่นอน																		

(แหง่เขำ	ท.)		สี  ธาต	ุ	ในควำมนอน		เป็นกตัตุรปู		

อธกิรณสำธนะ.

ข้อความจ�า :-	ภำวสำธนะจดัเป็นนำมนำมแจกด้วย

วภิตัตทิัง้	๗		แปลงรปูไปต่ำงๆ		และแปล

ออกส�ำเนียงอำยตนิบำตได	้	สว่นสำธนะ

อกี	๖		นอกน้ี		เป็นคณุนำม.

จบนามกิตก์



พระบาลี

กมฺม�		วิชฺชา	จ		ธมฺโม	จ	 สีล�		ชีวิตมุตฺตม�

เอเตน		มจฺจา		สุชฺฌนฺติ	 น		โคตฺเตน		ธเนน		วา.

	 ทวยชนดีเด่นได้	 ดิลกงาน

กับหนึ่งวิชาชาญ	 	 เชี่ยวรู้

ศีลธรรมช่วยชีพสาร		 ส่งสุข		สันติ์นา

หาใช่กุลทรัพย์กู้	 	 ก่อให้		สุทธิศรี

พระพรหมกวี	(วรวิทย์	ป.ธ.๘)

วัดโมลีโลกยาราม
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กิริยากิตก์

	 กิตก์ท่ีเป็นกิริยา	 เรียกว่า	 กิริยากิตก์.                   

กริยิากติกน้ี์ประกอบดว้ยวิภตัติ		วจนะ		กาล		ธาต	ุ	

วาจก	 ปัจจยั เหมอืนอาขยาต ต่างแต่ไมม่บีทและ

บุรษุเทา่นัน้.

วิภัตติ

 กิริยากิตก์นัน้ไม่มีวิภัตติแผนกหน่ึงเหมือน

วภิตัตอิาขยาต  ใชว้ภิตัตนิาม.  ถา้นามศพัทเ์ป็นวภิตัติ

และวจนะอนัใด กริยิากติก์ก็เป็นวภิตัตแิละวจนะ              

อนันัน้ตาม  อยา่งน้ี :-

 ภิกขฺ ุ คาม ํปิณฺฑาย  ปวิฏฺโ�.	 ภกิษุ  เข้าไปแล้ว  

สูบ่า้น เพือ่กอ้นขา้ว.

 เยเกจิ  พทฺุธ ํสรณํ  คตา  เส. (ชน ท.) เหลา่ใด-          

เหลา่หน่ึง  ถึงแล้ว  ซึง่พระพทุธเจา้ วา่เป็นทีร่ะลกึ ซ.ิ

 เอก	ํ	ปริุส ํ ฉตฺต ํ คเหตฺวา  คจฉฺนฺต ํ ปสฺสาม.ิ  

(ขา้) ยอ่มเหน็ ซึง่บุรษุ คนหน่ึง ผูถ้อื ซึง่รม่ ไปอยู.่
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กาล

 กิรยิากิตก์แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒ คอื  

ปัจจุบนักาล	 ๑	 อดีตกาล	 ๑. กาลทัง้ ๒ นัน้               

แบง่ใหล้ะเอยีดออกอกี  ปัจจบุนักาลจดัเป็น  ๒  คอื 

ปัจจบุนัแท้	๑		ปัจจบุนัใกล้อนาคต	๑,		อดีตกาล 

จดัเป็น  ๒  เหมอืนกนั  คอื  ล่วงแล้ว	๑		ล่วงแล้ว-

เสรจ็	๑.	

ปัจจุบันกาล

๑)   ป�จจบุนัแท ้ แปลวา่  อยู่

       อุ.  อห ํธมฺม ํสณุนฺโต ปีต ึลภาม.ิ ขา้ ฟังอยู่

       ซึง่ธรรม  ยอ่มได ้ ซึง่ปีต.ิ

๒)   ป�จจบุนัใกลอ้นาคต  แปลวา่ เมื่อ

   อุ.  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมํ เทเสนฺโต อิม ํ

    คาถมาห. (พระศาสดา) เม่ือทรงสืบต่อ

    ซึ่งอนุสนธิ แสดง	 ซึ่งธรรม ตรัสแล้ว 

  ซึง่พระคาถา น้ี.
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อดีตกาล

๑)   ลว่งแลว้  แปลวา่  แล้ว
   อุ.  ตโย  มาสา  อติกฺกนฺตา  เดอืน  ท. ๓
	 	 ก้าวล่วงแล้ว.

๒)   ลว่งแลว้เสรจ็  แปลวา่ 	ครัน้	-	แล้ว

   อุ.  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกม,ิ  อปุสงฺกมิตวฺา

    ภควนฺต ํ  อภวิาเทตฺวา,  เอกมนฺต ํ  นิสที.ิ  

   (ภิกษุรูปหน่ึง)  พระผู้มีพระภาคเจ้า  

   (ยอ่มประทบัอยู)่  โดยทีใ่ด,  เขา้ไปใกลแ้ลว้  

   โดยทีน่ัน้,  ครัน้เข้าไปใกล้แล้ว  ไหวแ้ลว้  

   ซึง่พระผูม้พีระภาคเจา้  นัง่แลว้ 

   ณ  สว่นขา้งหน่ึง.

วาจก

 วาจกในกริยิากติกก์จ็ดัเป็น ๕  เหมอืนวาจกใน

อาขยาต  ต่างกนัสกัวา่รปูแหง่กริยิาศพัท ์ อุทาหรณ์:-

 ๑. กตัตุวาจก.	 	 อ.ุ	 	ภกิข ุ  คาม ํ  ปิณฺฑาย  

ปวิฏฺโ�.		ภกิษุ  เข้าไปแล้ว  สูบ่า้น  เพือ่กอ้นขา้ว.
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 ๒. กมัมวาจก.	 	 อุ.	 	 อธิคโต	 	 โข  มยาย ํ             

ธมฺโม. ธรรมนี้  อนัเรา  ถึงทบัแล้ว  แล.

 ๓. ภาววาจก.	 	อ.ุ	 	การเณเนตฺถ  ภวิตพพฺ.ํ  

อนัเหตุ  ในสิง่น้ี  พึงมี.

 ๔. เหตกุตัตวุาจก.		อ.ุ		สเทวก ํ ตารยนฺโต  

(ทา่น) ยงัโลกน้ี  กบัทัง้เทวโลก  ให้ข้ามอยู่.

 ๕. เหตกุมัมวาจก		อ.ุ	อย ํ ถโูป 	ปติฏฺ�าปิโต.

พระสถปู  น้ี (อนัเขา)  ให้ตัง้เฉพาะแล้ว.

ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์

 ป�จจัยที่สําหรับประกอบกับกิริยากิตก์นั ้น                

จดัเป็น ๓ พวก  เหมอืนป�จจยัแหง่นามกติก.์

 กิตปัจจยั  อยา่งน้ี :-  อนฺต,		ตวนฺต,ุ		ตาวี.

 กิจจปัจจยั  อยา่งน้ี :-  อนีย,		ตพพฺ.

 กิตกิจจปัจจยั อยา่งน้ี :-  มาน,		ต,		ตนู,		ตวฺา,		ตวฺาน.

 ในป�จจยัทัง้ ๓ พวกนัน้  อนฺต,	 	มาน ๒ น้ี              

บอกป�จจบุนักาล  (แปลวา่ อยู,่ เมือ่)  ตวนฺต,ุ		ตาวี,		

ต,		ตนู,		ตวฺา,		ตวฺาน ๖ น้ีบอกอดตีกาล (แปลวา่  
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แลว้)  อนีย,		ตพพฺ  ๒ น้ีบอกความจาํเป็น (แปลวา่ 

พงึ, ควร)

กิตปัจจยั.

(เป็นกตัตวุาจก		และเหตกุตัตวุาจก)

อนฺต  ปัจจัย

	 สณุนฺโต  ฟ�งอยู.่  สุ  ธาตุ  ในความฟ�ง, ณา  

ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

	 กโรนฺโต  ทาํอยู.่  กรฺ  ธาตุ  ในความทาํ, โอ  

ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

	 กเถนฺโต  กลา่วอยู.่  กถ  ธาตุ  ในความกลา่ว   

เอ  ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

 ถา้เป็นอติถลีงิค ์ลง อี  เป็น  สณุนฺตี		กโรนฺตี		

กเถนฺตี.	(แจกอยา่ง  นารี		นาง)
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ตวนฺตุ  ปัจจัย (แจกแบบ  ภควนฺตุ)

	 สตุวา  ฟ�งแลว้.  ส ุ ธาตุ  ในความฟ�ง.

 ภุตฺตวา กินแล้ว. ภุชฺ ธาตุ ในความกิน                  

เอาทีส่ดุธาตุ  เป็น  ต ฺ

	 วสิุตวา	 อยูแ่ลว้.  วส	ฺ ธาตุ  ในความอยู ่ เอา              

ว		เป็น ว ุแลว้ลง  อิ

 ถ้าเป็นอิตถีลิงค์ เป็น สุตวตี, ภุตฺตวต ี ,                   

วสิุตวตี.		(แจกแบบ  นาร ี นาง)

ตาวี  ปัจจัย

ปุํ . อิต.ฺ นปุํ . คาํแปล

สตุาวี

ภตุตฺาวี

วสิุตาวี

สตุาวินี

ภตุตฺาวินี

วสิุตาวินี

สตุาวิ

ภตุตฺาวิ

วสิุตาวิ

ฟ�งแลว้.

กนิแลว้.

อยูแ่ลว้.
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กิจจปัจจยั.	

(เป็นกมัมวาจก		เหตกุมัมวาจก		และภาววาจก)

อนีย ปัจจัย

 กรณีย ํ  อนัเขาพงึทาํ. กรฺ ธาตุ ในความทาํ,  

เอา  น	 เป็น  ณ.

	 วจนีย ํ อนัเขาพงึกลา่ว.  วจ ฺ ธาตุ  ในความกลา่ว,

	 โภชนีย	ํ อนัเขาพงึกนิ.  ภชุ  ธาตุ  ในความกนิ,  

พฤทธิ ์ อ ุ เป็น  โอ.

ตพฺพ ปัจจัย

 กตตฺพพฺ	ํ อนัเขาพงึทาํ. กรฺ  ธาตุ  ในความทาํ 

ลบ  รฺ	 ซอ้น  ต.ฺ

	 วตตฺพพฺ	ํ	อนัเขาพงึกลา่ว.	วท	ฺ	ธาตุ  ในความ

กลา่ว  เอา  ท	ฺ	เป็น  ต.ฺ  

	 ภญุชิฺตพพฺ	ํ อนัเขาพงึกนิ.  ภชุ	ฺ	ธาตุ  ในความกนิ  

ลง  อิ	 อาคม.
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กิตกิจจปัจจัย. 

(เป็นได้ทัง้		๕		วาจก)

มาน ปัจจัย

 มาน	 ป�จจยัน้ี  มคีตเิหมอืน  อนฺต  ถา้ไมม่ ี ย  

ป�จจยั  ซึง่ลงในกรรม  เป็นกตัตุวาจก  ถา้ม ี ย  ป�จจยั

นัน้  เป็นกมัมวาจก  อยา่งน้ี :-

กตัตวุาจก. กมัมวาจก.

กรุมุาโน

ภญุชฺมาโน

วทมาโน

ทาํอยู.่

กนิอยู.่

กลา่วอยู.่

กริยมาโน

ภญุชิฺยมาโน

วจุจฺมาโน

อนัเขาทาํอยู.่

อนัเขากนิอยู.่

อนัเขากลา่วอยู.่

ต ปัจจัย

๑.		ธาตมีุ		ม,ฺ		รฺ		และ		นฺ		เป็นท่ีสดุ		ลบท่ีสดุธาต.ุ

	 คโต	 ไปแลว้.  คม	ฺ ธาตุ  ในความไป, ความถงึ.

	 รโต	 ยนิดแีลว้  รม	ฺ ธาตุ  ในความยนิด.ี

	 ขโต  อนัเขาขดุแลว้.  ขนฺ		ธาตุ ในความขดุ.

	 หโต	 อนัเขาฆา่แลว้.  หนฺ  ธาตุ  ในความฆา่.
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๒.		ธาตมีุ		จ,ฺ		ช,ฺ		และ		ป	ฺ	(ท)ฺ		เป็นท่ีสดุ		เอาท่ีสดุ

ธาต	ุ	เป็น		ต.ฺ

	 สิตโฺต	 อนัเขารดแลว้.  สิจ	ฺ ธาตุ  ในความรด.

	 วิวิตโฺต สงดัแลว้.  วิ	+	วิจ	ฺ ธาตุ  ในความสงดั.

	 ภตุโฺต อนัเขากนิแลว้.  ภชุ	ฺ ธาตุ  ในความกนิ.

	 จตโฺต อนัเขาสละแลว้.  จช ฺ ธาตุ  ในความสละ.

	 คตุโฺต อนัเขาคุม้ครองแลว้.  คปุ	ฺ	ธาตุ  ในความ

    คุม้ครอง.

	 ตตโฺต รอ้นแลว้.  ตป	ฺ ธาตุ  ในความรอ้น.

๓.		ธาตมีุ		อา		เป็นท่ีสดุกดี็		ต		เป็นกมัมวาจกกดี็	

	 ลง		อิ.

	 �ิโต	 	 ยนืแลว้.  �า  ธาตุ  ในความตัง้อยู.่

	 ปีโต		 อนัเขาดืม่แลว้. 	ปา  ธาตุ  ในความดืม่.

	 อภิชฌิฺโต		อนัเขาเพง่จาํเพาะแลว้.  อภิ	+	ฌา		

         ธาตุ ในความเพง่.

	 ภาสิโต  อนัเขากลา่วแลว้.  ภาส	ฺ	ธาตุ  ในความ

     กลา่ว.
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๔.		ธาตมีุ		ท	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		นฺน 

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

ฉนฺโน  อนัเขามงุแลว้.  ฉท ฺ ธาตุ  ในความปิด.

	 สนฺโน จมแลว้.  สท	ฺ หรอื  สิท	ฺ ธาตุ  ในความจม.

	 รนฺุโน	 รอ้งใหแ้ลว้.  รทุ	ฺ ธาตุ  ในความรอ้งไห.้

	 ฉินฺโน	 อนัเขาตดัแลว้.		ฉิท	ฺ ธาตุ  ในความตดั.  

	 ภินฺโน	 แตกแลว้.  ภิท ฺ ธาตุ  ในความแตก. 

	 ทินฺโน อนัเขาใหแ้ลว้.  ทา	 ธาตุ  ในความให.้

๕.		ธาตมีุ		รฺ		เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ต		เป็น

	 ณฺณ		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 ชิณฺโณ	 แก่แลว้.  ชิรฺ  ธาตุ  ในความครํ่าครา่.

	 ติณฺโณ ขา้มแลว้.  ตรฺ	 ธาตุ  ในความขา้ม.

	 ปณฺุโณ เตม็แลว้.  ปรฺู	 ธาตุ  ในความเตม็.

๖.		ธาตมีุ		ส	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		ฏ�

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 ตฏฺุโ� ยนิดแีลว้.  ตสุ	ฺ ธาตุ  ในความยนิด.ี

	 หฏฺโ�	 รา่เรงิแลว้.  หส ฺ ธาตุ  ในความหวัเราะ.

	 ปวิฏฺโ�		เขา้ไปแลว้.  ป	+	วิส	ฺ ธาตุ  ในความเขา้ไป.
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๗.		ธาตมีุ		ธฺ		และ		ภ	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		

						เป็น		ทธฺ		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

						พทุโฺธ  รูแ้ลว้.  พธฺุ  ธาตุ  ในความรู.้

						กทุโฺธ  โกรธแลว้.  กธฺุ		ธาตุ  ในความโกรธ.

						รทุโฺธ  ปิดแลว้.  รธฺุ  ธาตุ  ในความกัน้.

						ลทโฺธ		 อนัเขาไดแ้ลว้. 	ลภ ฺ ธาตุ  ในความได.้

	 	 	 	 	อารทโฺธ	 อนัเขาปรารภแลว้.  อา	+	รภ ฺ  ธาตุ 

      ในความเริม่.

๘.		ธาตมีุ		ม	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ต		เป็น		

						นฺต		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ	  

	 	ปกกฺนฺโต หลกีไปแลว้. ป	+	กม	ฺธาตุ ในความกา้วไป.

	 	ทนฺโต ทรมานแลว้. ทม	ฺธาตุ ในความทรมาน, ฝึก

	 	สนฺโต  ระงบัแลว้.  สม ฺ ธาตุ  ในความสงบ, ระงบั.

๙.		ธาตมีุ		ห	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		ฬฺห		

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 รฬฺุโห  งอกแลว้.  รหุ	ฺ ธาตุ ในความงอก.

	 มฬฺุโห	 หลงแลว้. 	มหุ	ฺ ธาตุ  ในความหลง.

	 วฬฺุโห  อนัน้ําพดัไปแลว้.  วหุ	ฺ ธาตุ  ในความลอย.
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๑๐.	ธาตบุางตวัเม่ือเข้ากบั		ต		ปัจจยั		แปลงธาตุ

กบั		ต		ปัจจยั		เป็นรปูต่างๆ		ได้		เช่น

 ปกฺโก อนับุคคลหุงแลว้, สุกแลว้, ไหมแ้ลว้,   

    ปจ ฺ ธาตุ  ในความหงุ, ตม้, สกุ, ไหม.้

 ปหีโน อนับุคคลละแลว้, เสือ่มแลว้, ป	+	หา   

    ธาตุ  ในความละ, เสือ่ม.

 ทฑโฺฒ อนัไฟไหมแ้ลว้,  ทห ฺ ธาตุ  ในความเผา,  

    ไหม.้ (แปลง  ต  เป็น  ฑฺฒ  ลบทีส่ดุธาตุ)

 นิลีโน แอบแลว้, เรน้แลว้,  นิ	+	ลี  ธาตุ  ใน

    ความแอบ,  เรน้.

 ลคโฺค ขอ้งแลว้,  ลค ฺ ธาตุ  ในความขอ้ง, ตดิ.

หมายเหต	ุ(ให้ท่องจาํ)	:-
 ๑. ธาตุมกีรรมลง  ต  ป�จจยัเป็นกมัมวาจก

 ๒. ธาตุไมม่กีรรมลง  ต  ป�จจยัเป็นกตัตุวาจก,  ภาววาจก

 ๓. ธาตุมกีรรมและไมม่กีรรมลงป�จจยัในเหตุกตัตุวาจก  

  เป็นเหตุกมัมวาจก

 ๔. ต  ป�จจยั  ใชเ้ป็นนามนามได ้ เชน่  พทฺุโธ  เป็นตน้
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ตูนาทิปัจจัย

 ป�จจยัม ี ตนู	 ป�จจยั  เป็นตน้  หมายถงึ  ป�จจยั 

๓ ตวั  คอื  ตนู		ตวฺา		ตวฺาน		เรยีกวา่  ตนูาทิปัจจยั

ตนู. ตวฺา. ตวฺาน. คาํแปล

กาตนู.

คนฺตนู.

หนฺตนู.

กตวฺา.

คนฺตวฺา.

หนฺตวฺา.

กตวฺาน.

คนฺตวฺาน.

หนฺตวฺาน.

ทาํแล้ว.

ไปแล้ว.

ฆ่าแล้ว.

๑.		อปุสคัอยู่หน้า		แปลงปัจจยัทัง้		๓		เป็น		ย.

	 อาทาย		ถอืเอาแลว้.  อา	+	ทา  ธาตุ  ในความถอืเอา,

       ให.้

	 ปหาย	 ละแลว้.  ป	+	หา  ธาตุ  ในความละ.

	 นิสสฺาย  อาศยัแลว้.  นิ	+	สี  ธาตุ  ในความอาศยั, 

    นอน.
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๒.		ธาตมีุ		ม	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ

	 ธาต	ุ	เป็น		มมฺ.	   

	 อาคมมฺ  มาแลว้, อาศยัแลว้. 	อา	+	คม ฺ  ธาตุ

     ในความไป.

นิกขฺมมฺ  ออกแลว้.  นิ	+	ขม ฺ ธาตุ  ในความออก

     หรอื  นิ	+	กม ฺ ธาตุ  ในความกา้วไป,  

     ออกไป,  แปลง  กฺ  เป็น  ขฺ.

	 อภิรมมฺ   ยนิดยีิง่แลว้.  อภิ	+	รม ฺ ธาตุ  ในความ

     ยนิด.ี

๓.		ธาตมีุ		ท	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ 

	 ธาต	ุ	เป็น		ชชฺ.

	 อปุปฺชชฺ	 	เกดิขึน้แลว้.  อ	ุ+	ปท ฺ ธาตุ  ในความเกดิ, 

      ในความถงึ.

	 ปมชชฺ	 	ประมาทแลว้. ป	+	มท ฺ ธาตุ  ในความ- 

      ประมาท,  เมา.

	 อจฉิฺชชฺ	 	ชงิเอาแลว้.  อา	+	ฉิท	ฺ	ธาตุ  ในความ-

      ชงิเอา.
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๔.		ธาตมีุ		ธฺ		และ		ภ	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย					

	 กบัท่ีสดุธาต	ุ	เป็น		ทธฺา,		พภฺ.

	 วิทธฺา	 แทงแลว้.  วิธฺ	 ธาตุ  ในความแทง.

	 ลทธฺา	 ไดแ้ลว้.  ลภ	ฺ ธาตุ  ในความได.้

	 อารพภฺ ปรารภแลว้.  อา	+	รภ ฺ ธาตุ  ในความเริม่.

๕.		ธาตมีุ		ห	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ

	 ธาตเุป็น		ยหฺ.

	 ปคคฺยหฺ ประคองแลว้.  ป	+	คห ฺ ธาตุ  ในความ 

    ประคอง,  ถอืเอา.

	 สนฺนยหฺ	ผกูแลว้.  ส	ํ+	นห ฺ ธาตุ  ในความผกู.

	 อารยุหฺ ขึน้แลว้.  อา	+	รหุ ฺ ธาตุ  ในความขึน้.

 แปลง  ตวฺา	 เป็น  สวฺา,  ตวฺาน  เป็น  สวฺาน  

เฉพาะแต่  ทิส	ฺ ธาตุ  อยา่งเดยีว.

จบกิริยากิตก์
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   หน้าที่นั้น	 สำาคัญ	 อันยอดยิ่ง

	 		หน้าที่นั้น	 เป็นสิ่ง	 ต้องศึกษา

	 		หน้าที่นั้น	 สำาคัญ	 ทุกเวลา

	 		หน้าที่เสร็จ	 เป็นผาสุก	 แสนสุขใจ...

ศัพท์บาลีของวิภัติทั้ง ๗

ปจฺจตฺตมุปโยคญฺจ	 กรณํ		สมฺปทานิยํ

นิสฺสกํ		สามิวจนํ	 ภุมฺมาลปนมฏฺมํ

   ปฐมาวิภัตติ	 		=	 	ปจฺจตฺตวจนํ

	 	 	 ทุติยาวิภัตติ	 		=	 	อุปโยควจนํ

	 	 	 ตติยาวิภัตติ	 		=	 	กรณวจนํ

	 	 	 จตุตถีวิภัตติ			=	 	สมฺปทานวจนํ

	 	 	 ปัญจมีวิภัตติ			=	 	นิสฺสกวจนํ

	 	 	 ฉัฏฐีีวิภัตติ	 		=	 	สามิวจนํ

	 	 	 สัตตมีวิภัตติ			=	 	ภุมฺมวจนํ

	 	 	 อาลปนะ	 		=	 	อาลปนํ
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สมาส

	 นามศพัท	์	ตัง้แต่	๒	ขึน้ไป		ท่านย่อเข้าเป็น

บทเดียวกนั		ช่ือว่า		สมาส

 สมาสวา่โดยกจิ  ม ี๒ อยา่ง  คอื  สมาสท่ีท่าน

ลบวิภตัติเสียแล้ว  เรียกว่า		ลตุตฺสมาโส		มอุีทาหรณ์

วา่  ก�นิทสฺุส ํ ผา้เพือ่กฐนิ  ราชธนํ  ทรพัยข์องพระราชา  

เป็นตน้ ๑  สมาสท่ีท่านยงัมิได้ลบวิภตัติ		เรียกว่า		

อลตุตฺสมาโส  มอุีทาหรณ์วา่  ทเูรนิทานํ  วตัถุมนิีทาน-

ในทีไ่กล,  อุรสโิลโม พฺราหฺมโณ  พราหมณ์  มขีนทีอ่ก  

เป็นตน้ ๑.

 สมาสวา่โดยชือ่  ม ี๖ อยา่ง  คอื  กมมฺธารโย,	

ทิค,ุ		ตปปฺริุโส,		ทวนฺทโฺว,		อพยฺยีภาโว,		พหพุพิฺหิ.

กัมมธารยสมาส

 นามศพัท ์๒ บท  มวีภิตัตแิละวจนะเป็นอยา่ง

เดยีวกนั  บทหน่ึงเป็นประธาน คอื เป็นนามนาม,  

บทหน่ึงเป็นวเิสสนะ  คอื  เป็นคณุนาม  หรอืเป็นคณุนาม
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ทัง้ ๒ บท  มบีทอืน่เป็นประธาน  ทีท่า่นยอ่เขา้เป็น

บทเดยีวกนั  ชือ่วา่  กมัมธารยสมาส

 กมัมธารยสมาสนัน้  ม ี๖ อยา่ง  คอื

วิเสสนบพุพบท,		วิเสสนุตตรบท,		วิเสสโนภยบท,	

วิเสสโนปมบท,		สมัภาวนบพุพบท,		อวธารณบพุพบท.

 ๑.	วิเสสนบพุพบท  มบีทวเิสสนะอยูห่น้า  บท

ประธานอยูห่ลงั  เชน่  มหนฺโต		ปริุโส	=	มหาปริุโส	

บุรษุใหญ่.  ขตติฺยา		กญญฺา	=	ขตติฺยกญญฺา  นาง-

กษตัรยิ.์  นีล	ํ	อปุปฺล	ํ=	นีลปุปฺล ํ ดอกอุบลเขยีว.

 ในสมาสน้ีเอามหนัตศพัท ์ เป็น  มหา  อยา่งน้ี   

มหาราชา  พระราชาผูใ้หญ่,  มหาธานี  เมอืงใหญ่,  

มหาวนํ		ป�าใหญ่  เป็นตน้.

 บางสมาสท่านกย็่อบทวเิสสนะ  เหลอืไวแ้ต่

อกัษรตวัหน้า  อยา่งน้ี 

 กจฺุฉิตา	 ทิฏฺ�ิ	 =	 กทิุฏฺ�ิ  ทิฏฐิอันบณัฑิต- 

เกลยีด.  ปธานํ		วจนํ	=	ปาวจนํ		คาํเป็นประธาน,          

สนฺโต		ปริุโส	=	สปปฺริุโส  บุรษุระงบัแลว้.
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	 ๒.	วิเสสนุตตรบท	 มบีทวเิสสนะอยูห่ลงั  บท

ประธานอยูห่น้า  อยา่งน้ี

	 สตโฺต		วิเสโส	=	สตตฺวิเสโส	 สตัวว์เิศษ,

นโร		วโร	=	นรวโร  นระประเสรฐิ,  

มนุสโฺส		ทลิทโฺท	=	มนุสสฺทลิทโฺท  มนุษยข์ดัสน

	 ๓.	วิเสสโนภยบท  (แปลวา่ ทัง้..ทัง้...)  มบีท

ทัง้ ๒  เป็นวเิสสนะ  มบีทอืน่เป็นประธาน  อยา่งน้ี

 สีตญจฺ		สมฏฺ�ญจฺ	=	สีตสมฏฺ�ํ  (�านํ  ที)่

ทัง้เยน็ทัง้เกลีย้ง. 

 อนฺโธ		จ		วธิโร		จ	=	อนฺธวธิโร  (ปรุโิส  บุรษุ)

ทัง้บอดทัง้หนวก

 ขญโฺช		จ		ขชุโฺช		จ	=	ขญชฺขชุโฺช  (ปรุโิส  บุรษุ)

ทัง้กระจอกทัง้คอ่ม.

	 ๔.	วิเสสโนปมบท (แปลวา่  เพยีงดงั...)  มบีท

วเิสสนะเป็นอุปมา  จดัเป็น ๒ ตามวเิสสนะอยูห่น้า

และหลงั  ดงัน้ี 

  (๑)		สมาสท่ีมีอปุมาอยู่หน้า  เรยีกวา่  

อปุมาปพุพฺปโท	 มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี
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	 สงฺข	ํ	อิว		ปณฺฑร	ํ=	สงฺขปณฺฑร	ํ	(ขรี ํ น้ํานม) 

ขาวเพยีงดงัสงัข.์

 กาโก		อิว		สโูร	=	กากสโูร  (คน) กลา้เพยีงดงักา.

 ทิพพฺ	ํ	อิว		จกขฺ	ุ=	ทิพพฺจกขฺ ุ จกัษุเพยีงดงัทพิย.์

  (๒)		สมาสท่ีมีอปุมาอยู่หลงั  เรยีกวา่

อปุมานุตตฺรปโท  มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี  

 นโร		สีโห		อิว	=	นรสีโห  นระเพยีงดงัสหีะ.

 ญาณํ		จกฺข	ุ	อิว	=	ญาณจกฺข ุ ญาณเพยีงดงั-

จกัษุ.

 ปญฺญา	 	 ปาสาโท	 	 อิว	 =	 ปญฺญาปาสาโท		

ป�ญญาเพยีงดงัปราสาท.

 ๕.	สมัภาวนบพุพบท (แปลวา่ วา่...)  มบีท

หน้าอนัท่านประกอบดว้ย อติ ิ ศพัท์ บทหลงัเป็น

ประธาน ดงัน้ี  

 ขตฺติโย	 	 (อห)ํ	 	 อิติ	 	 มาโน	 =	ขตฺติยมาโน         

มานะวา่  (เราเป็น) กษตัรยิ.์  

 สตโฺต		อิติ		สญญฺา	=	สตตฺสญญฺา  ความสาํคญั-

วา่สตัว.์
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	 สมโณ		(อห)ํ		อิติ		ปฏิญญฺา	=	สมณปฏิญญฺา	 

ปฏญิญาวา่  (เราเป็น) สมณะ.

 ๖.	อวธารณบพุพบท  (แปลวา่  คอื)  มบีทหน้า 

อนัทา่นประกอบดว้ย  เอว  ศพัท ์(เพือ่จะหา้มเน้ือความ

อนัอืน่เสยี)  บทหลงัเป็นประธาน  ดงัน้ี  

	 ปญญฺา		เอว		ปโชโต	=	ปญญฺาปโชโต	 (ประทปี) 

อนัโพลงทัว่คอืป�ญญา.

 พทฺุโธ	 	 เอว	 	 รตนํ	 =	พทฺุธรตนํ	  รตันะคอื-

พระพทุธเจา้.

 สทธฺา		เอว		ธนํ	=	สทธฺาธนํ		ทรพัยค์อืศรทัธา.

แบบวิเคราะห์ในคัมภีร์ศัพทศาสตร์

 วิ.บพุ.	=	มหนฺโต		จ		โส		ปริุโส		จาติ		มหาปริุโส 

บุรษุนัน้ดว้ย  เป็นผูใ้หญ่ดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่  บุรษุผูใ้หญ่.

	 วิ.นุต.	=	สตโฺต		จ		โส		วิเสโส		จาติ		สตตฺวิเสโส		

สตัวน์ัน้ดว้ย  วเิศษดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่  สตัวว์เิศษ.

	 วิ.โนภย.	=	สีตญจฺ		ต	ํ	สมฏฺ�ญจฺาติ		สีตสมฏฺ�	ํ

(�านํ ที)่  นัน้  เยน็ดว้ย  เกลีย้งดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่วา่  
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ทัง้เยน็ทัง้เกลีย้ง.

 อีก	๓	สมาส		มีแบบวิเคราะหเ์หมือนอย่างน้ี

ทิคุสมาส

	 กมัมธารยสมาส	 ท่ีมีสังขยาอยู่ข้างหน้า														

ช่ือว่า	 	ทิคสุมาส		มี	๒	อย่าง	 	คือ	 	สมาหาโร	๑																	

อสมาหาโร	๑		

 ทิคุสมาสที่ท่านรวมนามศพัท์  มเีน้ือความ               

เป็นพหวุจนะ  ทาํใหเ้ป็นเอกจนะ  นป�ุสกลงิค ์ ชือ่             

สมาหารทิค ุ มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี

 ตโย			โลกา		 			=		ติโลก ํ  โลก ๓.  

 จตสโฺส		ทิสา		 			=		จตทุทิฺส ํ  ทศิ ๔.  

 ปญจฺ		อินฺทริฺยานิ			=		ปญจิฺนฺทริฺย ํ อนิทรยี ์๕.      

 ทคิสุมาสทีท่า่นไมไ่ดท้าํอยา่งน้ี  ชือ่  อสมาหาร- 

ทคิ ุ มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี

	 เอโก		ปคุคฺโล		=		เอกปคุคฺโล บุคคลผูเ้ดยีว.

	 จตสโฺส		ทิสา			=		จตทุทิฺสา ทศิ ๔ ท. 

	 ปญจฺ		พลานิ			=		ปญจฺพลานิ กาํลงั ๕ ท.
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ข้อควรจาํ	:-	(ให้ท่อง)

 ๑.	ทิคสุมาส  ใชป้กตสิงัขยาตัง้แต่  เอก (๑)	-										

อฏฺ�นวติุ	 (๙๘) นําหน้านามนามเท่านัน้  แต่ถ้าม ี         

อญัญบทเป็นฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหพุพหิ ิ(ฉ.ตุล.)  เชน่  

ปญจฺวณฺณา (ปีต)ิ,  ทสพโล (พทฺุโธ)  เป็นตน้

 ๒.	ปกติสงัขยา  ตัง้แต่  เอกนูสต	ํ(๙๙)  ขึน้ไป  

นําหน้านามนามเป็นฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหุพพหิสิมาส 

(ฉ.ตุล.)  เชน่  ปญฺจสตา	(โจรา) อ.โจร ท.  มรีอ้ย-            

หา้เป็นประมาณ เป็นต้น. แต่ถ้าตามหลงันามนาม                             

เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส (ฉ.ตัป.)  เช่น  ภิกฺขุสต ํ                       

อ.รอ้ยแหง่ภกิษุ  เป็นตน้.

 ๓.	ปรูณสงัขยานําหน้านามนาม  เป็นวเิสสน-              

บุพพบท  กมัมธารยสมาส (ว.ิบุพ.กมั.)  เชน่  ป�มภาโค  

อ.สว่นทีห่น่ึง  เป็นตน้  ถา้ตามหลงันามนามหรอือยูห่น้า

นามนามแต่มบีทอืน่เป็นประธาน (อญัญบท)  เป็นฉฏัฐ-ี

ตุลยาธกิรณพหพุพหิสิมาส (ฉ.ตุล.) เชน่ อตฺตปญจฺทสโม	

(ชโน)		มตีนเป็นทีส่บิหา้,  ลาชปญจฺม	ํ(วตถฺ)ุ		มขีา้วตอก-

เป็นทีห่า้  เป็นตน้
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ตัปปุริสสมาส

 นามศพัทม์ ี อ ํ วภิตัตเิป็นตน้  ในทีส่ดุ  ทา่นยอ่

เขา้ดว้ยบทเบือ้งปลาย  ชือ่วา่ ตปัปรุสิสมาส  ม ี๖ อยา่ง  

คอื  ทตุยิาตป�ปรุโิส,  ตตยิาตป�ปรุโิส,  จตุตฺถตีป�ปรุโิส, 

ป�ฺจมตีป�ปรุโิส,  ฉฏฺ�ีตป�ปรุโิส,  สตฺตมตีป�ปรุโิส.

ทุติยาตัปปุริสะ  อย่างนี้

 สขุ	ํ	ปตโฺต	=	สขุปปฺตโฺต  (ปรุโิส  บุรษุ)  

ถงึแลว้ซึง่สขุ.

 คาม	ํ	คโต	=	คามคโต  (ปรุโิส  บุรษุ)  

ไปแลว้สูบ่า้น.

 สพพฺรตตึฺ		โสภโณ	=	สพพฺรตติฺโสภโณ	

(จนฺโท  พระจนัทร)์  งามตลอดราตรทีัง้สิน้.

ตติยาตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 อสเฺสน		(ยตุโฺต)		รโถ	=	อสสฺรโถ  รถ (เทยีมแลว้)  

ดว้ยมา้.
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	 สลฺเลน	 	 วิทฺโธ	 =	 สลฺลวิทฺโธ (ชนฺตุ  สตัว์)                

อนัลกูศรแทงแลว้.

	 อสินา		กลโห	=	อสิกลโห  ความทะเลาะเพราะดาบ.

จตุตถีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 ก�ินสสฺ		ทสุสฺ	ํ=	ก�ินทสุสฺ	ํ ผา้เพือ่กฐนิ.

 อาคนฺตกุสสฺ		ภตตฺ	ํ=	อาคนฺตกุภตตฺ ํ 

ภตัเพือ่ผูม้า.

 คิลานสสฺ		เภสชชฺ	ํ=	คิลานเภสชชฺ ํ 

ยาเพือ่คนไข.้

ปัญจมีตัปปุริสะ  อย่างนี้

 โจรมหฺา		ภย	ํ=	โจรภย ํ ภยัแต่โจร.

 มรณสฺมา	 	ภย	ํ =	 มรณภย ํ  ความกลวัแต่-             

ความตาย.

 พนฺธนา		มตุโฺต	=	พนฺธนมตุโฺต (สตฺโต  สตัว)์

พน้แลว้จากเครือ่งผกู.
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ฉัฏฐีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 รญโฺญ		ปตุโฺต	=	ราชปตุโฺต	 บุตรแหง่พระราชา.

	 ธญญฺานํ		ราสิ	=	ธญญฺราสิ  กองแหง่ขา้วเปลอืก.  

 รกฺุขสสฺ		สาขา	=	รกฺุขสาขา  กิง่แหง่ตน้ไม.้

สัตตมีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 รเูป		สญฺญา	 =	รปูสญญฺา  ความสาํคญัในรปู.   

	 สสําเร		ทกฺุข	ํ	=	สสํารทกฺุข ํ ทกุขใ์นสงสาร.   

	 วเน		ปปุผฺ	ํ =	วนปปุผฺ	ํ		ดอกไมใ้นปา่.

น บุพพบท  กัมมธารยสมาส  

หรอื อุภยตปัปรุสิสมาส (แปลว่า มใิช่...)

 น		พรฺาหมฺโณ	=	อพรฺาหมฺโณ  (อย ํ ชโน  ชนน้ี)

                มใิชพ่ราหมณ์.

 น		วสโล	=	อวสโล  (อย ํ ชโน  ชนนี้)

     มใิชค่นถ่อย.  
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 น		อสโฺส	=	อนสโฺส  (อย ํ สตฺโต  สตัวน้ี์)

     มใิชม่า้. 

 น		อริโย	=	อนริโย (อย ํ ชโน  ชนนี้)

     มใิชพ่ระอรยิเจา้.

 ในสมาสน้ี  ถ้าพยญัชนะอยู่หลงั น เอา น            

เป็น  อ  เหมอืน  อพฺราหฺมโณ  เป็นตน้.  ถา้สระอยู่

หลงั  น  เอา  น  เป็น  อน  เหมอืน  อนสฺโส  เป็นตน้.  

	 ตปัปุริสสมาสน้ี	 แปลกกนักบักมัมธารยะ			

อย่างน้ี		คือ  กมัมธารยะมวีภิตัตแิละวจนะเสมอกนั  

บทหน่ึงเป็นประธาน  บทหน่ึงเป็นวเิสสนะ  หรอืเป็น

วเิสสนะทัง้ ๒ บท  สว่นตปัปรุสิสมาส  มวีภิตัตแิละ

วจนะไมเ่สมอกนั

ทวันทวสมาส

(แปลว่า		และ...และ...ฯลฯ)

 นามนามตัง้แต่ ๒ ศพัทข์ึน้ไป  ทา่นยอ่เขา้เป็น

บทเดยีวกนั  ชือ่วา่  ทวนัทวสมาส  ม ี๒ อยา่ง  คอื 

สมาหาโร	๑		อสมาหาโร	๑  (เหมอืนทคิ)ุ.
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สมาหาระ

(บทสมาสเป็นเอกวจนะ		นปํสุกลิงค)์

 สมโถ		จ		วิปสสฺนา		จ		สมถวิปสสฺนํ.

สมถะดว้ย  วปิ�สสนาดว้ย  ชือ่  สมถะและวปิ�สสนา. 

 สงฺโข		จ		ปณโว		จ		สงฺขปณว.ํ

สงัขด์ว้ย  บณัเฑาะวด์ว้ย  ชือ่ สงัขแ์ละบณัเฑาะว.์

	 ปตโฺต		จ		จีวรญจฺ		ปตตฺจีวรํ

บาตรดว้ย  จวีรดว้ย  ชือ่ บาตรและจวีร.

 หตถีฺ		จ		อสโฺส		จ		รโถ		จ		ปตติฺโก		จ		หตถีฺอสสฺ-	

รถปตติฺกํ

ชา้งดว้ย  มา้ดว้ย  รถดว้ย  คนเดนิดว้ย  ชือ่  ชา้ง- 

และมา้และรถและคนเดนิ.
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อสมาหาระ 

(บทสมาสเป็นพหวุจนะ		เป็นได้ทกุลิงค	์

ใช้ลิงคข์องบทสดุท้ายเป็นหลกั)

 จนฺทิมา		จ		สริุโย		จ			จนฺทิมสริุยา.

 พระจนัทรด์ว้ย  พระอาทติยด์ว้ย  ชือ่ พระจนัทร-์

และพระอาทติย ์ท.

 สมโณ	จ		พรฺาหมฺโณ	จ		สมณพรฺาหมฺณา.		

 สมณะดว้ย  พราหมณ์ดว้ย  ชือ่ สมณะและ-

พราหมณ์ ท.

 สารีปตุโฺต	 	จ	 	 โมคคฺลฺลาโน	 	จ	 	สารีปตุตฺ-

โมคคฺลฺลานา.  

 พระสารบีุตรดว้ย  พระโมคคลัลานะดว้ย  ชือ่  

พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ ท.

	 ปณฺณญจฺ		ปปุผฺญฺจ		ผลญจฺ		ปณฺณปปุผฺผลานิ.

 ใบไมด้ว้ย  ดอกไมด้ว้ย  ผลไมด้ว้ย  ชือ่ ใบไม-้

และดอกไมแ้ละผลไม ้ ท. 
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 ทวนัทวสมาสน้ี	แปลกกนักบัวิเสสโนภยบท		

กมัมธารยสมาส  อยา่งน้ี  คอื  วเิสสโนภยบท  เป็น

บทวเิสสนะ  ทัง้ ๒ บท  สว่นทวนัทวสมาส  เป็นบท

ประธานทัง้สิน้.

อัพยยีภาวสมาส

 สมาสทีม่อุีปสคั หรอื นิบาตอยูข่า้งหน้า  ชือ่วา่

อพัยยภีาวสมาส  ม ี๒ อยา่ง  คอื  อปุสคคฺปพุพฺโก	๑		

นิปาตปพุพฺโก	๑

 อปุสคัคปพุพกะ		มีอปุสคัอยูข้่างหน้า		อยา่งน้ี :-

 นครสสฺ		สมีปํ		อปุนคร ํ ทีใ่กลเ้คยีง  แหง่เมอืง  

ชือ่วา่  ใกลเ้มอืง.

	 ทรถสฺส	 	 อภาโว	 	 นิทฺทรถํ  ความไม่ม ี                   

แหง่ความกระวนกระวาย  ชือ่วา่  ความไมม่แีหง่-

ความกระวนกระวาย.

	 วาต	ํ	อนุวตตฺตีติ		อนุวาต	ํ (ย ํ วตฺถุ)  สิง่ใด 

ยอ่มเป็นไปตาม  ซึง่ลม  เหตุนัน้  (ต ํ วตฺถุ)  สิง่นัน้  

ชือ่วา่  เป็นไปตามซึง่ลม.
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 วาตสฺส	 	 ปฏิวตฺตตีติ	 	 ปฏิวาตํ	  (สิ่งใด)                   

ยอ่มเป็นไปทวน  (ตอบ)  แก่ลม  เหตุนัน้  (สิง่นัน้)    

ชือ่วา่  เป็นไปทวนแก่ลม.

 อตฺตานํ	 	 อธิวตฺตตีติ	 	 อชฺฌตฺต ํ  (สิ่งใด)                    

ยอ่มเป็นไปทบั  ซึง่ตน  เหตุนัน้  (สิง่นัน้)  ชือ่วา่                   

เป็นไปทบัซึง่ตน. (เอา  อธ ิ เป็น  อชฌฺ  ในพยญัชนะ-

สนธ)ิ

 นิปาตปพุพกะ		มีนิบาตอยูข้่างหน้า		อยา่งน้ี :-

 วุฑฺฒานํ	 	 ปฏิปาฏิ	 	 ยถาวุฑฺฒํ	  ลําดับ                       

แหง่คนเจรญิแลว้ ท.  ชือ่วา่  ตามคนเจรญิแลว้  หรอื													

 เย	 	 เย	 	วฑุฒฺา	 	ยถาวฑุฒฺ	ํ 	ชนเจรญิแลว้ ท.  

เหลา่ใดเหลา่ใด  ชือ่  เจรญิแลว้อยา่งไร.

 ชีวสสฺ		ยตตฺโก		ปริจเฺฉโท		ยาวชีว	ํ	กาํหนด  

เพยีงไร  แหง่ชวีติ  ชือ่วา่  เพยีงไรแหง่ชวีติ.

	 ปพพฺตสสฺ		ติโร		ติโรปพพฺต ํ ภายนอกแหง่ภเูขา.

 นครสสฺ		พหิ		พหินครํ  ภายนอกแหง่เมอืง.

	 ปาสาทสสฺ	 	อนฺโต	 	อนฺโตปาสาท ํ  ภายใน-    

แหง่ปราสาท.
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 ภตตฺสสฺ		ปจฉฺา		ปจฉฺาภตตฺ ํ ภายหลงัแหง่ภตัร

 อพัยยีภาวสมาสต่างจากตปัปริุสสมาส		ดงัน้ี		

 ตปัปุรสิสมาสมบีทหลงัเป็นประธาน  ไมนิ่ยม

ลงิค์และวจนะ  ส่วนอพัยยภีาวสมาส  มบีทหน้า             

เป็นประธานและเป็นอุปสคัและนิบาต  บทหลงัเป็น                  

นปุ�สกลงิค ์ เอกวจนะ

พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า	มี...)

 สมาสอย่างหน่ึงมบีทอื่นเป็นประธาน  ชื่อว่า  

พหุพพิหิสมาส  มี ๖ อย่าง ตามวิภัตติ  คือ                                   

ทตุยิาพหพุพหิ,ิ  ตตยิาพหพุพหิ,ิ  จตุตถพีหพุพหิ,ิ                  

ป�ญจมพีหพุพหิ,ิ  ฉฏัฐพีหพุพหิ,ิ  สตัตมพีหพุพหิ.ิ

 ทุติยาพหพุพิหิ  เอาบทที่เป็นทุติยาวภิตัต ิ              

ในวเิคราะหเ์ป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 อาคตา		สมณา		ย	ํ	โส		อาคตสมโณ		(อาราโม)  

สมณะ ท.  มาแลว้  สูอ่ารามใด  อารามนัน้  ชือ่วา่  

มสีมณะมาแลว้.
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 รฬฺุหา		ลตา		ย	ํ	โส		รฬฺุหลโต	 (รกฺุโข)  เครอืวลัย ์ 

ขึน้แลว้  สูต่น้ไมใ้ด  ตน้ไมน้ัน้  ชือ่วา่ มเีครอืวลัย-์            

ขึน้แลว้.

 สมปฺตตฺา		ภิกขฺ	ู	ย	ํ	โส		สมปฺตตฺภิกข	ุ	(อาวาโส)  

ภกิษุ ท.  ถงึพรอ้มแลว้  ซึง่อาวาสใด  อาวาสนัน้  ชือ่วา่ 

มภีกิษุถงึพรอ้มแลว้.

 ตติยาพหพุพิหิ	  เอาบททีเ่ป็นตตยิาวภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ชิตานิ	 	 อินฺทฺริยานิ	 	 เยน	 	 โส	 	 ชิตินฺทฺริโย		

(สมโณ)  อนิทรยี ์ท.  อนัสมณะใด  ชนะแลว้  สมณะ-

นัน้  ชือ่วา่ มอีนิทรยีอ์นัชนะแลว้.  

 กต	ํ	ปญุญฺํ		เยน		โส		กตปญฺุโญ		(ปรุโิส)  บุญ  

อนับุรษุใด  ทาํแลว้  บุรษุนัน้  ชือ่วา่  มบุีญอนัทาํแลว้.

 อาหิโต		อคคิฺ		เยน		โส		อาหิตคคิฺ		(พฺราหฺมโณ) 

ไฟ  อนัพราหมณ์ใด  บชูาแลว้  พราหมณ์นัน้  ชือ่วา่ 

มไีฟอนับชูาแลว้
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	 อีกอย่างหน่ึง		บทวิเสสนะอยูห่ลงั  อยา่งน้ีบา้ง

 อคคิฺ		อาหิโต		เยน		โส		อคยฺาหิโต  (พฺราหฺมโณ) 

(แปลเหมอืนแบบก่อน).

 วิส	ํ 	 ปีต	ํ 	 เยน	 	 โส	 	 วิสปีโต  (สโร)  ยาพษิ               

อนัลกูศรใด  ดืม่แลว้  ลกูศรนัน้  ชือ่วา่ มยีาพษิ-              

อนัดืม่แลว้.

 จตตุถีพหพุพิหิ	 	 เอาบททีเ่ป็นจตุตถวีภิตัตใิน   

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ทินฺโน		สงฺุโก		ยสสฺ		โส		ทินฺนสงฺุโก		(ราชา)  สว่ย  

(นาคเรห ิ อนัชาวเมอืง ท.)  ถวายแลว้  แดพ่ระราชาใด  

พระราชานัน้  ชือ่วา่  มสีว่ยอนัชาวเมอืง ท.  ถวายแลว้.

 กต	ํ 	ทณฺฑกมมฺ	ํ 	ยสสฺ	 	โส	 	กตทณฺฑกมโฺม 

(สสฺิโส)  ทณัฑกรรม  (อนัอาจารย)์  ทาํแลว้  แก่ศษิยใ์ด  

ศษิยน์ัน้  ชือ่วา่ มทีณัฑกรรมอนัอาจารยท์าํแลว้.

 สญฺชาโต		สเํวโค		ยสสฺ		โส		สญชฺาตสเํวโค		

(ชโน)  ความสงัเวช  เกดิพรอ้มแลว้ แก่ชนใด  ชนนัน้  

ชือ่วา่ มคีวามสงัเวชเกดิพรอ้มแลว้.
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 ปัญจมีพหพุพิหิ  เอาบททีเ่ป็นป�ญจมวีภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 นิคคฺตา		ชนา		ยสมฺา		โส		นิคคฺตชโน  (คาโม)  

ชน ท.  ออกไปแลว้  จากบา้นใด  บา้นนัน้  ชือ่วา่   

มชีนออกไปแลว้.

 ปติตานิ		ผลานิ		ยสมฺา		โส		ปติตผโล		(รกฺุโข)  

ผล ท.  หลน่แลว้  จากตน้ไมใ้ด  ตน้ไมน้ัน้  ชือ่วา่   

มผีลหลน่แลว้.

 วีโต		ราโค		ยสมฺา		โส		วีตราโค  (ภกฺิข)ุ   ราคะ  

ไปปราศแลว้  จากภกิษุใด  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่ มรีาคะ-

ไปปราศแลว้.

 ฉัฏฐีพหพุพิหิ  เอาบทที่เป็นฉัฏฐีวิภตัติใน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ขีณา		อาสวา		ยสสฺ	 	โส	 	 ขีณาสโว  (ภกฺิข)ุ            

อาสวะ ท.  ของภกิษุใด  สิน้แลว้  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่  

มอีาสวะสิน้แลว้.
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 สนฺต	ํ	จิตตฺ	ํ	ยสสฺ		โส		สนฺตจิตโฺต  (ภกฺิข)ุ  จติ

ของภกิษุใด  ระงบัแลว้  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่ มจีติระงบัแลว้.

	 ฉินฺนา		หตถฺา		ยสสฺ		โส		ฉินฺนหตโฺถ		(ปรุโิส)  

มอื ท.  ของบุรษุใด  ขาดแลว้  บุรษุนัน้  ชือ่วา่ มมีอื-

ขาดแลว้.

	 อีกอย่างหน่ึง		บทวิเสสนะอยู่หลงั  อยา่งน้ี

 หตถฺา		ฉินฺนา		ยสสฺ		โส		หตถฺจฉิฺนฺโน  (ปรุโิส)

 (แปลเหมอืนบทก่อน) 

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		มี...		เพียงดงั...		แห่ง...)

 สวุณฺณสสฺ	 	วณฺโณ	 	 อิว	 	วณฺโณ	 	ยสสฺ	 	 โส											

สวุณฺณวณฺโณ  (ภควา)  วรรณะ  ของพระผูม้พีระภาค

ใด  เพยีงดงัวรรณะ แหง่ทอง  พระผูม้พีระภาคนัน้  

ชือ่วา่  มวีรรณะเพยีงดงัวรรณะแหง่ทอง.
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 พรฺหมฺโุน		สโร		อิว		สโร		ยสสฺ		โส		พรฺหมฺสสฺโร  

(ภควา)  เสยีง  ของพระผูม้พีระภาคใด  เพยีงดงัเสยีง

แหง่พรหม  พระผูม้พีระภาคนัน้  ชือ่วา่  มเีสยีงเพยีง-

ดงัเสยีงแหง่พรหม.

 สตัตมีพหพุพิหิ	 เอาบททีเ่ป็นสตัตมวีภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

	 สมปฺนฺนานิ		สสสฺานิ		ยสมึฺ		โส		สมปฺนฺนสสโฺส  

(ชนปโท)  ขา้วกลา้ ท.  ในชนบทใด  ถงึพรอ้มแลว้  

ชนบทนัน้  ชือ่วา่  มขีา้วกลา้ถงึพรอ้มแลว้.

 พห	ู	นทิโย		ยสมึฺ	 	โส		พหนุทิโก	 (ชนปโท)  

แมน้ํ่า ท.  ในชนบทใด  มาก  ชนบทนัน้  ชือ่วา่                 

มแีมน้ํ่ามาก.

 �ิตา		สิริ		ยสมึฺ		โส		�ติสิริ  (ชโน)  ศร ี ตัง้อยูแ่ลว้  

ในชนใด  ชนนัน้  ชือ่วา่  มศีรตีัง้อยูแ่ลว้.

 ในวเิคราะหแ์หง่สมาสทัง้หลายเหลา่น้ี  บทประธาน

และบทวเิสสนะมวีภิตัตแิละลงิคเ์สมอกนั  แปลกแต่

บทสพัพนามทีเ่ป็นประธานแห่งบทสมาส จงึเรยีก

สมาสทัง้หลายเหลา่น้ีวา่  ตลุยาธิกรณพหพุพิหิ.   
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ข้อควรจ�า (ให้ท่องจ�า)

 ๑. อาทิ,	มตฺต,	ปมาณ,	ปริวาร,	ปมุข และ

คณุนามต่างๆ  เขา้สมาสกบันามนาม  มอีญัญบทเป็น

ฉัฏฐีตลุยาธิกรณพหพุพิหิสมาส	(ฉ.ตลุ.)  ถ้าเป็น

เพียงบทขยาย	 แปลได้เอง	 ไม่มีอญัญบท	 เป็น																									

วิเสสนบพุพบท		กมัมธารยสมาส	(วิ.บพุ.กมั.)

 ๒. ท ุ เมือ่ตัง้วเิคราะหแ์ยกเป็น ทฏฺุ�  (อนัโทษ-

ประทุษร้ายแล้ว)  นําหน้านามนาม เช่น ทุสฺสโีล              

มศีลีอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  เป็นตน้  เป็น  ฉ.ตลุ.

 ๓. นิ เมื่อตัง้วิเคราะห์แยกเป็น นิกฺขนฺต                     

(ออกแลว้)  หรอื  นิคคฺต (ออกไปแลว้)  นําหน้านามนาม 

เป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหพุพิหิสมาส	 (ปัญ.ตุล.)  

เชน่  นิททฺกฺุโข  มทีกุขอ์อกแลว้  นิพภฺโย  มภียัออกแลว้  

เป็นตน้

 ๔. วิ  เมือ่ตัง้วเิคราะหแ์ยกเป็น  วิคต  (ไปปราศ-

แล้ว)  นําหน้านามนามเป็นปัญจมีตุลยาธิกรณ-														

พหพุพิหิสมาส	(ปัญ.ตลุ.)  เชน่  วิมโล  มมีลทนิไป-

ปราศแลว้  เป็นตน้  
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 ๕. ปกติสงัขยา	 (เอก-อฏฺ�นวุติ)  นําหน้า             

นามนาม  ไมม่อีญัญบท  เป็น  ทิคสุมาส  

 ปกติสงัขยาตัง้แต่	เอกนูสตํ  ขึน้ไป  นําหน้า          

นามนาม  มอีญัญบท  เป็น  ฉ.ตลุ.	 เชน่  ปญจฺสตา  

(โจรา) อ.โจร ท.  มรีอ้ยหา้เป็นประมาณ  เป็นตน้  

	 ปกติสงัขยาตัง้แต่	เอกนูสตํ  ขึน้ไป		ตามหลงั

นามนาม  แปลไดเ้อง  ไมม่อีญัญบท  เป็น  ฉ.ตปั.  

เชน่  โจรสต	ํ	อ.รอ้ยแหง่โจร,  มนุสฺสโกฏิโย  อ.โกฏ-ิ

แหง่มนุษย ์ท.  เป็นตน้

 ปกติสงัขยาและปรูณสงัขยาทัง้หมด  นําหน้า

นามนามหรือตามหลังนามนาม มีอัญญบท เป็น   

ฉ.ตลุ.  เชน่  ปญฺจวณฺณา  (ปีต)ิ อ.ปีต ิ มวีรรณะหา้  

อตฺตปญฺจทสโม (ชโน) อ.ชน  มตีนเป็นที่สบิห้า  

เป็นตน้

  ปูรณสงัขยานําหน้านามนาม  ไม่มอีญัญบท  

เป็นวิเสสนบพุพบท		กมัมธารยสมาส (ว.ิบุพ.กมั.)
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น บุพพบท  พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		มี...หามิได้,	ไม่มี...)

 นตฺถิ	 	ตสสฺ	 	 สโมติ	 	อสโม  ผูเ้สมอ  ไม่ม ี                 
แก่ท่าน  (ตสฺส ภควโต  แก่พระผูม้พีระภาคนัน้)                
เหตุนัน้  (โส  ทา่น)  ชือ่วา่  มผีูเ้สมอหามไิด ้ หรอื
ไมม่ผีูเ้สมอ.
 นตฺถิ	 	 ตสฺส	 	 ปฏิปุคฺคโลติ	 	 อปปฺฏิปุคฺคโล  
บุคคลเปรยีบ  ไมม่ ี แกท่า่น  เหตุนัน้  (ทา่น)  ชือ่วา่ 
มบีุคคลเปรยีบหามไิด ้ หรอืไมม่บีุคคลเปรยีบ.
 นตฺถิ	 	ตสสฺ	 	ปตฺุตาติ	 	อปตฺุตโก  บุตร ท.               
ของเขา  (ตสฺส  ชนสฺส  ของชนนัน้)  ไมม่ ี เหตุนัน้  
(โส เขา)  ชือ่วา่ มบีุตรหามไิด ้ หรอืไมม่บีุตร.

ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส

 ในวเิคราะหแ์หง่สมาสใด  บททัง้หลายมวีภิตัติ
ต่างกนั  ทา่นเรยีกสมาสนัน้วา่  ภินนาธิกรณพหพุพิหิ 
มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี :-
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 เอกรตตึฺ		วาโส		อสสฺาติ		เอกรตติฺวาโส		ความอยู ่ 

ของเขา  (อสฺส  ชนสฺส  ของชนนัน้)  สิน้คนืเดยีว  

เหตุนัน้  (โส เขา)  ชือ่วา่ มคีวามอยูส่ ิน้คนืเดยีว.

 อรุสิ		โลมานิ		ยสสฺ		โส		อรุสิโลโม	 (พฺราหฺมโณ)  

ขน ท.  ทีอ่ก  ของพราหมณ์ใด  (อตฺถ ิ มอียู)่  พราหมณ์

นัน้  ชือ่วา่ มขีนทีอ่ก.

	 อสิ		หตเฺถ		ยสสฺ		โส		อสิหตโฺถ  (โยโธ)  ดาบ  (ม)ี  

ในมอื  ของทหารใด  ทหารนัน้  ชือ่วา่ มดีาบในมอื.

 ฉตตฺ	ํ	ปาณิมหิฺ		ยสสฺ		โส		ฉตตฺปาณิ		(ปรุโิส)  รม่  

(ม)ี  ในมอื  ของบุรษุใด  บุรษุนัน้  ชือ่วา่ มรีม่ในมอื.

 มณิ		กณฺเ�		ยสสฺ		โส		มณิกณฺโ�		(นาคราชา)

แกว้  (ม)ี  ทีค่อ  ของนาคราชใด  นาคราชนัน้  ชือ่วา่  

มแีกว้ทีค่อ.

พหุพพิหิสมาสที่เป็นพหุวจนะ

 กต	ํ	กสุล	ํ	เยหิ  เต		กตกสุลา  (ชนา)  กุศล  

อนัชน ท.  ใด  ทาํแลว้  ชน ท.  นัน้  ชือ่วา่ มกุีศล- 

อนัทาํแลว้.
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 อาวธุา		หตเฺถส	ุ	เยส ํ เต		อาวธุหตถฺา		(โยธา)  

อาวธุ ท.  (ม)ี  ในมอื ท.  ของทหาร ท.  ใด  ทหาร ท.  

นัน้  ชือ่วา่ มอีาวธุในมอื.

สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		เป็นไปกบัด้วย...)

 สห		ปตุเฺตน		โย		วตตฺตีติ	 	สปตุโฺต		(ปิตา)  

(บดิาใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยบุตร  เหตุนัน้  (บดิา

นัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยบุตร.

 สห		รญญฺา		ยา		วตตฺตีติ		สราชิกา  (ปรสิา)  

(บรษิทัใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยพระราชา  เหตุนัน้  

(สา  ปรสิา  บรษิทันัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยพระราชา.

 สห		มจเฺฉเรน		ย	ํ	วตตฺตีติ		สมจเฺฉร	ํ	(จตฺิต)ํ       

(จติใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยความตระหน่ี  เหตุนัน้  

(ต ํ จตฺิต ํ จตินัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยความตระหน่ี.



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          185

สรุปสมาส  (ก�าหนดจ�าไม่ต้องท่อง)

ที่ ชื่อสมาส

น
าม

น
าม

ค
ุณ

น
าม

ส�าเนียงแปล

๑ กมัมธารยสมาส

-วเิสสนบุพพบท

-วเิสสนุตตรบท

-วเิสสโนภยบท

-วเิสสโนปมบท

-สมัภาวนบุพพบท

-อวธารณบุพพบท

ผู,้   ตวั,   อนั

ผู,้   ตวั,   อนั

ทัง้...ทัง้...

เพยีงดงั...

วา่....

คอื...

๒ ทคิสุมาส แปลตามศพัท์

๓ ตปัปรุสิสมาส แปลตามสาํเนียง

อายตนิบาตของ

ศพัทห์น้า

๔ ทวนัทวสมาส และ...และ ...ฯลฯ
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ท่ี ช่ือสมาส

น
าม

น
าม

ค
ณุ
น
าม

สาํเนียงแปล

๕ อพัยยภีาวสมาส

-อุปสคัคปพุพกะ

-นิปาตปพุพกะ

แปลขึน้อยูท่ี่

อุปสคัและนิบาต

ขา้งหน้าก่อน แลว้ 

แปลออกสาํเนียง

วภิตัตทิีบ่ทหลงั

๖ พหพุพหิสิมาส

-ตุลยาธกิรณพหพุพหิิ

-ภนินาธกิรณพหพุพหิิ

-ฉฏัฐอุีปมาพหพุพหิิ

-นบุพพบทพหพุพหิิ

-สหบุพพบทพหพุพหิิ

ม.ี..

ม.ี..

ม.ี..เพยีงดงั...แหง่...

ม.ี..หามไิด,้ ไมม่.ี..

เป็นไปกบัดว้ย...

จบสมาส



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          187

ตัทธิต

	 ปัจจยัหมู่หน่ึง	 เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่											

เน้ือความย่อสาํหรบัใช้แทนศพัท	์ 	 ย่อคาํพดูลง	

ให้สัน้		เหมือนคาํว่า		สยฺาเม		ชาโต		เกิดในสยาม												

ลงปัจจยัแทน	 	 ชาต	 	 เอาไว้แต่	 	 สฺยาม	 	 เป็น																										

สยฺามิโก  เรยีกวา่  ตทัธิต 

 ตทัธิตนัน้  โดยสงัเขป  แบง่เป็น ๓ อยา่ง  คอื  

สามญัญตทัธติ ๑  ภาวตทัธติ ๑  อพัยยตทัธติ ๑

 สามญัญตทัธิต  ม ี๑๓ อยา่ง  คอื  โคตตตทัธติ, 

ตรตยาทติทัธติ,  ราคาทติทัธติ,  ชาตาทติทัธติ,            

สมหุตทัธติ,  ฐานตทัธติ,  พหลุตทัธติ,  เสฏฐตทัธติ, 

ตทสัสตัถิตัทธิต,  ปกติตัทธิต,  สงัขยาตัทธิต,                    

ปรูณตทัธติ,  วภิาคตทัธติ. 

 (ยอ่วา่  โค,		ต,		รา,		ชา,	ส,		ฐา,		พ,		เส,		ต,	 

ป,		สงั,		ป,ู		วิ)
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โคตตตัทธิต

 มปี�จจยั ๘ ตวั  คอื  ณ,		ณายน,		ณาน,			เณยยฺ,		

ณิ,		ณิก,		ณว,		เณร.

ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

	 วสิฏฺ�สสฺ		อปจจฺ	ํ	วาสิฏฺโ�		เหลา่กอ  แหง่วสฏิฐะ  

ชือ่  วาสฏิฐะ.

	 โคตมสสฺ		อปจจฺ	ํ	โคตโม		เหลา่กอ  แหง่โคตมะ  

ชือ่  โคตมะ.

 วสุเทวสฺส	 	 อปจฺจํ	 	 วาสุเทโว  เหล่ากอ                   

แหง่วสเุทวะ  ชือ่  วาสเุทวะ.

ศัพท์ที่ลง  ณายน  ปัจจัย  อย่างนี้

 กจจฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	กจจฺายโน  เหลา่กอ  แหง่กจัจะ  

ชือ่  กจัจายนะ.

	 วจฉฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	วจฉฺายโน   เหลา่กอ  แหง่วจัฉะ  

ชือ่  วจัฉายนะ.

 โมคคฺลฺลิยา		อปจจฺ	ํ	โมคคฺลฺลายโน  เหลา่กอ

แหง่นางโมคคลัล ี ชือ่  โมคคลัลายนะ.
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 ศพัทท์ีล่ง	 	ณาน	 	ป�จจยั  อยา่งน้ี	 	กจจฺาโน,		

วจฺฉาโน,	 	 โมคฺคลฺลาโน.  วเิคราะห์และคําแปล

เหมอืนใน  ณายน  ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  เณยฺย  ปัจจัย  อย่างนี้

 ภคินิยา	 	 อปจฺจํ	 	 ภาคิเนยฺโย  เหล่ากอ                  

แหง่พีน้่องหญงิ  ชือ่  ภาคเินยยะ.

 วินตาย	 	 อปจฺจํ	 	 เวนเตยฺโย  เหล่ากอ                    

แหง่นางวนิตา  ชือ่  เวนเตยยะ.  

 โรหิณิยา	 	 อปจฺจ	ํ 	 โรหิเณยฺโย  เหล่ากอ                 

แหง่นางโรหณิ ี ชือ่  โรหเิณยยะ.

ศัพท์ที่ลง  ณิ  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทกฺขสสฺ		อปจจฺ	ํ	ทกฺข ิ  เหลา่กอ  แหง่ทกัขะ

ชือ่  ทกัข.ิ

 วสวสสฺ		อปจจฺ	ํ	วาสวิ  เหลา่กอ  แหง่วสวะ 

ชือ่  วาสว.ิ  

 วรณุสสฺ		อปจจฺ	ํ	วารณิุ  เหลา่กอ  แหง่วรณุะ

ชือ่  วารณุ.ิ
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ศัพท์ที่ลง  ณิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 สกฺยปตุตฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	สากฺยปตุติฺโก  เหลา่กอ

แหง่บุตรแหง่สกัยะ  ชือ่  สากยปตุตกิะ.

	 นาฏปตุตฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	นาฏปตุติฺโก  เหลา่กอ 

แหง่บุตรแหง่ชนราํ  ชือ่  นาฏปตุตกิะ.  

 ชินทตตฺสสฺ	 	อปจจฺ	ํ 	 เชนทตติฺโก  เหลา่กอ       

แหง่ชนิทตัตะ  ชือ่  เชนทตัตกิะ.

ศัพท์ที่ลง  ณว  ปัจจัย  อย่างนี้

 อปุกสุสฺ		อปจจฺ	ํ	โอปกโว  เหลา่กอ  แหง่อุปกุ

ชือ่  โอปกวะ.

 มนุโน	 	อปจจฺ	ํ 	มานโว  เหล่ากอ  แห่งมนุ                 

ชือ่  มานวะ.

 ภคคฺโุน		อปจจฺ	ํ	ภคคฺโว  เหลา่กอ  แหง่ภคัคุ

ชือ่  ภคัควะ.

ศัพท์ที่ลง  เณร  ปัจจัย  อย่างนี้

 วิธวาย		อปจจฺ	ํ	เวธเวโร  เหลา่กอ  แหง่แมห่มา้ย  

ชือ่  เวธเวระ.
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 สมณสฺส	 	 อปจฺจํ	 	 สามเณโร  เหล่ากอ                    

แหง่สมณะ  ชือ่  สามเณระ.

	 ข้อควรจาํ	:- เมือ่ลงป�จจยัทีม่ ี ณ  ถา้สระอยูห่น้า

ศพัทเ์ป็นรสัสะลว้น  ไมม่พียญัชนะสงัโยคอยูเ่บือ้งหลงั

ตอ้งพฤทธิ ์ คอื  ทฆีะ  อ  เป็น  อา,  วกิาร อ ิ เป็น  เอ, 

พฤทธิ ์อุ  เป็น โอ,  เวน้ไวแ้ต่สระทีอ่ยูห่น้าศพัทเ์ป็น

รสัสะ มพียญัชนะสงัโยคอยูเ่บือ้งหลงั หรอืเป็นทฆีะ  

ไมต่อ้งพฤทธิ ์ และพยญัชนะ  คอื  ณ  นัน้ตอ้งลบเสยี  

คงไวแ้ต่สระที ่ ณ  อาศยัและสระพยญัชนะอืน่ๆ. 

ตรตยาทิตัทธิต

ลง  ณิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 นาวาย	 	ตรตีติ	 	นาวิโก  (โย ชโน ชนใด)                

ยอ่มขา้ม  ดว้ยเรอื  เหตุนัน้  (โส  ชโน  ชนนัน้)  ชือ่  

นาวกิะ  (ผูข้า้มดว้ยเรอื).

 ติเลหิ		สสํฏฺ�ํ		โภชนํ		เตลิก ํ โภชนะ  ระคน-

พรอ้มแลว้  ดว้ยเมลด็งา ท.  ชือ่ เตลกิะ  (ระคนแลว้-

ดว้ยงา).



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์192

 สกเฏน		จรตีติ		สากฏิโก  (ชนใด)  ยอ่มเทีย่วไป  

ดว้ยเกวยีน  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  สากฏกิะ  (ผูเ้ทีย่ว-

ไปดว้ยเกวยีน).

	 ราชคเห		ชาโต		ราชคหิโก  (ชน)  เกดิแลว้        

ในเมอืงราชคฤห ์ ชือ่  ราชคหกิะ  (ผูเ้กดิแลว้ในเมอืง-

ราชคฤห)์  ราชคเห		วสตีติ	 	ราชคหิโก  (ชนใด)  

ยอ่มอยู ่  ในเมอืงราชคฤห ์ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  

ราชคหกิะ  (ผูอ้ยูใ่นเมอืงราชคฤห)์. 

 กาเยน		กต	ํ	กมมฺ	ํ	กายิก ํ กรรม  อนัชนทาํแลว้

ดว้ยกาย  ชือ่  กายกิะ  (อนัชนทาํแลว้ดว้ยกาย),                

 กาเย		วตตฺตีติ		กายิกํ  (ย ํ กมฺม ํ กรรมใด)                     

ยอ่มเป็นไป  ในกาย  เหตุนัน้  (ต ํ กมฺม ํ กรรมนัน้)  

ชือ่  กายกิะ  (เป็นไปในกาย).

 ทวฺาเร		นิยตุโฺต		โทวาริโก  (ชน)  ประกอบแลว้  

ในประต ู ชือ่  โทวารกิะ  (ผูป้ระกอบแลว้ในประต)ู.

 สกเุณ		หนฺตวฺา		ชีวตีติ		สากณิุโก  (ชนใด)  

ฆา่  ซึง่นก ท.  เป็นอยู ่ (เลีย้งชวีติ)  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  

ชือ่  สากุณกิะ  (ผูฆ้า่ซึง่นกเป็นอยู)่.
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 สงฺฆสสฺ		สนฺตก	ํ	สงฺฆิก ํ  (ย ํ  วตฺถุ  ของใด)  

เป็นของมอียู ่  แหง่สงฆ ์  (ต ํ  วตฺถุ  ของนัน้)  ชือ่  

สงัฆกิะ  (ของมอียูแ่หง่สงฆ)์.

	 อกฺเขน		ทิพพฺตีติ		อกฺขิโก  (ชนใด)  ยอ่มเลน่

ดว้ยสะกา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  อกัขกิะ  (ผูเ้ลน่-

ดว้ยสะกา).

ราคาทิตัทธิต

ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

 กสาเวน		รตตฺ	ํ	วตถฺ	ํ	กาสาวํ  ผา้  (อนับุคคล)

ยอ้มแลว้  ดว้ยรสฝาด  ชือ่  กาสาวะ  (ผา้อนับุคคล-

ยอ้มแลว้ดว้ยรสฝาด).

 มหิสสสฺ		อิท	ํ	มสํ	ํ	มาหิส ํ เน้ือ  น้ี  ของกระบอื

ชือ่  มาหสิะ  (ของกระบอื).

 มคเธ		ชาโต		มาคโธ  (ชน)  เกดิแลว้  ในแวน่-

แควน้มคธ  ชือ่  มาคธะ  (ผูเ้กดิแลว้ในแวน่แควน้มคธ).
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 มคเธ	 	 วสตีติ	 	 มาคโธ  (ชนใด)  ย่อมอยู ่                

ในแวน่แควน้มคธ  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  มาคธะ 

(ผูอ้ยูใ่นแวน่แควน้มคธ).

 มคเธ	 	 อิสฺสโร	 	มาคโธ  (ชน)  เป็นอสิระ                

ในแว่นแควน้มคธ  ชื่อ  มาคธะ  (ผูเ้ป็นอสิระใน-   

แวน่แควน้มคธ).

	 กตติฺกาย	 	 นิยตุโฺต	 	มาโส	 	กตติฺโก  เดอืน  

ประกอบแล้ว  ด้วยฤกษ์กตัติกา  ชื่อ  กตัติกา                

(เดอืนประกอบแลว้ดว้ยฤกษก์ตัตกิา).

 วฺยากรณํ	 	อธิเตติ	 	 เวยฺยากรโณ  (ชนใด)       

ยอ่มเรยีน  ซึง่พยากรณ์  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชื่อ              

เวยยากรณะ  (ผูเ้รยีนซึง่พยากรณ์).

ชาตาทิตัทธิต

มีปัจจยั		๓		ตวั		คือ		อิม,		อิย,		กิย.

ศัพท์ที่ลง  อิม  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปเุร		ชาโต		ปริุโม  (ชน)  เกดิแลว้  ในก่อน   

ชือ่  ปรุมิะ  (เกดิแลว้ในก่อน).



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          195

 มชฺเฌ	 	 ชาโต	 	 มชฺฌิโม  (ชน)  เกิดแล้ว                      

ในทา่มกลาง  ชือ่  มชัฌมิะ  (เกดิแลว้ในทา่มกลาง).

 ปจฺฉา	 	 ชาโต	 	 ปจฺฉิโม  (ชน)  เกิดแล้ว                      

ในภายหลงั  ชือ่  ป�จฉมิะ  (เกดิแลว้ในภายหลงั).

	 ปตุโฺต		อสสฺ		อตถีฺติ		ปตุติฺโม  บุตร  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มบีุตร.

 อนฺเต		นิยตุโฺต		อนฺติโม  (ชน)  ประกอบแลว้

ในทีส่ดุ  ชือ่  อนัตมิะ  (ประกอบแลว้ในทีส่ดุ).

ศัพท์ที่ลง  อิย  ปัจจัย  อย่างนี้

 มนุสสฺชาติยา	 	ชาโต	 	มนุสสฺชาติโย  (ชน)  

เกดิแลว้  โดยชาตแิหง่มนุษย ์  ชือ่  มนุสสชาตยิะ  

(เกดิแลว้โดยชาตแิหง่มนุษย)์.

 อสสฺชาติยา		ชาโต		อสสฺชาติโย  (สตัว)์  เกดิแลว้  

โดยชาตแิหง่มา้  ชือ่  อสัสชาตยิะ  (เกดิแลว้โดยชาต-ิ

แหง่มา้).

 ปณฺฑิตชาติยา		ชาโต		ปณฺฑิตชาติโย  (ชน)

เกดิแลว้  โดยชาตแิหง่บณัฑติ  ชือ่  ป�ณฑติชาตยิะ

(เกดิแลว้โดยชาตแิหง่บณัฑติ).
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 ปณฺฑิตชาติ	 	อสสฺ	 	อตถีฺติ	 	ปณฺฑิตชาติโย

ชาตแิหง่บณัฑติ  ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้) 

ชือ่วา่  มชีาตแิหง่บณัฑติ.

ศัพท์ที่ลง  กิย  ปัจจัย  อย่างนี้

 อนฺเธ		นิยตุโฺต		อนฺธกิโย  (ชน)  ประกอบแลว้  

ในมดื  ชือ่  อนัธกยิะ  (ประกอบแลว้ในมดื).

สมุหตัทธิต

มีปัจจยั		๓		ตวั		คือ		กณฺ,		ณ,		ตา.

ศัพท์ที่ลง  กณฺ  ปัจจัย  อย่างนี้

 มนุสสฺานํ		สมโุห		มานุสโก  ประชมุ  แหง่มนุษย ์ท.  

ชือ่  มานุสกะ  (ประชมุแหง่มนุษย ์ หรอืหมูแ่หง่มนุษย)์.

 มยรุานํ		สมโุห		มายรุโก	 ประชมุ  แหง่นกยงู ท.  

ชือ่  มายรุกะ  (ประชมุแหง่นกยงู  หรอื  ฝงูแหง่นกยงู)

 กโปตานํ		สมโุห		กาโปตโก  ประชมุ  แหง่นก-

พริาบ ท.  ชือ่  กาโปตกะ  (ประชมุแหง่นกพริาบ  หรอื  

ฝงูแหง่นกพริาบ).
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ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

มานุโส,		มายโุร,		กาโปโต.

 วเิคราะหแ์ละคาํแปล  เหมอืนใน  กณฺ  ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  ตา  ปัจจัย  อย่างนี้

 คามานํ		สมโุห		คามตา	 ประชมุ  แหง่ชาวบา้น ท.  

ชือ่  คามตา  (ประชมุแหง่ชาวบา้น).

 ชนานํ		สมโุห		ชนตา  ประชมุ  แหง่ชน ท.  ชือ่  

ชนตา  (ประชมุแหง่ชน).

 สหายานํ		สมโุห		สหายตา  ประชมุ  แหง่สหาย ท.  

ชือ่  สหายตา  (ประชมุแหง่สหาย).

ฐานตัทธิต

ลง  อีย  ปัจจัย  อย่างนี้

 มทนสสฺ		�านํ		มทนีย ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความเมา  

ชือ่  มทนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความเมา). 

 พนฺธนสสฺ		�านํ		พนฺธนีย	ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความผกู  

ชือ่  พนัธนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความผกู).
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 โมจนสสฺ		�านํ		โมจนีย ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความแก้

ชือ่  โมจนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความแก)้.

อีย,  เอยฺย,  ปัจจัย ๒ นี้ลงในอรรถ  

คือ  อรห  (ควร)  อย่างนี้

	 ทสสฺนํ		อรหตีติ		ทสสฺนีโย  (ชนใด)  ยอ่มควร

ซึง่ความเหน็  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  ทสัสนียะ  (ผูค้วร-

ซึง่ความเหน็  หรอื  น่าด)ู.

 ปชูนํ		อรหตีติ		ปชูนีโย		ปชูเนยโฺย  วา  (ชนใด)             

ยอ่มควร  ซึง่บชูา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  ปชูนียะ  

ชือ่  ปชูเนยยะบา้ง  (ผูค้วรซึง่บชูา)

 ทกขิฺณํ		อรหตีติ		ทกขิฺเณยโฺย  (ชนใด)  ยอ่มควร  

ซึง่ทกัขณิา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่ ทกัขเิณยยะ  (ผูค้วร-

ซึง่ทกัขณิา).

 ในสทัทนีตวิา่  อยี  ป�จจยั  ลงในอรรถอืน่ไดบ้า้ง

อยา่งน้ี

 อุปาทานานํ 	 หิตํ	 อุปาทานียํ เกื้ อกูล                      

แก่อุปาทาน ท. ชือ่อุปาทานียะ  (เกือ้กลูแก่อุปาทาน).



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          199

 อทุเร		ภว	ํ	อทุรีย ํ (โภชนะ)  ม ี ในทอ้ง  ชือ่          

อุทรยีะ  (โภชนะมใีนทอ้ง).

พหุลตัทธิต

ลง  อาลุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 อภิชฺฌา	 	อสสฺ	 	ปกติ	 	อภิชฺฌาล ุ  อภชิฌา               

เป็นปกต ิ ของชนนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีภชิฌา-

เป็นปกต,ิ

 อภิชฌฺา		อสสฺ		พหลุา		อภิชฌฺาล ุ  อภชิฌา  

ของชนนัน้  มาก  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีภชิฌามาก.

 สีต	ํ 	อสสฺ	 	ปกติ	 	 สีตาล ุ  หนาว  เป็นปกต ิ               

ของประเทศนัน้  (ประเทศนัน้)  ชือ่วา่  มหีนาวเป็น-

ปกติ

 สีต	ํ	เอตถฺ		พหลุ	ํ	สีตาล ุ หนาว  ในประเทศนัน้  

มาก  (ประเทศนัน้)  ชือ่วา่มหีนาวมาก.

 ทยา		อสสฺ		ปกติ		ทยาล ุ ความเอน็ด ู เป็นปกต ิ 

ของชนนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามเอน็ดเูป็นปกต ิ 
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	 ทยา		อสสฺ		พหลุา		ทยาล ุ ความเอน็ด ู ของชนนัน้  

มาก  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามเอน็ดมูาก.

เสฏฐตัทธิต

มีปัจจยั	๕	ตวั		คือ		ตร,		ตม,		อิยิสสฺก,		อิย,		อิฏฺ�.

ศัพท์ที่ลง  ตร  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปตโร  เป็นบาปกวา่,  ปณฺฑิตตโร  เป็นบณัฑติ-

กวา่,  หีนตโร	 เลวกวา่,  ปณีตตโร		ประณตีกวา่.

ศัพท์ที่ลง  ตม  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปตโม   เป็นบาปทีส่ดุ,

	 ปณฺฑิตตโม   เป็นบณัฑติทีส่ดุ,

	 หีนตโม   เลวทีส่ดุ,

 ปณีตตโม    ประณตีทีส่ดุ.

ศัพท์ที่ลง  อิยิสฺสก  ปัจจัย  คือ

	 ปาปิยิสสฺโก  เป็นบาปกวา่.
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ศัพท์ที่ลง   อิย  ปัจจัย   อย่างนี้

 ปาปิโย  เป็นบาปกวา่,  กนิโย  น้อยกวา่,

 เสยโฺย  ประเสรฐิกวา่,  เชยโฺย  เจรญิกวา่.

ศัพท์ที่ลง  อิฏ  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปิฏฺโ�		เป็นบาปทีส่ดุ,  กนิฏฺโ�  น้อยทีส่ดุ.   

เสฏฺโ�  ประเสรฐิทีส่ดุ.  เชฏฺโ�  เจรญิทีส่ดุ.

 ในป�จจยั  ๕  น้ี  ตร  และ  อิย  ลงในวเิสส-

คณุศพัท ์ ตม  และ อิฏฺ�  ลงในอตวิเิสสคณุศพัท์

ตัวอย่างรูปวิเคราะห์

 สพเฺพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมส	ํ	วิเสเสน		ปาโปติ		

ปาปตโร		ปาปตโม.  ชน ท.  เหลา่น้ี  ทัง้ปวง  เป็นบาป, 

ชนน้ีเป็นบาป  โดยวเิศษ  แหง่  (กวา่)  ชน ท.  เหลา่น้ี  

เหตุนัน้  (ชนนี้)  ชือ่  ปาปตร,		ปาปตม.	
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ตทัสสัตถิตัทธิต

	 มีปัจจยั	๙	ตวั		คือ		วี,		ส,		สี,		อิก,		อี,		ร,															

วนฺต,ุ	มนฺต,ุ		ณ.

ศัพท์ที่ลง  วี  ปัจจัย  อย่างนี้

 เมธา		อสสฺ		อตถีฺติ		เมธาวี  เมธา  (ป�ญญา)  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีมธา.  

	 มายา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 มายาวี  มายา                     

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มมีายา.

ศัพท์ที่ลง  ส  ปัจจัย  อย่างนี้

 สุเมธา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 สุเมธโส	 	 เมธาด ี                 

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีมธาด.ี

ศัพท์ที่ลง  สี  ปัจจัย  อย่างนี้

 ตโป		อสสฺ		อตถีฺติ		ตปสี  ตบะ  (ความเพยีร-

อนัเผาบาป)  ของชนนัน้  มอียู ่  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  

ชือ่วา่  มตีบะ.  

 เตโช		อสสฺ		อตถีฺติ		เตชสี  เดช  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีดช.
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ศัพท์ที่ลง  อิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทณฺโฑ	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 ทณฺฑิโก  ไม้เท้า                  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้) ชือ่วา่  มไีมเ้ทา้.

 อตโฺถ		อสสฺ		อตถีฺติ		อตถิฺโก  ความตอ้งการ  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวาม-

ตอ้งการ

ศัพท์ที่ลง  อี  ปัจจัย  อย่างนี้

	 ทณฺฑี  คนมไีมเ้ทา้  (วเิคราะหเ์หมอืน  ทณฺฑโิก)

 สขุ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		สขีุ	 สขุ  ของชนนัน้  มอียู ่

เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มสีขุ.

 โภโค		อสสฺ		อตถีฺติ		โภคี  โภคะ  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มโีภคะ.

ศัพท์ที่ลง  ร  ปัจจัย  อย่างนี้

 มธ	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		มธโุร  น้ําผึง้  ของขนมนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ขนมนัน้)  ชือ่วา่  มน้ํีาผึง้  (มรีสหวาน).

 มขุ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		มขุโร  ปาก  ของชนนัน้            

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มปีาก  (คนปากกลา้).
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ศัพท์ที่ลง  วนฺตุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 คโุณ		อสสฺ		อตถีฺติ		คณุวา  คณุ  ของชนนัน้    

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีณุ.

 ธนํ		อสสฺ		อตถีฺติ			ธนวา	 ทรพัย ์ ของชนนัน้

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มทีรพัย.์

	 ปญฺญา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 ปญฺญวา  ป�ญญา                    

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มปี�ญญา.

 ปญุญฺ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		ปญุญฺวา  บุญ  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มบีุญ.

ศัพท์ที่ลง  มนฺตุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 อาย	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		อายสมฺา  อาย ุ ของชน

นัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีาย.ุ  

 สติ	 	อสสฺ	 	อตถีฺติ	 	สติมา  สต ิ  ของชนนัน้               

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มสีต.ิ

 จกฺข	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		จกฺขมุา  จกัษุ  ของชนนัน้  

มอียู ่  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มจีกัษุ  (คนตาด ี 

หรอื  คนมญีาณ)
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 ชติุ		อสสฺ		อตถีฺติ		ชติุมา	 ความโพลง  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามโพลง.

 ในสทัทนีตวิา่  ศพัท ์ คอื  ปตุติฺมา  ชนมบีุตร  

ปาปิมา  ชนมบีาป  (มาร)  ลง  อิมนฺต ุ ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

 สทธฺา		อสสฺ		อตถีฺติ		สทโฺธ  ศรทัธา  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มศีรทัธา.

 มจเฺฉร	ํ		อสสฺ		อตถีฺติ			มจเฺฉโร  ความตระหน่ี 

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวาม-

ตระหน่ี.

ปกติตัทธิต

ลง  มย  ปัจจัย  อย่างนี้

 สวุณฺเณน		ปกต	ํ	โสวณฺณมย ํ (ภาชนํ  ภาชนะ)  

อนับุคคลทาํแลว้ดว้ยทอง  ชือ่  โสวณัณมยะ  (อนับุคคล-

ทาํแลว้ดว้ยทอง  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยทอง).
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 สวุณฺณสสฺ	 	 วิกาโร	 	 โสวณฺณมย ํ  (ภาชนะ)  

เป็นวกิาร  แหง่ทอง  ชือ่  โสวณัณมยะ  (เป็นวกิาร-

แหง่ทอง). 

 มตฺติกาย	 	 ปกตํ	 	 มตฺติกามย ํ  (ภาชนะ)                   

อันบุคคลทําแล้ว  ด้วยดิน  ชื่อ  มัตติกามยะ                   

(อนับุคคลทาํแลว้ดว้ยดนิ  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยดนิ).

	 มตฺติกาย	 	 วิกาโร	 	มตฺติกามย ํ  (ภาชนะ)                  

เป็นวกิาร  แหง่ดนิ  ชือ่  มตัตกิามยะ  (เป็นวกิาร-  

แหง่ดนิ).

 อยสา		ปกต	ํ	อโยมย ํ  (ภาชนะ)  อนับุคคล-           

ทาํแลว้  ดว้ยเหลก็  ชือ่  อโยมยะ  (อนับุคคลทาํแลว้-

ดว้ยเหลก็  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยเหลก็).

 อยโส		วิกาโร		อโยมย ํ (ภาชนะ)  เป็นวกิาร  

แหง่เหลก็  ชือ่  อโยมยะ  (เป็นวกิารแหง่เหลก็).
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ปูรณตัทธิต

มีปัจจยั		๕		ตวั		คือ		ติย,		ถ,		�,		ม,		อี.

ศัพท์ที่ลง  ติย  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทฺวินฺนํ	 	 ปูรโณ	 	 ทุติโย  (ชน)  เป็นที่เต็ม                

แหง่ชน ท.  ๒  ชือ่วา่  ที ่๒.

 ติณฺณํ	 	 ปูรโณ	 	 ตติโย  (ชน)  เป็นที่เต็ม               

แหง่ชน ท.  ๓  ชือ่วา่  ที ่๓.

ศัพท์ที่ลง  ถ  ปัจจัย  อย่างนี้

 จตุนฺนํ	 	ปรูโณ	 	 จตุตฺโถ  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็              

แหง่ชน ท.  ๔  ชือ่วา่  ที ่๔.

ศัพท์ที่ลง    ปัจจัย  อย่างนี้

 ฉนฺนํ	 	 ปูรโณ	 	 ฉฏฺโ�	  (ชน)  เป็นที่เต็ม                 

แหง่ชน ท.  ๖  ชือ่วา่  ที ่๖.

ศัพท์ที่ลง  ม  ปัจจัย อย่างนี้

 ปญจฺนฺนํ		ปรูโณ		ปญจฺโม  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็   

แหง่ชน ท.  ๕  ชือ่วา่  ที ่๕.    
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 สตตฺนฺนํ		ปรูโณ		สตตฺโม  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็   

แหง่ชน ท.  ๗  ชือ่วา่  ที ่๗.  (เป็นตวัอยา่ง)

ศัพท์ที่ลง  อี ปัจจัย  อย่างนี้

	 อี		ปัจจยั		เป็นอติถลีงิค ์ ลงไดต้ัง้แต่  เอกาทส 

ถึง อฏฺ�ารส  (ถ้าต้องการให้เป็นลงิค์อื่น ให้ลง                   

ม ป�จจยั)  อยา่งน้ี

	 เอกาทสนฺนํ		ปรูณี		เอกาทสี	 (อตฺิถ ี หญงิ)    

เป็นทีเ่ตม็  แหง่หญงิ ท.  ๑๑  ชือ่วา่  ที ่๑๑.

 ทวฺาทสนฺนํ		ปรูณี		ทวฺาทสี  (หญงิ)  เป็นทีเ่ตม็  

แหง่หญงิ ท.  ๑๒  ชือ่วา่  ที ่๑๒  (เป็นตวัอยา่ง).

 อฑเฺฒน	 	ทติุโย	 	 ทิวฑโฺฒ	 	 ทิยฑโฺฒ  ที ่ ๒                 

ทัง้กึง่  ชือ่  ทวิฑัฒะ  และ  ทยิฑัฒะ  (หนึ่งกบัครึง่) 

 อฑเฺฒน	 	ตติโย	 	 อฑฒฺติโย	 	 อฑฒฺเตยฺโย               

ที ่ ๓ ทัง้กึง่  ชื่อ  อฑัฒตยิะ  และ  อฑัฒเตยยะ                

(๒  กบัครึง่)

 อฑเฺฒน		จตตุโฺถ		อฑฒฺฑุโฺฒ  (๓  กบัครึง่).
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สังขยาตัทธิต

ลง  ก  ปัจจัย  อย่างนี้

 เทวฺ		ปริมาณานิ		อสสฺาติ		ทวิฺก ํ ปรมิาณ ท.  

ของวตัถุนัน้  ๒ เหตุนัน้  (วตัถุนัน้)  ชือ่วา่  มปีรมิาณ ๒.

 ตีณิ		ปริมาณานิ		อสสฺาติ		ติกํ  ปรมิาณ ท.  

ของวตัถุนัน้  ๓ เหตุนัน้  (วตัถุนัน้)  ชือ่วา่  มปีรมิาณ ๓.

วิภาคตัทธิต

มีปัจจยั		๒		ตวั		คือ		ธา,		โส.

(ลงในอรรถแห่งตติยาวิภตัติ		แปลว่า		โดย)

ศัพท์ที่ลง  ธา  ปัจจัย  อย่างนี้

	 เอเกน		วิภาเคน		เอกธา		โดยสว่นเดยีว  ชือ่  

เอกธา.

	 ทวีฺหิ		วิภาเคหิ		ทวิฺธา		โดยสว่น ท. ๒  ชือ่  ทวธิา.

ศัพท์ที่ลง  โส  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปเทน	 	 วิภาเคน	 	ปทโส  โดยความจาํแนก            

โดยบท  ชือ่  ปทโส.
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	 สตุเฺตน		วิภาเคน		สตุตฺโส  โดยความจาํแนก

โดยสตูร  ชือ่  สตุตโส.

ภาวตัทธิต

มีปัจจยั	๖	ตวั		คือ		ตตฺ,		ณฺย,		ตตฺน,		ตา,		ณ,	กณฺ.		

ตฺต  ปัจจัย  

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

	 จนฺทสสฺ		ภาโว		จนฺทตตฺํ  ความเป็น  

แหง่พระจนัทร ์ ชือ่  จนัทตัตะ.  (ในชือ่)

 มนุสสฺสสฺ		ภาโว		มนุสสฺตตฺํ  ความเป็น  

แหง่มนุษย ์ ชือ่  มนุสสตัตะ.  (ในชาต)ิ

 ทณฺฑิโน		ภาโว		ทณฺฑิตตฺ ํ ความเป็น  

แหง่คนมไีมเ้ทา้  ชือ่  ทณัฑติตะ.  (ในทพัพะ)

 ปาจกสสฺ		ภาโว		ปาจกตตฺํ  ความเป็น  

แหง่คนหงุ  ชือ่  ปาจกตัตะ.  (ในกริยิา)

 นีลสสฺ		ภาโว		นีลตตฺํ  ความเป็น  

แหง่ของเขยีว  ชือ่  นีลตัตะ.  (ในคณุ)
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ณฺย  ปัจจัย  

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 ปณฺฑิตสสฺ		ภาโว		ปณฺฑิจจฺ ํ ความเป็น  

แหง่บณัฑติ  ชือ่  ป�ณฑจิจะ.

 กสุลสสฺ		ภาโว		โกสลฺล ํ ความเป็น  

แหง่คนฉลาด  ชือ่  โกสลัละ.

 สมณสสฺ		ภาโว		สามญญฺํ		ความเป็น  

แหง่สมณะ  ชือ่  สามญัญะ.

 สหุทสสฺ		ภาโว		โสหชชฺํ  ความเป็น  

แหง่เพือ่น  (คนมใีจด)ี  ชือ่ โสหชัชะ.

 ปริุสสสฺ		ภาโว		โปริสสฺํ  ความเป็น  

แหง่บุรษุ  ชือ่  โปรสิสะ.  

 นิปกสสฺ		ภาโว		เนปกฺก ํ  ความเป็น  

แหง่คนมปี�ญญา  (รกัษาไวซ้ึง่ตน)  ชือ่  เนป�กกะ.

 อปุมาย		ภาโว		โอปมมฺ ํ ความเป็น  

แหง่อุปมา  ชือ่  โอป�มมะ.
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 ในสทัทนีตวิา่		วิริย ํ ความเป็นผูก้ลา้  (ความเพยีร)  

อาลสิย ํ  ความเป็นผูเ้กยีจครา้น  ลง  ณยิ ป�จจยั            

โสเจยยฺ ํ  ความเป็นของสะอาด  ลง  เณยฺย ป�จจยั  

ทาสพยฺ ํ ความเป็นทาส  ลง  พฺย ป�จจยั 

ตฺตน  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 ปถุชุชฺนตตฺนํ	 ความเป็นแหง่ปถุุชน.

 เวทนตตฺนํ  ความเป็นแหง่บุคคลผูม้เีวทนา. 

ตา  ปัจจัย

(แจกแบบ  อา การันต์  ในอิตถีลิงค์)

 มทุโุน		ภาโว		มทุตุา  ความเป็น  

แหง่คนออ่น  (คนใจออ่น)  ชือ่  มทุตุา.

 นิททฺารามสสฺ		ภาโว		นิททฺารามตา  ความเป็น

แหง่คนมคีวามหลบัเป็นทีม่ายนิด ี ชือ่  นิทฺทารามตา.  

	 สหายสสฺ		ภาโว		สหายตา  ความเป็น  

แหง่สหาย  ชือ่  สหายตา.
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ณ  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 วิสมสสฺ		ภาโว		เวสม ํ ความเป็น  

แหง่ของเสมอปราศ  (ไมเ่สมอ)  ชือ่  เวสมะ.

 สจิุโน		ภาโว		โสจ ํ ความเป็น  

แหง่ของสะอาด  ชือ่  โสจะ.

	 มทุโุน		ภาโว		มททฺวํ  ความเป็น  

แหง่คนออ่น  ชือ่  มทัทวะ.

กณฺ  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 รมณียสสฺ		ภาโว		รามณียกํ  ความเป็น

แหง่ของอนับุคคลพงึยนิด ี ชือ่  รามณยีกะ. 

 มนุญญฺสสฺ		ภาโว		มานุญญฺก	ํ ความเป็น  

แหง่ของทีเ่ป็นทีฟู่ใจ  ชือ่  มานุญญกะ.



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์214

ข้อควรจ�า :- (ให้ท่องจ�า)

 ป�จจยั คอื ตตฺ,	 	 ณฺย,	ตตฺน,	 	ณ,	 	กณฺ  เป็น               

นปํสุกลงิค ์ (แจกอยา่ง  กุล)  ตา		ปัจจยั		เป็นอติถลีงิค ์

(แจกอยา่ง  ก�ฺ�า)  ภาว		ศพัท	์	เป็นปํลุงิค ์ (แจกอยา่ง  

ปรุสิ)  มวีธิแีปล  ดงัน้ี 

 (๑)   ลงหลงันามนาม  แปลวา่  ความเป็นแห่ง..

 (๒) ลงหลงัคุณนาม,  นามกติก ์  (เวน้ภาวรปู  

ภาวสาธนะ)  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...

 (๓) ลงหลงักิรยิากิตก์  (ต ป�จจยั)  ถ้าเป็น              

สกมัมธาตุ  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...อนั...แล้ว.  

ถา้เป็นอกมัมธาตุ  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...แล้ว.

 (๔)  ลงหลงั  ย ุ ป�จจยั  (ภาวรปู  ภาวสาธนะ)  

แปลวา่  ความเป็น		คือ		อนั...

 (๕)   ลงหลงั  อตฺถ,ิ นตฺถ ิ แปลวา่  ความท่ีแห่ง...

มีอยู่,		ความท่ีแห่ง...ไม่มีอยู่.
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อัพยยตัทธิต

มีปัจจยั		๒		ตวั		คือ		ถา,		ถ.ํ

	 ถา	 	 ปัจจยั  ลงในประการ  หลงัสพัพนาม               

อย่างน้ี  ยถา  ประการใด,  ตถา  ประการนัน้,               

สพพฺถา		ประการทัง้ปวง  เป็นตน้.

 ถ	ํ	ปัจจยั  ลงในประการ  หลงั  ก ึ  และ  อิม             

อยา่งน้ี  กถํ  ประการไร,  อยา่งไร,  อิตถฺ ํ ประการน้ี,  

อยา่งน้ี.

ข้อควรจาํ	:-

 (๑) โคตตตทัธิต,	 	สมหุตทัธิต,  ภาวตทัธิต  

เป็นตทัธตินามนาม  นอกนัน้เป็นตทัธติคณุนาม  (เวน้

วภิาคตทัธติ  และอพัยยตทัธติ)

 (๒) วิภาคตทัธิต  (ออกสาํเนียงตตยิาวภิตัต)ิ 

และอพัยยตทัธติ  เป็นอลงิค ์ แจกดว้ยวภิตัตนิามไมไ่ด ้ 

เป็นอพัยยศพัท ์

จบตัทธิต



อาขยาต (ให้ท่องจ�า)
อนฺติ  แปลงเป็น  เร  แล้วเอา  เต  มาแทน  ติ
ใช้  เอ  มาแทน  มิ  ส่วน  อนฺติ  อนฺเต  แทน
ใช้  ตํ  มาแทน  ตุ  ส่วน  สฺสุ  ยังกลับแม้น
ใช้  หิ  นั้นมาแทน  ตามแบบแผนที่มีมา
ส่วน  หิ  และ  มิ,  ม  ต้องทีฆะท้ายธาตุหนา
แต่  หิ  ตามต�ารา  ลบท้ิงเสียได้เหมือนกัน
แปลง  อา  ที่  ทา  ธาตุ เป็นนิคคหิตไม่ผิดผัน 
ลง  มิ  และ  ม  พลัน แล้วแปลงมาเป็น  ม  แทน
เอยฺย  ลบเหลือ  เอ  เป็น  อิยา  ตามแบบแผน
เอา  ยา  เป็น  อา  แทน ไม่เหมือนแม้นศัพท์บางอัน
เอถ  แทน  เอยฺย   เอยฺยาม  ยังกลับผัน
เป็น  เอมุ  ได้เหมือนกัน เอยฺยามิ  นั้น  เอยฺยํ  แทน
ส่วน  อี  มักรัสสะ  แล้วลง  อ  ไปตามแผน
เรียกว่าอาคมแทน  ลงหน้าธาตุไม่ขาดเลย
หิยัต,  อัชชัต,  กาลา  ทั้งสามหนาถ้าจะเผย
ลง  อ  หน้าธาตุเลย  ตามเฉลยท่ีมีมา
แต่  อัชชัตตนี  อันหมวดนี้นี่แหละหนา
เอา  ส  อาคมมา  คงเพ่ิมไว้ท้ายธาตุตน
ส่วน  อิ  อาคมนั้น  เรียงตามช้ันไม่สับสน
วางไว้ท้ายหมวดตน  ไม่ปะปนหมวดธาตุนา
ใช้ลงท่ีท้ายธาตุ  หมวด  อัชชัต  และ  กาลา
ภวิสสันติ  หนา  รวมลงมา  สามพอดี

(ต่อหน้า ๒๓๐)



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          217

สนธิ

 ๑.	วิธีต่อศพัทแ์ละอกัขระ		ให้เน่ืองกนัด้วย

อกัขระ	 	 เพ่ือจะย่นอกัขระให้น้อยลง	 	 เป็นการ

อปุการะในการแต่งฉันทแ์ละให้คาํพดูสละสลวย  

เรยีก  สนธิ  แตกต่างจากสมาส  ทีย่น่บทมวีภิตัติ

หลายๆ  บทใหเ้ป็นบทเดยีวกนั.

 ๒. การต่อม ี๒ คอื  ต่อศพัทท์ีม่วีภิตัต ิ ใหเ้น่ือง

ดว้ยศพัทท์ีม่วีภิตัต ิ เหมอืน  จตตฺาโร		อิเม  ต่อเขา้

เป็น  จตตฺาโรเม  เป็นตน้อยา่ง ๑  ต่อบทสมาส            

ย่ออกัษรใหน้้อยลง  อุทาหรณ์ว่า  กต	 	อปุกาโร												  

ต่อเขา้เป็น  กโตปกาโร  เป็นตน้อยา่ง ๑.

 ๓. การต่ออกัขระดว้ยอกัขระนัน้  จดัเป็น ๓  

ตามความทีเ่ป็นประธานก่อน  คอื  สระสนธิ		ต่อสระ ๑ 

พยญัชนะสนธ ิ ต่อพยญัชนะ ๑ นิคคหิตสนธิ														

ต่อนิคคหติ  ๑.

 ๔. สนธกิริโิยปกรณ์  วธิเีป็นอุปการะแก่การ            

ทาํสนธ ิ๘ อยา่ง  คอื  โลโป  ลบ ๑  อาเทโส  แปลง ๑  
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อาคโม  ลงตวัอกัษรใหม ่๑  วิกาโร		ทาํใหผ้ดิจาก    

ของเดมิ ๑  ปกติ  ปรกต ิ๑  ทีโฆ  ทาํใหย้าว ๑  รสสฺ ํ

ทาํใหส้ัน้ ๑  สญฺโญโค  ซอ้นตวั ๑.

สระสนธิ

 สระสนธิ		ได้สนธิกิริโยปกรณ์	๗	อย่าง		คือ																

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		วิกาโร	๑		ปกติ	๑		

ทีโฆ	๑		รสสฺ	ํ๑		(ขาดแต่	สญฺโญโค	อย่างเดียว).

๑. โลปสระสนธิ

 โลโป  ลบ  ม ี ๒  คอื  ลบสระหน้า ๑  ลบสระหลงั ๑.  

สระทีส่ดุของศพัทห์น้า  เรียก		สระหน้า  สระหน้า

ของศพัทห์ลงั  เรียก		สระเบือ้งปลายหรอืสระหลงั  

 เมือ่สระทัง้ ๒ น้ี  ไมม่พียญัชนะอืน่คัน่ในระหวา่ง  

ลบไดต้วัหน่ึง  ถา้พยญัชนะคัน่  ลบไมไ่ด ้ 

ลบสระหน้ามี ๔ ลักษณะ  คือ  

 (๑)  สระหน้าเป็นรสัสะ  สระเบือ้งปลายอยูห่น้า

พยญัชนะสงัโยคบา้ง  เป็นทฆีะบา้ง  จงึเป็นแต่ลบ
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สระหน้าอยา่งเดยีว  อุ.  วา่  ยสสฺ-อินฺทริฺยานิ  ลบ

สระหน้า  คอื  อ  ในทีส่ดุแหง่ศพัท ์ ยสสฺ  เสยี  สนธิ

เป็น  ยสสิฺนฺทริฺยานิ,  โนหิ-เอต ํ  ลบสระหน้า  คอื  

อิ  ทีส่ดุแหง่ศพัท ์ โนหิ  เสยี  สนธเิป็น  โนเหต,ํ													

สเมต-ุอายสมฺา  ลบสระหน้า  คอื  อ ุ ทีส่ดุแหง่ศพัท ์ 

สเมต ุ เสยี  สนธเิป็น  สเมตายสมฺา.

 (๒) ถา้สระทัง้  ๒  เป็นรสัสะ  มรีปูเสมอกนั  คอื

เป็น  อ  หรอื  อิ  หรอื  อ ุ ทัง้  ๒  ตวั  เมือ่ลบแลว้

ตอ้งทาํสระทีไ่มไ่ดล้บดว้ยทฆีะสนธ ิ อุ. วา่  ตตรฺ-อย ํ  

เป็น  ตตรฺาย ํ เป็นตน้.

 (๓) ถา้สระทัง้  ๒  เป็นรสัสะ  แต่มรีปูไมเ่สมอกนั              

คอื  ขา้งหน่ึงเป็น  อ  ขา้งหน่ึงเป็น  อ ิ หรอื  อุ  กด็ ี 

ขา้งหน่ึงเป็น  อ ิ ขา้งหน่ึงเป็น  อุ  หรอื  อ  กด็ ี ขา้งหน่ึง             

เป็น  อุ  ขา้งหน่ึงเป็น  อ  หรอื  อ ิ กด็ ี สระหลงัไมม่ี

พยญัชนะสงัโยค  ใหล้บสระหน้า  ไมต่อ้งทฆีะสระหลงั

กไ็ด ้ อุ. วา่  จตหิู-อปาเยหิ  เป็น  จตหูปาเยหิ  เป็นตน้.

 (๔) ถา้สระหน้าเป็นทฆีะ  สระหลงัเป็นรสัสะ 

ไมม่พียญัชนะสงัโยคใหล้บสระหน้า  ทฆีะสระหลงั  
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อุ. วา่  สทธฺา-อิธ  เป็น  สทธีฺธ		เป็นตน้.

ลบสระหลังมี  ๒  ลักษณะ  คือ

 (๑) ถา้สระ  ๒  ตวัมรีปูไมเ่สมอกนั  ลบสระ 

เบือ้งปลายบา้งกไ็ด ้ อุ.  วา่  จตตฺาโร-อิเม  ลบสระ 

อ ิ  ทีศ่พัท์  อเิม  เสยี  สนธเิป็น  จตฺตาโรเม,														

กินฺนุ-อิมา  ลบสระ  อ ิ ทีศ่พัท ์ อมิา  เสยี  สนธเิป็น  

กินฺนุมา,  

 (๒) นิคคหติอยูห่น้า ลบสระเบือ้งปลายไดบ้า้ง 

อุ. วา่  อภินนฺทํ-ุอิติ  เป็น  อภินนฺทนฺุติ.

๒. อาเทสสระสนธิ

 อาเทโส  ม ี  ๒  คอื  แปลงสระเบือ้งหน้า ๑  

แปลงสระเบือ้งหลงั ๑.

 (๑)	แปลงสระเบือ้งหน้า  ดงัน้ี  ถา้  อ ิ เอ  หรอื  

อุ  โอ  อยูห่น้า  มสีระอยูเ่บือ้งหลงั  แปลง  อ ิ เอ             

หรอื  อุ  โอ  เป็นพยญัชนะ  คอื  แปลง อ ิ หรอื  เอ

เป็น  ย  แปลง อ ุ โอ  เป็น  ว
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 แปลง  อ ิ ตวัหน้าเป็น  ย  ถา้พยญัชนะซอ้นกนั  

๓  ตวั  ลบพยญัชนะทีม่รีปูเสมอกนัเสยีตวัหน่ึง  อุ. วา่  

ปฏิสณฺ�ารวตุติฺ-อสสฺ	 	 เป็น  ปฏิสณฺ�ารวตุยฺสสฺ,		

อคคิฺ-อาคาร ํ  เป็น  อคยฺาคาร,ํ

 เอา  เอ  เป็น  ย  อุ.  วา่  เต-อสสฺ  เป็น  ตยฺสสฺ,	

เม-อย ํ เป็น  มยฺาย,ํ  เต-อห	ํ เป็น  ตยฺาห.ํ

 เอา  โอ  เป็น  ว  อุ.  วา่  อถโข-อสสฺ  เป็น  

อถขวฺสสฺ  เอา  อุ  เป็น  ว  อุ. วา่  พห-ุอาพาโธ		

เป็น  พหวฺาพาโธ,  จกขฺ-ุอาปาถ ํ เป็น  จกขฺวฺาปาถ.ํ 

 (๒)	แปลงสระเบือ้งหลงั  ดงัน้ี  ถา้มสีระอยู่

ขา้งหน้า  เอว  ศพัทอ์ยูห่ลงั  แปลง  เอ  ตวัหน้าแหง่           

เอว  ศพัท ์ เป็น  ร ิ ได ้ แลว้รสัสะสระเบือ้งหน้าใหส้ัน้  

อุ. วา่  ยถา-เอว  เป็น  ยถริว,  ตถา-เอว  เป็น  ตถริว.

๓. อาคมสระสนธิ

	 อาคโม  ลงตวัอกัษรใหม ่ ม ี๒ ลกัษณะ  คอื 

 (๑) ถ้าสระ โอ อยู่หน้า พยญัชนะอยู่หลงั                  

ลบ โอ เสยี  แลว้ลง  อ อาคมไดบ้า้ง  อุ. วา่  โส-สีลวา		

เป็น  สสีลวา,	 	 โส-ปญฺญวา  เป็น  สปญฺญวา,   
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เอโส-ธมโฺม  เป็น  เอสธมโฺม,

 (๒) พยญัชนะอยูเ่บือ้งปลาย  ลง  โอ อาคม  ไดบ้า้ง  

อุ. วา่  ปร-สหสสฺ ํ ลบ  อ  ทีส่ดุแหง่  ปร ศพัท ์ แลว้ลง  

โอ อาคม  เป็น  ปโรสหสสฺ,ํ		สรท-สต ํ ลบ  อ  ทีส่ดุ

แหง่  สรท ศพัท ์ แลว้ลง  โอ อาคม  เป็น  สรโทสต.ํ

๔. วิการสระสนธิ 

 วกิาโร  คอื  แปลงสระหน่ึงใหเ้ป็นอกีสระหน่ึง  

ม ี๒ อยา่ง  คอื  วกิารในเบือ้งตน้ ๑  วกิารในเบือ้ง

ปลาย ๑

	 วิการในเบือ้งต้น  (วกิารสระหน้า)  ดงัน้ี  เมือ่

ลบสระเบือ้งปลาย (สระหลงั) แลว้  เอาสระเบือ้งหน้า  

คอื  อ ิ เป็น  เอ  เอา  อุ  เป็น  โอ  อุ.  วา่  มนิุ-อาลโย  

เป็น  มเุนลโย,		ส-ุอตถฺี  เป็น  โสตถีฺ.

 วิการในเบือ้งปลาย  (วกิารสระหลงั)  มวีธิี

เหมอืนวกิารในเบื้องหน้า  แปลกแต่ลบสระหน้า  

วกิารสระหลงั  อุ.  วา่  มาลตุ-อิริต ํเป็น  มาลเุตริต,ํ		

พนฺธสุสฺ-อิว  เป็น  พนฺธสุเฺสว,	 	น-อเุปต ิ  เป็น             

โนเปติ,		อทุก-ํอมิุกชาต ํ เป็น  อทุโกมิกชาต.ํ
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๕. ปกติ

 ปกตินัน้  ไมม่วีเิศษอนัใด  อุ.  วา่  โก-อิม ํ เป็น

โกอิม.ํ

๖. ทีฆะสระสนธิ

 ทฆีะ  ม ี๒ อยา่ง  ทฆีะสระหน้าอยา่ง ๑  ทฆีะ

สระหลงัอยา่ง ๑.

 (๑)	ทีฆะสระหน้า  ดงัน้ี  เมือ่ลบสระหลงัแลว้ 

ทฆีะสระหน้าไดบ้า้ง  อุ. วา่  กึส-ุอิธ  เป็น  กึสธู,   

สาธ-ุอิต ิ เป็น  สาธติู  เป็นตน้  หรอืพยญัชนะอยูห่ลงั  

ทฆีะสระหน้าไดบ้า้ง  อุ. วา่  มนิุ-จเร  เป็น  มนีุจเร.

 (๒)	ทีฆะสระหลงั  คอื  ลบสระหน้า  ทฆีะสระหลงั  

อุ. วา่  สทธฺา-อิธ  เป็น  สทธีฺธ,	จ-อภุย ํ เป็น  จภูย.ํ

๗. รัสสะสระสนธิ

 ถา้พยญัชนะกด็ ี เอ  แหง่  เอว  ศพัทก์ด็ ี อยู่

เบือ้งหลงั  รสัสะสระขา้งหน้าใหม้เีสยีงสัน้ไดบ้า้ง  อุ. 

วา่  โภวาที-นาม  เป็น  โภวาทินาม,		ยถา-เอว  เป็น  

ยถริว.
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พยัญชนะสนธิ

 พยญัชนะสนธ ิ  ไดส้นธกิริโิยปกรณ์ ๕  คอื   

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		ปกติ	๑		สญโฺญโค	๑.	

๑. โลปพยัญชนะสนธิ

 เมื่อลบสระเบือ้งปลายทีม่นิีคคหติอยู่หน้าแลว้  

ถ้าพยัญชนะมีรูปเสมอกันซ้อนเรียงกัน ๒ ตัว                 

ลบเสยีตวัหน่ึง  อุ. วา่  เอว-ํอสสฺ  เป็น  เอวสํ,																	

ปปุผฺ-ํอสสฺา  เป็น  ปปุผฺสํา.

๒. อาเทสพยัญชนะสนธิ

 ถา้สระอยูห่ลงั  แปลง  ต ิ เป็น  ตฺย  แลว้แปลงเป็น 

จฺจ  อุ. วา่  อิติ-เอว ํ  เป็น  อิจเฺจว,ํ	ปติ-อตุตฺริตวฺา											

เป็น  ปจจฺตุตฺริตวฺา  เป็นตน้.

 แปลง  ธ  เป็น  ท.  ไดบ้า้ง  อุ. วา่  เอก-ํอิธ-อห	ํ	

เป็น  เอกมิทาหํ.

 การแปลงทีไ่มนิ่ยมสระหรอืพยญัชนะเบือ้งปลาย  

อุ. วา่
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แปลง  ธ  เป็น  ห ไดบ้า้ง  อุ. วา่  สาธ-ุทสสฺนํ  เป็น  

สาหทุสสฺนํ.

แปลง ท  เป็น  ต  อุ. วา่  สคุโท     เป็น  สคุโต.

แปลง ต  เป็น  ฏ  อุ. วา่  ทกฺุกต ํ   เป็น  ทกฺุกฏ.ํ

แปลง ต   เป็น  ธ  อุ. วา่  คนฺตพโฺพ  เป็น  คนฺธพโฺพ.

แปลง ต  เป็น  ตฺร  อุ. วา่  อตตฺโช   เป็น  อตรฺโช.

แปลง ค  เป็น  ก  อุ. วา่  กลุปุโค   เป็น  กลุปุโก. 

แปลง  ร   เป็น  ล  อุ. วา่  มหาสาโร  เป็น  มหาสาโล.

แปลง ย  เป็น  ช  อุ. วา่  ควฺโย     เป็น  ควฺโช.

แปลง ว  เป็น  พ  อุ. วา่  กวุโต     เป็น  กพุพฺโต. 

แปลง ย  เป็น  ก  อุ. วา่  สย ํ       เป็น  สก.ํ

แปลง ช  เป็น  ย  อุ. วา่  นิช ํ       เป็น  นิย.ํ

แปลง ต  เป็น  ก  อุ. วา่  นิยโต     เป็น  นิยโก.

แปลง ต  เป็น  จ  อุ. วา่  ภโต       เป็น  ภจโฺจ.

แปลง ป  เป็น  ผ  อุ. วา่  นิปปฺตติฺ เป็น นิปผฺตติฺ.

แปลง  อภ ิ เป็น  อพฺภ  อุ. วา่  อภิ-อคุคฺจฉฺติ  เป็น  

อพภฺคุคฺจฉฺติ.
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 แปลง  อธ ิ เป็น  อชฺฌ อุ.  วา่  อธิ-โอกาโส 

เป็น อชฺโฌกาโส,	 	 อธิ-อคมา  เป็น  อชฺฌคมา           

(สระอยูห่ลงั). 

 แปลง  อว  เป็น  โอ  อุ. วา่  อว-นทธฺา  เป็น 

โอนทธฺา  (พยญัชนะอยูห่ลงั).

๓. อาคมพยัญชนะสนธิ

	 พยญัชนะอาคม ม ี ๘  ตวั  คอื ย		ว		ม		ท		น		

ต		ร		ฬ

 ถา้สระอยูเ่บือ้งหลงั  ลงไดบ้า้ง  ดงัน้ี  ย  อาคม  

ยถา-อิทํ  เป็น ยถายิท,ํ ว อาคม  อ-ุทิกฺขติ		เป็น 

วทิุกฺขติ,  ม อาคม  คร-ุเอสสฺติ  เป็น  ครเุมสสฺติ,	

ท อาคม  อตตฺ-อตโฺถ  เป็น  อตตฺทตโฺถ,  น อาคม 

อิโต-อายติ  เป็น  อิโตนายติ,  ต อาคม  ตสมฺา-อิห  

เป็น  ตสมฺาติห,  ร อาคม  สพภิฺ-เอว  เป็น  สพภิฺเรว, 

ฬ อาคม  ฉ-อายตน ํ  เป็น  ฉฬายตนํ.

 ในสทัทนีตวิา่  ลง  ห  อาคมกไ็ด ้ อุ.  ส-ุอชุ ุ

เป็น  สหุชุ,ุ		ส-ุอฏฺุ�ิตํ  เป็น  สหุฏฺุ�ิต ํ เป็นตน้  
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๔. ปกติพยัญชนะสนธินั้นก็ไม่วิเศษอันใด  

๕. สัญโญคพยัญชนะสนธิ

 ส�ฺโ�โค  ม ี๒ อยา่ง  คอื  ซอ้นพยญัชนะทีม่รีปู

เหมอืนกนัอยา่ง ๑  ซอ้นพยญัชนะทีม่รีปูไมเ่หมอืนกนั

อยา่ง ๑

 (๑)		ซ้อนพยญัชนะท่ีมีรปูเหมือนกนั  ดงัน้ี  

 อิธ-ปโมทติ  เป็น  อิธปปฺโมทติ,	  จาต-ุทสี  

เป็น  จาตทุทฺสี.

 (๒)		ซ้อนพยญัชนะท่ีมีรปูไม่เหมือนกนั  คอื 

เอาอกัขระที ่๑  ซอ้นหน้าอกัขระที ่๒  เอาอกัขระที ่๓ 

ซอ้นหน้าอกัขระที ่๔  ดงัน้ี

 จตฺตาริ-�านาน ิ  เป็น  จตฺตาริฏฺ�านานิ,															

เอโสว-จ-ฌานผโล  เป็น  เอโสวจชฌฺานผโล.

นิคคหิตสนธิ

 นิคคหิตสนธิ  ไดส้นธกิริโิยปกรณ์ ๔ อยา่ง คอื  

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		ปกติ	๑.  
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๑. โลปนิคคหิตสนธิ

 เมือ่มสีระหรอืพยญัชนะอยูเ่บือ้งหลงั  ลบนิคคหติ

ซึง่อยูห่น้าบา้งกไ็ด ้ อุ.  วา่  ตาส-ํอหํ  เป็น  ตาสาห,ํ		

วิทนํู-	อคคฺํ  เป็น  วิทนูคคฺ,ํ		อริยสจจฺานํ-ทสสฺนํ  

เป็น  อริยสจจฺานทสสฺนํ,	 	พทุธฺานํ-สาสนํ  เป็น  

พทุธฺานสาสนํ.

๒. อาเทสนิคคหิตสนธิ

 (๑)	 เมื่อมีพยญัชนะอยู่หลงั  นิคคหติอยูห่น้า  

แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะทีส่ดุวรรคไดท้ัง้ ๕ ตวั 

(ง		ญ		ณ		น		ม)  ตามสมควรแก่พยญัชนะวรรคทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัดงัน้ี  เป็น  ง  เชน่  เอว-ํโข  เป็น  เอวงฺโข,  

เป็น  �  เชน่  ธมมฺ-ํจเร  เป็น  ธมมฺญจฺเร.		เป็น  ณ 

เชน่  ส-ํ�ติิ  เป็น  สณฺ�ติิ.  เป็น  น  เชน่  ต-ํนิพพฺตุ ํ 

เป็น  ตนฺนิพพฺตุ.ํ  เป็น  ม  เชน่  จิร-ํปวาสึ  เป็น   

จิรมปฺวาสึ.

 (๒)	ถ้า		เอ		และ		ห		อยูเ่บือ้งหลงั  แปลงนิคคหติ

เป็น  �  ดงัน้ี  ปจจฺตตฺ-ํเอว  เป็น  ปจจฺตตฺญฺเญว,		

ต-ํเอว  เป็น  ตญฺเญว,	 	 เอว-ํหิ  เป็น  เอวญฺหิ,																				
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ต-ํหิ  เป็น  ตญหิฺ.

 (๓)	ถ้า		ย		อยู่เบือ้งหลงั  แปลงนิคคหติ  กบั  

ย  เป็น  �ฺ�  ดงัน้ี  สโํยโค  เป็น  สญฺโญโค.

 ในสทัทนีตวิา่  ถา้  ล  อยูเ่บือ้งปลาย  แปลง 

นิคคหติเป็น  ล  อุทาหรณ์  ปํ-ุลิงฺคํ  เป็น  ปลฺุลิงฺค,ํ	

ส-ํลกฺขณา  เป็น  สลฺลกฺขณา  เป็นตน้.

 (๔)	ถ้าสระอยูเ่บือ้งปลาย  แปลงนิคคหติ  เป็น  

ม  และ  ท  ดงัน้ี  ต-ํอห ํ เป็น  ตมห,ํ		เอต-ํอโวจ		

เป็น  เอตทโวจ.

๓. อาคมนิคคหิตสนธิ

 เมือ่สระกด็ ี พยญัชนะกด็ ี อยูเ่บือ้งหลงั  ลงนิคคหติ 

ไดบ้า้ง  อุ.  วา่  จกฺข-ุอทุปาทิ  เป็น  จกฺขํอุทุปาทิ,		

อว-สิโร  เป็น  อวสิํโร		เป็นตน้.

๔. ปกตินิคคหิตสนธินั้น  ไมม่พีเิศษ

จบสนธิ



อาขยาต (ต่อ) (ให้ท่องจ�า)

ยังมี  ห  อาคม   ที่นิยมตามที่มี

ลงท้าย  �า  ธาตุนี้  มิได้มีวิภัตติเลย

แปลง  อุํ  เป็น  อึสุ  ที่ระบุตามเฉลย

อํสุ  ก็ได้เอย   ตามที่เคยร�่าเรียนมา

ส่วน  โอ  ใช้  อี  แทน มีแบบแผนมากนักหนา

แปลง  อึ  เป็น  อํ  นา ใช้กันมาอย่างมากมาย

หมวด  ภวิสฺ  คิดทั้งหมด ปรัสสบทตามมุ่งหมาย

หากน�ามาลงไว้  กรฺ  ท้ายธาตุนี้เอย

ให้ลบทุก  สฺส  แปลง  กรฺ  เสียเฉยๆ

แปลงเป็น  กาห  เลย เหลือลงไว้ท้ายธาตุตน

วกฺขามิ,  วกฺขาม  คือ  วจฺ  แปลงอีกหน

แปลงกับวิภัตติตน  ไม่ปะปนตามต�ารา

วจฺฉามิ,  วจฺฉาม  คือ  วสฺ ธาตุ  นั้นหนา

แปลงวิภัตติกับธาตุมา เป็นดังว่านี้เหมือนกัน

สฺสา  มักรัสสะ  แล้วลง  อ  เพียงเท่านั้น

สฺสํ  ไม่ใช้กัน   แต่แปรผันใช้ตัวแทน

ให้ใช้  สฺสามิ   ฟังดูซิตามแบบแผน

ควรรู้อย่าดูแคลน  เร่งพากเพียรเรียนท่องจ�า.
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หลกัสมัพนัธไ์ทย

ชัน้ประโยค		ป.ธ.๓

หมวดที่ ๑  แผนกนามศัพท์ 

นามนาม

ปฐมาวิภัตติใช้ในอรรรถ ๖ อย่าง

 ๑.  เป็นประธานในประโยคทีไ่มม่กีริยิาคมุพากย์

เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  เป็นประธานในประโยคที่เป็นกตัตุวาจก

เรยีกวา่  สยกตตฺา

 ๓.  เป็นประธานในประโยคทีเ่ป็นเหตุกตัตุวาจก

เรยีกวา่  เหตกุตตฺา

 ๔.  เป็นประธานในประโยคที่เป็นกมัมวาจก  

และเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่  วตุตฺกมมฺ

 ๕.  เป็นประธานในประโยคทีเ่ป็นกริยิาปธานนยั 

คอื  ตฺวา ป�จจยั  คมุพากย ์ เรยีกวา่  ปกติกตตฺา
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 ๖.  เป็นประธานในประโยคเปรยีบเทยีบ  ควบดว้ย  

อวิ  หรอื  วยิ  ศพัท ์ เรยีกวา่  อปุมาลิงฺคตถฺ 

ทตุยิาวภิตัต ิ ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง  เข้ากบักริยิา

 ๑.  แปลวา่  ซ่ึง  เป็นทีท่าํคอืกรรม  เรยีกวา่ 

อวตุตฺกมมฺ

 ๒.  แ ป ล ว่ า  สู่  เ ป็ น ที่ ไ ป ถึ ง  เ รี ย ก ว่ า                               

สมปฺาปณิุยกมมฺ

 ๓.  แปลวา่  ยงั  เป็นทีใ่ชใ้หท้าํ  คอืผูถ้กูใช ้  

เรยีกวา่  การิตกมมฺ

 ๔.  แปลวา่  ส้ิน,		ตลอด  เป็นทีล่ลุว่ง  เรยีกวา่

อจจฺนฺตสโํยค

 ๕.  แปลวา่  กะ,	เฉพาะ  เป็นทีร่บัรู ้ เรยีกวา่

อกถิตกมมฺ 

 ๖.  แปลไมอ่อกสาํเนียงอายตนิบาต  และเป็น       

วิเสสนะของกิริยา  อยู่ข้างหน้ากิริยา  เรียกว่า            

กิริยาวิเสสน 
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ตติยาวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง 

เข้ากับนามศัพท์บ้าง  กิริยาศัพท์บ้าง  

อัพยยศัพท์บ้าง 

 ๑.  แปลวา่  ด้วย  เป็นวตัถุเครือ่งทาํ  เรยีกวา่  กรณ

 ๒.  แปลวา่  โดย,		ตาม,		ข้าง,		ทาง  เป็นทาง

เครือ่งแปลก  เรยีกวา่  ตติยาวิเสสน

 ๓.  แปลวา่  อนั  เป็นทีใ่ชใ้หผู้อ้ืน่ทาํ  คอืผูใ้ช้

เรยีกวา่  อนภิหิตกตตฺา

 ๔.  แปลวา่  เพราะ  เป็นเหตุ  เรยีกวา่  เหตุ

 ๕.  แปลวา่  มี,		ด้วยทัง้  เป็นอาการ  เรยีกวา่  

อิตถฺมภฺตู

 ๖.  แปลวา่  ด้วย  เขา้กบั  สทฺธ ึ หรอื  สห ศพัท์

เป็นอาการทีเ่ป็นเครือ่งประกอบ  เรยีกวา่  สหตถฺตติยา		

(เขา้กบั)

 ๗.  แปลวา่  ยงั		แปลหกัเป็นทตุยิาวภิตัต ิ เรยีกวา่  

ตติยาการิตกมมฺ
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จตตุถวีภิตัต ิ ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง  เข้ากบักริยิา

 ๑.  แปลวา่  แก่  เป็นทีม่อบให ้ เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ๒.  แปลวา่  เพ่ือ  เป็นทีส่ง่ไป  เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ๓.  แปลว่า ต่อ เป็นที่ประทุษร้าย เรยีกว่า            

สมปฺทาน 

ปัญจมวิีภตัติ  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง  เข้ากบักิรยิา

 ๑.  แปลวา่  แต่,		จาก  เป็นแดนออกไป  เรยีกวา่  

อปาทาน

 ๒.  แปลวา่  กว่า  เป็นแดนเปรยีบเทยีบ  เรยีกวา่  

อปาทาน

 ๓.  แปลวา่  เหต,ุ		เพราะ  เป็นเหตุ  เรยีกวา่  เหตุ

ฉัฏฐีวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง 

เข้ากับนาม  และกิริยานาม

 ๑.  แปลวา่  แห่ง,		ของ  เน่ืองดว้ยความเป็น

เจา้ของ  เรยีกวา่  สามีสมพฺนฺธ

 ๒.  แปลวา่  แห่ง  เน่ืองดว้ยความเป็นเจา้ของ

กริยิาอาการเขา้กบั ภาวศพัท ์ภาวตทัธติ หรอืกริยิานาม  
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เรยีกวา่  ภาวาทิสมพฺนฺธ

 ๓.  แปลว่า  แห่ง  เน่ืองอยู่ในหมู่  เรยีกว่า           

สมหุสมพฺนฺธ

 ๔.  แปลวา่  แห่ง...หนา  เป็นทีร่วมกนัอยูซ่ึง่จะ

ตอ้งถอนออก  เรยีกวา่  นิทธฺารณ (ม ี นิทธฺารณีย  รบั)

 ๕.  แปลวา่  เม่ือ  เป็นประธานในประโยคแทรก

เรยีกวา่  อนาทร (ม ี อนาทรกิริยา  รบั)

 ๖.  แปลวา่  ซ่ึง  เป็นกรรมในบททีเ่ป็นนามกติก ์

(ณฺว,ุ  ตุ,  ย ุ ป�จจยั)  คอื  หกัฉฏัฐวีภิตัตลิงในอรรถ

ทตุยิาวภิตัต ิ เรยีกวา่  ฉฏฺ�ีกมมฺ

สัตตมีวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๑๐ อย่าง 

เข้ากับนามบ้าง  กิริยาบ้าง

 ๑.  แปลวา่  ใน  เป็นทีก่าํบงัไวโ้ดยปกต ิ เรยีกวา่  

ปฏิจฉฺนฺนาธาร

 ๒.  แปลว่า ใน เป็นที่ซึมซาบ หรือปนอยู ่             

เรยีกวา่  พยฺาปิกาธาร

 ๓.  แปลว่า ใน เป็นที่อาศัยอยู่  เรียกว่า                 

วิสยาธาร
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 ๔.  แปลวา่  ใกล้,		ณ  เป็นทีใ่กลเ้คยีง  เรยีกวา่ 

สมีปาธาร 

 ๕.  แปลวา่  เหนือ,		บน,		ที่  เป็นทีร่องรบัไว ้ 

เรยีกวา่  อปุสิเลสิกาธาร

 ๖.  แปลวา่  ใน,		ณ  เป็นกาลเวลา  เรยีกวา่  

กาลสตตฺมี

 ๗.  แปลวา่  ครัน้เม่ือ  เป็นประธานในประโยค

แทรก  เรยีกวา่  ลกฺขณ  หรอื  ลกฺขณวนฺต		 (ม ี

ลกฺขณกิริยา  หรอื  ลกฺขณวนฺตกิริยา  รบั)

 ๘.  แปลวา่  ในเพราะ  เป็นเครือ่งหมายหรอื

เป็นเหตุ  เรยีกวา่  นิมิตตฺสตตฺมี

 ๙.  แปลวา่  ใน...หนา  เป็นทีร่วมกนัอยูซ่ึง่จะ

ตอ้งถอนออก  เรยีกวา่  นิทธฺารณ  (ม ี นิทธฺารณีย  รบั)

๑๐.  แปลวา่  อนัว่า		(อ.)  ลงในอรรถแหง่ปฐมา-

วภิตัต ิ เรยีกวา่  สตตฺมีปจจฺตตฺสยกตตฺา.
หมายเหต	ุ :	หากไมส่ามารถสมัพนัธต์ามกฎ ๑๐ ขอ้น้ีได ้ 

      มหีลกัวา่

  ก. สมัพนัธเ์ข้ากบันาม  เรยีกวา่  ภินฺนาธาร

  ข. สมัพนัธเ์ข้ากบักิริยา  เรยีกวา่  อาธาร
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คุณนาม

 ๑.  มลีงิคว์จนะวภิตัตเิหมอืนนามนาม  แปลขยาย

นามนาม  แปลวา่  ผู,้		มี,		อนั  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๒.  เป็นคณุนามหรอืเป็นนามนาม  ใชด้จุคณุนาม  

แปลวา่  เป็น  อยูห่น้ากริยิาวา่ม ี วา่เป็น  หรอื  ชนฺ ธาตุ  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.  เป็นวเิสสนะของบททีเ่ป็นตวักรรม  แปลวา่

ให้เป็น  หน้า  กรฺ ธาตุ (ทาํ)  หรอื  จรฺ ธาตุ (ประพฤต)ิ 

เรยีกวา่  วิกติกมมฺ

 ๔.  แปลวา่  ว่าเป็น  เขา้กบั  วจฺ,  วทฺ,  พฺร ูธาตุ 

เป็นตน้  เรยีกวา่  สมภฺาวน 

 ๕.  เป็นบทคุณนาม  มลีงิคต่์างจากนามนาม             

ทีข่ยาย  เรยีกวา่  วิเสสนลิงฺควิปลฺลาส  มวีจนะ            

ต่างจากนามนามนัน้  เรยีกวา่  วิเสสนวจนวิปลลฺาส  

มีลิงค์และวจนะต่างจากนามนามนัน้  เรียกว่า                        

วิเสสนลิงฺควจนวิปลฺลาส.	
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สัพพนาม

 ๑.	ปริุสสพัพนาม  (ต,  ตุมฺห,  อมฺห ศพัท)์  

เรยีกชือ่สมัพนัธเ์หมอืนนามนาม

 ๒.	วิเสสนสพัพนาม  (อนิยม,  นิยม)  เรยีกวา่ 

วิเสสน

หมวดที่ ๒  แผนกกิริยาศัพท์

ก. กิริยาอาขยาต  ดังนี้

 ๑. กริยิาของประโยคกตัตุวาจก  เรยีกวา่ 

อาขยฺาตบท		กตตฺวุาจก

 ๒. กริยิาของประโยคกมัมวาจก  เรยีกวา่ 

อาขยฺาตบท		กมมฺวาจก

 ๓. กริยิาของประโยคเหตุกตัตุวาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		เหตกุตตฺวุาจก

 ๔. กริยิาของประโยคเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		เหตกุมมฺวาจก

 ๕. กริยิาของประโยคภาววาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		ภาววาจก
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ข. กิรยิากติก์คมุพากย์  (ต,  อนยี,  ตพพฺ)  ดงันี้

 ๑. กริยิาของประโยคกตัตุวาจก  เรยีกวา่

กิตบท		กตตฺวุาจก

 ๒. กริยิาของประโยคกมัมวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		กมมฺวาจก

 ๓. กริยิาของประโยคเหตุกตัตุวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		เหตกุตตฺวุาจก

 ๔. กริยิาของประโยคเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		เหตกุมมฺวาจก

 ๕. กริยิาของประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		ภาววาจก	

หมายเหต	ุ:	 ต	ปัจจยั เป็นได ้๕ วาจก  อนีย,	ตพพฺ   

   ปัจจยั  เป็นได ้๓ วาจก  คอื  กมัมวาจก		

	 	 	 เหตกุมัมวาจก	และภาววาจก
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ค. กิรยิากติก์ทีเ่ป็นวเิสสนะและกริยิาในระหว่าง

 ๑.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  (ทีไ่มใ่ชก่ริยิาคมุพากย)์  

เป็นวิเสสนะของนามนามเรียงไว้หน้าหรือหลัง               

นามนามทีเ่ป็นเจา้ของ  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๒.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  อยูห่น้าธาตุวา่มวีา่เป็น  

หรอื  ชนฺ ธาตุ  แปลวา่  เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  อยูห่น้า  กรฺ ธาตุ  หรอื

กมัมวาจก  แปลวา่  ให้เป็น  เรยีกวา่  วิกติกมมฺ

 ๔.		อนฺต,		มาน  มลีงิค ์ วจนะ  วภิตัตเิสมอ

ประธานเรยีงไว้หน้าประธาน  หรอืประกอบด้วย

วภิตัตอิืน่จากปฐมาวภิตัต ิ จะอยูห่น้าหรอืหลงักต็าม  

เรยีกวา่  วิเสสน

 ๕.		อนฺต,		มาน	 เป็นกริยิาในระหวา่งประกอบ

ดว้ยปฐมาวภิตัตอิยู่หลงัประธาน  สมัพนัธ์เขา้กบั

ประธาน  เรยีกวา่  อพภฺนฺตรกิริยา  (ของ)

 ๖.		อนฺต,		มาน  เป็นกริยิาในระหวา่งประกอบ

ด้วยปฐมาวภิตัตอิยู่หน้ากริยิา  มเีน้ือความเน่ือง            

ด้วยกิริยานัน้สัมพันธ์เข้ากับกิริยานัน้ เรียกว่า  
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อพภฺนฺตรกิริยา  (ใน)

 ๗.		อนฺต,		มาน,		ต  ทีเ่ป็นอุปมาวเิสสนะ  จะอยู่

หน้าหรอืหลงัตวัประธานก็ตาม  สมัพนัธ์เข้ากบั

ประธาน  เรยีกวา่  อปุมาวิเสสน  (ของ)

 ๘.		อนฺต,		มาน,		ต  ทีข่ยายประธานในประโยค

อุปมาลงิคตัถะจะอยูห่น้าหรอืหลงัตวัประธานกต็าม 

สมัพนัธเ์ขา้กบัประธาน  เรยีกวา่  วิเสสน (ของ)

 ๙.		อนฺต,		มาน,		ต,		อนีย,		ตพพฺ  ประกอบ

ดว้ยสตัตมวีภิตัต ิ เป็นกริยิารองรบัลกัขณะ  เรยีกวา่  

ลกฺขณกิริยา หรอื ลกฺขณวนฺตกิริยา 

๑๐.	อนฺต,		มาน,		ต,		อนีย,		ตพพฺ  ประกอบ 

ดว้ยฉัฏฐวีภิตัตเิป็นกริยิารองรบัอนาทร  เรยีกว่า 

อนาทรกิริยา 

ง. ตูนาทิปัจจัย

 ๑. แปลตามลาํดบักริยิา  แปลวา่  แล้ว  เป็น

กริยิาทีท่าํก่อนแลว้จงึทาํกริยิาอืน่ต่อไปอกี  เรยีกวา่

ปพุพฺกาลกิริยา
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 ๒.  แปลตามลาํดบักริยิา  ไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั

เป็นกริยิาทีท่าํพรอ้มกบักริยิาอืน่  เรยีกวา่

สมานกาลกิริยา

 ๓.  ธาตุซํา้กบักริยิาขา้งตน้  แสดงวา่ทาํเสรจ็แลว้  

แปลวา่  ครัน้...แล้ว	 เรยีกวา่  ปริโยสานกาลกิริยา

 ๔.  แปลหลงักริยิาคุมพากย ์  แปลว่า  แล้ว  

เรยีกวา่  อปรกาลกิริยา

 ๕.  แปลหลงักริยิาคมุพากย ์ แปลวา่  เพราะ  

เรยีกวา่  เหต ุ 

 ๖.  แปลหลงักริยิาอื่น  ไม่ออกสาํเนียงป�จจยั  

ขยายกริยิานัน้  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 ๗.  แปลหลงันาม  ไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั  เรยีกวา่  

วิเสสน

 ๘.  แปลวา่  แล้ว  ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากย ์ เรยีกวา่  

กิริยาปธานนัย  (บทประธานทีเ่ขา้กบักริยิาปธานนยั

น้ี  เรยีกวา่  ปกติกตตฺา)
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หมวดที่ ๓  แผนกนิบาต

ก. นิบาตทั่วไป

นิบาตบอกอาลปนะ

ยคเฺฆ  สรวมชพี,  ขอเดชะ

ภนฺเต,		ภทนฺเต  ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ

ภเณ  แน่ะพนาย  อมโฺภ  แน่ะทา่นผูเ้จรญิ

อาวโุส  ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ เร,		อเร  เวย้, โวย้

เห  เฮย้    เช  แน่ะแม,่  แน่ะสาวใช้

 นิบาตบอกอาลปนะ     สมัพนัธว์า่  อาลปน 

 ถา้ขยายอาลปนะนาม  สมัพนัธว์า่  วิเสสน 

นิบาตบอกกาล 

อถ      ครัง้นัน้  ปาโต   เชา้  ทิวา   วนั

สาย ํ   เยน็  สเุว      ในวนั  หิยโฺย  วนัวาน

เสวฺ     วนัพรุง่  สมปฺติ  บดัเดีย๋วน้ี 

อายตึ  ต่อไป

  สมัพนัธว์า่  กาลสตตฺมี
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นิบาตบอกท่ี

อทุธฺ ํ เบือ้งบน อนฺตรา ระหวา่ง 

อปุริ เบือ้งบน อนฺโต ภายใน 

ติโร ภายนอก พหิ ภายนอก 

พหิทธฺา ภายนอก พหิรา ภายนอก

อโธ เบือ้งตํ่า เหฏฺ�า ภายใต้

โอร ํ ฝ�่งใน ปาร ํ ฝ�่งนอก

หรุ	ํ โลกอืน่ สมมฺขุา ต่อหน้า

ปรมมฺขุา  ลบัหลงั รโห ทีล่บั

 เขา้กบักริยิา  สมัพนัธว์า่  อาธาร  

 เขา้กบันามสมัพนัธว์า่  ภินฺนาธาร 

นิบาตบอกปริจเฉท 

กีว  เพยีงไร       ยาวตา  มปีระมาณเพยีงใด

ยาว  เพยีงใด        ตาวตา  มปีระมาณเพยีงนัน้

ตาว  เพยีงนัน้       กิตตฺาวตา  มปีระมาณเทา่ใด

ยาวเทว		เพยีงใดนัน่เทยีว  เอตตฺาวตา  มปีระมาณเทา่นัน้

ตาวเทว  เพยีงนัน้นัน่เทยีว  สมนฺตา  รอบคอบ, โดยรอบ

 สมัพนัธว์า่  กิริยาวิเสสน		หรอื		ปริจเฺฉทนตถฺ
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นิบาตบอกอปุมาอปุไมย

วิย  ราวกะ อิว เพยีงดงั

ยถา  ฉนัใด เสยยฺถา ฉนัใด

 ๔  ศพัทน้ี์  สมัพนัธว์า่  อปุมาโชตก

ตถา		 ฉนันัน้	 เอว	ํ ฉนันัน้

 ๒  ศพัทน้ี์  สมัพนัธว์า่  อปุเมยยฺโชตก

นิบาตบอกประการ

เอว ํ ดว้ยประการนัน้   ตถา		ดว้ยประการนัน้

กถ ํ ดว้ยประการไร

 สมัพนัธว์า่  ปการตถฺ

นิบาตบอกปฏิเสธ

น  ไม ่      โน  ไม่

 น, โน  ศพัท ์ เขา้กบักริยิา  แปลวา่  ไม่  สมัพนัธ์

วา่  ปฏิเสธ	(ใน)  ปฏเิสธทัง้ประโยค  ไมเ่ขา้กบักริยิา  

แปลวา่  หามิได้  มกัเรยีงไวต้น้ประโยค  สมัพนัธว์า่  

ปฏิเสธนตถฺ		

	 มา	ศพัท ์(อยา่)  สมัพนัธว์า่  ปฏิเสธ	(ใน)  
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	 ว  เทยีว  เอว  นัน่เทยีว  หิ  แล  สมัพนัธว์า่  

อวธารณ  (เขา้กบั...) 

นิบาตบอกความได้ยินคาํเล่าลือ

กิร ไดย้นิวา่  ขล ุ ไดย้นิวา่

สทุ ํ ไดย้นิวา่

 สมัพนัธว์า่  อนุสสฺวนตถฺ

นิบาตบอกปริกปั

เจ หากวา่      ยทิ   ผวิา่

สเจ ถา้วา่       อถ   ถา้วา่

อปเฺปว	นาม   ชือ่แมไ้ฉน    ยนฺนูน   กระไรหนอ,

 สมัพนัธว์า่  ปริกปปฺตถฺ

นิบาตบอกคาํถาม

กึ หรอื,  อะไร กถ ํ อยา่งไร

กจจิฺ แลหรอื อทุาห ุ หรอืวา่

นุ หนอ นนุ มใิชห่รอื

อาท ู หรอืวา่ เสยยฺถีท ํ อยา่งไรน้ี

 สมัพนัธว์า่  ปจุฉฺนตถฺ
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นิบาตบอกความรบั

อาม เออ  อามนฺตา เออ

 สมัพนัธว์า่  สมปฺฏิจฉฺนตถฺ

นิบาตบอกความเตือน

อิงฺฆ เชญิเถดิ  ตคฆฺ เอาเถดิ

หนฺท เอาเถดิ

 สมัพนัธว์า่  อยุโฺยชนตถฺ 

นิบาตสักว่าเป็นเครื่องท�าบทให้เต็ม

นุ หนอ  ส ุ สิ

เว เวย้   โว โวย้

โข แล   วต หนอ

หเว เวย้

 ถา้อยูใ่นคาถาสมัพนัธว์า่  ปทปรูณ  ถา้อยูน่อก

คาถา  สมัพนัธว์า่  วจนาลงฺการ

 นุ	ศพัท ์ เขา้กบั  ก ึศพัท ์ สมัพนัธว์า่  ปจุฉฺนตถฺ
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นิบาตมีเนื้อความต่างๆ

อญฺญทตถฺ ุ โดยแท ้ อทธฺา แน่แท้

ปภติู  จาํเดมิ อวสสฺ ํ แน่แท้

ปนุ   อกี อารา ไกล

ปนุปปฺนํุ  บอ่ยๆ อาวี แจง้

ภิยโฺย  ยิง่ นูน แน่

ภิยโฺยโส  โดยยิง่ กจจิฺ แลหรอื,บา้งหรอื

สกึ   คราวเดยีว มิจฉฺา ผดิ

สตกฺขตตฺุ ํ รอ้ยคราว มสุา เทจ็

สณิก ํ  คอ่ยๆ มธุา เปลา่

สย ํ   เอง นานา ต่างๆ

สาม ํ  เอง ปฏฺ�าย จาํเดมิ

วินา   เวน้

   สมัพนัธว์า่  กิริยาวิเสสน
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ข. นิบาตพิเศษ  ลงในอรรถต่างๆ

เอว�  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง

 ๑.  เอว ํ แปลวา่  อ.	อย่างนัน้  เป็นประธาน

เรยีกวา่  สจจฺวาจกลิงฺคตถฺ

 ๒.  เอว ํ แปลวา่  อย่างน้ี,		อย่างนัน้  เขา้กบั

กริยิา  ขยายกริยิา  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 ๓.  เอว ํ แปลวา่  อย่างน้ี,		อย่างนัน้  

เป็นวเิสสนะของนามนาม  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๔.  เอว ํ แปลวา่  ด้วยประการฉะน้ี,	

ด้วยประการอย่างนี้  เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๕.  เอว ํ แปลวา่  ฉันนัน้  เรยีกวา่  อปุเมยยฺ-

โชตก

ตถา  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง

 ๑.  ตถา  แปลวา่  อ.	เหมือนอย่างนัน้,

อ.	อย่างนัน้  เป็นประธาน  เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  ตถา  แปลวา่  เหมือนอย่างนัน้,

อย่างนัน้  เขา้กบักริยิา  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน
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 ๓.  ตถา  แปลวา่  ด้วยประการนัน้

เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๔.  ตถา  แปลวา่  อน่ึง		เรยีกวา่  

สมปิฺณฺฑนตถฺ

 ๕.  ตถา  แปลวา่  ฉันนัน้		เรยีกวา่  

อปุเมยยฺโชตก

อล�  ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง

 ๑.  อล ํ แปลวา่  อ.	พอละ,		อ.	อย่าเลย

เป็นประธาน  เรยีกวา่  ปฏิเสธลิงฺคตถฺ

 ๒.  อล ํ แปลวา่  พอละ  เป็นวเิสสนะ  เรยีกวา่

วิเสสน

 ๓.  อล ํ แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๔.  อลํ  แปลว่า  ควร  เป็นกริยิาคุมพากย์

ประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก 

เป็นกิรยิาคุมพากย์ประโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า  

กิริยาบท		กมมฺวาจก
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สกฺกา  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง

 ๑.  สกฺกา  แปลวา่  อ.	อนั  (อนั) ... อาจ  เป็น

ประธาน  เรยีกวา่  สยกตตฺา

 ๒.  สกฺกา  แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี           

วา่เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.  สกฺกา  แปลวา่  อาจ  เป็นกริยิาคมุพากย์

ประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก

เป็นกิรยิาคุมพากย์ประโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า 

กิริยาบท		กมมฺวาจก

ลพฺภา  ใช้ในอรรถ ๒ อย่าง

 ๑.  แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๒.  แปลวา่  พึงได้  เป็นกริยิาคมุพากยป์ระโยค

ภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก  เป็นกริยิา

คุมพากยป์ระโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า  กิริยาบท		

กมมฺวาจก
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ต�ุ  ปัจจัย  ใช้ในอรรถ ๒ อย่าง

 ๑.  ตํุ  แปลวา่  อ.	อนั  (อนั)...เป็นประธาน

เรยีกวา่  ตมุตถฺกตตฺา

 ๒.  ตํุ  แปลวา่  เพ่ืออนั  เรยีกวา่

ตมุตถฺสมปฺทาน

สาธุ  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง

 ๑.  สาธ ุแปลวา่ อ.	ดีละ,	อ.ความดี,	อ.กรรมดี  

เป็นประธาน  เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  สาธ ุ แปลวา่  ดงัข้าพเจ้าขอโอกาส  เป็น

นิบาต  เรยีกวา่  อายาจนตถฺ

 ๓.  สาธ ุ แปลวา่  เป็นคณุยงัประโยชน์ให้สาํเรจ็		

เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

อถ  ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง

 ๑.  อถ ต้นประโยค แปลว่ า  ครัง้ นั ้น,																		

ลาํดบันัน้  เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

 ๒.  อถ  ใชแ้ทน  สเจ,  เจ,  ยท ิ แปลวา่  ถ้าว่า 

เรยีกวา่  ปริกปปฺตถฺ
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 ๓.  อถ  ไขความในเลขใน  (อถ  ภาเว  สนฺเต)

แปลวา่  ครัน้เม่ือความเป็นอย่างนัน้  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๔.  อถ  ใชแ้ทน  ตโต  แปลวา่  ลาํดบันัน้,														

ในภายหลงั  เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

อิติ  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๙ อย่าง

 ๑.  แปลว่า  ว่า...ดงัน้ี  อมความไว้เต็มที ่            

เขา้กบักริยิา  เรยีกวา่  อาการ

 ๒.  แปลว่า  ว่า...	 ดงัน ี้  อมความไว้เต็มที ่             

เขา้กบันาม  เรยีกวา่  สรปู

 ๓.  แปลว่า  ว่า...ดงัน้ีเป็นต้น  อมความไว ้

บางสว่นเขา้กบันาม   เรยีกวา่  อาทยตถฺ

 ๔.  แปลวา่  ช่ือว่า  ใชบ้อกชือ่เขา้ศพัทภ์ายใน  

อติ ิ ศพัท ์ เรยีกวา่  สญญฺาโชตก

 ๕.  แปลวา่  เพราะเหตน้ีุ  วางไวเ้ป็นตวัอยา่ง

ไมเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  นิทสสฺน

 ๖.  แปลว่า  เพราะเหตุนัน้  วางไว้ในรูป

วเิคราะหไ์มเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  เหตวฺตถฺ
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 ๗. แปลวา่  ด้วยประการฉะน้ี,		ด้วยประการ-

ดงัน้ี  สรปุความไมเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๘. แปลวา่  คือ  อมความขา้งในแต่สมัพนัธเ์ขา้

ขา้งนอก  เรยีกวา่  สรปู

 ๙. แปลวา่  แล,		ดงัน้ีแล  (จบเรือ่ง)  เรยีกวา่

สมาปนฺน,		ปริสมาปนฺน

หิ,  จ,  ปน,  ตุ ศัพท์  มีหลัก  ดังนี้

 หิ  แปลวา่  ดงัจะกล่าวโดยพิสดาร  เรยีกวา่ 

วิตถฺารโชตก

 หิ  แปลวา่  ดงัจะกล่าวโดยย่อ  เรยีกวา่

สงฺเขปโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  ก,็		กแ็ล  เริม่ตน้ขอ้ความ  

เรยีกวา่  วากฺยารมภฺ  หรอื  วากฺยารมภฺโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  เหตวุ่า,		เพราะว่า		แสดง

ผลยดืยาว  เรยีกวา่  เหตโุชตก  หรอื  การณโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ตุ  แปลวา่  ด้วยว่า  แสดงผลโดยยอ่  

เรยีกวา่  ผลโชตก
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 หิ,	 	จ,	 	ปน,	 	ตุ  แปลวา่  แต่ว่า  กลา่วแยง้ 

ประธานตวัเดยีวกนั  เรยีกวา่  วิเสสโชตก

 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  ฝ่ายว่า,		ส่วนว่า  กลา่วแยง้  

ตวัประธานต่างกนั  เรยีกวา่  ปกฺขนฺตรโชตก

 หิ,		จ,		ปน,	ต ุ แปลวา่  เหมือนอย่างว่า  (หลงั  

ยถา)  เรยีกวา่  ตปปฺาฏิกรณโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  จริงอยู่,		แท้จริง  กลา่ว

รบัรองความจรงิ  เรยีกวา่  ทฬฺหีกรณโชตก

 จ,		ปน,		อโถ,		ตถา  แปลวา่  อน่ึง  กลา่วอกี

นยัหน่ึง  เรยีกวา่  สมปิฺณฺฑนตถฺ

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  ถึงอย่างนัน้,		ถึงกระนัน้  

เรยีกวา่  อรจิุสจูนตถฺ

 (อยูห่ลงั  ก�ฺิจาปิ,  กาม�ฺจ,  กาม,ํ  ยทปิิ  แปลวา่  

แม้โดยแท้,		แม้กจ็ริง,		โดยแท้,		กจ็ริง  ศพัทเ์หลา่น้ี  

เรยีกวา่  อนุคคฺหตถฺ)

 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  อนั  ตอนตน้ปฏเิสธ  ตอน

หลงัอนุโลม  เรยีกวา่  อนฺวยโชตก
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 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  อนั  ตอนหลงักึง่ปฏเิสธ  

ตอนตน้อนุโลม  เรยีกวา่  พยฺติเรกโชตก

ชื่อสัมพันธ์นิบาตที่ควรรู้

 จ  แปลวา่  ด้วย		ควบบท  เรยีกวา่  ปทสมจุจฺยตถฺ  

ควบพากย ์ เรยีกวา่  วากฺยสมจุจฺยตถฺ

 วา,		ยทิวา,		อถวา,		อทุ  แปลวา่  หรอื,		หรอืว่า		

ควบบท  เรยีกว่า  ปทวิกปปฺตฺถ  ควบพากย	์												

เรยีกวา่  วากฺยวิกปปฺตถฺ

 อโห  แปลวา่  โอ  แสดงความดใีจ, อศัจรรยใ์จ  

เรยีกวา่  อจฉฺริยตถฺ  แสดงความเสยีใจ, เศรา้ใจ  

เรยีกวา่  สเํวคตถฺ

 ปจฺฉา  แปลว่า  ในภายหลงั  เรียกว่า                  

กาลสตตฺมี

 อถโข  แปลวา่  ครัง้นัน้แล,	 	ลาํดบันัน้แล           

เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

 อถโข  แปลวา่  โดยท่ีแท้,		โดยแท้แล		เรยีกวา่  

อรจิุสจูนตถฺ
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 สทธึฺ,		สห  แปลวา่  พร้อม,		กบั  เขา้กบันาม 

เรยีกว่า  ทพฺพสมวาย  เขา้กบักริยิา  เรยีกว่า                 

กิริยาสมวาย

 จ,  ปน,		ตถาปิ,		อถโข  แปลวา่  ถึงอย่างนัน้,	

ถึงกระนัน้  เรยีกวา่  อรจิุสจูนตถฺ

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม้  เขา้กบันามศพัท์

และกริยิาศพัทท์ัว่ไป  เรยีกวา่  อเปกฺขตถฺ	(เขา้กบั)

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม ้ ใชใ้นความชมเชย  

เรยีกวา่  สมภฺาวนตถฺ

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม้  ใชใ้นความตาํหนิ  

เรยีกวา่  ครหตถฺ

 วา,	 	 อถวา,	 	 อปิจ  แปลว่า  อีกนัยหน่ึง,																		

อีกอย่างหน่ึง,		อีกประการหน่ึง  เรยีกวา่  อปรนัย

 เตนหิ  แปลวา่  ถ้าอย่างนัน้  เรยีกวา่

วิภตติฺปฏิรปูก
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ค. นิบาตพิเศษบางตัว

 ยาว,		อญญฺตรฺ  อยูต่วัเดยีว,  วินา  แปลวา่  เว้น

เขา้กบักริยิา เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

เขา้กบันาม เรยีกวา่  วิเสสน

 ยทิท ํ (แจกเป็นวเิสสนะกไ็ด)้,  เสยยฺถีท	ํ	(ปจฺุฉนตฺถ)  

เรยีกวา่  ทสสฺนนิบาต		หรอื  เรยีกวา่  สรปูทสสฺนตถฺ

 มญเฺญ  แปลวา่  เหน็จะ  เรยีกวา่  สสํยตถฺ

 ปเคว  แปลวา่  ก่อนนัน่เทียว  เรยีกวา่  

กิริยาวิเสสน

 สพพฺ	ํ	สพเฺพน  แปลวา่  โดยประการทัง้ปวง

เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 กิสสฺ,	กิมตถฺ,ํ	กิมตถฺาย  แปลวา่  เพ่ืออะไร,	

เพ่ือประโยชน์อะไร  เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ยทตถฺ ํ แปลวา่  เพ่ือประโยชน์อนัใด  เรยีกวา่  

สมปฺทาน

 ยาวทตถฺ ํ แปลวา่  เพียงไรแต่ความต้องการ		

เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 กึการณา  แปลวา่  เพราะเหตอุะไร  เรยีกวา่  เหตุ
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 อิติ		ญาปนเหตกุ ํ แปลวา่  มีอนัให้รูว่้า..ดงัน้ี-

เป็นเหต ุ เรยีกวา่  สรปู  และ  กิริยาวิเสสน  สมัพนัธ์

ว่า อิติ	 ศพัท์	 สรูป	 ใน	 ญาปน-	ญาปนเหตุก	ํ														

กิริยาวิเสสน		ใน... (กริยิาหลงั) 

 ยญเฺจ		เสยโฺย  (แปลรวมกนั)  เรยีกวา่ 

กิริยาวิเสสน

 ย	ํ	ใด  ทีไ่มใ่ชว่เิสสนะ  อยูแ่ละแปลตวัเดยีว 

เรยีกวา่  กิริยาปรามาส 

 ยสมฺา		เหตใุด  ทีไ่มใ่ชว่เิสสนะ  เรยีกวา่

กิริยาปรามาส

 หิ		เหตใุด		เรยีกวา่		กิริยาปรามาส

 แปลวา่  ช่ือว่า  ไมม่ ี นามศพัท ์ เชน่  วปิสฺส ี 

ชือ่วา่  วปิสฺส ี เรยีกวา่  สญญฺาวิเสสน  (ของ)

 แปลวา่  ช่ือว่า  ม ี นามศพัท ์ เชน่  วปิสฺส ี นาม  

ชือ่วา่  วปิ�สส ี  นามศพัท ์  เรยีกวา่  สญญฺาโชตก  

(เขา้กบั)  สว่นนามนาม  เรยีกวา่  วิเสสน

 แปลวา่  ช่ือว่า  บทอธบิายอยูห่น้า  ตวัมใีนคาถา  

อยูห่ลงั  เรยีกวา่  สญญฺี-สญญฺา
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 แปลวา่  คือว่า  บทอธบิายอยูห่ลงั  ตวัมใีนคาถา  

อยูห่น้า  เรยีกวา่  วิวริย-วิวรณ

 แปลว่า  ว่าเป็น  เช่น  พฺราหฺมณํ  ว่าเป็น

พราหมณ์  เรยีกวา่  สมภฺาวน

 แปลวา่  คือ  นามนามทีม่วีภิตัตแิละวจนะเสมอ  

ดว้ยนามเดมิ  เรยีกวา่  วิเสสลาภี

 แปลวา่  คือ  นามนามทีม่วีภิตัตแิละวจนะไมเ่สมอ

ดว้ยนามเดมิ  เรยีกวา่  สรปู
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หมวดที่ ๔ ปัจจัยในนามนาม

 โต		ปัจจยั  เป็นเครือ่งหมายตตยิาวภิตัต ิ แปลวา่  

โดย,		ตาม,		ข้าง,		ทาง  เรยีกชือ่วา่  ตติยาวิเสสน  

เป็นเครือ่งหมายป�ญจมวีภิตัต ิ แปลวา่  แต่,		จาก,		

กว่า  เรยีกวา่  อปาทาน		แปลวา่  เพราะ		เป็นเหตุ  

เรยีกวา่  เหตุ

 แปลไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั  ใชโ้ยคตวันามนาม 

ประกอบดว้ย  โต  ป�จจยัเขา้มา  สมัพนัธว์า่  วิเสสน  

เชน่  ตโต  (กาลโต)  เป็นตน้

 ตรฺ,		ตถฺ,		ห,		ธ,		ธิ,		หึ,		ห,ํ		หิญจฺนํ,		ว  เป็น

เครื่องหมายสตัตมวีภิตัตแิปลตามสตัตม ี  แปลว่า   

ใน  สมัพนัธว์า่  วิเสสน

 ทา,		ทานิ,		รหิ,		ธนุา,		ทาจนํ,		ชชฺ,		ชชฺ ุ เป็น

เครื่องหมายสตัตมวีภิตัติลงในกาล  แปลว่า ใน  

สมัพนัธว์า่  กาลสตตฺมี

จบหลักสัมพันธ์
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