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คาชี้แจง


เอกสารการเรียนการสอน คือ หนังสื อบาลีไวยากรณ์ ทที่ ่ านกาลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ข้ าพเจ้ า
ได้ รวบรวมและเรียบเรียงสานวนจาก เฉลยข้ อสอบสนามหลวง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึง ปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยหนังสื อบาลีไวยากรณ์ ของพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เป็ นพืน้ ฐาน และทั้งยังอาศัยหนังสื อหลักสู ตรย่ อบาลีไวยากรณ์ ของพระมหานิยม อุตตโม ใช้
ประกอบอีกด้ วย ทั้งนีท้ ้งั นั้น ข้ าพเจ้ ายึดเอาจากหลักสานวน ทีเ่ ฉลยข้ อสอบ ปี ทีผ่ ่ านๆ มาเป็ น
กฎเกณฑ์ จะมีการเฉลยข้ อสอบ ในบทเดียวกันซ้าๆ กันอยู่หลายปี แต่ สานวนไม่ เหมือนกัน
ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงคัดเอาเฉพาะ สานวนทีเ่ หมือนกันเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นกฎเกณฑ์ ในการจัดเรียบเรียง
เป็ นเอกสารการเรียนการสอนนี้ สาหรับตาราเล่มนี้ จะเน้ นหนักทีก่ ารท่ องจา เพราะจะมีผลทีด่ ีต่อ
การสอบ (โดยใช้ เวลาไม่ มาก) แต่ จะไม่ เน้ นทีก่ ารอธิบาย เพราะมีผู้ทปี่ รีชาทรงความรู้ ทางด้ าน
การสอนบาลีไวยากรณ์ นี้ มีมากมายหลายท่ าน ได้ แต่ งหนังสื อการอธิบายไว้ มจี านวนมากมาย
หลายเล่มแล้ว ด้ วยสาเหตุนี้ ข้ าพเจ้ า จึงไม่ จาเป็ นทีจ่ ะจัดทาขึน้ ในเชิงอธิบาย แต่ ข้าพเจ้ าจะเน้ น
ไปทีก่ ารสอบ เพราะข้ อสอบส่ วนใหญ่ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ทีเดียว ทีอ่ อกข้ อสอบในเชิงความจา
เท่ านั้น ใครท่ องจาได้ กถ็ ือว่ าสอบได้ (ยกเว้ นไว้ แต่ ผู้ตอบอาจจะหลงสานวนคาถาม) เพราะ
คาตอบข้ อสอบ อยู่ในหนังสื อเล่มนีแ้ ล้ว ดังนั้นขอให้ ท่านมัน่ ใจได้ เลยว่ า ตาราเล่มนีจ้ ะไม่ ทาให้
ท่ านผิดหวังในการสอบไล่ ประโยค ๑-๒ หากเข้ าใจเพิม่ ประโยค ๓ ก็คงไม่ มปี ัญหา และอีกอย่ าง
ข้ าพเจ้ าได้ ทาเครื่ องหมายไว้ หน้ าข้ อความ ด้ วยการใช้ เลขยกกาลัง เพื่อบ่ งบอกว่ า ตรงนีเ้ คยออก
ข้ อสอบเมื่อ พ.ศ.ใด มาบ้ างแล้ว เพื่อเหมาะแก่การค้ นคว้ าหาดู สาหรับผู้ทมี่ คี วามสงสั ยยังไม่ ไป
ปราศ.
เพราะฉะนั้น ข้ าพเจ้ าหวังอย่ างยิง่ ว่ า หนังสื อเล่มนีค้ งมีประโยชน์ ต่อท่ านผู้ทสี่ นใจไม่ มากก็
น้ อย ซึ่งหนังสื อเล่มนีข้ ้ าพเจ้ าใช้ ความเพียรพยายามเป็ นอย่ างมากในการรวบรวม เพื่อต้ องการให้
เป็ นประโยชน์ ต่อท่ านผู้ทมี่ คี วามสนใจ ถึงแม้ จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
ข้ าพเจ้ าก็ยนิ ดีเมื่อรู้ ว่า
หนังสื อเล่มนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อท่ าน ถ้ าหากส่ วนหนึ่งส่ วนใดของเอกสารเล่ มนี้ มีการผิดตกบกพร่ องแม้
ประการใด ข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับ คาติ-ชม จากบัณฑิตทุกเมื่อ ด้ วยความยินดี เพื่อจะได้ ปรับปรุงให้ ดี
ยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก.

พระมหาธรรมวาทะ ถาวรธมโม
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔.
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ประโยค ๑๒๓๑

บาลีไวยากรณ์
38

บาลีไวยากรณ์น้ ีแบ่งเป็ น ๔ ภาคก่อน คือ :อักขรวิธี ๑
วจีวภิ าค ๑
วากยสัมพันธ์ ๑
ฉันทลักษณะ ๑.
41

๑. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษร จัดเป็ น ๒ คือ :-

๑. สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษร ที่เป็ นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์
๒. สนธิ การต่ออักษรที่อยูใ่ นคาอื่น ให้เนื่องเป็ นอันเดียวกัน.
24
๒. วจีวภิ าค แบ่งคาพูดออกเป็ น ๖ ส่ วน คือ :นาม ๑
อัพยยศัพย์ ๑
สมาส ๑
ตัทธิต ๑
อาขยาต ๑
กิตก์ ๑.
๓. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยการก และประพันธ์ผกู คาพูดที่แบ่งไว้ในวจี
วิภาค ให้เข้าเป็ นประโยคเดียวกัน.

๔. ฉันทลักษณะ แสดงวิธีแต่งฉันท์.

ประโยค ๑๒๓๒

อักขรวิธี ภาคที่ ๑
สมัญญาภิธาน
เนื้อความของถ้อยคาทั้งปวง ต้องหมายรู ้กนั ด้วยอักขระ เมื่ออักขระวิบตั ิแล้ว ก็เข้าใจ
เนื้อความได้โดยยาก เพราะฉะนั้น ความเป็ นผูฉ้ ลาดในอักขระจึงมีอุปการะมาก.
35
คาว่า “ อักขระๆ” นั้น ว่าตามนักปราชญ์ท่านประสงค์ ก็เป็ น ๒ อย่าง คือ :เป็ นเสี ยง อย่ าง ๑
เป็ นหนังสื อ อย่ าง ๑.
มีเนื้อความเป็ นอันเดียวกัน เพราะฉะนั้น เสี ยงก็ดี ตัวหนังสื อก็ดี ชื่อว่า อักขระๆ
แปลว่า ไม่รู้จกั สิ้ น อย่าง ๑ ไม่เป็ นของแข็ง อย่าง ๑.
30
อักขระที่ใช้ในภาษาบาลีน้ นั มี ๔๑ ตัว คือ :สระมี ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตัวนี้ ชื่อว่า สระ.
พยัญชนะมี ๓๓ ตัว คือ :
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ฬ อํ ๓๓ ตัวนี้ ชื่อว่า พยัญชนะ.
25

สระ
ในอักขระ ๔๑ ตัวนั้น อักขระเบื้องต้น ๘ ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ชื่อว่า สระ ออก
เสี ยงได้ตามลาพังตนเอง และทาพยัญชนะให้ออกเสี ยงได้ สระ ๘ ตัวนั้น ชื่อว่านิสัย บรรดา
พยัญชนะ ต้องอาศัยสระ จึงจะออกเสี ยงได้.
ในสระ ๘ ตัวนั้น สระมีมาตราเบา มี ๓ ตัวคือ อ อิ อุ ชื่อว่า รัสสะ มีเสี ยงสั้น เหมือน
คาว่า อติ ครุ.
สระอีก ๕ ตัวอื่นจากรัสสะ ๓ ตัว คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อว่า ทีฆะ มีเสี ยงยาว
เหมือนคาว่า ภาคี วธู เสโข เป็ นต้น.
30

ประโยค ๑๒๓๓
แต่ เอ โอ ที่มีพยัญชนะสังโยค คือซ้อนกันอยูเ่ บื้องหลัง ท่านกล่าวว่าเป็ นรัสสะ
เหมือนคาว่า เป็ นต้น.
สระที่เป็ นทีฆะล้วน และสระที่เป็ นรัสสะมีพยัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยูเ่ บื้องหลัง ชื่อ
ว่า ครุ มีเสี ยงหนัก เหมือนคาว่า  เป็ นต้น.
สระที่เป็ นรัสสะล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยค และนิคคหิตอยูเ่ บื้องหลัง ชื่อว่า ลหุ มี
เสี ยงเบา เหมือนคาว่า ปติ มุนิ เป็ นต้น.
36
สระในภาษาบาลี จัดเป็ นคู่ ได้ ๓ คู่คือ :อ อา เรี ยกว่า 
อิ อี เรี ยกว่า 
อุ อู เรี ยกว่า 
เอ โอ ๒ ตัวนี้ เป็ นสังยุตตสระ เพราะประกอบเสี ยงสระ ๒ ตัว เป็ นเสี ยงเดียวกัน อ
กับ อิ ผสมกันเป็ น เอ, อ กับ อุ ผสมกันเป็ น โอ.

พยัญชนะ
อักขระที่เหลือจากสระนั้น ๓๓ ตัว มี ก เป็ นต้น มีนิคคหิตเป็ นที่สุด ชื่อว่า พยัญชนะ
คาว่า “พยัญชนะ” แปลว่า “ทําเนื้อความให้ ปรากฏ”
อักขระเหล่านี้เป็ นนิสิต ต้องอาศัยสระ จึงจะออกเสี ยงได้.
26
พยัญชนะมี ๓๓ ตัว จัดเป็ น ๒ พวก คือ วรรค ๑ อวรรค ๑.
พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว คือ :40



 
๕ ตัวนี้ เรี ยกว่า ก วรรค.



 ญ ๕ ตัวนี้ เรี ยกว่า จ วรรค.

ฐ
   ๕ ตัวนี้ เรี ยกว่า ฏ วรรค.





๕ ตัวนี้ เรี ยกว่า ต วรรค.


 

๕ ตัวนี้ เรี ยกว่า ป วรรค.
พยัญชนะ ๒๕ ตัวนี้ เป็ นพวก ๆ กันตามฐานกรณ์ที่เกิด.
พยัญชนะอวรรค มี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ เรี ยกว่า อวรรค เพราะไม่
เป็ นพวก เป็ นหมู่กนั ตามฐานกรณ์ที่เกิด.
29

ประโยค ๑๒๓๔
พยัญชนะคือ อํ เรี ยกว่า นิคคหิต ตามสาสนโวหาร เรี ยกว่า อนุสาร ตามคาภีร์ศพั ทศา
สตร์ มีเนื้อความเป็ นอันเดียวกัน.
16
นิคคหิต แปลว่า กดสระ หรื อกรณ์ คืออวัยวะที่ทาเสี ยง เวลาเมื่อจะว่าไม่ตอ้ งอ้า
ปากเกินปรกติ เหมือนว่าทีฆะสระ.
อนุสาร แปลว่า ไปตามสระ นิคคหิตหรื ออนุสารนี้ ไม่อาศัยสระอื่นออกเสี ยง ใช้
เฉพาะตามหลังสระคือ อ อิ อุ เท่านั้น เหมือนคาว่า อหํ เส อกาสึ เป็ นต้น.

ฐานของอักขระ
ฐานคือที่ต้ งั ที่เกิดของอักขระมี ๖ คือ :ฐ คอ ๑
ตาลุ เพดาน ๑
 ศีรษะ ก็วา่ ปุ่ มเหงือก ก็ว่า ๑
 ฟัน ๑
ฐ ริ มฝี ปาก ๑
นาสิ กา จมูก ๑.
อักขระบางเหล่าเกิดในฐานเดียว บางเหล่าเกิดใน ๒ ฐาน.
อ อา, ก ข ค ฆ ง, ห, ๘ ตัวนี้ เกิดทีค่ อ เรี ยกว่า ฐ
      ญ , ๘ ตัวนี้ เกิดทีเ่ พดาน เรี ยกว่า ตาลุชา.
 ฐ      ๗ ตัวนี้ เกิดทีศ่ ีรษะ ก็วา่ ที่ปุ่มเหงือก ก็วา่ เรี ยกว่า 
ต ถ ท ธ น, ล ส, ๗ ตัวนี้ เกิดทีฟ่ ัน เรี ยกว่า 
อุ อู, ป ผ พ ภ ม, ๗ ตัวนี้ เกิดทีร่ ิมฝี ปาก เรี ยกว่า ฐ
นิคคหิต เกิดในจมูก เรี ยกว่า 
อักขระเหล่านี้ ยกเสี ยแต่ พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว คือ ง ญ ณ น ม เกิดในฐาน
เดียว.
เอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมฝี ปาก เรี ยกว่า ฐ
25
โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมฝี ปาก เรี ยกว่า ฐ
พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ตามฐานของตนๆ และจมูกเรี ยกว่า
ฐ
23

ประโยค ๑๒๓๕
ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝี ปาก เรี ยกว่า ฐ
ห ถ้าประกอบด้วยพยัญชนะ ๘ ตัว คือ  ณ น ม ย ร ว ฬ เกิดแต่อก.
24

กรณ์ คือ ที่ทาอักระมี ๔ คือ :-


ท่ามกลางลิน้ ๑

ถัดปลายลิ้นเข้ามา ๑

ปลายลิ้น ๑
ฐ
ฐานของตน ๑.
ท่ามกลางลิ้น เป็ นกรณ์ของอักขระที่เป็ นตาลุชะ,29ถัดปลายลิ้นเข้ามา เป็ นกรณ์ของ
อักขระที่เป็ นมุทธชะ, ปลายลิ้น เป็ นกรณ์ของอักขระที่เป็ นทันตชะ, ฐานของตนเป็ นของอักขระที่
เหลือจากนี้.

เสียงอักขระ
สระสั้นมาตราเดียว, สระยาว ๒ มาตรา, สระที่มีพยัญชนะสังโยคอยูเ่ บื้องหลัง ๓
มาตรา, พยัญชนะทั้งปวงกึ่งมาตรา.
สระ ๘ ตัวนั้น ย่อลงเป็ น ๒ มีเสี ยงสั้นอย่างหนึ่ง มีเสี ยงยาวอย่างหนึ่ง.
พยัญชนะแบ่งเป็ น ๒ ตามที่มีเสี ยงก้องและไม่กอ้ ง พยัญชนะที่มีเสี ยงก้อง เรี ยกว่า โฆ
สะ ที่มีเสี ยงไม่กอ้ ง เรี ยกว่า อโฆสะ.
25
พยัญชนะ ที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข, จ ฉ, ฐ ต ถ, ป ผ, และ ส ๑๑
ตัวนี้ เป็ น อโฆสะ
33
พยัญชนะ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ค ฆ ง, ช ฌ ญ, ฑ ฒ ณ, ท ธ น,
พ ภ ม, และ ย ร ล ว ห ฬ, ๒๑ ตัวนี้ เป็ น โฆสะ.
นิคคหิต นักปราชญ์ผรู ้ ู ้ศพั ทศาสตร์ ประสงค์เป็ น โฆสะ ส่ วนนักปราชญ์ฝ่ายศาสนา
ประสงค์เป็ น โฆสาโฆสวิมุตติ พ้นจากโฆสะ และอโฆสะ.
พยัญชนะวรรคที่เป็ น โฆสะ และ อโฆสะ ก็แบ่งเป็ น ๒ ตามเสี ยงหย่อนและหนัก30
พยัญชนะที่ถูกฐานของตนหย่อนๆ ชื่อว่า สิ ถิล พยัญชนะที่ถูกฐานของตนหนัก บันลือเสี ยง
ดัง ชื่อว่า ธนิต

ประโยค ๑๒๓๖
พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๓ ในวรรคทั้ง ๕ เป็ น สิ ถิล 29พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕
เป็ น ธนิต ในคัมภีร์กจั จายนเภทแสดงไว้วา่ พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว ก็เป็ น สิ ถิล ในคัมภีร์
ทั้งหลายอื่นท่านมิได้กล่าว.
พยัญชนะสั งโยค
26
ลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้ เฉพาะพยัญชนะวรรคมีหลัก ดังนี้ :๑.37 พยัญชนะ ที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้.
๒. พยัญชนะ ที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๓ และที่ ๔ ในวรรคของตนได้.
๓. พยัญชนะ ที่ ๕ สุ ดท้ายวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตนได้ท้ งั ๕ ตัว ยก
เสี ยแต่ตวั ง ซึ่งเป็ นตัวสะกดอย่างเดียว มิได้มีสาเนียงในภาษาบาลี ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้.
33
พยัญชนะ ๔ ตัว คือ ย ร ล ว ถ้าอยูห่ ลังพยัญชนะตัวอื่น ออกเสี ยงผสมกับ
พยัญชนะตัวหน้า
ตัว ส มีสาเนียงเป็ น อุสุมะ ไม่ออกเสี ยงเต็มที่, ตัว ห นั้น ถ้าอยูห่ น้าพยัญชนะอื่น
ก็ทาให้สระที่อยูข่ า้ งหน้าตน ออกเสี ยงมีลมมากขึ้น เหมือนคาว่า พ
20
ส่ วนพยัญชนะ คือ ย ร ล ว ส ห ฬ ๗ ตัวนี้เป็ น อัฑฒสระ มีเสี ยงกึ่งสระ คือกึ่ง
มาตรา เพราะพยัญชนะเหล่านี้ บางตัวก็รวมลงในสระเดียวกันด้วยพยัญชนะอื่น ออกเสี ยงพร้อม
กันได้ บางตัวแม้เป็ นตัวสะกด ก็คงออกเสี ยงหน่อยหนึ่ง พอให้รู้วา่ ตัวนี้สะกด.
ลําดับอักขระ
34
อักขระ ๔๑ ตัว แม้ต่างกันโดยฐานที่เกิดเป็ นต้น ก็เป็ น 2 อย่าง คือ เป็ นนิสสั ยอย่ าง ๑
เป็ นนิสิตอย่ าง ๑ สระที่เป็ นที่อาศัยของพยัญชนะ ชื่อว่า นิสสั ย พยัญชนะอันอาศัยสระ ชื่อว่า
นิสิต.
เมื่อจะเรี ยงอักขระ จะต้องเรี ยงสระที่เกิดในฐานเดียวก่อน ท่านเรี ยงไปตามลาดับฐานที่
เกิด ตั้งแต่คอ ถัดมาก็ถึงเพดาน ต่อมาจึงถึงริ มฝี ปาก.
ในสระที่เกิดในฐานเดียว เรียงลหุก่อน ครุภายหลัง ในสระที่เกิดใน ๒ ฐาน เรี ยงตัว
เอ ไว้ก่อน ตัว โอ ไว้ภายหลัง เพราะ เอ เกิดในฐานทั้ง ๒ ที่ต้ งั อยูก่ ่อน คือ คอและเพดาน
ตัว 30 โอ เกิดใน ๒ ฐาน ที่ต้ งั อยูภ่ ายหลัง คือ คอและริ มฝี ปาก.
ส่ วนพยัญชนะ ท่านเรี ยงพยัญชนะวรรคไว้ก่อน พยัญชนะที่มิใช่อวรรคไว้หลัง เพราะ
พยัญชนะวรรคมากกว่าพยัญชนะที่มิใช่วรรค.

ประโยค ๑๒๓๗
ถึงแม้พยัญชนะในวรรค จะต้องเรี ยงพยัญชนะที่มีเสี ยงเบาก่อน เรี ยงพยัญชนะที่มีเสี ยง
หนักไว้ภายหลัง.
พยัญชนะที่มิใช่วรรค โฆสะมากกว่าอโฆสะ ๆ มีตวั เดียวเท่านั้น ท่านจึงเรี ยงโฆสะไป
ตามลาดับฐานที่เกิดเสี ยก่อน ต่อนั้นจึงอโฆสะ.
นิคคหิตท่านเรี ยงเอาไว้ในที่สุดของพยัญชนะทั้งปวงทีเดียว เพราะไม่มีเสี ยง ไม่มีพวก
และพ้นจากโฆสะอโฆสะ.

จบสมัญญาภิธาน.

ประโยค ๑๒๓๘
สนธิ
ในภาษาบาลี มีวธิ ีต่อศัพท์และอักขระ ให้เนื่องกันด้วยอักขระ เพื่อจะย่นอักขระให้
น้อยลง เป็ นการอุปการะในการแต่งฉันท์และทาให้คาพูดสละสลวย เรี ยกว่า สนธิ.
17
การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็ น ๒ อย่าง คือ ต่อศัพท์ที่มีวภิ ตั ติ ให้เนื่องด้วย
ศัพท์ที่มีวภิ ตั ติ เหมือน   อิเม ต่อเข้าเป็ น  เป็ นต้นอย่าง ๑ ต่อบทสมาส
ย่ออักขระให้นอ้ ยลง เหมือน  ต่อเข้าเป็ น  เป็ นต้นอย่าง ๑.
27
การต่ออักขระด้วยอักขระ ซึ่งเรี ยกว่า สนธิ มี ๓ คือ :สระสนธิ ต่อสระ ๑
พยัญชนะสนธิ ต่อพยัญชนะ ๑
นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต ๑.
28
สนธิกริ ิโยปกรณ์ คือ วิธีเป็ นอุปการะแก่การทาสนธิ มี ๘ อย่าง คือ :โลโป ลบ ๑
อาเทโส แปลง ๑
อาคโม ลงตัวอักษรตัวใหม่ ๑
วิกาโร ทาให้ผดิ จากของเดิม ๑
ปกติ ปรกติ ๑
ทีโฆ ทาให้ยาว ๑
 ทาให้ส้ นั ๑
ญญ ซ้อนตัวอักษร ๑.
22

สระสนธิ
23

ในสระสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เบื้องต้นครบทั้ง ๘ ขาดแต่ญญ อย่างเดียว คือ :โลโป ลบ ๑
อาเทโส แปลง ๑
อาคโม ลงตัวอักษรตัวใหม่ ๑
วิกาโร ทาให้ผดิ จากของเดิม ๑
ปกติ ปรกติ ๑
ทีโฆ ทาให้ยาว ๑

ประโยค ๑๒๓๙
 ทาให้ส้ นั ๑.
๑. โลโป ที่ตน้ นั้น มี ๒ อย่าง คือ ลบสระหน้ า ๑ ลบสระหลัง ๑.
สระที่สุดของศัพท์หน้า เรี ยกว่า สระหน้ า หรื อ สระเบื้องต้ น
สระหน้าของศัพท์หลัง เรี ยกว่า สระหลัง หรื อ สระเบื้องปลาย
เมื่อสระทั้ง ๒ ไม่มีพยัญชนะอื่นคัน่ ในระหว่าง ลบได้ตวั หนึ่ง ถ้าพยัญชนะคัน่ ลบไม่ได้.
ลบสระหน้ ามีลกั ษณะ ๔ อย่ าง คือ
๑. ถ้าสระหน้าเป็ นรัสสะ สระหลังมีพยัญชนะสังโยคอยูเ่ บื้องหลังก็ดี เป็ นทีฆะก็ดี ให้
ลบสระหน้าอย่างเดียว เช่น :23
=
42
โนหิ  เอตํ = โนเหตํ
สเมตุ  =
๒. ถ้าสระทั้ง ๒ มีรูปเสมอกัน ให้ลบสระหน้า ทีฆะสระหลัง เช่น :=เป็ นต้น.
12
๓. ถ้าสระทั้ง ๒ เป็ นรัสสะ มีรูปไม่เสมอกัน ให้ลบสระหน้า ไม่ตอ้ งทีฆะสระหลัง
เช่น :จตูหิ  อปาเยหิ = จตูหปาเยหิ เป็ นต้น.
๔. ถ้าสระหน้าเป็ นทีฆะ สระหลังเป็ นรัสสะ ให้ลบสระหน้า ทีฆะสระหลัง เช่น :=  เป็ นต้น.
ลบสระหลัง มีลกั ษณะ ๒ อย่ าง คือ :๑. ถ้าสระทั้ง ๒ มีรูปไม่เสมอกัน ให้ลบสระหลังก็ได้ เช่น := 
=  เป็ นต้น
30
๒. ถ้านิคคหิตอยูห่ น้า ให้ลบสระหลังก็ได้ เช่น :=  เป็ นต้น.
26
๒. อาเทโส มี ๒ อย่าง คือ แปลงสระเบื้องหน้า ๑ แปลงสระเบื้องปลาย ๑.
15
๑.แปลงสระเบื้องหน้า ถ้า อิ หรื อ เอ, อุ หรื อ โอ อยูห่ น้า มีสระอยูห่ ลังให้แปลง อิ
หรื อ เอ เป็ น ย, อุ หรื อ โอ เป็ น ว, ถ้าพยัญชนะซ้อนกัน ๓ ตัว ให้ลบพยัญชนะที่มีรูป
เสมอกันเสี ย ตัวหนึ่ง เช่น :-

ประโยค ๑๒๓๑๐
ฐ=ฐ
=
=
=
=
=
=
=.
๒. แปลงสระเบื้องหลัง ถ้ามีสระอยูห่ น้า เอว ศัพท์ อยูห่ ลังให้แปลง เอ แห่ง เอว
ศัพท์ เป็ น ริ แล้วรัสสะสระหน้าให้ส้ นั เช่น :=
=.
๓. อาคโม มี ๒ อย่าง คือ ลง อ อาคม อย่าง ๑ ลง โอ อาคม อย่าง ๑.
๑. ลง อ อาคม 29ถ้าสระ โอ อยูห่ น้า พยัญชนะอยูห่ ลัง ลบ โอ แล้วลง อ อาคมได้บา้ ง
เช่น:=
=ญญ
=.
๒. ลง โอ อาคม ถ้าพยัญชนะอยูห่ ลังลง โอ อาคมได้บา้ ง เช่น :=
=
22
๔. วิกาโร มี ๒ อย่าง คือ วิการในเบื้องต้น ๑ วิการในเบื้องปลาย ๑.
๑. วิการในเบื้องต้น เมื่อลบสระหลังแล้ว ให้วกิ ารสระหน้า คือ เอา อิ เป็ น เอ เอา อุ
เป็ น โอ เช่น :


ประโยค ๑๒๓๑๑
๒. วิการในเบื้องปลาย มีวธิ ีเหมือนวิการในเบื้องต้น แปลกแต่ลบสระหน้า วิการสระ
หลังเท่านั้น เช่น :=
=
=
=.
๕. ปกติ ไม่มีวเิ ศษอันใด คงรู ปไว้เป็ นปรกติอย่างเดิม เช่น :โก  อิมํ = โกอิมํ.
18
๖. ทีโฆ มี ๒ อย่าง คือ ทีฆะสระหน้า อย่าง ๑ ทีฆะสระหลัง อย่าง ๑.
๑. ทีฆะสระหน้า สระหน้าและสระหลังมีรูปไม่เสมอกัน ลบสระหลังทีฆะสระหน้า
หรื อพยัญชนะอยูห่ ลัง ทีฆะสระหน้าได้บา้ ง เช่น :กึสุ  อิธ = กึสูธ
สาธุ อิติ = สาธูติ
มุนิ  จเร = มุนีจเร.
๒. ทีฆะสระหลัง มีวธิ ีเหมือนทีฆะสระหน้า แปลกแต่ลบสระหน้า ทีฆะสระหลัง31ถ้า
สระหน้าเป็ นทีฆะ สระหลังเป็ นรัสสะ ลบสระหน้าแล้ว ต้องทีฆะสระหลัง เช่น :=
=
๗.  ถ้าพยัญชนะก็ดี เอ แห่ง เอว ศัพท์กด็ ีอยูห่ ลัง รัสสะสระหน้า เช่น :โภวาที  นาม = โภวาทินาม
ยถา  เอว = ยถริว.

พยัญชนะสนธิ
31

ในพยัญชนะสนธิ
โลโป
อาเทโส
อาคโม
ปกติ

ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ :ลบ ๑
แปลง ๑
ลงตัวอักษรใหม่ ๑
ปรกติ ๑

ประโยค ๑๒๓๑๒
ญญ
ซ้อนพยัญชนะ ๑.
๑. โลโป ที่ตน้ นั้น เมื่อลบสระหลังที่มีนิคคหิตอยูห่ น้าแล้ว ถ้าพยัญชนะซ้อนเรี ยงกัน ๒
ตัว ให้ลบเสี ยตัวหนึ่ง เช่น :=
=
๒. อาเทโส ถ้าสระอยูห่ ลัง แปลง ติ เป็ น  แปลง  ให้เป็ น  เช่น :41
=
= เป็ นต้น
แปลง ธ เป็ น ท เช่น :=
แปลง ธ เป็ น ห เช่น :=สา
แปลง ท เป็ น ต เช่น :- =
แปลง ต เป็ น ฏ เช่น :- =
แปลง ต เป็ น ธ เช่น :=
แปลง ต เป็ น  เช่น :- =
แปลง ค เป็ น ก เช่น :=
แปลง ร เป็ น ล เช่น :=
แปลง ย เป็ น ช เช่น :=
แปลง ว เป็ น พ เช่น :- =
แปลง ย เป็ น ก เช่น := 
แปลง ช เป็ น ย เช่น :=
แปลง ต เป็ น ก เช่น :=
แปลง ต เป็ น จ เช่น := 
แปลง ป เป็ น ผ เช่น :- =
แปลง อภิ เป็ น  เช่น :=
แปลง อธิ เป็ น เช่น :- อธิ =
อธิ=
แปลง อว เป็ น โอ เช่น :- =

ประโยค ๑๒๓๑๓
๓. อาคโม30 มี ๘ ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ ถ้าสระอยูห่ ลัง ลง อาคมได้ เช่น :35
ย อาคม
ยถา + อิทํ = ยถายิทํ
ว อาคม อุ
+ =
ม อาคม
ครุ =
ท อาคม
 =
น อาคม
อิโต + อายติ = อิโตนายติ
ต อาคม
 =
ร อาคม
 =
ฬ อาคม ฉ
 อายตนํ = .
ในสัททนีติ กล่าวว่า ลง ห อาคมก็ได้ เช่น :=
ฐ = ฐ
๔. ปกติ ไม่มีวเิ ศษอันใด คงรู ปไว้เป็ นปกติอย่างเดิม เช่น :สาธุ  ก็คงรู ปเป็ น สาธุ อย่างเดิม.
๕. ญญ มี ๒ อย่าง คือ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอย่าง ๑ ซ้อนพยัญชนะที่
มีรูปไม่เหมือนกันอย่าง ๑.
๑. ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน เช่น :=
=
๒. ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน เอาอักขระที่ ๑ ซ้อนหน้าอักขระที่ ๒ เอาอักขระ
ที่ ๓ ซ้อนหน้าอักขระที่ ๔ เช่น :ฐ=ฐ
=

นิคคหิตสนธิ
40

ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ อย่าง คือ :โลโป ลบ ๑
อาเทโส แปลง ๑

ประโยค ๑๒๓๑๔
อาคโม ลงตัวอักษรใหม่ ๑
ปกติ ปรกติ ๑.
๑. โลโป ที่ตน้ นั้น40เมื่อมีสระ หรื อพยัญชนะอยูห่ ลัง ลบนิคคหิตซึ่งอยูห่ น้าบ้างก็ได้
เช่น:
=

=
 =

=.
๒. อาเทโส แปลงนิคคหิตมีลกั ษณะ ๔ อย่าง คือ :30
๑. เมื่อมีพยัญชนะอยูห่ ลัง นิคคหิตอยูห่ น้า ให้แปลงนิคคหิตเป็ นพยัญชนะสุ ดวรรคได้
ทั้ง ๕ ตัว ตามสมควรแก่พยัญชนะวรรค เช่น : =
 =ญ
 =สณฺฐ

=
 =
31
๒. ถ้านิคคหิตอยูห่ น้า เอ และ ห อยูห่ ลัง ให้แปลงนิคคหิตเป็ น ญ เช่น :=ญญ

 =ญญ
  =ญ

=ญฺ
๓. ถ้านิคคหิตอยูห่ น้า ย อยูห่ ลัง ให้แปลงนิคคหิตกับ ย เป็ น ญญ เช่น :สํ
 =ญญ
ในสัททนีติ กล่าวว่า ถ้า ล อยูห่ ลัง ให้แปลงนิคคหิตเป็ น ล เช่น :
=

= เป็ นต้น.
๔. ถ้านิคคหิตอยูห่ น้า สระอยูห่ ลัง ให้แปลงนิคคหิตเป็ น ม และ ท เช่น :-

ประโยค ๑๒๓๑๕

=
 =
๓. อาคโม เมื่อสระก็ดี พยัญชนะก็ดี อยูห่ ลัง ลงนิคคหิตได้บา้ ง เช่น : =
 = เป็ นต้น.
๔. ปกติ ไม่มีวเิ ศษอันใด คงรู ปไว้เป็ นปกติอย่างเดิม เช่น : ก็คงรู ปเป็ น อย่างเดิม.
*** จบสนธิ ***

ประโยค ๑๒๓๑๖
วจีวิภาค ภาคที่ ๒
35

นาม คือชื่อ

นามศัพท์ แบ่งเป็ น ๓ คือ นามนาม ๑ คุณนาม ๑ สั พพนาม ๑.
20
นามที่เป็ นชื่อของคน สัตว์,ที่,สิ่ งของ, เป็ นนามนาม แบ่งออกเป็ น ๒ คือ :สาธารณนาม ๑
อสาธารณนาม ๑.
นามที่ทวั่ ไปเป็ น สาธารณนาม นามที่ไม่ทวั่ ไปเป็ น อสาธารณนาม.
27
คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะของนามนาม สาหรับหมายให้รู้วา่ นามนั้นดีหรื อชัว่
เป็ นต้น.
40
คุณนามแบ่งออกเป็ น ๓ ชั้น คือ ปกติ ๑ วิเสส ๑ อติวเิ สส ๑.
28
สั พพนาม เป็ นชื่อสาหรับใช้แทนนามนาม ที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซ้ าๆ ซากๆ
ซึ่งไม่เพราะหู.
27
นามทั้ง ๓ นั้น ต้องประกอบด้วย ลิงค์ วจนะ วิภตั ติ.
35
ลิงค์ คือ เพศ
37
นามศัพท์ ท่านแบ่งเป็ นลิงค์ ๓ คือ :ปลงิ คํ เพศชาย ๑
อิตถีลงิ คํ เพศหญิง ๑
นปสกลิงคํ มิใช่เพศชาย มิใช่เพศหญิง ๑.
20
นามนามเป็ นลิงค์ เดียว คือจะเป็ นปลิงค์ อิตถีลิงค์ หรื อนปลิงค์ ก็อย่างเดียวบ้าง,
นามนามเป็ น ๒ ลิงค์ คือศัพท์อนั เดียว มีรูปอย่างเดียวเป็ นได้ท้ งั ๒ ลิงค์ หรื อมูลศัพท์เป็ นอัน
เดียว เปลี่ยนแต่สระที่สุดให้แปลกกัน พอเป็ นเครื่ องหมายให้ต่างลิงค์กนั บ้าง.
40
คุณนามและสัพพนามเป็ นได้ท้ งั ๓ ลิงค์.
ลิงค์ จัดตามสมมุติของภาษาบ้าง ตามกาเนิดบ้าง ที่จดั ตามสมมุติน้ นั เหมือนหนึ่งกาเนิด
สตรี สมมุติให้เป็ นปลิงค์ และของที่ไม่มีวญ
ิ ญาณสมมุติให้เป็ นปลิงค์และอิตถีลิงค์เหมือนคาว่า
ทาโร สมมุติให้เป็ นปลิงค์ ปเทโส ประเทศ สมมุติให้เป็ นปลิงค์ ภูมิ แผ่นดิน สมมุติให้เป็ น
อิตถีลิงค์.
ที่จดั ตามกาเนิดนั้น เหมือน ปุริโส ชาย เป็ นปลิงค์  หญิง เป็ นอิตถีลิงค์ เป็ นต้น.
31

ประโยค ๑๒๓๑๗

อมโร41
อาทิจโจ
โ ท

ป.
เทวดา
พระอาทิตย์
พระอินทร์

นามนามเป็ นลิงค์เดียว
อิต
รา41
นางอัปสร
อาภา
รัศมี

ฤทธิ์

นป.
องค41ํ
อาณํ
อิณํ

องค์
อารมณ์
หนี้

นามนามศัพท์เดียว มีรูปอย่างเดียว เป็ นได้ ๒ ลิงค์ เช่น :คาแปล
ป.
นป.
อักษร
โร
รํ
20
เรื อน
อคาโร
อคารํ
นามนามมีมูลศัพท์เป็ นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สุดเป็ น ๒ ลิงค์ เช่น :คาแปล
ป.
อิต
20
พระอรหันต์
อรหา หรื อ อรหํ
อรหนตี
นักบวช
อาชีวโก
อาชีวกิ า
อุบาสก,อุบาสิ กา
อุปาสโก
อุปาสกา
คุณนามเป็ น ๓ ลิงค์
คาแปล
ป.
อิต
นป.
ทาการงาน
กาโร
การินี
การํ
มีคุณ
คุณวา
คุณวตี
คุณวํ
ดุร้าย
จณโฑ
จณฑา
จณฑํ
35
21

วจนะ คือ คาพูด

คาพูดในภาษาบาลีจดั เป็ น ๒ วจนะ คือ :เอกวจนํ ๑
พหุวจนํ ๑.

ประโยค ๑๒๓๑๘
เอกวจนํ คือคาพูดสาหรับออกชื่อของสิ่ งเดียว พหุวจนํ คือคาพูดสาหรับออกชื่อของ
มากกว่าสิ่ งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่ งขึ้นไป.
วจนะทั้ง ๒ นี้มีเครื่ องหมายให้แปลกกันที่ทา้ ยศัพท์ เหมือนคาว่า ปุริโส ชายคนเดียว
เป็ นเอกวจนะ ปุริสา ชายหลายคน เป็ นพหุวจนะ.
35
วิภตั ติ คือ การจาแนก หรื อแจก
38
วิภตั ติ มี ๑๔ ตัว 35แบ่งเป็ น เอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗ ดังนี้ :


ฐ















ญ



ฐี







ปฐมาวิภัตติ ที่ตน้ นั้นแบ่งเป็ น ๒ คือ เป็ นตัวประธานอย่าง ๑ เป็ นคาสาหรับร้องเรี ยกอย่าง
๑.
อายตนิบาต คือคาเชื่อมต่อ
เอก.




ญ













พหุ.









ประโยค ๑๒๓๑๙
วิธีแจกนามนาม
สระที่สุดศัพท์ เรี ยกว่า การันต์ การันต์แบ่งเป็ น ๓ พวก ตามลิงค์ท้ งั ๓ คือ :40
ในปลิงค์มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อี อุ อู.
31
ในอิตถีลิงค์มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
39
ในนปลิงค์มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อุ.
อ การันต์ ในปลิงค์ แจกอย่าง ปุริส (ปุริส) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 

 

 
 
   

ญ 

 

  

 

อ การันต์ แจกเหมือน ปุริส (ไม่ตอ้ งท่อง)
อาจริย
อาจารย์
ชน ชน
กุมาร
เด็ก
ตุรค ม้า

กษัตริ ย ์
เถน ขโมย

ประโยค ๑๒๓๒๐
อิ การันต์ ในปลิงค์ แจกอย่าง มุนิ (ผูร้ ู ้) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 


ญ 



 


 


 


อิ การันต์ แจกเหมือน มุนิ (ไม่ตอ้ งท่อง)
อคคิ
ไฟ
ปติ
เจ้า, ผัว
อริ
ข้าศึก
มณิ
แก้วมณี
อี การันต์ ในปลิงค์ แจกอย่าง เฐ (เศรษฐี) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 ฐี

ฐี
 ฐ
ฐิ 

ฐี
 ฐ
ฐ
ฐี 
 ฐ
ฐิ 
ฐ
ญ ฐ ฐ
ฐ
ฐ
 ฐิ 
ฐิ 
ฐ
 ฐ
ฐิ 
ฐี 
 ฐิ

ฐี
อี การันต์ แจกอย่าง ฐ (ไม่ตอ้ งท่อง)
กรี
ช้าง
ภาณี
คนช่างพูด
ตปสี
คนมีตบะ
โภคี
คนมีโภคะ

ประโยค ๑๒๓๒๑
อุ การันต์ ในปลิงค์ แจกอย่าง ครุ (ครู ) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 


ญ 



 


 


 


อุ การันต์ แจกอย่าง ครุ (ไม่ตอ้ งท่อง)
เกตุ
ธง

ภิกษุ
ชนตุ
สัตว์เกิด
ริปุ
ข้าศึก
อู การันต์ ในปลิงค์ แจกอย่าง ญญ
ฺ ู (ผูร้ ู ้) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 ญญ
ฺ ู
ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู
 ญฺญุํ
ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู
 ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู 
ญญ
ฺ ู 
 ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู 
ญ ญญ
ฺ ุ  ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู 
ญญ
ฺ ู 
 ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู 
 ญญ
ฺ ุ 
ญฺญุ 
ญญ
ฺ ู 
 ิิญญ
ฺ ุ
ญญ
ฺ ุ 
ญญ
ฺ ู
อู การันต์ แจกเหมือน ญญ
ฺ ู (ไม่ตอ้ งท่อง)
อภิภู
พระผูเ้ ป็ นยิง่
เวทคู
ผูถ้ ึงเวท
กตญฺญู
ผูร้ ู ้อุปการะที่คนอื่นทาแล้ว
สยม
พระผูถ้ ึงเวท

ประโยค ๑๒๓๒๒
อา การันต์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง ญฺญ (นางสาวน้อย) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 ญฺญ
ญฺญ
ญฺญ
 ญฺญ
ญฺญ
ญฺญ
 ญฺญ
ญฺญ
ญฺญ
 ญฺญ
ญฺญ
ญ ญฺญ
ญฺญ
ญฺญ
 ญฺญ
ญฺญ
 ญฺญ
ญฺญ
ญฺญ
 ญฺเญ
ญฺญ
ญฺญ
อา การันต์ แจกเหมือน ญฺญ(ไม่ตอ้ งท่อง)
สาลา
ศาลา
รา
นางอัปสร
ทาริกา
เด็กหญิง
ญฺญ
ปัญญา
อิ การันต์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง  ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 

ญ  


 

   

 


อิ การันต์ แจกเหมือน  (ไม่ตอ้ งท่อง)

ฤทธิ์
อีติ
จัญไร
ฉวิ
ผิว
ขนติ
อดทน

ประโยค ๑๒๓๒๓
อี การันต์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง (นาง) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 



 


 

ญ 


 

 


 


อี การันต์ แจกเหมือน นารี (ไม่ตอ้ งท่อง)
กุมารี
เด็กหญิง
ธานี
เมือง
ปฐวี
แผ่นดิน

ไม้งิ้ว
อุ การันต์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง  (เชือก) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 

ญ 


 

 


 


อุ การันต์ แจกเหมือน รชชุ (ไม่ตอ้ งท่อง)
อุรุ
ทราย
กาสุ
หลุม
ยาคุ
ข้าวต้ม

สายฟ้า

ประโยค ๑๒๓๒๔
อู การันต์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่าง  (หญิงสาว)
เอกวจนํ
พหุวจนํ
 

 

 

 

ญ 

 

 


 

อู การันต์ แจกเหมือน วธู (ไม่ตอ้ งท่อง)

ไม้หว้า
วิรู
สรพู
ตุ๊กแก
สิ นธู

ดังนี้ :





เถาวัลย์
แม่น้ าสิ นธู

อ การันต์ ในนปลิงค์ แจกอย่าง กุลํ (ตระกูล) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 

 

 


 



ญ 




 

 



 

อ การันต์ แจกเหมือน กุล (ไม่ตอ้ งท่อง)
อิณ
หนี้
อุทร
ท้อง
ผล
ผลไม้

ใบไม้

ประโยค ๑๒๓๒๕
อิ การันต์ ในนปลิงค์ แจกอย่าง อกขิ (นัยน์ตา) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 


ญ 



 


 


 


อิ การันต์ แจกเหมือน อกขิ (ไม่ตอ้ งท่อง)

เปลวไฟ

กระดูก
ทธิ
นมส้ม
สปปิ
เนยใส
อุ การันต์ ในนปลิงค์ แจกอย่าง วตถุ (พัสดุ) ดังนี้ :เอกวจนํ
พหุวจนํ
 


 


 


 


ญ 



 


 


 


อุ การันต์ แจกเหมือน วตถุ (ไม่ตอ้ งท่อง)
อสสุ
น้ าตา
จกขุ
นัยน์ตา
มธุ
น้ าผึ้ง
มสสุ
หนวด

ประโยค ๑๒๓๒๖
ศัพท์ที่มีวธิ ีแจกอย่างหนึ่งต่างหาก ซึ่งเรี ยกว่า กติปยศัพท์ ได้แก่ศพั ท์ต่อไปนี้ คือ
.
13

(ตน) เป็ นปุลิงค์ แจกอย่างนี้
เอก.
 
 
 
 
ญ 
 
 
 

ศัพท์ เป็ นเอกวจนะอย่างเดียว
ไม่มีพหุวจนะ

(พรหม) เป็ นลิงค์
เอก.


ทุ. 
ต. 
 
ญ 
ฉ. 
ส. 
อา. 
20

แจกอย่างนี้ :
โน

 

 




ประโยค ๑๒๓๒๗
ราช (พระราชา) เป็ นวลิ ิงค์ในลิงค์ แจกอย่างนี้ :พหุ
เอก.
 

 

 ญฺญ
หิ
ราชู ภิ
 ญฺโญ

ญฺญํ

ญ ญฺญ
หิ
ราชู ภิ
 ญฺโญ

ญฺญํ

 ญฺเญ


 

36

ศัพท์สมาส มี ราช เป็ นที่สุดแจกอย่างนี้ :พหุ
เอก.
 

 

 
หิ 
 

ญ   
 


ส. 

อา. 

ประโยค ๑๒๓๒๘
(พระผูม้ ีพระภาคเจ้า) เป็ น ลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 


 


 
 
 


ญ 
 
 


  

 



คาว่า นั้น มีวธิ ีใช้ไม่เหมือนกัน 26
ใช้เป็ น สาหรับกล่าวถึง ๒ คนใช้เป็ นสาหรับกล่าวถึงคนมาก
ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป.
(พระอรหันต์) เป็ นลิงค์ ใน ลิงค์แจกเหมือนแปลกแต่ ป.
เอก. เท่านั้น.
(ผูเ้ จริ ญ) เป็ น วิลิงค์ ใน ลิงค์ แจกอย่างนี้ :พหุ
เอก.
 


 


 



 



ญ 



 



 

 

13

ประโยค ๑๒๓๒๙
(ผูส้ อน) เป็ น ล ิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 
 


ญ 
 
 


 

 

21

ปิ ตุ (พ่อ) เป็ นลิงค์ แจกอย่างนี้ :-

เอก.




ญ





ปิ ตรํ
ปิ ตรา
ปิ ตุ
ปิ ตรา




พหุ.







 






ประโยค ๑๒๓๓๐
มาตุ (มารดา) เป็ น อิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 มาตา

 

 


 


ญ 

 


 

 

16

มโนคณะ คือ หมู่ศพั ท์ ๑๒ ศัพท์ มี มน ศัพท์เป็ นต้น มีวธิ ีแจกเหมือน มน ศัพท์
แต่วธิ ีแจกนั้น ก็ไม่ผดิ กับแบบ อ การันต์ในลิงค์ และนสกลิงค์ แปลกอยู่ ๕ วิภิตติ คือ นา
กับ มา เป็ น อา, ส ทั้ง ๒ เป็ น โอ, มึ เป็ น อิ, แล้วลง ส อาคม เป็ น สา เป็ น โส
เป็ น สิ , เอา อํ เป็ น โอ ได้บา้ ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อเข้าสมาสแล้ว เอาสระที่สุดของตนเป็ น โอ ได้ เหมือนคาว่า มโนค
โณ, อโยมยํ, เตโชธาตุ เป็ นต้น.
27
ศัพท์ มโนคณะ มี ๑๒ ศัพท์ คือ :มน
ใจ
เตช
เดช
ปย
น้ านม

เหล็ก
อุร
อก
ยส
ยศ
เจต
ใจ
วจ
วาจา
ตป
ความร้อน
วย
วัย
ตม
ความมืด
สิ ร
หัว
16

เช่น:-

ต.
31
มนสา
อยสา

จ.
มนโส
อยโส

.
มนสา
อยสา

ฉ.
มนโส
อยโส

ส.
มนสิ
อยสิ

ประโยค ๑๒๓๓๑
อุรสา
เจตสา

อุรโส
เจตโส

อุรสา
เจตสา

อุรโส
เจตโส

อุรสิ
เจตสิ .

 (กรรม) เป็ นนส กลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 
 
 

ญ 
 
 

 

 

โค (โค) เป็ นคาสามัญ ไม่นิยม ผู ้ เมีย แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 โค

 

 
 
 

ญ 
 
 

 

 


ประโยค ๑๒๓๓๒
สังขยาคุณนาม
สั งขยา 15คือ ศัพท์ที่เป็ นเครื่ องกาหนดนับนามนาม 37ชื่อ สั งขยา.34สังขยาแบ่งเป็ น ๒
คือ ปกติสังขยา ๑ ปูรณสั งขยา ๑.
32
ปกติสังขยานั้น นับโดยปกติ เป็ นต้นว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้ า, สาหรับนับนามนาม
ให้รู้วา่ มีประมาณเท่าใด.
ปูรณสั งขยานั้น สาหรับนับนามนาม ที่เต็มในที่น้ นั ๆ คือ นับเป็ นชั้น ๆ เป็ นต้นว่า ที
หนึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ี่ ทีห่ ้ า.
26
ปกติสังขยา ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จัดเป็ น สั พพนาม ตั้งแต่  ไป เป็ น คุณนาม.
ส่ วนปูรณสังขยาเป็ นคุณนามแท้.

ประโยค ๑๒๓๓๓
วิธีนับปกติสังขยา นับอย่างนี้ :




ฐ






ญฺ








ฐ




ญฺ








ฐ






ญฺ








ฐ




ญฺ








ฐ


ญฺญญฺญ


ญฺญ
ญฺ

ฐี



























ประโยค ๑๒๓๓๔




















25
เอกสั งขยา เป็ นเอกวจนะอย่างเดียว เอกสั พพนาม เป็ น ว จนะ. 40ตั้งแต่ จ นถึง ฐเป็ น
พหุวจนะอย่างเดียวเป็ น๓ลิงค์.30ตั้งแต่เอกูนวีสติจนถึงฐเป็ นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว.


เอก ศัพท์ แจกอย่างนี้ :





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ญ   
 
 
 
 
    
  
29
ส่ วน เอก สัพพนาม แจกได้ ๒ วจนะ เหมือน ย ศัพท์. แปลกจาก ย ศัพท์บา้ ง
เล็กน้อย.

ประโยค ๑๒๓๓๕
 ศัพท์ (๒) อุภ (ทั้ง ๒) ใน ๓ ลิงค์ แจกอย่างเดียวกัน แจกอย่างนี้ :พหุ.
พหุ.
















ญ











ติ ศัพท์ แจกอย่างนี้ :14




 
 
 
 
 
 
    
ญ 
 
    
 
 



 
 
 
  
 
  
 

ประโยค ๑๒๓๓๖


  
  
 
 
ญ 
 
 

จตุ ศัพท์ แจกอย่างนี้ :15


 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ญฺ ใน ๓ ลิงค์ แจกแบบเดียวกัน แจกอย่างนี้ :

ญฺ

ญฺ

ญฺ

ญฺ
ญ
ญฺ

ญฺ

ญฺ
ตั้งแต่ ฉ ถึง ฐ แจกเหมือน ญฺ

ประโยค ๑๒๓๓๗
เอกูนวีส เป็ นอิตถีลิงค์ อย่างเดียว แจกอย่างนี้ :

เอกูนวีสํ






ญ





ตั้งแต่ วีส ถึง ญฺญ แจกเหมือน เอกูนวีส, ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง ฐ และ
ตั้งแต่ ถึง ฐ แจกตามแบบ อิ การันต์ ในอิตถีลิงค์, ตั้งแต่ 
ฐถึงฐฐ แจกตามแบบ อี การันต์ ในอิตถีลิงค์.

ประโยค ๑๒๓๓๘
ปูรณสั งขยา
ในลิงค์ท้ งั ๓ แจกอย่างนี้ :
อิตถี

ฐ
ฐ
ฐ









ญฺ
ญฺ
ญฺ
ฐ
ฐฐ
ฐํ



ฐ
ฐ
ฐ



















 






ฐ
ฐ
ฐ






ศัพท์ใด เป็ นลิงค์ใด มีการันต์อย่างใด จงแจกตามลิงค์และการันต์น้ นั เถิด.

ลําดับ
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕
ที่ ๖
ที่ ๗
ที่ ๘
ที่ ๙
ที่ ๑๐
ที่ ๑๑
ที่ ๑๒
ที่ ๑๓
ที่ ๑๔
ที่ ๑๕
ที่ ๑๖
ที่ ๑๗
ที่ ๑๘
ที่ ๑๙
ที่ ๒๐

ประโยค ๑๒๓๓๙
สัพพนาม
สั พพนามนั้น เป็ นชื่อสาหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซ้ าๆ ซากๆ
ซึ่งไม่เพราะหู 37แบ่งเป็ น ๒ อย่าง คือ :ปุริสสั พพนาม ๑
วิเสสนสั พพนาม ๑.
12

ปุริสสั พพนามนั้น นับตามบุรุษจัดเป็ น ๓ คือ :๑. ต ศัพท์ (เขา) จัดเป็ น ประถมบุรษ (หมายถึง คนที่เรากล่าวถึง).
๒.  ศัพท์ (ท่าน) จัดเป็ น มัธยมบุรุษ (หมายถึง คนที่เรากาลังพูดด้วย).
๓.  ศัพท์ (ข้าพเจ้า) จัดเป็ น อุตตมบุรุษ (หมายถึง ตัวเราเอง).

วิธีแจกปุริสสั พพนาม
ต ศัพท์ ในล ิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 เตน

  

ญ   

  

   


ประโยค ๑๒๓๔๐
ต ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 สา

 

 

 


ญ 

 


 

ต ศัพท์ ในนลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 

ญ 

 

 


ประโยค ๑๒๓๔๑
 (ท่าน) ทั้ง ๒ ลิงค์ แจกแบบตัวกัน แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 


 


 
 
 


ญ 

 


 

 (ข้าพเจ้า) ทั้ง ๒ ลิงค์ แจกแบบเดียวกัน แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 


 


 


 

 
ญ 

 

 
 

29
วิเสสนสัพพนามนั้นคล้าย ๆ กับคุณนาม แต่มีวธิ ีแจกไม่เหมือนกับคุณนาม แบ่งเป็ น
๒ คือ อนิยม ๑ นิยม ๑.
33
ศัพท์เหล่านี้คือ
ญฺญญฺญญฺญ

เป็ นอนิยม  เป็ นนิยม.
วิเสสนสัพพนาม ๒ อย่าง ที่กล่าวมานี้ เป็ นไตรลิงค์แจกได้ท้ งั ๓ ลิงค์ . ในสัพ
พนามทั้งปวงไม่มีอาลปนะ.

ประโยค ๑๒๓๔๒
วิธีแจกวิเสสนสั พพนาม
ย ศัพท์ (ใด) ในลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 โย

 

 

 


ญ 


 


 


ย ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 ยา

 

 

 


ญ 

 


 

12

ประโยค ๑๒๓๔๓
ย ศัพท์ ในนลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 


ญ 


 


 


ต ศัพท์ใน วิเสสนสั พพนาม แจกแบบเดียวกันกับ ต ศัพท์ ในปุริสสัพพนาม เพราะการ
แปลโดยพยัญชนะ แปลว่า นั้น เหมือนกัน.
เอต ศัพท์ (นัน่ ) ในล ิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 


 

 


ญ 


 


 



ประโยค ๑๒๓๔๔
เอต ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.




 



 




17





ญ



เอสา







เอต ศัพท์ ในนลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 


 

 


ญ 


 


  



ประโยค ๑๒๓๔๕
อิม ศัพท์ (นี้) ในลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

  

  


ญ   

  


   

อิม ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

   


ญ 

   


  

22

ประโยค ๑๒๓๔๖
อิม ศัพท์ ในนลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 


  

  


ญ   

  


   

อมุ ศัพท์ (โน้น) ในล ิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 



ญ 


 



 


อมุ ศัพท์ อาเทศเป็ น อสุ ก็ได้ ถ้ามี ก เป็ นที่สุด เช่น อสุ ก ให้แจกตามแบบ ย ศัพท์.

ประโยค ๑๒๓๔๗
อมุ ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 


ญ 

 


 

อมุ ศัพท์ ในนลิงค์ แจกอย่างนี้ :เอก.
พหุ.
 

 

 

 



ญ 


 



 


จบนาม.

ประโยค ๑๒๓๔๘
อัพพยศัพท์
อัพพยศัพท์ คือ33ศัพท์จาพวกหนึ่ง จะแจกด้วยวิภตั ติท้ งั ๗ แปลงรู ปไปต่าง ๆ เหมือน
นามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรู ปอยูเ่ ป็ นอย่างเดียว ศัพท์เหล่านี้ เรี ยกว่า อัพยยศัพท์ ๆ นี้ เป็ นอุปสัค
บ้าง นิบาตบ้าง ปัจจัยบ้าง.
38
อุปสั คนั้น สาหรับใช้นาหน้านามและกิริยา ให้วเิ ศษขึ้น เมื่อนาหน้านาม มีอาการ
คล้ายคุณศัพท์ เมื่อนาหน้ากิริยา มีอาการคล้ายกิริยาวิเสสนะ.
30
อุปสัค มี ๒๐ ตัว คือ :อติ
ยิง่ เกิน ล่วง
อธิ
ยิง่ ใหญ่ ทับ
อนุ
น้อย ภายหลัง ตาม
อป
ปราศ หลีก
อปิ หรื อ ปิ
ใกล้ บน
อภิ
ยิง่ ใหญ่ จาเพาะ ข้างหน้า
อว หรื อ โอ
ลง
อา
ทัว่ ยิง่ กลับความ
อุ
ขึ้น นอก
อุป
เข้าไป ใกล้ มัน่
ทุ
ชัว่ ยาก
นิ
เข้า ลง
นิ
ไม่มี ออก
ป
ทัว่ ข้างหน้า ก่อนออก
ปฏิ
เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ
ปรา
กลับความ
ปริ
รอบ
วิ
วิเศษ แจ้ง ต่าง
สํ
พร้อม กับ ดี
สุ
ดี งาม ง่าย
19

ประโยค ๑๒๓๔๙
นิบาต
นิบาต นั้นสาหรับลงในระหว่างนามศัพท์บา้ ง กิริยาศัพท์บา้ ง จัดเป็ นนิบาตบอก
อาลปนะ กาล ที่ ปริจเฉท อุปไมย ปฏิเสธ ความได้ ยนิ คําเล่าลือ ความปริกปั ความ
ถาม ความรับ ความเตือน เป็ นต้น.
นิบาตบอกอาลปนะ
อาวุโส
แน่ะท่านผูม้ ีอายุ

ขอเดชะ
 ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ เร, อเร
เว้ย, โว้ย
ภเณ
พนาย
เห
เฮ้ย
เช
เอาเถิด (แม่)

แน่ะผูเ้ จริ ญ
38

อถ
ปาโต27
ทิวา
สายํ
สุ เว

อุทธ28ํ
อุปริ


ติโร
พหิ

พาหิรา

นิบาตบอกกาล
ครั้งนั้น

เช้า
เ
วัน

เย็น
อายตึ
ในวัน

เบื้องบน
เบื้องบน
ระหว่าง
ภายใน
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก

นิบาตบอกที่
อโธ27
ฐ
โอรํ
ปารํ
หุรํ


รโห

วันวาน
วันพรุ่ งนี้
บัดเดี๋ยวนี้
ต่อไป

เบื้องต่า
ภายใต้
ฝั่งใน
ฝั่งนอก
โลกอื่น
ต่อหน้า
ลับหลัง
ที่ลบั

ประโยค ๑๒๓๕๐
กีว
ยาว27
ตาว
ยาวเทว
ตาวเทว

นิบาตบอกปริจเฉท
เพียงไร
ยาวตา
เพียงใด
ตาวตา
เพียงนั้น

เพียงใดนัน่ เทียว

เพียงนั้นนัน่ เทียว
30

มีประมาณเพียงใด
มีประมาณเพียงนั้น
มีประมาณเท่าใด
มีประมาณเท่านั้น
รอบคอบ

วิย27
อิว
ยถา

นิบาตบอกอุปมาอุปไมย
ราวกะ

เพียงดัง
ตถา
ฉันใด
เอวํ

ฉันใด
ฉันนั้น
ฉันนั้น

เอวํ
ตถา

นิบาตบอกประการ
ด้วยประการนั้น
กถํ
ด้วยประการนั้น
นิบาตบอกปฏิเสธ
เอว
วินา
อลํ

น
โน
มา27
ว

ไม่
ไม่
อย่า
เทียว

กิร
ขลุ

นิบาตบอกความได้ ยนิ คําเล่าลือ
ได้ยนิ ว่า
สุ ทํ
ได้ยนิ ว่า

ด้วยประการไร

นัน่ เทียว
เว้น
พอ

ได้ยนิ ว่า

ประโยค ๑๒๓๕๑
นิบาตบอกปริกปั
อถ
ถ้าว่า
 ชื่อแม้ไฉน

กระไรหนอ

เจ
ยทิ
สเจ

หากว่า
ผิวา่
ถ้าว่า

กึ
กถํ
จิ
นุ

นิบาตบอกความถาม
นนุ
หรื อ, อะไร
อย่างไร
อุทาหุ
อาทู
แลหรื อ
หนอ
ทํ

อาม

นิบาตบอกความรับ
อามนตา


28

จ
วา
หิ
ตุ

เออ

เชิญเถิด
เอาเถิด

นิบาตบอกความเตือน


มิใช่หรื อ
หรื อว่า
หรื อว่า
อย่างไรนี้

เออ

เอาเถิด

นิบาตบอกสํ าหรับผูกศัพท์ และประโยคมีอตั ถะเป็ นเอนก
ด้วย อนึ่ง ก็ จริ งอยู่
ปน
ส่ วนว่า ก็
หรื อ บ้าง
อปิ
แม้ บ้าง
ก็ จริ งอยู่ เพราะว่า
อปิ จ
เออก็
ส่ วนว่า ก็
อถวา
อีกอย่างหนึ่ง

ประโยค ๑๒๓๕๒
นุ
สุ
เว
โว

ญฺญ
อโถ


อโห
อารา

นูน
นานา

ฐ
ปภูติ
ปุน




นิบาตสั กว่ าเป็ นเครื่ องทําบทให้ เต็ม
หนอ
โข
สิ
วต
เว้ย
หเว
โว้ย
นิบาตมีเนื้อความต่ าง ๆ
อาวี
โดยแท้
อนึ่ง
จ ํ
อิติ
แน่แท้
แน่แท้
โอ
ญฺ
ไกล

ต่า

แน่
มุธา
ต่าง ๆ
มุสา
สกึ
ภายหลัง
ตั้งก่อน

จาเดิม
ธึ
อีก
สณิ
สยํ
บ่อย ๆ
สห
ยิง่
โดยยิง่
สา

แล
หนอ
เว้ย

แจ้ง
สู ง
เพราะเหตุน้ นั , ว่า…ดังนี้
ด้วยประการนี้, ชื่อ
แม้นอ้ ยหนึ่ง
บ้าง
ผิด
เปล่า
เท็จ
คราวเดียว
ร้อยคราว
พร้อม, กับ
ค่อย ๆ
เอง
กับ
เอง

ประโยค ๑๒๓๕๓
ปัจจัย
ปัจจัยนั้น ลงท้ายนามศัพท์ เป็ นเครื่ องหมายวิภตั ติบา้ ง ลงท้ายธาตุเป็ นเครื่ องหมาย
กิริยาบ้าง.
17
ปัจจัยในอัพยยศัพท์ เฉพาะที่ลงท้ายนามมี ๑๗ ตัว คือ :๑. โต เป็ นเครื่ องหมาย ตติยาวิภตั ติ และ มีวภิ ตั ติ
๒. ญฺ เป็ นเครื่ องหมาย สตมีวภิ ตั ติ
๓.  เป็ นเครื่ องหมาย สตมีวภิ ตั ติ ลงใน
กาล.
23
โต ปัจจัย เป็ นเครื่ องหมายตติยาวิภตั ติ แปลว่า "ข้ าง" เป็ นเครื่ องหมายปญฺ จมี
วิภตั ติ
แปลว่า "แต่ " เช่น :38


ญฺญ
ญฺญ
อิตรโต
เอกโต
อุภโต
ปรโต
ตโต
เอโต, อโต
อิโต
อมุโต

แต่…ทั้งปวง
แต่…อื่น
แต่…อันใดอันหนึ่ง
แต่…นอกนี้
ข้างเดียว
สองข้าง
ข้างอื่น
แต่…นั้น
แต่…นั้น
แต่…นี้
แต่…โน้น

อปรโต
ปุรโต


วามโต

อธรโต
ยโต
กตรโต
กุโต

ข้างอื่นอีก
ข้างหน้า
ข้างหลัง
ข้างขวา
ข้างซ้าย
ข้างเหนือ
ข้างล่าง
แต่…ใด
แต่…อะไร
แต่…ไหน

ประโยค ๑๒๓๕๔
ปัจจัยทั้งหลาย คือ เป็ น
เครื่ องหมาย สัตตมีวภิ ตั ติ แปลตามสตมี เช่น :
ใน…ทั้งปวง

ใน…นี้
 ใน…ทั้งปวง

ใน…เดียว

ใน…ทั้งปวง

ใน…เดียว
ญฺญ
ใน…อื่น

ใน…สอง
ญฺญ ใน…อื่น

ใน…สอง

ใน…ใด

ใน…นี้

ใน…ใด

ใน…นี้

ใน…ใด

ใน…นี้

ใน…ใด

ใน…ไหน

ใน…นั้น

ใน…ไหน

ใน…นั้น

ใน…ไหน

ใน…นั้น
ญฺ
ใน…ไหน

ใน…นี้

ใน…ไหน
26

ปัจจัยทั้งหลาย คือ  เป็ นเครื่ องหมายสัตตมี
วิภตั ติ ลงในกาล เช่น :เอตรหิ ในกาลนี้, เดี๋ยวนี้
 ในกาลทั้งปวง
สทา
ในกาลทุกเมื่อ
กรหจิ
ในกาลไหน ๆ, บางครั้ง
เอกทา ในกาลหนึ่ง, บางที
อธุนา
ในกาลนี้, เมื่อกี้
ยทา
ในกาลใด, เมื่อใด
 ในกาลไหน
ตทา
ในกาลนั้น, เมื่อนั้น

ในวันนี้
กทา
ในกาลไร, เมื่อไร

ในวันมีอยู,่ วันนี้
กทาจิ
ในกาลไหน, บางคราว 
ในวันอื่น
อิทานิ ในกาลนี้, เดี๋ยวนี้
 ในวันอื่นอีก
17

ประโยค ๑๒๓๕๕
ปัจจัยที่เป็ นกิริยากิตก์ ๕ ตัว คือ  กับทั้งปัจจัยที่
อาเทศออกจาก  เป็ นอัพยยะ แจกด้วยวิภตั ติไม่ได้ เช่น :
เพื่ออันทา

ความทา

ทาแล้ว

ทาแล้ว

ทาแล้ว.

ประโยค ๑๒๓๕๖
อาขยาต
อาขยาต คือ 38ศัพท์กล่าวกิริยา คือ ความทา เป็ นต้นว่า ยืน เดิน นัง่ นอน กิน
ดื่ม ทา พูด คิด ชื่อว่า อาขยาต.
ในอาอาขยาตนั้น ท่านประกอบ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก
ปัจจัย. เพื่อเป็ นเครื่ องหมายเนื้อความให้ชดั เจน.
32

วิภตั ติ
วิภัตติน้ นั ท่านจาแนกไว้เพื่อเป็ นเครื่ องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ จัดเป็ น ๘
หมวด คือ :
ญฺ






วิภตั ติน้ นั ในหมวดหนึ่ง ๆ มี ๑๒ วิภตั ติ ดังนี้ คือ :(แปลว่า อยู่ ย่อม จะ)
11
21


เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ป. 



ม. 




อ. มิ
ม


34

ประโยค ๑๒๓๕๗

ป.
ม.
อ.

ญฺ (แปลว่า
15

เอก.
พหุ.







จง ขอจง เถิด)
15

เอก.




ป.
ม.
อ.

(แปลว่า
13

เอก.
พหุ.







ควร พึง พึง)
15

เอก.
พหุ.

เอ
เอโถ






เอก.

พหุ.




แปลว่า แล้ว)



พหุ.




ป.
ม.
อ.





ป.
ม.
อ.

 (แปลว่า แล้ว ถ้ามี
12

เอก.
พหุ.







เอก.




พหุ.




อ อยูห่ น้า แปลว่า ได้…แล้ว)


เอก.
พหุ.







ประโยค ๑๒๓๕๘

ป.
ม.
อ.

 (แปลว่า แล้ว ถ้ามี
11

เอก.
พหุ.







อ อยูห่ น้า แปลว่า ได้…แล้ว)

เอก.
พหุ.







 (แปลว่า จัก)

ป.
ม.
อ.

เอก.





พหุ.




เอก.




พหุ.




36  (แปลว่า จัก…แล้ว ถ้ามี อ อยูห่ น้า แปลว่า จักได้…แล้ว)


เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ป. 



ม. 



อ. 




ประโยค ๑๒๓๕๙
กาล
ในอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็ นประธานได้ ๓ คือ :กาลที่เกิดขึ้นจาเพราะหน้า เรี ยกว่า ปัจจุบันกาล ๑, กาลที่ล่วงแล้ว เรี ยกว่า อดีตกาล
๑, กาลที่ไม่มาถึง เรี ยกว่า อนาคตกาล ๑.
กาลทั้ง ๓ นั้น แบ่งให้ละเอียดได้ ดังนี้ :40
ปัจจุบันกาล จัดเป็ น ๓ คือ :ปัจจุบนั แท้ ๑
ปัจจุบนั ใกล้อดีต ๑
ปัจจุบนั อนาคต ๑.
35
อดีตกาลนี้ จัดเป็ น ๓ เหมือนกัน คือ :ล่วงแล้วไม่มีกาหนด ๑
ล่วงแล้ววานนี้ ๑
ล่วงแล้ววันนี้ ๑.
35
อนาคตกาล จัดเป็ น ๒ คือ :อนาคตของปัจจุบนั ๑
อนาคตของอดีต ๑.
33

กาลที่กล่าวโดยย่อหรื อพิศดารนี้ ในเวลาพูดหรื อแต่งหนังสื อ อ่านหนังสื อ ต้องหมายรู ้
ด้วยวิภตั ติ เช่น :36
๑. วิภัตติหมวด มานา
บอกปัจจุบนั กาล
29
ปัจจุบนั แท้ แปลว่า อยู่
ปัจจุบนั ใกล้อดีต แปลว่า ย่ อม
ปัจจุบนั ใกล้อนาคต แปลว่า จะ
36
๒. วิภัตติหมวด ญฺ
บอกความบังคับ, ความหวัง, และความอ้อนวอน
บอกความบังคับ แปลว่า จง
28
บอกความความหวัง แปลว่า เถิด

ประโยค ๑๒๓๖๐
บอกความอ้อนวอน แปลว่า ขอ…จง
36
๓. วิภัตติหมวด 
บอกความยอมตาม, ความกาหนด, และความราพึง
บอกความยอมตาม แปลว่า ควร
บอกความกาหนด แปลว่า พึง
บอกความราพึง แปลว่า พึง
36
๔. วิภัตติหมวด 
29
บอกอดีตกาล ไม่มีกาหนด แปลว่า แล้ว
36
๕. วิภัตติหมวด 
30
บอกอดีตกาล ตั้งแต่วานนี้ แปลว่า แล้ว
ถ้ามี " อ" อยูห่ น้า แปลว่า ได้ …แล้ว
๖. วิภัตติหมวด 
40
บอกอดีตกาล ตั้งแต่วนั นี้ แปลว่า แล้ว
ถ้ามี " อ" อยูห่ น้า แปลว่า ได้ …แล้ว
๗. วิภัตติหมวด 
36
บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบนั แปลว่า จัก
๘. วิภัตติหมวด 
36
บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลว่า จัก…แล้ว
ถ้ามี " อ" อยูห่ น้า แปลว่า จักได้ …แล้ว.

บท
วิภตั ติน้ นั แบ่งเป็ นบท มี ๒ บท คือ :17
ปรัสสบท บทเพื่อผูอ้ ื่น ๑
อัตตโนบท บทเพื่อตน ๑
ปรัสสบทเป็ นเครื่ องหมายให้รู้กิริยาที่เป็ นกัตตุวาจก (เหตุกตั ตุวาจก) อัตตโนบท เป็ น
เครื่ องหมายให้รู้กิริยาที่เป็ นกัมมวาจก (เหตุกมั มวาจก) และ ภาววาจก.

ประโยค ๑๒๓๖๑
วจนะ
วิภตั ติน้ นั จัดเป็ นวจนะมี ๒ วจนะ คือ :17
เอกวจนะ ๑
พหุวจนะ ๑
เหมือนวิภตั ตินาม ถ้านามศัพท์ที่เป็ นประธานเป็ นเอกวจนะ หรื อพหุวจนะ
ประกอบกิริยาศัพท์ที่เป็ นเอกวจนะ หรื อพหุวจนะตาม ให้มีวจนะเป็ นอันเดียวกัน.

ต้อง

บุรุษ
วิภตั ติน้ นั จัดเป็ นบุรุษมี ๓ บุรุษ คือ :28
ประถมบุรุษ ๑
มัธยมบุรุษ ๑
อุตตมบุรุษ ๑
เหมือนปุริสสัพพนาม ถ้าปุริสสัพพนามที่เป็ นประธานเป็ นบุรุษใด ต้องประกอบกิริยา
ศัพท์ที่เป็ นบุรุษนั้น ให้มีบุรุษตรงกัน.

ธาตุ
ธาตุ คือ กิริยาศัพท์ที่เป็ นมูลราก (สาหรับประกอบปัจจัยและวิภตั ติ) 23ธาตุน้ นั ท่าน
รวบรวมจัดไว้เป็ น ๘ หมวด คือ :๑.
หมวด   ธาตุ
๒. หมวด  ธาตุ
๓. หมวด   ธาตุ
๔. หมวด  ธาตุ
๕. หมวด   ธาตุ
๖. หมวด  ธาตุ
๗. หมวดธาตุ
๘. หมวดธาตุ.
26

ประโยค ๑๒๓๖๒
๑. หมวด ธาตุ

23



ภู

เป็ นไปในความมี, ความเป็ น (= ภว + ติ ) สาเร็จรู ปเป็ น



เป็ นไปในความมี, ความเป็ น (= โห + ติ ) สาเร็จรู ปเป็ น 

 เป็ นไปในความนอน (==) สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความตาย () สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความหุง, ความต้ม () สาเร็จรู ปเป็ น 
23
 เป็ นไปในความเห็น () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความได้ () สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความไป (=) สาเร็จรู ปเป็ น 

๒. หมวดธาตุ

23
 


 




เป็ นไปในความกั้น, ความปิ ด (  ) สาเร็จรู ปเป็ น  
เป็ นไปในความปล่อย () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความกิน () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความต่อย () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความฉาบ () สาเร็จรู ปเป็ น 

๓. หมวด ธาตุ


31





23

เป็ นไปในความเล่น (=) สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความเย็บ ( =) สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความตรัสรู ้ (=) สาเร็จรู ปเป็ น
เป็ นไปในความสิ้ น () สาเร็จรู ปเป็ น
เป็ นไปในความหลง (=) สาเร็จรู ปเป็ น
เป็ นไปในความลืม (=) สาเร็จรู ปเป็ น
เป็ นไปในความย้อม (=) สาเร็จรู ปเป็ น

 หมายเหตุ 1 ถ้าลง ย ปั จจัยสาเร็ จรู ปเป็ น ติ แปลว่า ย่ อมหลุด, ย่ อมพ้ น เป็ นอกัมมธาตุ
 หมายเหตุ 2 ถ้าลง ย ปั จจัยสาเร็ จรู ปเป็ น ติ แปลว่า ย่ อมแตก เป็ นอกัมมธาตุ.

ประโยค ๑๒๓๖๓
๔. หมวดธาตุ
23

สุ เป็ นไปในความฟัง () สาเร็จรู ปเป็ น 
วุ เป็ นไปในความร้อย () สาเร็จรู ปเป็ น 
สุ เป็ นไปในความฟัง (=) สาเร็จรู ปเป็ น 


23




30
ญ


๕. หมวด ธาตุ

เป็ นไปในความซื้อ () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความชานะ () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความกาจัด () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความก่อ, ความสั่งสม () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความซื้อ () สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความซื้อ (ญ=) สาเร็จรู ปเป็ น 
เป็ นไปในความซื้อ () สาเร็จรู ปเป็ น 

๖. หมวดธาตุ
23

 เป็ นไปในความถือเอา () สาเร็ จรู ปเป็ น 

๗. หมวดธาตุ

 เป็ นไปในความแผ่ไป () สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความทา () สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความอาจ () สาเร็จรู ปเป็ น 
23
 เป็ นไปในความตื่น ( ) สาเร็จรู ปเป็ น 

๘. หมวดธาตุ
 เป็ นไปในความลัก () สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความตรึ ก() สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความกาหนด()สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความปรึ กษา()สาเร็จรู ปเป็ น 
 เป็ นไปในความคิด () สาเร็จรู ปเป็ น 
31
ธาตุเหล่าใด เรี ยกหากรรม คือ สิ่ งอันบุคคลพึงกระทา ธาตุเหล่านั้น เรี ยกว่า สกัมมธาตุ

ประโยค ๑๒๓๖๔
ธาตุมีกรรม, ธาตุเหล่าใด ไม่ตอ้ งเรี ยกหากรรม คือ สิ่ งอันบุคคลพึงกระทา ธาตุเหล่านั้น
เรี ยกว่า อกัมมธาตุ ธาตุไม่มีกรรม.

วาจก
กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังนี้ จัดเป็ น37วาจก
คือ กล่าวบทที่เป็ นประธานของกิริยา ๕ อย่าง คือ กัตตุวาจก ๑ กัมมวาจก ๑ ภาววาจก ๑
เหตุกตั ตุวาจก ๑ เหตุกมั มวาจก ๑.
37
วาจกทั้ง ๕ นี้ กุลบุตรจะกาหนดให้แม่นยา ก็เพราะอาศัยปัจจัยที่ประกอบเป็ นเครื่ อง
กาหนด.
๑. กัตตุวาจก
กิริยาศัพท์ใด กล่าวผูท้ า คือ แสดงว่า เป็ นกิริยาของผูท้ านั้นเอง กิริยาศัพท์น้ นั ชื่อ
กัตตุวาจก.
มีอุทาหรณ์วา่ :
พ่อครัว หุงอยู่ ซึ่งข้าวสุ ก.
๒. กัมมวาจก
31
กิริยาศัพท์ใด กล่าวกรรม คือ สิ่ งที่บุคคลพึงทา คือ แสดงว่าเป็ นกิริยาของกรรม
นั้นเอง กิริยาศัพท์น้ นั ชื่อ กัตตุวาจก.
มีอุทาหรณ์วา่ :
ข้าวสุ ก อันพ่อครัว หุงอยู.่
๓. ภาววาจก
กิริยาศัพท์ใด กล่าวแต่สักว่า ความมี ความเป็ น เท่านั้น ไม่กล่าวกัตตาและกรรม
กิริยาศัพท์น้ นั ชื่อ ภาววาจก.
มีอุทาหรณ์วา่ :
อันเขา เป็ นอยู.่
๔. เหตุกตั ตุวาจก
30
กิริยาศัพท์ใด กล่าวผูใ้ ช้ให้คนอื่นทา คือแสดงว่าเป็ นกิริยาของผูใ้ ช้ให้คนอื่นทานั้น
กิริยาศัพท์น้ นั ชื่อ เหตุกตั ตุวาจก.
มีอุทาหรณ์วา่ :
นาย ยัง(หรื อใช้) พ่อครัว ให้หุงอยู่ ซึ่งข้าวสุ ก.
24

ประโยค ๑๒๓๖๕
๕. เหตุกมั มวาจก
40
กิริยาศัพท์ใด กล่าวสิ่ งที่เขาใช้ให้บุคคลทา คือแสดงว่าเป็ นกิริยาของสิ่ งนั้น กิริยาศัพท์
นั้น ชื่อ เหตุกมั มวาจก.
มีอุทาหรณ์วา่ :
ข้าวสุ ก อันนาย ใช้พ่อครัว ให้หุงอยู.่

ปัจจัย
วาจกทั้ง ๕ จะกาหนดได้อย่างแม่นยา ต้องอาศัยปัจจัยประกอบ ปัจจัยนั้น จัดเป็ น ๕
หมวดตามวาจก
30
ปัจจัยในกัตตุวาจก ๑๐ ตัว คือ 
28
ในกัมมวาจก ลง ย ปั จจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย.
29
ในภาววาจก ลง ย ปัจจัย.
31
ในเหตุกตั ตุวาจก ลงปัจจัย ๔ ตัว คือ 
24
ในเหตุกมั มวาจก ลงปั จจัย ๑๐ ตัวนั้น, ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป ด้วย, ลง ย ปัจจัย
กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย.
ยังมีปัจจัยสาหรับประกอบกับธาตุอีก ๓ ตัว คือ 25 ข ฉ ส เป็ นไปในความ
ปรารถนา เช่น :=สาเร็จรู ปเป็ น ปรารถนาจะกิน.
=สาเร็จรู ปเป็ น ปรารถนาจะกิน.
=สาเร็จรู ปเป็ น
ปรารถนาจะนาไป.
28
ปัจจัยสาหรับประกอบด้วยนามศัพท์ ให้เป็ นกิริยาศัพท์ มี ๒ ตัว คือ อาย อิย
เป็ นไปในความประพฤติ เช่น :จิรายติ ประพฤติชา้ อยู่ ติ ย่อมประพฤติให้เป็ นเพียงดังบุตร.
27

คําอธิบาย
๑. แปลง อุ หรื อ อู ที่สุดแห่งธาตุเป็ น โอ ก็มี, แล้วแปลง โอ เป็ น อว ก็มี,
แปลง อี เป็ น เอ ก็มีแล้ว แปลง เอ เป็ น อย ก็มี, เอา เป็ น  ก็ได้.

ประโยค ๑๒๓๖๖
๒. มิ - ม มานา ก็ดี หิ - มิ - ม ปจมี ก็ดี อยูข่ า้ งหลังต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัย
เป็ น อา ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๓. ลบ หิ ปญฺ จมี เสี ยบ้างก็ได้ แต่เมื่อลบแล้ว อย่าทีฆะ อ เป็ น อา ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๔. ลบ  ที่สุดแห่ง เอ คงไว้แต่ เอ บ้างก็ได้ ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
29
๕. อา นี มักรัสสะเป็ น อ ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๖. โอ มัธยมบุรุษ  และ  เอกวจนะ ไม่นิยมใช้ ใช้แต่ประถมบุรุษ
เป็ นส่ วนมาก.
๗. รัสสะ อี เป็ น อิ แล้วลง ส อาคม ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๘. เอา  เป็ น สุ ก็ได้ ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
20
๙. ลง อ อาคม หน้าธาตุที่ประกอบ  และ.
27
๑๐.ลง อิ อาคม หลังธาตุและปัจจัยที่ประกอบ อชและ 
ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
21
๑๑.รัสสะ อา กาลาติปตติ เป็ น อ ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๑๒.ลง นิคคหิตอาคมนหมวด  ธาตุแล้ว แปลงนิคคหิต เป็ นพยัญชนะที่สุดวรรค.
๑๓. เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
เอา  ปัจจัย กับ  เป็ น 
ในหมวดธาตุท้ งั ปวง.
๑๔. แปลง ปัจจัย เป็ น  ในหมวด ธาตุ
29
๑๕. เอา ญธาตุ เป็ น .
๑๖. เมื่อลง ปัจจัยแล้ว ต้องทีฆะสระตัวหน้าธาตุ ที่ไม่มีพยัญชนะซ้อนอยู่
เบื้องหลัง แล้วลบ เสี ย เหมือนวิธีตทั ธิต.
๑๗. ซ้อน พยัญชนะ ที่ ปัจจัย ก็มี.
21

ประโยค ๑๒๓๖๗

 ธาตุ เป็ นไปในความมี, ความเป็ น อยูห่ น้าแปลงวิภตั ติท้ งั หลายแล้ว ลบก็มี ทีฆะก็มี
แปลงก็มี ซึ่งต้นธาตุบา้ ง ที่สุดธาตุบา้ ง ดังนี้ : = สาเร็จรู ปเป็ น 
 
สาเร็จรู ปเป็ น 
 
สาเร็จรู ปเป็ น 
 = สาเร็จรู ปเป็ น 
 ==สาเร็จรู ปเป็ น 
 = สาเร็จรู ปเป็ น 
 = สาเร็จรู ปเป็ น 
 =
สาเร็จรู ปเป็ น 

สาเร็จรู ปเป็ น 

สาเร็จรู ปเป็ น 
 = สาเร็จรู ปเป็ น 
 สาเร็จรู ปเป็ น 
 สาเร็จรู ปเป็ น 
 สาเร็จรู ปเป็ น 
 สาเร็จรู ปเป็ น 

สาเร็จรู ปเป็ น 

สาเร็จรู ปเป็ น 

สาเร็จรู ปเป็ น 
 
สาเร็จรู ปเป็ น 
 
สาเร็จรู ปเป็ น 
-------- จบอาขยาต --------

ประโยค ๑๒๓๖๘
กิตก์
กิตก์น้ นั เป็ นชื่อของศัพท์ที่ท่านประกอบปัจจัยหมู่หนึ่ง ซึ่งเป็ นเครื่ องกาหนดหมาย
เนื้อความของนามกิตก์และกิริยากิตก์ที่ต่าง ๆ กัน38กิตก์น้ นั แบ่งเป็ น ๒ อย่างก่อน คือ :เป็ นนามกิตก์อย่ าง ๑
เป็ นกิริยากิตก์อย่ าง ๑.
กิตก์ท้ งั ๒ อย่างนี้ ล้วนมีธาตุเป็ นที่ต้ งั ทั้งสิ้ น.
34

นามกิตก์
กิตก์ที่เป็ นนามก็ดี เป็ นคุณนามก็ดี เรี ยกว่า นามกิตก์ ๆ นี้ จัดเป็ นสาธนะ มีปัจจัยเป็ น
เครื่ องหมาย.

สาธนะ
สาธนะ คือ ศัพท์ที่ท่านให้สาเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ ชื่อ "สาธนะ" สาธนะนั้น ท่าน
แบ่งออกเป็ น ๗ คือ :กัตตุสาธนะ ๑
กัมมสาธนะ ๑
ภาวสาธนะ ๑
กรณสาธนะ ๑
สั มปทานสาธนะ ๑
อปาทานสาธนะ ๑
อธิกรณสาธนะ ๑.
รู ปวิเคราะห์ แห่งสาธนะจัดเป็ น ๓ รู ป คือ กัตตุรูป ๑ กัมมรู ป ๑ ภาวรู ป ๑.
35

กัตตุสาธนะ
13
ศัพท์ใดเป็ นชื่อของผูก้ ระทา คือ ผูป้ ระกอบกิริยานั้น ศัพท์น้ นั ชื่อ กัตตุสาธนะ ให้
แปลว่า "ผู้…โดยปรกติ".
กัมมสาธนะ
13
ผูท้ า ๆ ซึ่งสิ่ งใด ศัพท์ที่เป็ นชื่อของสิ่ งนั้น หรื อศัพท์ที่เป็ นชื่อของ สิ่ งของที่เขาทา ชื่อ
กัมมสาธนะ ที่เป็ นกัตตุรูป แปลว่า "เป็ นที"่ ที่เป็ นกัมมรู ป แปลว่า "เป็ นทีอ่ นั เขา".

ประโยค ๑๒๓๖๙
ภาวสาธนะ
13
ศัพท์บอกกิริยา คือ ความทาของผูท้ า ชื่อ ภาวสาธนะ เป็ นภาวรู ปอย่างเดียว แปลว่า
"ความ" ก็ได้ "การ" ก็ได้.
กรณสาธนะ
13
ผูท้ า ๆ ด้วยสิ่ งใด ศัพท์ที่เป็ นชื่อของสิ่ งนั้น ชื่อ กรณสาธนะ ที่เป็ นกัตตุรูป แปลว่า
"เป็ นเครื่ อง" ก็ได้ แปลว่า "เป็ นเหตุ" ก็ได้ ที่เป็ นกัมมรู ป แปลว่า "เป็ นเครื่ องอันเขา" ก็ได้
แปลว่า "เป็ นเหตุอนั เขา" ก็ได้.
สั มปทานสาธนะ
13
ผูท้ า ๆ ให้แก่ผใู ้ ดหรื อแก่สิ่งใด ศัพท์เป็ นชื่อของผูน้ ้ นั หรื อของสิ่ งนั้น ชื่อ สัมปทาน
สาธนะ ที่เป็ นกัตตุรูป แปลว่า "เป็ นที"่ ที่เป็ นกัมมรู ป แปลว่า "เป็ นทีอ่ นั เขา".
อปาทานสาธนะ
ผูท้ า ๆ ไปปราศจากสิ่ งใด ศัพท์ที่เป็ นชื่อของสิ่ งนั้น ชื่อ อปาทานสาธนะ แปลว่า
"เป็ นแดน".
อธิกรณสาธนะ
ผูท้ า ๆ ในที่ใด ศัพท์ที่เป็ นชื่อของสิ่ งนั้น ชื่อ อธิกรณสาธนะ ที่เป็ นกัตตุรูป แปลว่า
"เป็ นที"่ ที่เป็ นกัมมรู ป แปลว่า "เป็ นทีอ่ นั เขา".

ปัจจัยแห่ งนามกิตก์
ปัจจัยสาหรับประกอบนามกิตก์น้ นั จัดเป็ น ๓ พวก คือ :กิตปัจจัย สาหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็ นกัตตุรูปอย่างเดียว ๑
กิจจปัจจัย สาหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็ นกัมมรู ปและภาวรู ป ๑
กิตกิจจปัจจัย สาหรับประกอบกับศัพท์แม้ท้ งั ๓ เหล่า ๑.
12
กิตปัจจัย
อย่างนี้ :-
กิจจปัจจัย อย่างนี้ :-
กิตกิจจปัจจัย อย่างนี้ :- 

ประโยค ๑๒๓๗๐
วิเคราะห์ แห่ งนามกิตก์
๑. วิเคราะห์ ในกิตปัจจัย


(ผูใ้ ด) ย่อมเป็ นเอง เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูเ้ ป็ นเอง.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
12
(สัตว์ใด) ย่อมไป ด้วยอก เหตุน้ นั (สัตว์น้ นั ) ชื่อว่า
ผูไ้ ปด้วยอก. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
ฐุ (สัตว์ใด) ย่อมขุด (ซึ่งแผ่นดิน) ดี คือว่า ด้วยดี
เหตุน้ นั (สัตว์น้ นั ) ชื่อว่า ผูข้ ดุ ดี. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
31



(ผูใ้ ด) ย่อมกล่าว ซึ่งธรรม โดยปรกติ เหตุ
นั้น (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูก้ ล่าวซึ่งธรรมโดยปรกติ. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง
ในอรรถแห่งตัสสี ละ.
. อีกอย่างหนึ่ง ความกล่าว ซึ่งธรรม
เป็ นปกติ ของเขา เหตุน้ นั (เขา) ชื่อว่า ผูม้ ีความกล่าวซึ่งธรรมเป็ นปรกติ. ลง ณี ปัจจัย
เป็ นสมาสรู ป ตัสสี ลสาธนะ.
(ผูใ้ ด) ย่อมทา ซึ่งบาป โดยปรกติ เหตุน้ นั
(ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูท้ าซึ่งบาปโดยปรกติ. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถ
แห่งตัสสี ละ.
34
(ผูใ้ ด) ย่อมประพฤติ ซึ่งธรรม โดยปรกติ
เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูป้ ระพฤติซ่ ึงธรรมโดยปรกติ. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธ
นะ ลงในอรรถแห่งตัสสี ละ.
36


 (ผูใ้ ด) ย่อมให้ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูใ้ ห้. ลง  ปัจจัย
แปลง ปัจจัย เป็ น อก เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
32
 (ผูใ้ ด) ย่อมนาไป เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูน้ าไป. ลง 
ปัจจัย แปลง ปัจจัย เป็ น อก เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

ประโยค ๑๒๓๗๑
 (ผูใ้ ด) ย่อมตามสอน เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูต้ าม
สอน. ลง  ปัจจัย แปลง ปัจจัย เป็ น อก เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
35
 (ผูใ้ ด) ย่อมฟัง เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูฟ้ ัง. ลง 
ปัจจัย แปลง ปัจจัย เป็ น อก เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.



 (ผูใ้ ด) ย่อมทา เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูท้ า. ลง  ปัจจัย
เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
ติ สี เลนา อีกอย่างหนึ่ง (ผูใ้ ด) ย่อมทาโดยปรกติ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั )
ชื่อว่า ผูท้ าโดยปกติ. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสี ละ.
33

 (ผูใ้ ด) ย่อมกล่าว เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูก้ ล่าว. ลง 
ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
20
 (ผูใ้ ด) ย่อมรู ้ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูร้ ู ้. ลง  ปัจจัย
เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
 (ผูใ้ ด) ย่อมทรงไว้ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผูท้ รงไว้. ลง 
ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
23


 (ผูใ้ ด) ย่อมถึง ซึ่งฝั่ง โดยปรกติ เหตุน้ นั (ผู ้
นั้น) ชื่อว่า ผูถ้ ึงซึ่งฝั่งโดยปรกติ. ลง รู ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสี ละ.
40
 (ผูใ้ ด) ย่อมรู ้วิเศษ โดยปรกติ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อ
ว่า ผูร้ ู ้วเิ ศษโดยปรกติ. ลง รู ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสี ละ.
34
 (ผูใ้ ด) ย่อมขอ โดยปรกติ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า ผู ้
ขอโดยปรกติ. ลง รู ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสี ละ.
32

๒. วิเคราะห์ ในกิจจปัจจัย


 (กรรมใด) อันเขาทาได้ โดยยาก เหตุน้ นั (กรรมนั้น)
ชื่อว่า อันเขาทาได้โดยยาก. ลง ข ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
34

ประโยค ๑๒๓๗๒
 (ผูใ้ ด) อันเขาเลี้ยงได้ โดยง่าย เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า
อันเขาเลี้ยงได้โดยง่าย. ลง ข ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
 (จิตใด) อันเขารักษาได้ โดยยาก เหตุน้ นั (จิตนั้น)
ชื่อว่า อันเขารักษาได้โดยยาก. ลง ข ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
36



 (กรรมใด) อันเขาพึงทา เหตุน้ นั (กรรมนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงทา.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
เน (สิ่ งใด) อันเขาพึงนาไป เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงนาไป.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
 (คาใด) อันเขาพึงกล่าว เหตุน้ นั (คานั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงกล่าว.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
22
 (ผูใ้ ด) อันเขาพึงทรมานได้ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า อันเขา
พึงทรมานได้. ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
ญฺ (สิ่ งใด) อันเขาพึงประกอบ เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า อันเขา
พึงประกอบ. ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
 (กรรมใด) อันเขาพึงติเตียน เหตุน้ นั (กรรมนั้น) ชื่อว่า
อันเขาพึงติเตียน. ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
37
 (สิ่ งใด) อันเขาพึงให้ เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงให้.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
28

๓. วิเคราะห์ ในกิตกิจจปัจจัย

 (ปัญญาใด) ย่อมแตกฉาน ดี โดยต่าง เหตุน้ นั
(ปัญญานั้น) ชื่อว่า แตกฉานดีโดยต่าง. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
17
 (ผูใ้ ด) ย่อมทา ซึ่งประโยชน์เกื้อกูล เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อ
ว่า ผูท้ าซึ่งประโยชน์เกื้อกูล. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
32

ประโยค ๑๒๓๗๓
 (ศิษย์) อาศัย ซึ่งอาจารย์น้ นั อยู่ เหตุน้ นั (อาจารย์น้ นั )
ชื่อว่า เป็ นที่อาศัยอยู่ (ของศิษย์). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัมมสาธนะ.
40
 (ธรรมชาติใด) อันเขาย่อมศึกษา เหตุน้ นั (ธรรมชาติน้ นั ) ชื่อว่า
อันเขาศึกษา. ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ  อีกอย่าง
26

หนึ่ง ความศึกษา ชื่อว่า สิ กขา. ลง อ ปัจจัย เป็ นภาวรู ป ภาวสาธนะ.
 (บัณฑิตใด) ย่อมแนะนา ด้วยอุบายนั้น เหตุน้ นั (อุบายนั้น)
ชื่อว่า เป็ นเครื่ องแนะนา (ของบัณฑิต). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กรณสาธนะ.
31
 (แม่น้ า) ย่อมเกิดก่อน แต่ประเทศนั้น เหตุน้ นั
(ประเทศนั้น) ชื่อว่า เป็ นแดนเกิดก่อน (แห่งแม่น้ า). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป อปทานสาธนะ.
31



 (ประเทศใด) ย่อมทรงไว้ ซึ่งน้ า เหตุน้ นั (ประเทศนั้น)
ชื่อว่า ผูท้ รงไว้ซ่ ึงน้ า (ทะเล). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
 (วาจาใด) อันเขาต่อ เหตุน้ นั (วาจานั้น) ชื่อว่า อันเขาต่อ.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
28
 (สมบัติใด) อันเขาฝังไว้ เหตุน้ นั (สมบัติน้ นั ) ชื่อว่า อันเขาฝังไว้.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
30



 (ผูใ้ ด) ย่อมทา ซึ่งกรรม เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อว่า
ผูท้ าซึ่งกรรม. ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
 (อาพาธใด) ย่อมเสี ยดแทง เหตุน้ นั (อาพาธนั้น) ชื่อว่า ผูเ้ สี ยดแทง.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
21
 (ภาระใด) อันเขาพึงนาไป เหตุน้ นั (ภาระนั้น) ชื่อว่า อันเขา
พึงนาไป. ลง  ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
 ความหุง ชื่อว่า ปากะ. ลง  ปัจจัย เป็ นภาวรู ป ภาวสาธนะ.
27
 (ชน) ย่อมประทุษร้าย ด้วยกิเลสนั้น เหตุน้ นั (กิเลสนั้น)
ชื่อว่า เป็ นเหตุประทุษร้าย (แห่งชน). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

ประโยค ๑๒๓๗๔
 (ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ ในประเทศนั้น เหตุน้ นั
(ประเทศนั้น) ชื่อว่า เป็ นที่อาศัยอยู่ (แห่งภิกษุ ท.). ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
36



เพื่อจะทา เพื่อจะไป.
ปัจจัยนี้ลงในจตุตถีวภิ ตั ตินาม.


ญฺญ (ปัญญาใด) ย่อมรู ้ เหตุน้ นั (ปัญญานั้น) ชื่อว่า ผูร้ ู ้. ลง 
ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. 23ญฺญ อีกอย่างหนึ่ง (ชน)
ย่อมรู ้ ด้วย
ปัญญานัน่ เหตุน้ นั (ปั ญญานัน่ ) ชื่อว่า เป็ นเหตุรู้ (แห่งชน). ลง ติ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป
กรณสาธนะ. มนนํ วา มติ. อีกอย่างหนึ่ง ความรู ้ ชื่อว่า มติ. ลง ติ ปัจจัย เป็ นภาวรู ป
ภาวสาธนะ.
30
 (ธรรมชาติใด) ย่อมระลึก เหตุน้ นั (ธรรมชาติน้ นั ) ชื่อว่า ผูร้ ะลึก.
ลง  ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. สร อีกอย่างหนึ่ง
(ชน) ย่อมระลึก ด้วยธรรมชาตินนั่ เหตุน้ นั (ธรรมชาตินนั่ ) ชื่อว่า เป็ นเหตุระลึก (แห่ง
ชน). ลง ติ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กรณสาธนะ. สรณ วา สติ. อีกอย่างหนึ่ง ความระลึก ชื่อ
ว่า สติ. ลง ติ ปัจจัย เป็ นภาวรู ป ภาวสาธนะ.
29
 (ธรรมชาติใด) อันเขาพึงถึงพร้อม เหตุน้ นั (ธรรมชาติ
นั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงถึงพร้อม. ลง ติ ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ
24
 (ชน ท.) ย่อมไป ในภูมินนั่ เหตุน้ นั (ภูมินนั่ ) ชื่อว่า
เป็ นที่ไป (แห่งชน ท.). ลง ติ ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป อธิกรณสาธนะ.


เพื่อจะทา เพื่อจะไป.
ปัจจัยนี้ลงในปฐมา และจตุตถีวภิ ตั ตินาม.


 (ธรรมชาติใด) ย่อมคิด เหตุน้ นั (ธรรมชาติน้ นั ) ชื่อว่า
คิด. ลง ยุ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

ผู ้

ประโยค ๑๒๓๗๕
 (ผูใ้ ด) ย่อมโกรธ โดยปรกติ เหตุน้ นั (ผูน้ ้ นั ) ชื่อ
ว่า ผูโ้ กรธโดยปรกติ. ลง ยุ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสี ละ.
17
ญฺ (สิ่ งใด) อันเขาพึงกิน เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึง
กิน. ลง ยุ ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กัมมสาธนะ.
14
 (อันเขา) ย่อมไป เหตุน้ นั
ชื่อว่า ความไป. ลง ยุ ปัจจัย
เป็ นภาวรู ป ภาวสาธนะ.
18
 (เขา) ย่อมทา ด้วยสิ่ งนั้น เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า
เป็ นเครื่ องทา (แห่งเขา). ลง ยุ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป กรณสาธนะ.
40
 (เนื้อความ) อันท่าน ย่อมพรรณาพร้อม ด้วย
วาจานัน่ เหตุน้ นั (วาจานัน่ ) ชื่อว่า เป็ นเครื่ องอันท่านพรรณาพร้อม (แห่งเนื้อความ). ลง
ยุ ปัจจัย เป็ นกัมมรู ป กรณสาธนะ.
27
 (เขา ท.) ย่อมนอน ในที่นนั่ เหตุน้ นั (ที่นนั่ ) ชื่อว่า
เป็ นที่นอน (แห่งเขา ท.). ลง ยุ ปัจจัย เป็ นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
29

จบนามกิตก์

ประโยค ๑๒๓๗๖
กิริยากิตก์
กิตก์ที่เป็ นกิริยา เรี ยกว่า กิริยากิตก์ กิริยากิตก์น้ ีประกอบด้วย วิภัตติ กาล ธาตุ
วาจก ปัจจัย เหมือนกิริยาอาขยาต ต่างแต่ไม่มีบทและบุรุษเท่านั้น.

วิภัตติ
วิภตั ติแห่งกิริยานั้น ถ้านามศัพท์เป็ นวิภตั ติและวจนะอันใด กิริยากิตก์กเ็ ป็ นวิภตั ติและ
วจนะอันนั้นตาม เช่น :ฐ.
ภิกษุ เข้าไปแล้ว สู่ บา้ น เพื่อก้อนข้าว.
.
(ชน ท.) เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นที่พ่ งึ .
.
(ข้าพเจ้า) ย่อมเห็น ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง ถือเอาแล้ว ซึ่งร่ ม ไปอยู.่

กาล
ในกิตก์น้ ี แบ่งกาลที่เป็ นประธานได้ ๒ คือ :ปัจจุบันกาล ๑
อดีตกาล ๑.
กาลทั้ง ๒ นั้น แบ่งให้ละเอียดออกไปอีก ปัจจุบนั กาล จัดเป็ น ๒ คือ :ปัจจุบันแท้ ๑
ปัจจุบันใกล้อนาคต ๑.

ประโยค ๑๒๓๗๗
อดีตกาล จัดเป็ น ๒ คือ :ล่วงแล้ว ๑
ล่วงแล้วเสร็จ ๑.
กาลที่กล่าวโดยย่อ หรื อพิศดารนี้ ในเวลาพูดหรื อแต่งหนังสื อ อ่านหนังสื อ ต้องหมาย
รู ้ดว้ ยปั จจัย เช่น :ปัจจุบันกาล
ปัจจุบันแท้ แปลว่า อยู่
ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า เมื่อ.
อดีตกาล
ล่วงแล้ว แปลว่า แล้ว
ล่วงแล้วเสร็จ แปลว่า ครั้น - แล้ว.

วาจก
วาจกแห่งกิริยากิตก์น้ ี จัดเป็ น ๕ วาจก คือ :กัตตุวาจก ๑
กัมมวาจก ๑
ภาววาจก ๑
เหตุกตั ตุวาจก ๑
เหตุกมั มวาจก ๑.
เหมือนกิริยาอาขยาต ต่างกันเพียงแต่รูปกิริยาศัพท์เท่านั้น.

ประโยค ๑๒๓๗๘
ปัจจัยแห่ งกิริยากิตก์
ปัจจัยสาหรับประกอบกับกิริยานั้น จัดเป็ น ๓ พวก เหมือนปัจจัยแห่งนามกิตก์.
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กิตปัจจัย

อย่างนี้ :-



กิจจปัจจัย

อย่างนี้ :-



กิตกิจจปัจจัย อย่างนี้ :-

.

ในปัจจัยทั้ง ๓ พวกนั้น  ๒ ตัวนี้ บอกปัจจุบนั กาล,


๖ ตัวนี้ บอกอดีตกาล,





๒ ตัวนี้ บอกความ

จาเป็ น.

กิตปัจจัย




ฟังอยู.่ ()

อิต.



ทาอยู.่



กล่าวอยู.่ ()อิต. .

.
()อิต. .




ฟังแล้ว . ()  อิต. .



กินแล้ว. ()  อิต. .



อยูแ่ ล้ว. ()  อิต. .

ประโยค ๑๒๓๗๙











ฟังแล้ว.







กินแล้ว.







อยูแ่ ล้ว.



กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยกิตปัจจัย หากอยูห่ น้ากิริยาอาขยาต ส่ วนมากจะเป็ นเหมือนบทวิ
เสสนะ.

กิจจปัจจัย
อนีย
สาเร็จรู ปเป็ น .



อันเขาพึงทา. 



อันเขาพึงกล่าว.  สาเร็จรู ปเป็ น .



อันเขาพึงกิน.  สาเร็จรู ปเป็ น .

กิริยาศัพท์ที่ประกอบ อนีย บางศัพท์ใช้เป็ นนามกิตก์กไ็ ด้.



อันเขาพึงกระทา.

สาเร็จรู ปเป็ น.



อันเขาพึงกล่าว.

สาเร็จรู ปเป็ น.

ญฺ

อันเขาพึงกิน.

สาเร็จรู ปเป็ นญฺ.

ประโยค ๑๒๓๘๐

กิตกิจจปัจจัย
มาน
23

มาน ปัจจัยนี้ ถ้าไม่มี ย ปัจจัย ซึ่งลงในกรรม เป็ นกัตตุวาจก ถ้ามี ย ปัจจัยนั้น

เป็ นกัมมวาจก ตัวอย่างดังนี้ :กัตตุวาจก
กุรุมาโน
ทาอยู่
ญฺ กินอยู่
วทมาโน
กล่าวอยู่

กัมมวาจก
กริยมาโน อันเขาทาอยู่
ญฺ อันเขากินอยู่
 อันเขากล่าวอยู่

ต
ต ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  และ  เป็ นที่สุด ให้ลบที่สุดธาตุ

ไปแล้ว.



ลบที่สุดธาตุ สาเร็จรู ปเป็ น .

ยินดีแล้ว.



ลบที่สุดธาตุ สาเร็จรู ปเป็ น .

อันเขาขุดแล้ว. 

ลบที่สุดธาตุ สาเร็จรู ปเป็ น .

อันเขาฆ่าแล้ว. 

ลบที่สุดธาตุ สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี และ  เป็ นที่สุดเอาที่สุดธาตุเป็ น 

อันเขารดแล้ว.  แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.
อันเขาสงัดแล้ว.แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.
อันเขากินแล้ว.

แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.

อันเขาสละแล้ว.  แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.

ประโยค ๑๒๓๘๑
อันเขาคุม้ ครองแล้ว. แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.
อันเขารดแล้ว. แปลงที่สุดธาตุเป็ น  สาเร็จรู ปเป็ น.
ลง ต ปัจจัย ถ้าหากธาตุ มี อา เป็ นที่สุดก็ดี หรื อ ต ปัจจัยที่เป็ นกัมมวาจกก็ดี
ให้ลง อิ อาคม
ยืนแล้ว.

สาเร็จรู ปเป็ น .

อันเขาดื่มแล้ว. สาเร็จรู ปเป็ น .
ยืนแล้ว.

สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ต เป็ น  ลบที่สุดธาตุ
อันเขามุงแล้ว.
จมแล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น .

= สาเร็ จรู ปเป็ น ส.

ร้องไห้แล้ว.  สาเร็จรู ปเป็ น .
อันเขาตัดแล้ว.  สาเร็จรู ปเป็ น .
แตกแล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น .

อันเขาให้แล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ต เป็ น  แล้วลบที่สุดธาตุ
แก่แล้ว.

  สาเร็จรู ปเป็ น .

ข้ามแล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น .

เต็มแล้ว.

  สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ต เป็ น ฐ แล้วลบที่สุดธาตุ

ประโยค ๑๒๓๘๒
ฐยินดีแล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น ฐ.

ฐร่ าเริ งแล้ว.

 สาเร็จรู ปเป็ น ฐ.

ฐเข้าไปแล้ว. สาเร็จรู ปเป็ น ฐ.
ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี และเป็ นที่สุดให้แปลง ต เป็ น  แล้วลบที่สุดธาตุ
แ ล้ว.  

สาเร็จรู ปเป็ น .

โกรธแล้ว.  

สาเร็จรู ปเป็ น .

ปิ ดแล้ว.  

สาเร็จรู ปเป็ น .

อันเขาได้แล้ว.  สาเร็จรู ปเป็ น .
อันเขาปรารถนาแล้ว. สาเร็จรู ปเป็ น.
ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ต เป็ น  แล้วลบที่สุดธาตุ
หลีกไปแล้ว.  สาเร็จรู ปเป็ น .
ทรมานแล้ว. 

สาเร็จรู ปเป็ น .

ระงับแล้ว. 

สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง  ปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ต เป็ น  แล้วลบที่สุดธาตุ
งอกแล้ว. 
หลงแล้ว. 

สาเร็จรู ปเป็ น .
สาเร็จรู ปเป็ น .

อันน้ าพัดไปแล้ว. สาเร็จรู ปเป็ น

.

ประโยค ๑๒๓๘๓
กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย ต ปัจจัยนี้ บางศัพท์กใ็ ช้เป็ นนามกิตก์กม็ ี เหมือนคาว่า
 เป็ นต้น.






คาแปล.







ทาแล้ว.







ไปแล้ว.







ฆ่าแล้ว.

ลง ตูนาทิปัจจัยนี้ ถ้ามีอุปสัคอยูห่ น้า ให้แปลงปั จจัยทั้ง ๓ เป็ น ย


ถือเอาแล้ว. 



ละแล้ว. 



อาศัยแล้ว. 

=

=

ย สาเร็จรู ปเป็ น .
สาเร็จรู ปเป็ น

ย

.
=

สาเร็จรู ปเป็ น .

ย

ลง ตูนาทิปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็ น 


มาแล้ว. 



=

สาเร็จรู ปเป็ น

.


ออกแล้ว. 



ยินดียงิ่ แล้ว. 

=

 สาเร็จรู ปเป็ น .
=

สาเร็จรู ปเป็ น .

ลง ตูนาทิปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็ น .

ประโยค ๑๒๓๘๔


เกิดขึ้นแล้ว. 



=

สาเร็จรู ปเป็ น

.


ประมาทแล้ว. 



ชิงเอาแล้ว. 

=

 สาเร็จรู ปเป็ น .



=

สาเร็จรู ปเป็ น

 ลง ตูนาทิปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  และ  เป็ นที่สุด ให้แปลง ย
กับที่สุดธาตุ เป็ น 


แทงแล้ว. 



ได้แล้ว. 



ปรารภแล้ว. 

=

=



สาเร็จรู ปเป็ น .



สาเร็จรู ปเป็ น .
=



สาเร็จรู ปเป็ น

.
ลง ตูนาทิปัจจัยนี้ ถ้าหากธาตุมี  เป็ นที่สุด ให้แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็ น 


ประคองแล้ว. 

=

 สาเร็จรู ปเป็ น

.


ผูกแล้ว. 



ขึ้นแล้ว. 

=

 สาเร็จรู ปเป็ น .

=

 สาเร็จรู ปเป็ น .

แปลง  เป็ น ,  เป็ น  จาเพราะแต่  ธาตุ อย่างเดียว.
ปัจจัยทั้ง ๓ ตัวนี้ บอกอดีตกาลโดยมากกว่ากาลอื่น จึงได้จดั ไว้ในพวกอดีตกาล.
----- จบกิริยากิตก์ -----

ประโยค ๑๒๓๘๕
สมาส
นามศัพท์ ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป ท่านย่อเข้ามาเป็ นบทเดียวกัน ชื่อว่า สมาส 38สมาสใน
บาลีภาษาว่าโดยกิจมี ๒ อย่าง คือ :๑. สมาสทีท่ ่ านลบวิภัตติเสี ยแล้ว เรี ยกว่า 
๒. สมาสทีท่ ่ านยังมิได้ ลบวิภัตติ เรี ยกว่า 
11
สมาสนั้นว่าโดยชื่อ มี ๖ อย่าง คือ :





18

กัมมธารยสมาส
นามศัพท์ ๒ บท มีวภิ ตั ติและวจนะเป็ นอันเดียวกัน บทหนึ่งเป็ นประธาน คือ เป็ น
นามนาม, บทหนึ่งเป็ นวิเสสนะ คือ เป็ นคุณนาม หรื อเป็ นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็ น
ประธาน ที่ท่านย่อเข้ามาเป็ นบทเดียวกัน ชื่อ กัมมธารยสมาส
37
กัมมธารยสมาส นั้น มี ๖ อย่าง คือ :





32
วิเสสนบุพพบท มีบทวิเสสนะอยูต่ น้ บทประธานอยูข่ า้ งหลัง อย่างนี้ : เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. 
= บุรุษใหญ่.
37

ประโยค ๑๒๓๘๖
ญฺญ เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. ญฺญ = ญฺญนางกษัตริ ย.์
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. 
= ดอกอุบลเขียว.
19
มหาธานี
เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. 
= มหาธานี เมืองใหญ่.

เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. 
=  ป่ าใหญ่.
บางสมาสย่อบทวิเสสนะ เหลือไว้แต่อกั ษรตัวหน้า อย่างนี้ :ฐ
เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. ฐ = ฐ ทิฏฐิอนั บัณฑิตเกลียด.

เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
วิ. 
=  คาเป็ นประธาน.

เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท
11
วิ.
 = บุรุษระงับแล้ว.
32
วิเสสนุตตรบท มีบทวิเสสนะอยูห่ ลัง บทประธานอยูห่ น้า อย่างนี้ : เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนุตตรบท
วิ.  = สัตว์วเิ ศษ.

เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนุตตรบท
28
วิ.

= นระประเสริ ฐ.
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสนุตตรบท
วิ. = มนุษย์ขดั สน.
วิเสสโนภยบท มีบททั้ง ๒ เป็ นวิเสสนะ มีบทอื่นเป็ นประธาน อย่างนี้ : เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนภยบท
19
วิ.
ญฺฐญฺ= ฐ ที่ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง.
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนภยบท
วิ. = บุรุษทั้งบอดทั้งหนวก.

ประโยค ๑๒๓๘๗
ญฺ เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนภยบท
วิ. ญฺ= ญฺบุรุษทั้งกระจอกทั้งค่อม.
วิเสสโนปมบท มีบทวิเสสนะเป็ นอุปมา จัดเป็ น ๒ ตามวิเสสนะ อยูห่ น้าและอยูห่ ลัง สมาส
ที่มีอุปมาอยูห่ น้า เรี ยกว่า  มีอุทาหรณ์ อย่างนี้ :
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมาปุพพบท
วิ. = น้ านม ขาวเพียงดังสังข์.

เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมาปุพพบท
วิ.  = คนกล้าเพียงดังกา.
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมาปุพพบท
วิ. =  จักษุเพียงดังทิพย์.
สมาสที่มีอุปมาอยูห่ ลัง เรี ยกว่า  มี อุ. อย่างนี้ :นโรสี โห
เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท
วิ.  = นโรสี โหนระเพียงดังสี หะ.
 เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท
วิ. ญ = ญญาณพียงดังจักษุ.
ญฺญ เป็ นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท
วิ. ญฺญ= ญฺญปัญญาเพียงดังปราสาท.
สั มภาวนบุพพบท มีบทหน้าอันท่านประกอบด้วย อิติ ศัพท์บทหลังเป็ นประธาน มี อุ. อย่าง
นี้ :30
 เป็ นกัมมธารยสมาส สัมภาวนบุพพบท
วิ. = มานะว่า (เราเป็ น) กษัตริ ย.์
ญฺญ เป็ นกัมมธารยสมาส สัมภาวนบุพพบท
วิ. ญฺญ= ญฺญความสาคัญว่าสัตว์.
29
 เป็ นกัมมธารยสมาส สัมภาวนบุพพบท
วิ.
สมณะ.

ญฺญ= ญญ
ฺ  ปฏิญญาว่า (เราเป็ น)

ประโยค ๑๒๓๘๘
อวธารณนบุพพบท มีบทอันท่านประกอบด้วย เอว ศัพท์ (เพื่อจะห้ามเนื้อความอันอื่นเสี ย)
บทหลังเป็ นประธาน มี อุ. อย่างนี้ :30
ญฺญ เป็ นกัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบท
วิ. ญฺญ= ญฺญ(ประทีป) อันโพลงทัว่ คือ
ปัญญา.
26

เป็ นกัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบท
วิ. =  รัตนะ คือพระพุทธเจ้า.
28

เป็ นกัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบท
วิ.  = ทรัพย์ คือศรัทธา.

ทิคุสมาส
กัมมธารยสมาส มีสังขยาอยูห่ น้า ชื่อว่า ทิคุสมาส
ทิคุสมาสนั้น มี ๒ อย่าง คือ :สมาหาโร ๑
อสมาหาโร ๑.
ทิคุสมาส ที่ท่านรวมนามศัพท์ มีเนื้อความเป็ นพหุวจนะ ทาให้เป็ นเอกวจนะ นสก
ลิงค์ ชื่อว่า สมาหารทิคุสมาส มี อุ. อย่างนี้ :
เป็ นสมาหารทิคุสมาส
วิ. 
= โลก ๓.

เป็ นสมาหารทิคุสมาส
วิ.  = ทิศ ๔.
ญฺ เป็ นสมาหารทิคุสมาส
วิ. ญฺ = ญฺอินทรี ย ์ ๕.
ทิคุสมาส ที่ท่านไม่ได้ทาอย่างนี้ ชื่อว่า อสมาหารทิคุสมาส มี อุ. อย่างนี้ :17
 เป็ นอสมาหารทิคุสมาส
วิ.  = บุคคลเดียว.
15

เป็ นอสมาหารทิคุสมาส
37

ประโยค ๑๒๓๘๙
วิ.
วิ.

 = ทิศ ๔ ท.
 เป็ นอสมาหารทิคุสมาส
ญฺ = ญฺกาลัง ๕ ท.

ตัปปุริสสมาส
นามศัพท์ที่มี อํ วิภตั ติเป็ นต้น ในที่สุดท่านย่อเข้าด้วยบทเบื้องปลาย ชื่อว่า 39ตัปปุ
ริสสมาส ๆ นี้ มี ๖ อย่าง คือ :


ญฺ
ฐ

ทุติยาตัปปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ : เป็ นทุติยาตัปปุริสสมาส
วิ. โ= บุรุษถึงแล้วซึ่งสุ ข.

เป็ นทุติยาตัปปุริสสมาส
วิ. = บุรุษไปแล้วสู่ บา้ น.
 เป็ นทุติยาตัปปุริสสมาส
37
วิ.
= พระจันทร์
งาม ตลอดราตรี ท้ งั สิ้ น.
ตติยาตัปปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ :27

เป็ นตติยาตัปปุริสสมาส
วิ. = รถรถเทียมแล้วด้วยม้า.
 เป็ นตติยาตัปปุริสสมาส
วิ. =  สัตว์อันลูกศรแทง
แล้ว.
35

ประโยค ๑๒๓๙๐
วิ.

วิ.
วิ.
วิ.

วิ.
วิ.
วิ.
ผูก.

วิ.
วิ.
วิ.

วิ.


เป็ นตติยาตัปปุริสสมาส
= ความทะเลาะเพราะดาบ.
จตุตถีตปั ปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ :ฐิ
เป็ นจตุตถีตปั ปุริสสมาส
ฐิ= ฐิ ผ้าเพื่อกฐิน.
16
 เป็ นจตุตถีตปั ปุริสสมาส
= ภัตรเพื่อผูม้ า.
 เป็ นจตุตถีตปั ปุริสสมาส
= ยาเพื่อคนไข้.
ปัญจมีตัปปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ :
เป็ นปัญจมีตปั ปุริสสมาส
= ภัยแต่โจร.

เป็ นปัญจมีตปั ปุริสสมาส
= ความกลัวแต่ความตาย.
31
 เป็ นปัญจมีตปั ปุริสสมาส
= สัตว์พ้นแล้วจากเครื่ อง
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ :14
 เป็ นฉัฏฐีตปั ปุริสสมาส
ญญ= บุตรของพระราชา.
 เป็ นฉัฏฐีตปั ปุริสสมาส
ญญ= ญญกองแห่งข้าวเปลือก.
 เป็ นฉัฏฐีตปั ปุริสสมาส
= กิ่งแห่งต้นไม้.
สั ตตมีตัปปุริสสมาส มี อุ. อย่างนี้ :ญญ เป็ นสัตตมีตปั ปุริสสมาส
ญญ= ญญความสาคัญในรู ป.

ประโยค ๑๒๓๙๑
 เป็ นสัตตมีตปั ปุริสสมาส
วิ. =  ทุกข์ในสงสาร.

เป็ นสัตตมีตปั ปุริสสมาส
วิ. =  ดอกไม้ในป่ า.
สมาสที่มี น อยูห่ น้า เรี ยกว่า อุภยตัปปุริสสมาส หรื อ กัมมธารยสมาส มี น
เป็ นบทหน้า ในสมาสนี้ ถ้าพยัญชนะอยูห่ ลัง น ให้เอา น เป็ น อ ถ้าสระอยูห่ ลัง น
ให้เอา น เป็ น อน เช่น :27
 เป็ นอุภยตัปปุริสสมาส หรื อกัมมธารยสมาส มี น เป็ นบทหน้า
วิ. = ชนนี้มิใช่
พราหมณ์.

เป็ นอุภยตัปปุริสสมาส หรื อกัมมธารยสมาส มี น เป็ นบทหน้า
วิ.  = ชนนี้มิใช่เป็ นคนถ่อย.

เป็ นอุภยตัปปุริสสมาส หรื อกัมมธารยสมาส มี น เป็ นบทหน้า
วิ.  = สัตว์น้ ีมิใช่มา้ .

เป็ นอุภยตัปปุริสสมาส หรื อกัมมธารยสมาส มี น เป็ นบทหน้า
วิ.  = ชนนี้มิใช่พระอริ ยเจ้า.
ตัปปุริสสมาส กับ กัมมธารยสมาส แปลกกันอย่างนี้ ตัปปุริสสมาส มีวภิ ตั ติและ
วจนะไม่เสมอกัน ส่ วนกัมมธารยสมาส มีวภิ ตั ติและวจนะเสมอกัน บทหนึ่งเป็ นประธาน บท
หนึ่งเป็ นวิเสสนะ หรื อเป็ นวิเสสนะทั้ง ๒ บท.
33

ประโยค ๑๒๓๙๒
ทวันทวสมาส
นามนามตั้งแต่ ๒ ศัพท์ข้ ึนไป ท่านย่อเข้าเป็ นบทเดียวกัน ชื่อ ทวันทวสมาส ๆ นี้ มี
๒ อย่าง คือ :สมาหาโร ๑
อสมาหาโร ๑
สมาหารทวันทวสมาส มี อุ. อย่างนี้ :13
เป็ นสมาหารทวันทวสมาส
วิ.  = สมถะด้วย วิปัสสนา
ด้วย ชื่อว่า สมถวิปัสสนา.
15
เป็ นสมาหารทวันทวสมาส
วิ.  =
สังข์ดว้ ย บัณเฑาะว์
ด้วย ชื่อว่า สังข์และบัณเฑาะว์.
เป็ นสมาหารทวันทวสมาส
วิ. ญ
= บาตรด้วย จีวรด้วย ชื่อ
ว่า บาตรและจีวร.
13

เป็ นสมาหารทวันทวสมาส
วิ. =
 ช้างด้วย ม้าด้วย รถด้วย คนเดินด้วย ชื่อว่า ช้างและม้าและรถและ
คนเดินทาง.
อสมาหารทวันทวสมาส มี อุ. อย่างนี้ :14
เป็ นอสมาหารทวันทวสมาส
วิ. =
 พระจันทร์ดว้ ย พระ
อาทิตย์ดว้ ย ชื่อว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.
31

เป็ นอสมาหารทวันทวสมาส

ประโยค ๑๒๓๙๓
วิ. =
 สมณะด้วย
พราหมณ์ดว้ ย ชื่อว่า สมณะและพราหมณ์ ท.
เป็ นอสมาหารทวันทวสมาส
วิ.  =  พระสา
รี บุตรด้วย พระโมคคัลลานะด้วย ชื่อว่า พระสารี บุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
เป็ นอสมาหารทวันทวสมาส
วิ. ญฺญฺญฺ =  ใบไม้ดว้ ย
ดอกไม้ดว้ ย ผลไม้ดว้ ย ชื่อว่า ใบไม้และดอกไม้และผลไม้ ท.
ทวันทวสมาสนี้แปลกกันกับ วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส อย่างนี้ :40
วิเสสโนภยบท เป็ นบทวิเสสนะทั้ง ๒ บท ส่ วนทวันทวสมาสเป็ นบทประธานทั้งสิ้ น.

อัพยยีภาวสมาส
สมาสที่มีอุปสัคหรื อนิบาตอยูห่ น้า ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส ๆ นี้ มี ๒ อย่าง คือ :

อุปสั คคปุพพกะ มีอุปสัคอยูข่ า้ งหน้า อุ. เช่น :16
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ.  =  ที่ใกล้เคียง แห่งเมือง ชื่อว่า ใกล้เมือง.
36
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ.  =   ความไม่มี แห่งความกระวนกระวาย
ชื่อว่า ความไม่มีความกระวนกระวาย.
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. = สิ่ งใด ย่อมเป็ นไปตาม ซึ่ง
ลมเหตุน้ นั  สิ่ งนั้นชื่อว่า ตามลม.
20
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. = สิ่ งใด ย่อมเป็ นไปทวน (ตอบ) แก่
ลม เหตุน้ นั (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า ทวนลม.
30

ประโยค ๑๒๓๙๔
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. =  (สิ่ งใด) ย่อมเป็ นไปทับ ซึ่งตน เหตุ
นั้น (สิ่ งนั้น) ชื่อว่า ทับซึ่งตน.
นิบาตปุพพกะ มีนิบาตอยูข่ า้ งหน้า อุ. เช่น :27
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ.  =  ลาดับ แห่งคนเจริ ญแล้ว ท. ชื่อว่า
ตามคนเจริ ญแล้ว.
18
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ. =   กาหนด เพียงไร แห่งชีวติ ชื่อ
ว่า เพียงไรแห่งชีวติ .
14
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ.  =  ภายนอกแห่งภูเขา.
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ. 
=   ภายนอกแห่งเมือง.
28
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ.   =   ภายในแห่งปราสาท.
13
 เป็ นอัพยยีภาวสมาส นิบาตปุพพกะ
วิ.  =  ภายหลังแห่งภัตร.
อัพยยีภาวสมาสนี้ ต่างกันกับตัปปุริสสมาส คือ ตัปปุริสสมาสมีบทหลังเป็ นประธาน
ไม่ได้นิยมลิงค์และวจนะ ส่ วนอัพยยีภาวสมาสมีบทหน้าเป็ นประธานและเป็ นอุปสัคและนิบาต
บทหลังเป็ นนสกลิงค์เอกวจนะอย่างเดียว บางสมาสมีอาการคล้ายกัมมธารยสมาส มีวเิ คราะห์
ว่า :24
=  ชนเจริ ญแล้ว ท. ใด ใด ชื่อว่า เจริ ญแล้วอย่างไร.
29

พหุพพิหิสมาส
13

:-

สมาสอีกอย่างหนึ่ง มีบทอื่นเป็ นประธาน ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส ๆ นี้ มี ๕ อย่าง คือ

ประโยค ๑๒๓๙๕
ตุลยาธิกรณพหุพพิหิ ๑
ฉัฏฐีอปุ มาพหุพพิหิ ๑
น บุพพบท พหุพพิหิ ๑
ภินนาธิกรณพหุพพิหิ ๑
สหบุพพบทพหุพพิหิ ๑

ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
มี ๖ อย่าง ตามวิภตั ติ คือ :ทุติยาพหุพพิหิ ๑
ตติยาพหุพพิหิ ๑
จตุตถีพหุพพิหิ ๑
ปัญฺจมีพหุพพิหิ ๑
ฉัฏฐีพหุพพิหิ ๑
สั ตตมีพหุพพิหิ ๑
ทุติยาพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นทุติยาวิภตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบทสมาส
อย่างนี้ :30
 เป็ นทุติยาตุลยาธิกรณพหุ พพิหิสมาส
วิ. 37  สมณะ ท. มาแล้ว สู่
อารามใด อารามนั้น ชื่อว่า มีสมณะมาแล้ว.
 เป็ นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  เครื อวัลย์ ขึ้นแล้ว สู่ ตน้ ไม้ใด
ต้นไม้น้ นั ชื่อว่า มีเครื อวัลย์ข้ ึนแล้ว.
 เป็ นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ภิกษุ ท. ถึงพร้อมแล้ว
ซึ่งอาวาสใด อาวาสนั้น ชื่อว่า มีภิกษุถึงพร้อมแล้ว.
ตติยาพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นตติยาวิภตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบทสมาส
อย่างนี้ :22
 เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

ประโยค ๑๒๓๙๖
วิ.
 อินทรี ย ์ ท. อันสมณะ
ใด ชนะแล้ว สมณะนั้น ชื่อว่า มีอินทรี ยอ์ นั ชนะแล้ว.
21
ญฺญ เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.
ญฺญํ ญฺญ บุญ อันบุรุษใด ทาแล้ว บุรุษ
นั้น ชื่อว่า มีบุญอันทาแล้ว.
20
 เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.
 ไฟ
อันพราหมณ์ใด
บูชาแล้ว พราหมณ์น้ นั ชื่อว่า มีไฟอันบูชาแล้ว.
29
 เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.
 ไฟ อันพราหมณ์ใด
บูชาแล้ว พราหมณ์น้ นั ชื่อว่า มีไฟอันบูชาแล้ว.
 เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ยาพิษ อันลูกศรใด ดื่มแล้ว ลูกศร
นั้น ชื่อว่า มียาพิษอันดื่มแล้ว.
จตุตถีพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นจตุตถีวภิ ตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบทสมาส
อย่างนี้ :21
 เป็ นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.
 ส่ วย
( อัน
ชาวเมือง ท.) ถวายแล้ว แด่พระราชาใด พระราชานั้น ชื่อว่า มีส่วยอันชาวเมือง ท. ถวาย
แล้ว.
22
 เป็ นจตุตถีตุลยาธิ กรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ทัณฑกรรม (อันอาจารย์)
ทาแล้ว แก่ศิษย์ใด ศิษย์น้ นั ชื่อว่า มีทณ
ั ฑกรรมอันอาจารย์ทาแล้ว.
34
ญ เป็ นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.
ญฺญฺ ความสังเวช เกิด
พร้อมแล้ว แก่ชนใด ชนนั้น ชื่อว่า มีความสังเวชเกิดพร้อมแล้ว.

ประโยค ๑๒๓๙๗
ปัญจมีพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นปั ญจมีวภิ ตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบท
สมาส อย่างนี้ : เป็ นปั ญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ชน ท. ออกไปแล้ว จาก
บ้านใด บ้านนั้น ชื่อว่า มีชนออกไปแล้ว.
 เป็ นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ผลไม้ ท.
หล่นแล้ว
จากต้นไม้ใด ต้นไม้น้ นั ชื่อว่า มีผลไม้หล่นแล้ว.
15
 เป็ นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ราคะ ไปปราศแล้ว จากภิกษุ
ใด ภิกษุน้ นั ชื่อว่า มีราคะไปปราศแล้ว.
ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นฉัฏฐีวภิ ตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบทสมาส
อย่างนี้ : เป็ นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  อาสวะ ท. ของภิกษุใด สิ้ น
แล้ว ภิกษุน้ นั ชื่อว่า มีอาสวะสิ้ นแล้ว.
 เป็ นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  จิตของภิกษุใด ระงับแล้ว
ภิกษุน้ นั ชื่อว่า มีจิตระงับแล้ว.
 เป็ นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  มือ ท. ของบุรุษใด ขาด
แล้ว บุรุษนั้น ชื่อว่า มีมือขาดแล้ว.
 เป็ นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. มือ ท. ของบุรุษใด ขาดแล้ว
บุรุษนั้น ชื่อว่า มีมือขาดแล้ว.
สั ตตมีพหุพพิหิสมาส เอาบทที่เป็ นสัตตมีวภิ ตั ติในวิเคราะห์ เป็ นประธานแห่งบท
สมาส อย่างนี้ :-

ประโยค ๑๒๓๙๘
 เป็ นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. ข้าวกล้า ท.
ในชนบทใด ถึงพร้อมแล้ว ชนบทนั้น ชื่อว่า มีขา้ วกล้าถึงพร้อมแล้ว.
25
 เป็ นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. แม่น้ า ท. ในชนบทใด
มาก ชนบทนั้น ชื่อว่า มีแม่น้ ามาก.
14
ฐ เป็ นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. ฐิฐิศรี ตั้งอยูแ่ ล้ว ในชนใด ชนนั้น
ชื่อว่า มีศรี ต้ งั อยูแ่ ล้ว.

ฉัฏฐี อุปมาพหุพพิหิสมาส
เป็ นฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
วิ. 
วรรณะ ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าใด เพียงดัง วรรณะ แห่งทอง พระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น ชื่อ
ว่า มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง.
18
เป็ นฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
วิ.  เสี ยง ของ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าใด เพียงดัง เสี ยง แห่งพรหม พระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น ชื่อว่า มีเสี ยง
เพียงดังเสี ยงแห่งพรหม.
33

น บุพพบท พหุพพิหิสมาส
อสโม เป็ น น บุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. 36  ผูเ้ สมอ ย่อมไม่มี แก่(พระผูม้ ีพระภาคเจ้า)
นั้น เหตุน้ นั (พระผูม้ ีพระภาคเจ้า)นั้น ชื่อว่า มีผเู ้ สมอหามิได้ หรื อไม่มีผเู ้ สมอ.
21
 เป็ น น บุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ.  บุคคลเปรี ยบ ย่อมไม่มี แก่ท่าน
เหตุน้ นั (ท่าน) ชื่อว่า มีผเู ้ ปรี ยบหามิได้.
17
 เป็ น น บุพพบท พหุพพิหิสมาส

ประโยค ๑๒๓๙๙
วิ.  บุตร ท. ของเขา ย่อมไม่มี เหตุน้ นั
(เขา) ชื่อว่า มีบุตรหามิได้ หรื อไม่มีบุตร.

ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
ในวิเคราะห์แห่งสมาสใด บททั้งหลายมีวภิ ตั ติต่างกัน ท่านเรี ยกสมาสนั้นว่า ภินนาธิก
รณพหุพพิหิสมาส มี อุ. อย่างนี้ :34
 เป็ นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ความอยู่ ของเขา สิ้ นคืนเดียว
เหตุน้ นั (เขา) ชื่อว่า มีความอยูส่ ิ้ นคืนเดียว.
 เป็ นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. ขนที่อก
ของ
พราหมณ์ใด ( มีอยู)่ พราหมณ์น้ นั ชื่อว่า มีขนที่อก.
16
 เป็ นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ดาบ (มี) ในมือ ของทหารใด
ทหารนั้น ชื่อว่า มีดาบในมือ.
28
 เป็ นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  ร่ ม (มี) ในมือ ของบุรุษ
ใด บุรุษนั้น ชื่อว่า มีร่มในมือ.
ฐ เป็ นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. ฐ ฐ  แก้ว (มี) ที่คอ
ของนาคราชใด นาคราชนั้น ชื่อว่า มีแก้วที่คอ.
 เป็ นภินนาธิ กรณพหุพพิหิสมาส
วิ.  อาวุธ ท. (มี) ในมือ ท.
ของทหาร ท. เหล่าใด ทหาร ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีอาวุธในมือ.

ประโยค ๑๒๓๑๐๐
สหบุพพบทพหุพพิหิสมาส
 เป็ นสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ.  ชนใด ย่อมเป็ นไป กับ
ด้วยบุตร เหตุน้ นั (โส ชโน ชนนั้น) ชื่อว่า เป็ นไปกับด้วยบุตร (คือ) บิดา.
28
 เป็ นสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ.  บริ ษทั ใด ย่อมเป็ นไป กับ ด้วย
พระราชา เหตุน้ นั (สา ปริสา บริ ษทั นั้น) ชื่อว่า เป็ นไปกับด้วยพระราชา.
31
 เป็ นสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ.  จิตใด ย่อมเป็ นไป กับ
ด้วยความตระหนี่ เหตุน้ นั (ตํ  จิตนั้น) ชื่อว่า เป็ นไปกับด้วยความตระหนี่.
27

พหุพพิหิสมาส มีสมาสอื่นเป็ นท้ อง มี อุ. อย่างนี้ :23
 เป็ นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มี กัมมธารยะ
อวธารณปุพพบท และกัมมธารยะ วิเสสนบุพพบท เป็ นท้อง.
วิ. กัม. อว. 36 = จักรคือธรรม.
กัม. วิ.
= ปวร ธรรมจักรบวร.
ต. พหุพ. 
ธรรมจักรบวร อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าใด ให้เป็ นไปแล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น ชื่อว่า มี
ธรรมจักรบวรอันให้เป็ นไปแล้ว.
 เป็ นฉัฏฐีภินนาธิ กรณพหุพพิหิสมาส มีอสมา
หาร ทวันทวสมาส และ ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็ นท้อง.
วิ. อ. ทวทว.

ของหอมและ
ระเบียบ.
ฉัฏฐี. ตุล. พหุพ.  ของ
หอมและระเบียบ ท. เหล่านั้น เป็ นต้น ของวัตถุ ท. เหล่าใด วัตถุ ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มี
ของหอมและระเบียบเป็ นต้น.
วิ. ฉัฏฐี. ภิน. พหุพ.


ประโยค ๑๒๓๑๐๑
(วัตถุ ท.) มีของหอมและระเบียบเป็ นต้น (มี) ในมือ ท. ของมนุษย์ ท. เหล่า
ใด มนุษย์ ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีวตั ถุมีของหอมและระเบียบเป็ นต้นในมือ.
พหุพพิหิสมาสทั้งสิ้ น มีวธิ ีแจกด้วยวิภตั ตินาม ตามลิงค์และการันต์ของตน.
----- จบสมาส -----

ประโยค ๑๒๓๑๐๒
ตัทธิต
ปัจจัยหมู่หนึ่ง เป็ นประโยชน์เกื้อกูลแก่เนื้อความย่อ สาหรับใช้แทนศัพท์ยอ่ คาพูดให้
สั้นลง เรี ยกว่า 38ตัทธิต ๆ นั้น 11โดยสังเขป แบ่งเป็ น ๓ อย่าง คือ :17

สามญญ


34

สามัญญตัทธิต แบ่ งออกเป็ น ๑๓ อย่าง คือ :




ฐ

ฐ






โคตตตัทธิต
29

ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยย ณิ ณิก ณว

เณร.
เมื่อลงปัจจัยที่มี ณ ถ้าสระอยูห่ น้าศัพท์เป็ นรัสสะล้วน ๆ ไม่มีพยัญชนะสังโยคอยู่
เบื้องหลังต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็ น อา วิการ อิ เป็ น เอ, อุ เป็ น โอ เว้นไว้แต่
39

ประโยค ๑๒๓๑๐๓
สระที่อยูห่ น้าศัพท์เป็ นรัสสะ มีพยัญชนะสังโยคอยูเ่ บื้องหลังหรื อเป็ นทีฆะไม่ตอ้ งพฤทธิ์ และ
พยัญชนะ คือ ณ นั้น ต้องลบเสี ยคงไว้แต่สระที่ ณ อาศัยและพยัญชนะอื่น ๆ.
ศัพท์ที่ลง ณ ปัจจัย อย่างนี้ :ฐลง ณ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. ฐ ฐ. เหล่ากอ แห่งวสิ ฏฐะ ชื่อว่า วาสิ ฏฐะ.
ลง ณ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งโคตมะ ชื่อว่า โคตมะ.
ลง ณ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งวสุ เทวะ ชื่อว่า วาสุ เทวะ.
ศัพท์ที่ลง ณายน ปัจจัย อย่างนี้ :ลง ณายน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งกัจจะ ชื่อว่า กัจจายนะ.
ลง ณายน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งวัจฉะ ชื่อว่า วัจฉายนะ.
ลง ณายน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งนางโมคคัลลี ชื่อว่า
โมคคัลลายนะ.
ศัพท์ที่ลง ณาน ปัจจัย อย่างนี้ :ลง ณาน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งกัจจะ ชื่อว่า กัจจานะ.
ลง ณาน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งวัจฉะ ชื่อว่า วัจฉานะ.
ลง ณาน ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งนางโมคคัลลี ชื่อว่า
โมคคัลลานะ.
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :34
ลง เณยย ปัจจัย ในโคตตตัทธิต

ประโยค ๑๒๓๑๐๔
วิ.

. เหล่ากอ แห่งพี่นอ้ งหญิง ชื่อว่า ภาคิเนย

ยะ.
วิ.
วิ.

วิ.
วิ.
วิ.

วิ.
สากยปุตติกะ.
วิ.
นาฏปุตติกะ.

ลง เณยย ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งนางวินตา ชื่อว่า เวนเตยยะ.
ลง เณยย ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งนางโรหิณี ชื่อว่า โรหิเณยยะ.
ศัพท์ที่ลง ณิ ปัจจัย อย่างนี้ :ลง ณิ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งทักขะ ชื่อว่า ทักขิ.
ลง ณิ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งวสวะ ชื่อว่า วาสวิ.
ลง ณิ ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งวรุ ณะ ชื่อว่า วารุ ณิ.
ศัพท์ที่ลง ณิก ปัจจัย อย่างนี้ :35
ลง ณิ ก ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งบุตรแห่งสักยะ ชื่อว่า
ลง ณิ ก ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งบุตรแห่งชนรา ชื่อว่า

ลง ณิ ก ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งบุตรแห่งชินทัตตะ ชื่อ
ว่า เชนทัตติกะ.
ศัพท์ที่ลง ณว ปัจจัย อย่างนี้ :ลง ณว ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
วิ. . เหล่ากอ แห่งอุปกุ ชื่อว่า โอปกวะ.
ลง ณว ปัจจัย ในโคตตตัทธิต

ประโยค ๑๒๓๑๐๕
วิ.
วิ.

วิ.
วิ.

. เหล่ากอ แห่งมนุ ชื่อว่า มานวะ.
ลง ณว ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งภัคคุ ชื่อว่า ภัคควะ.
ศัพท์ที่ลง เณร ปัจจัย อย่างนี้ :ลง เณร ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งแม่มา้ ย ชื่อว่า เวธเวโร.
ลง เณร ปัจจัย ในโคตตตัทธิต
. เหล่ากอ แห่งสมณะ ชื่อว่า สามเณระ.

ตรตยาทิตัทธิต
ในตรตยาทิตทั ธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ณิก.
ศัพท์ที่ลง ณิก ปัจจัย อย่างนี้ :12
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ.  ชนใด. ย่อมข้าม ด้วยเรื อ เหตุน้ นั
ชนนั้น ชื่อว่า นาวิกะ (ผูข้ า้ มด้วยเรื อ).
20
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. ฐํ . โภชนะ ระคนพร้อมแล้ว ด้วยเมล็ดงา ท.
ชื่อว่า เตลิกะ (ระคนแล้วด้วยงา).
26
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. . ชนใด ย่อมเที่ยวไป ด้วยเกวียน เหตุน้ นั ชน
นั้น ชื่อว่า สากฏิกะ (ผูเ้ ที่ยวไปด้วยเกวียน).
15
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว ในเมืองราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคหิ
กะ (ผูเ้ กิดแล้วในเมืองราชคฤห์).
. อีกอย่างหนึ่ง (ชนใด) ย่อมอยู่ ในเมืองราชคฤห์น้ นั
(ชนนั้น) ชื่อว่า ราชคหิกะ (ผูอ้ ยูใ่ นเมืองราชคฤห์).
17
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
13

ประโยค ๑๒๓๑๐๖
วิ. . กรรม อันชนทาแล้ว ด้วยกาย ชื่อว่า กายิกะ
(อันชนทาแล้วด้วยกาย).
. อีกอย่างหนึ่ง ( กรรมใด) ย่อม
เป็ นไป ในกายนั้น เหตุน้ นั ( กรรมนั้น) ชื่อว่า กายิกะ (เป็ นไปในกาย).
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. . 36(ชน) ประกอบแล้ว ในประตู ชื่อว่า โทวาริ
กะ (ผูป้ ระกอบในประตู).
23
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. . (ชนใด) ฆ่า ซึ่งนก ท. เป็ นอยู่ (เลี้ยง
ชีวติ ) เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อว่า สากุณิกะ (ผูฆ้ ่าซึ่งนกเป็ นอยู)่ .
25
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. ของใด. เป็ นของมีอยู่ แห่งสงฆ์
(  ของนั้น) ชื่อว่า สังฆิกะ (ของมีอยูแ่ ห่งสงฆ์).
 ลง ณิ ก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต
วิ. . (ชนใด) ย่อมเล่น ด้วยสะกา เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า อักขิกะ (ผูเ้ ล่นด้วยสะกา).

ราคาทิตัทธิต
ในราคาทิตทั ธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ณ.
ศัพท์ที่ลง ณ ปัจจัย อย่างนี้ :33
 ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทั ธิต
วิ. . ผ้า (อันบุคคล) ย้อมแล้ว ด้วยรสฝาด ชื่อ
ว่า กาสาวะ (ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยรสฝาด).
 ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทั ธิต
วิ. . เนื้อ นี้ ของกระบือ ชื่อว่า มาหิสะ (ของ
กระบือ).
31
 ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทั ธิต
14

ประโยค ๑๒๓๑๐๗
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว ในแว่นแคว้นมคธ ชื่อว่า มาคธะ
(ผูเ้ กิดแล้วในแว่นแคว้นมคธ).
. อีกอย่างหนึ่ง (ชนใด) ย่อมอยู่ ในแว่นแคว้น
มคธนั้น เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อว่า มาคธะ (ผูอ้ ยูใ่ นแว่นแคว้นมคธ).
. อีกอย่างหนึ่ง (ชน) เป็ นอิสระ ในแว่นแคว้น
นั้น ชื่อว่า มาคธะ (เป็ นอิสระในแว่นแคว้นมคธ).
 ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทั ธิต
วิ. . เดือน ประกอบ ด้วยฤกษ์กตั ติกา ชื่อ
ว่า กัตติกา (เดือนประกอบด้วยฤกษ์กตั ติกา).
30
 ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทั ธิต
วิ. . (ชนใด) ย่อมเรี ยน ซึ่งพยากรณ์ เหตุ
นั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า เวยยากรณะ (ผูเ้ รี ยนซึ่งพยากรณ์).
26

ชาตาทิตัทธิต
ในชาตาทิตทั ธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย.
ศัพท์ที่ลง อิม ปัจจัย อย่างนี้ :20
ลง อิมปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
. (ชน) เกิดแล้ว ในก่อน ชื่อว่า ปุริมะ (เกิดแล้วใน
30

วิ.
ก่อน).

ลง อิมปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว ในท่ามกลาง
(เกิดแล้วในท่ามกลาง).
11
ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว ในภายหลัง
(เกิดแล้วในภายหลัง).
29
ลง อิมปั จจัย ในชาตาทิตทั ธิต

ชื่อว่า มัชฌิมะ

ชื่อว่า ปัจฉิมะ

ประโยค ๑๒๓๑๐๘
วิ. . บุตร ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีบุตร.
ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) ประกอบแล้ว ในที่สุด ชื่อว่า อันติมะ
(ประกอบแล้วในที่สุด).
ศัพท์ที่ลง อิย ปัจจัย อย่างนี้ :ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว โดยชาติ แห่งมนุษย์ ชื่อ
ว่า มนุสสชาติยะ (เกิดแล้วโดยชาติแห่งมนุษย์).
ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (สัตว์) เกิดแล้ว โดยชาติ แห่งม้า ชื่อว่า
อัสสชาติยะ (เกิดแล้วโดยชาติแห่งม้า).
30
ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) เกิดแล้ว โดยชาติ แห่ง
บัณฑิต ชื่อว่า ปัณฑิตชาติยะ (เกิดแล้วโดยชาติแห่งบัณฑิต).
.
อีกอย่างหนึ่ง ชาติแห่งบัณฑิต ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั ชนนั้น ชื่อว่า มีชาติแห่งบัณฑิต.
ศัพท์ที่ลง กิย ปัจจัย อย่างนี้ :ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทิตทั ธิต
วิ. . (ชน) ประกอบ ในความมืด ชื่อว่า ผูป้ ระกอบ
ในความมืด.

ประโยค ๑๒๓๑๐๙
สมุหตัทธิต
27
ในสมุหตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ 
ศัพท์ที่ลง กณ ปัจจัย อย่างนี้ :27
 ลง  ปั จจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งมนุษย์ ท.
(ประชุมแห่งมนุษย์ หรื อหมู่แห่งมนุษย์).
 ลง  ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งนกยูง ท.
(ประชุมแห่งนกยูง หรื อฝูงแห่งนกยูง).
 ลง  ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งนกพิราบ ท.
(ประชุมแห่งนกพิราบ หรื อฝูงแห่งนกพิราบ).
ศัพท์ที่ลง ณ ปัจจัย อย่างนี้ :21
 ลง  ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งมนุษย์ ท.
(ประชุมแห่งมนุษย์ หรื อหมู่แห่งมนุษย์).
17
 ลง  ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งนกยูง ท. ชื่อว่า
แห่งนกยูง หรื อฝูงนกยูง).
 ลง  ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งนกพิราบ ท.
(ประชุมแห่งนกพิราบ หรื อฝูงแห่งนกพิราบ).
ศัพท์ที่ลง ตา ปัจจัย อย่างนี้ :32
คามตา ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งชาวบ้าน ท.
(ประชุมแห่งชาวบ้าน).
26
ชนตา ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธิต

ชื่อว่า มานุสกะ

ชื่อว่า

มายุรกะ

ชื่อว่า กาโปตกะ

ชื่อว่า

มานุสะ

มายุระ (ประชุม

ชื่อว่า กาโปตะ

ชื่อว่า

คามตา

ประโยค ๑๒๓๑๑๐
วิ.

35

. ประชุม แห่งชน ท. ชื่อว่า ชนตา (ประชุมแห่ง

ชน).
สหายตา ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. . ประชุม แห่งสหาย ท. ชื่อว่า
(ประชุมแห่งสหาย).

สหายตา

ฐานตัทธิต

วิ.

ในฐานตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คือ 
ศัพท์ที่ลง อีย และ ปัจจัย อย่างนี้ : ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
ฐ. ที่ต้ งั แห่งความเมา ชื่อว่า มทนียะ (ที่ต้ งั แห่งความ

วิ.

 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
ฐ. ที่ต้ งั แห่งความผูก ชื่อว่า พันธนียะ (ที่ต้ งั แห่งความ

วิ.

 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
ฐ. ที่ต้ งั แห่งความแก้ ชื่อว่า โมจนียะ (ที่ต้ งั แห่งความ

เมา).

ผูก).

แก้).
 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ. . (ชนใด) ย่อมควร ซึ่งความเห็น เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า ทัสสนียะ (ผูค้ วรซึ่งความเห็น หรื อน่าดู).
19
 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ.   . (ชนใด) ย่อมควร ซึ่งบูชา เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า ปูชนียะ (ผูค้ วรซึ่งบูชา).
 ลง เอยย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ.   . (ชนใด) ย่อมควร ซึ่งบูชา เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า ปูชเนยยะ (ผูค้ วรซึ่งบูชา).
33

ประโยค ๑๒๓๑๑๑
 ลง เอยย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ.  . (ชนใด) ย่อมควร ซึ่งทักขิณา เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า ทักขิเณยยะ (ผูค้ วรซึ่งทักขิณา).
 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ. . เกื้อกูล แก่อุปาทาน ท. ชื่อว่า อุปาทานียะ
(เกื้อกูลแก่อุปาทาน).
 ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
วิ.  . (โภชนะ) มีในท้อง ชื่อว่า อุทรี ยะ (โภชนะมีใน
ท้อง).

พหุลตัทธิต
ในพหุลตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ อาลุ.
ลง อาลุ ปั จจัย ในพหุลตัทธิต
วิ.  . 36 อภิชฌา เป็ นปรกติ ของชนนั้น (ชน
นั้น) ชื่อว่า มีอภิชฌาเป็ นปรกติ.
 . อีกอย่างหนึ่ง อภิชฌา ของชนนั้น
มาก (ชนนั้น) ชื่อว่า มีอภิชฌามาก.
15
ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
วิ.  . หนาว เป็ นปรกติ ของประเทศนั้น (ประเทศนั้น)
ชื่อว่า หนาวเป็ นปรกติ.
 . อีกอย่างหนึ่ง หนาว ในประเทศนั้น มาก
(ประเทศนั้น) ชื่อว่า มีหนาวมาก.
22
ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
วิ.  . ความเอ็นดู เป็ นปรกติ ของชนนั้น (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า มีความเอ็นดูเป็ นปรกติ.
. อีกอย่างหนึ่ง ความเอ็นดู ของชนนั้น
มาก (ชนนั้น) ชื่อว่า มีความเอ็นดูมาก.
15

ประโยค ๑๒๓๑๑๒
เสฏฐตัทธิต
ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือฐ
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :ปาปตโร ลง ตร ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นปาป.
 ชนนี้ เป็ นปาป โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปาปตระ (เป็ นบาปกว่า).
 ลง ตร ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. . ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง เป็ นบัณฑิต.
 ชนนี้ เป็ นบัณฑิต โดยวิเศษ แห่งชน ท.
เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า บัณฑิตตระ (เป็ นบัณฑิตกว่า).
หีนตโร ลง ตร ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นเลว.
 ชนนี้ เป็ นเลว โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า หีนตระ (เป็ นคนเลวกว่า).
ปณีตตโร ลง ตร ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นคนประณี ต.
 ชนนี้ เป็ นคนประณี ต โดยวิเศษ แห่งชน ท.
เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปณี ตตระ (เป็ นคนประณี ตกว่า).
32

ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :ปาปตโม ลง ตม ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นปาป.
 ชนนี้ เป็ นปาป โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปาปตมะ (เป็ นบาปที่สุด).
 ลง ตม ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต

ประโยค ๑๒๓๑๑๓
วิ. . ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง เป็ นบัณฑิต.
 ชนนี้ เป็ นบัณฑิต โดยวิเศษ แห่งชน ท.
เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า บัณฑิตตมะ (เป็ นบัณฑิตที่สุด).
หีนตโม ลง ตม ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นคนเลว.
 ชนนี้ เป็ นคนเลว โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า หีนตมะ (เป็ นคนเลวที่สุด).
ปณีตตโม ลง ตม ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นคนประณี ต.
 ชนนี้ เป็ นคนประณี ต โดยวิเศษ แห่งชน ท.
เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปณี ตตมะ (เป็ นคนประณี ตที่สุด).
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :ลงปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นปาป.
 ชนนี้ เป็ นปาป โดยวิเศษ แห่งชน ท.
เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปาปิ ยิสสกะ (เป็ นบาปกว่า).
ศัพท์ที่ลง อิย ปัจจัย อย่างนี้ :ปาปิ โย ลง อิย ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นปาป.
 ชนนี้ เป็ นปาป โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปาปิ ยะ (เป็ นบาปกว่า).
กนิโย ลง อิย ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
น้อย.
 ชนนี้ น้อย โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้ เหตุน้ นั
(ชนนี้) ชื่อว่า กนิยะ (น้อยกว่า).
เสยโย ลง อิย ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต

ประโยค ๑๒๓๑๑๔
วิ. ฐ.
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
ประเสริ ฐ.
 ฐชนนี้ ประเสริ ฐ โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า เสยยะ (ประเสริ ฐกว่า).
 ลง อิย ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. . ชน ท. เหล่านี้ ทั้งปวง เจริ ญ. 
ชนนี้ เจริ ญ โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อ
ว่า เชยยะ (เจริ ญกว่า).
ศัพท์ที่ลง ฐ ปัจจัย อย่างนี้ :ฐ ลง ฐ ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
เป็ นปาป.
 ฐชนนี้ เป็ นปาป โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า ปาปิ ฏฐะ (เป็ นบาปที่สุด).
ฐ ลง ฐ ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. .
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
น้อย.
 ฐชนนี้ น้อย โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า กนิฏฐะ (น้อยที่สุด).
ฐ ลง ฐ ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. ฐ.
ชน ท. เหล่านี้
ทั้งปวง
ประเสริ ฐ.
 ฐฐชนนี้ ประเสริ ฐ โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้
เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อว่า เสฏฐะ (ประเสริ ฐที่สุด).
ฐ ลง ฐ ปัจจัย ในเสฏฐตัทธิต
วิ. . ชน ท. เหล่านี้ ทั้งปวง เจริ ญ. 
ฐชนนี้ เจริ ญ โดยวิเศษ แห่งชน ท. เหล่านี้ เหตุน้ นั (ชนนี้) ชื่อ
ว่า เชฏฐะ (เจริ ญที่สุด).

ประโยค ๑๒๓๑๑๕
ตทัสสั ตถิตัทธิต
มีปัจจัย ๙ ตัว คือ .
ศัพท์ที่ลง วี ปัจจัย อย่างนี้ :14
เมธาวี ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . เมธา (ปัญญา) ของชนนั้น มีอยู่ เหตุ
นั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า มีเมธา.
32
มายาวี ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . มายา ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า มีมายา.
ศัพท์ที่ลง ส ปัจจัย อย่างนี้ :33
สุ เมธโส ลง ส ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . เมธาดี ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั
(ชนนั้น) ชื่อว่า มีเมธาดี.
ศัพท์ที่ลง สี ปัจจัย อย่างนี้ :31
ตปสี ลง สี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ตปะ (ความเพียรอันเผาบาป) ของชนนั้น มี
อยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อว่า มีตปะ.
วิ. . เดช ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า มีเดช.
ศัพท์ที่ลง อิก ปัจจัย อย่างนี้ : ลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ไม้เท้า ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า มีไม้เท้า.
33

ในตทัสสัตถิตทั ธิต

37

 ลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ความต้องการ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั
(ชนนั้น) ชื่อว่า มีความต้องการ.

ประโยค ๑๒๓๑๑๖
ศัพท์ที่ลง อี ปัจจัย อย่างนี้ : ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ไม้เท้า ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีไม้เท้า.
 ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . สุ ข ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อว่า มี
สุ ข.
 ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . โภคะ (สมบัติ) ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั
(ชนนั้น) ชื่อว่า มีโภคะ.
ศัพท์ที่ลง ร ปัจจัย อย่างนี้ :37
 ลง ร ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . น้ าผึ้ง ของขนมนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ขนม
นั้น) ชื่อว่า มีน้ าผึ้ง (มีรสหวาน).
 ลง ร ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ปาก ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า มีปาก (คนปากกล้า).
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :34
 ลง วนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . คุณ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า มีคุณ.
 ลง วนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ทรัพย์ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า มีทรัพย์.

11

ญฺญ ลง วนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต

ประโยค ๑๒๓๑๑๗
วิ. ญฺญญฺญ. ปัญญา ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า มีปัญญา.
24
ญญ
ฺ  ลง วนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. ญญ
ฺ ญญ
ฺ . บุญ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีบุญ.
ศัพท์ที่ลง มนตุ ปัจจัย อย่างนี้ : ลง มนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . อายุ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีอายุ.
 ลง มนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . สติ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น) ชื่อว่า มี
สติ.
29
 ลง มนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . จักษุ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีจกั ษุ.
 ลง มนตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ความโพลง ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชน
นั้น) ชื่อว่า มีความโพลง.
( ชนมีบุตร  ชนมีบาป ลง  ปัจจัย)
ศัพท์ที่ลง ณ ปัจจัย อย่างนี้ : ลง ณ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ศรัทธา ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั (ชนนั้น)
ชื่อว่า มีศรัทธา.
 ลง ณ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต
วิ. . ความตระหนี่ ของชนนั้น มีอยู่ เหตุน้ นั
(ชนนั้น) ชื่อว่า มีความตระหนี่.

ประโยค ๑๒๓๑๑๘
ปกติตัทธิต
ในปกติตทั ธิต มี ปัจจัย ๑ ตัว คือ มย.
24
 ลง มย ปัจจัย ในปกติตทั ธิต
วิ. . (ภาชภาชนะ) อันบุคคล ทาแล้ว ด้วย
ทอง ชื่อว่า โสวัณณมยะ (อันบุคคลทาแล้วด้วยทอง).
. อีกอย่างหนึ่ง (ภาชนะ) เป็ นวิการ
แห่งทอง ชื่อว่า โสวัณณมยะ (เป็ นวิการแห่งทอง).
 ลง มย ปัจจัย ในปกติตทั ธิต
วิ. . (ภาชภาชนะ) อันบุคคล ทาแล้ว ด้วย
ดิน ชื่อว่า มัตติกามยะ (อันบุคคลทาแล้วด้วยดิน).
. อีกอย่างหนึ่ง (ภาชนะ) เป็ นวิการแห่ง
ดิน ชื่อว่า มัตติกามยะ (เป็ นวิการแห่งดิน).
29
 ลง มย ปัจจัย ในปกติตทั ธิต
วิ. . (ภาชภาชนะ) อันบุคคล ทาแล้ว ด้วยเหล็ก
ชื่อว่า อโยมยะ (อันบุคคลทาแล้วด้วยเหล็ก).
. อีกอย่างหนึ่ง (ภาชนะ) เป็ นวิการแห่งเหล็ก
ชื่อว่า อโยมยะ (เป็ นวิการแห่งเหล็ก).
16

สั งขยาตัทธิต
ในสังขยาตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ก.
 ลง ก ปัจจัย ในสังขยาตัทธิต
วิ. . ปริ มาณ ท. (เครื่ องกาหนดนับ) ของ
วัตถุน้ นั ๒ เหตุน้ นั (วัตถุน้ นั ) ชื่อว่า มีปริ มาณ ๒.
15
 ลง ก ปัจจัย ในสังขยาตัทธิต
วิ. . ปริ มาณ ท. ของวัตถุน้ นั ๓ เหตุน้ นั
(วัตถุน้ นั ) ชื่อว่า มีปริ มาณ ๓.
15

ประโยค ๑๒๓๑๑๙
ปูรณตัทธิต

วิ.

ปูรณตัทธิต 35 มีปัจจัย ๕ ตัว คือ  .
ศัพท์ที่ลง ติย ปัจจัย อย่างนี้ :ทุติโย ลง ติย ปัจจัย ในปูรณตัทธิ ต
. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๒ ชื่อว่า ที่ ๒.
ตติโย ลง ติย ปัจจัย ในปูรณตัทธิ ต
. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๓ ชื่อว่า ที่ ๓.
ศัพท์ที่ลง ถ ปัจจัย อย่างนี้ : ลง ถ ปัจจัย ในปูรณตัทธิ ต
. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๔ ชื่อว่า ที่ ๔.
ศัพท์ที่ลง ฐ ปัจจัย อย่างนี้ :28
ฐ ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
ฐ. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๖ ชื่อว่า ที่ ๖.
ศัพท์ที่ลง ม ปัจจัย อย่างนี้ :ญฺ ลง ม ปัจจัย ในปูรณตัทธิ ต
ญฺญฺ. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๕ ชื่อว่า ที่

วิ.

 ลง ม ปัจจัย ในปูรณตัทธิ ต
. (ชน) เป็ นที่เต็ม แห่งชน ท. ๗ ชื่อว่า ที่

15

วิ.
วิ.

วิ.

วิ.

๕.

๗.
ศัพท์ที่ลง อี ปัจจัย อย่างนี้ :เอกาทสี ลง อี ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
วิ. . ( หญิง) เป็ นที่เต็ม แห่งหญิงสาว ท.
๑๑ ชื่อว่า ที่ ๑๑.
สี ลง อี ปัจจัย ในปูรณตัทธิต

ประโยค ๑๒๓๑๒๐
วิ. . ( หญิง) เป็ นที่เต็ม แห่งหญิงสาว ท.
๑๑ ชื่อว่า ที่ ๑๑.
ในอิตถีลิงค์ ลง อี ปัจจัย ตั้งแต่ เอกาทส ถึง อฏฐ
หรื อลง ติย ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
วิ. =. ที่ ๒ ด้วยทั้งกึ่ง ชื่อว่า ทิวฑ
ั ฒะ
หรื อ ทิยฑ
ั ฒะ (ที่สองด้วยทั้งกึ่ง หมายถึง หนึ่งกับครึ่ ง).
หรื อ 37 ลงติย ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
วิ. =. ที่ ๓ ด้วยทั้งกึ่ง ชื่อว่า อัฑฒติ
ยะ หรื อ อัฑฒเตยยะ (ที่สามด้วยทั้งกึ่ง หมายถึง สองกับครึ่ ง).
ลงถ ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
วิ. =. ที่ ๔ ด้วยทั้งกึ่ง ชื่อว่า อัฑฒุฑฒะ (ที่ ๔
ด้วยทั้งกึ่ง หมายถึง สามกับครึ่ ง).
ญฺลงม ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
วิ. ญฺ=ญฺ. ที่ ๕ ด้วยทั้งกึ่ง ชื่อว่า อัฑฒปัญจมะ
หรื อ ทิยฑ
ั ฒะ (ที่สองด้วยทั้งกึ่ง หมายถึง หนึ่งกับครึ่ ง).

วิภาคตัทธิต
ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คือ ธา โส.
ศัพท์ที่ลง ธา ปัจจัย อย่างนี้ :เอกธา ลง ธา ปัจจัย ในวิภาคตัทธิต
. โดยส่ วนเดียว ชื่อว่า เอกธา.
 ลง ธา ปัจจัย ในวิภาคตัทธิต
. โดยส่ วน ท. ๒ ชื่อว่า ทวธิ า.
ศัพท์ที่ลง โส ปัจจัย อย่างนี้ :16
ปทโส ลง โส ปัจจัย ในวิภาคตัทธิต
. โดยความจาแนก โดยบท ชื่อว่า .
 ลง โส ปัจจัย ในวิภาคตัทธิต
. โดยความจาแนก โดยสู ตร ชื่อว่า .
16

วิ.
วิ.

วิ.
วิ.

ประโยค ๑๒๓๑๒๑
ภาวตัทธิต
12

วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.

วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
ชะ.

มีปัจจัย ๖ ตัว คือ .
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ : ลง  ปั จจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งพระจันทร์ ชื่อว่า จันทัตตะ.
28
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งมนุษย์ ชื่อว่า มนุษย์สัตตะ.
22
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งคนมีไม้เท้า ชื่อว่า ทัณฑิตตะ.
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งคนหุง ชื่อว่า ปาจกัตตะ.
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งของเขียว ชื่อว่า นีลตั ตะ.
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :15
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งบัณฑิต ชื่อว่า ปัณฑิจจะ.
13
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งคนฉลาด ชื่อว่า โกสัลละ.
17
ญฺญ ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
ญฺญ. ความเป็ น แห่งสมณะ ชื่อว่า สามัญญะ.
21
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งเพื่อน (คนมีใจดี) ชื่อว่า โสหัช

ในภาวตัทธิต

 ลง  ปั จจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งบุรุษ ชื่อว่า โปริ สสะ.
 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
27

วิ.

40

ประโยค ๑๒๓๑๒๒
วิ. .
ว่า เนปักกะ.

ความเป็ น แห่งคนมีปัญญา (รักษาไว้ซ่ ึงตน) ชื่อ

วิ.

 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งอุปมา ชื่อว่า โอปัมมะ.
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ : ลง น ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งปุถุชน ชื่อว่า ปุถุชชนัตตนะ.
 ลง น ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งคนมีเวทนา ชื่อว่า เวทนัตต

วิ.

ศัพท์ที่ลง
 ลง
19

ลง
.

วิ.

วิ.

นะ.

มุทุตา.

 ปัจจัย อย่างนี้ : ปัจจัย ในภาวตัทธิต
ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต
ความเป็ น แห่งความอ่อน (คนใจอ่อน)

 ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต
.
ความเป็ น แห่งคนมีความหลับเป็ น
ชื่อว่า นิททารามตา.

ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งสหาย ชื่อว่า สหายตา.
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ : ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งของเสมอปราศ (ไม่เสมอ) ชื่อว่า


วิ.
ที่มายินดี
วิ.

วิ.
เวสมะ.
วิ.

ชื่อว่า

 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งของสะอาด ชื่อว่า โสจะ.

ประโยค ๑๒๓๑๒๓
วิ.

วิ.

 ลง  ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งความอ่อน ชื่อว่า มัททวะ.
ศัพท์ที่ลง  ปัจจัย อย่างนี้ :24

ลง ก ปัจจัย ในภาวตัทธิต
. ความเป็ น แห่งของอันบุคคลพึงยินดี ชื่อ

ว่า
รามณี ยกะ.
ญฺญ ลง ก ปัจจัย ในภาวตัทธิต
ญฺญ. ความเป็ น แห่งของที่เป็ นที่ฟูใจ


วิ.
ว่า
มานุญญกะ.

ในสัททนีติ ลง  ปัจจัย

เช่น :- วีริยํ ความเป็ นผูก้ ล้า (ความเพียร).
 ความเป็ นผูเ้ กียจคร้าน.
 ความเป็ นของสะอาด.
 ความเป็ นทาส.

อัพยยตัทธิต
ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คือ ถา ถํ,
ยถา ลง ถา ปัจจัย ในอัพยยตัทธิต
โย ปกาโร = ยถา ประการใด.
ตถา ลง ถา ปัจจัย ในอัพยยตัทธิต
โส ปกาโร = ตถา ประการนั้น.
ยถา ลง ถ ปัจจัย ในอัพยยตัทธิต
โก ปกาโร = กถํ ประการไร.
กถํ ลง ถ ปัจจัย ในอัพยยตัทธิต
อยํ ปกาโร = ยถา ประการนี้ เป็ นต้น.
------ จบตัทธิต -----16

วิ.
วิ.
วิ.
วิ.

ชื่อ

ประโยค ๑๒๓๑๒๔
ความหมายของเลขย่อโดยสังเขป
เพื่อบ่งบอก การออกข้อสอบของปี นั้น ๆ
หน้า
ความหมาย
หน้า
1 38 = 2538. 41= 2541. 24 = 2524
30
2 25 = 2525,2522. 35=2535,2533.
31
30=2530,2511,2523,2527.
33
3 36=2536,2512,2519,2523,2524,2525,2526,2527,2530 35
39=2539,2517,2535,2539,2540. 40=2540.
36
4 16=2516. 25=2525, 2523.
37
5 24=2524, 2513,2524,2534. 29=2529.
38
25= 2525,2515,2518,2525,2542.
41
33=2533. 30=2530,2518. 29= 2529. 26=2526,2517.
42
37=2537,2533.
43
6 33=2533. 20=2520. 34=2534. 30=2530.
44
7 22=2522. 17=2517. 27=2527,2511,2521.
45
28=2528,2521. 23=2523,2512.
46
8 23=2523.42= 2542. 12=2512. 30=2530. 26=2526,
48
2542. 17=2517,2515.
9 29=2529. 22=2522.
49
10 18=2518. 31=2531,2514,2516,
2521,2525,25257,2541.
50
11 41=2541. 30=2530,2519,2518.
51
12 40=2540. 40=2540.
13 30=2530. 31=2531. 37=2537.
14 35=2535. 31=2531. 20=2520. 27=2527. 40=2540.
52
28=2528. 27=2527. 35=2535.
53
37=2537. 20=2520. 40=2540,2526.
15 41=2541. 20=2520. 20=2520. 35=2535. 21=2521.
54
16 35=2535. 38=2538. 35=2535. 40=2540,2539.
31=2531,2539. 39=2539.
55
23 13=2513.
24 20=2520. 36=2536,2518.
56
25 13=2513. 26=2526.
26 21=2521. 16=2516.
57
27 16=2516. 27=2527,2516. 31=2531.
59
28 15=2515. 37=2537. 34=2534. 32=2532. 26=2526.
60

ความหมาย
25=2525. 40=2540. 30=2530. 29=2529.
14=2514. 15=2515.
12=2512,2542. 37=2537.
29=2529,2522,2525. 33=2533.
12=2512.
17=2517.
22=2522.
19=2519. 33=2533. 38=2538. 30=2530.
38=2538. 27=2527. 28=2528. 27=2527.
30=2530. 27=2527. 27=2527. 30=2530. 19=2519.
28=2528.
38=2538. 17=2517. 23=2523.
26=2526. 17=2517.
32=2532,2577. 38=2538. 34=2534,2521,2527.
11=2511. 21=2521. 15=2515. 15=2515.
13=2513. 15=2515. 22=2522,2512. 12=2512.
16=2516. 11=2511.
36=2536. 33=2533. 40=2540. 35=2535. 35=2535.
36=2536. 29=2529. 36=2536. 28=2528. 36=2536.
36=2536. 29=2529. 36=2536. 30=2530. 40=2540.
36=2536. 36=2536.
17=2517. 17=2517. 28=2528. 26=2526,2542.
23=2523. 23=2523. 23=2523. 23=2523. 31=2531.
23=2523.
23=2523. 23=2523. 30=2530. 23=2523. 23=2523.
31=2531.
24=2524,2514. 37=2537. 37=2537. 31=2532.
30=2530,2524,2527. 40=2540.
30=2530. 28=2528. 29=2529. 31=2531. 24=2524.
27=2527. 25=2525. 28=2528. 21=2521. 29=2529.
20=2520. 27=2527,2520. 21=2521. 29=2529.
34=2534. 38=2538. 35=2535. 13=2513. 13=2513.
13=2513. 13=2513. 13=2513. 12=2512.

ประโยค ๑๒๓๑๒๕
หน้า
ความหมาย
หน้า
61 31=2531. 12=2512. 36=2536. 34=2534. 32=2532.
86
62 35=2535. 33=2533,2528. 23=2523. 20=2520.
32=2532. 40=2540,2526. 34=2534. 34=2534.
87
63 36=2536,2525. 28=2528. 22=2522. 37=2537.
32=2532. 17=2517. 26=2526,2521.
88
64 40=2540,2516. 31=2531. 31=2531,2529.
30=2530. 28=2528. 21=2521. 27=2527. 36=2536.
89
65 23=2523. 30=2530. 29=2529. 24=2524,2518.
90
29=2529. 17=2517. 14=2514.
91
66 18=2518. 40=2540,2520,2522. 27=2527.
68 33=2533,2522.
92
69 23=2523.
73 18=2518. 38=2538,2529,2534. 11=2511.
93
37=2537,2519. 37=2537,2531. 32=2532.
74 19=2519. 11=2511. 32=2532. 28=2528. 19=2519.
94
75 15=2515. 30=2530. 29=2529. 30=2530.
95
76 26=2526. 28=2528. 37=2537,2512. 17=2517,2516.
96
15=2515.
97
77 35=2535. 39=2539. 37=2537. 27=2527. 16=2516.
100
78 31=2531. 14=2514.
79 27=2527,2518.33=2533.13=2513.13=2513.15=2515. 101
80 14=2514. 31=2531.40=2540. 30=2530,2512.
102
16=2516.
103
81 36=2536,2525,2530. 20=2520. 29=2529.
104
27=2527,2524.18=2518.14=2514.28=2528.13=2513. 105
82 24=2524. 13=2513.30=2530. 37=2537.
106
83 22=2522. 21=2521,2542. 20=2520.
29=2529. 21=2521. 22=2522.
107
84 34=2534. 15=2515.
108
85 25=2525. 14=2514. 33=2533,2524. 18=2518.
36=2536. 21=2521.

ความหมาย
17=2517. 34=2534,2517. 16=2516. 28=2528.
16=2516. 27=2527.
28=2528,2517,2526. 31=2531,2522. 23=2523.
36=2536,2535.
17=2517. 38=2538. 11=2511. 34=2534,2511.
29=2529,2523,2525. 39=2539.
34=2534.
35=2535.
13=2513. 12=2512. 20=2520. 26=2526. 15=2515.
17=2517.
36=2536.23=2523. 25=2525,2521. 14=2514.
33=2533,2514. 31=2531.
26=2526. 30=2530.30=2530. 20=2520. 11=2511.
29=2529.
30=2530.27=2527,2542. 27=2527. 21=2521.
17=2517.32=2532. 26=2526. 35=2535.
33=2533. 19=2519.15=2515. 36=2536. 15=2515.
22=2522.32=2532.
33=2533. 37=2537,2536. 14=2514. 32=2532.
33=2533. 31=2531.
37=2537. 34=2534.
11=2511. 24=2524. 29=2529.
16=2516. 24=2524. 29=2529. 15=2515. 15=2515.
15=2515. 35=2535. 28=2528.
37=2537. 16=2516.16=2516.
12=2512. 40=2540. 28=2528. 22=2522.
15=2515. 13=2513. 17=2517. 21=2521. 27=2527.
19=2519. 24=2524.
16=2516.

จุดใหญ่ของปัญญา คือการศึกษาอย่างแตกฉาน
เมื่อรู ้แล้วเข้าใจ จงวางไว้อยูต่ รงนั้น.

