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คำาอนุโมทนา
 ธาตุ เป็นรากศัพท์หรือบทในภาษาบาลี เช่น ภู ธาตุ สามารถสร้างคำา

ศัพท์ได้หลากหลาย เช่นคำาว่า ภวติ (ย่อมมี, ย่อมเป็น) เป็นบทอาขยาต สร้าง 

มาจาก ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + ติ วิภัตติ, ภูต (มีแล้ว, เป็นแล้ว, เทวดา) เป็นศัพท์นาม 

สร้างมาจาก ภู ธาตุ + ต ปัจจัย เป็นต้น จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ภู ธาตุ สามารถ

กระจายเป็นอาขยาตและนามได้ 

 ฉะนั้น ภู ธาตุ เป็นต้น แม้เพียงธาตุเดียว สามารถสร้างคำาได้มากมาย 

เป็นจำานวนร้อยคำาพันคำาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่ารูปคำาจะเปลี่ยนได้หลากหลาย

ปานใดก็ตาม แต่หากนักศึกษามีความเข้าใจธาตุที่เป็นรากศัพท์ของศัพท์นั้น ๆ ได้

แล้ว ย่อมสามารถเข้าถึงอรรถหรือความหมายของศัพท์นั้น ๆ ได้ไม่ยาก

 ธาตุอาขยาน บทท่องจำาที่ช่วยให้นักศึกษาทรงจำาธาตุและความหมายได ้

โดยง่าย เป็นประโยชน์ในการสร้างคำาศัพท์ในภาษาบาลีที่เกื้อกูลต่อการศึกษา

ไวยากรณ์บาลีและพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดี  

 ขออนุโมทนากับทุกท่าน ทั้งผู้เรียบเรียง ผู้จัดทำาต้นฉบับ และเจ้าภาพผู้

อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ ที่มีกุศลจิตประสงค์จะเผยแผ่ธาตุอาขยานนี้ให้เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ทุกท่าน เทอญ

   พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร



คำานำา
 หนังสือ ธาตุอาขยาน เรียบเรียงโดย พระมหาสงัด าณพโล ป.ธ. ๖  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดทำาโดย 

เขมะนันโท เป็นบทท่องจำาธาตุ ที่ผู้เรียบเรียงได้นำาธาตุและความหมาย จำานวน 

๓๖๐ ธาตุ จากคัมภีร์ธาตุปฺปทีปิกา หรือพจนานุกรม บาลี-ไทย แผนกธาตุ  

ของหลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี  ธรมธัช ป. ๙) และคัมภีร์ธาตุอื่น ๆ มาร้อยเรียง

เป็นคำาคล้องจองอย่างสละสลวย พร้อมทั้งยกตัวอย่างบทกิริยาไว้ด้วย ช่วยให้ผู้อ่าน

และศึกษาสามารถจดจำาธาตุและความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

 ติปิฏกสิกขาลัย สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง พิจารณาเห็นว่า หนังสือ 

ธาตุอาขยาน ชุดนี้ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี เพราะเมื่อผู้ศึกษา 

ทรงจำาธาตุ ความหมาย และตัวอย่างบทกิริยาได้แล้ว ต่อไปก็ฝึกผันรูปกิริยา 

ด้วยวิภัตติอาขยาตทั้ง ๘ หมวด จนแคล่วคล่อง จากนั้น ฝึกประกอบบทประธาน

กับบทกิริยา แล้วฝึกประกอบรูปประโยค จนเกิดทักษะในภาษาบาลีอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลีชั้นสูงต่อไปอีกด้วย จึงได้ตรวจชำาระและจัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือสำาหรับนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 ขอให้ผู้ร่วมจัดทำาและผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ทุกท่าน จงประสบสุขสวัสดีในที่

ทุกสถานทุกเมื่อ เทอญ

  พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

  เจ้าอาวาสวัดจากแดง
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อ่านตรงนี้ก่อนลงมือท่อง

 ๑. ตามปรกติที่เคยท่องกันมาว่า “ภู ธาตุ เป็นไปในความมี ในความเป็น 

หรือ ภู ธาตุ ในอรรถว่า มี... ในอรรถว่า เป็น... ในที่นี้ได้ตัดคำาว่า “เป็นไปในความ 

หรือ ในอรรถว่า” ออกเสียเป็นบางตัว ใช้ท่องเฉพาะคำาแปลเท่านั้น

 ๒. คำาแปลวรรคหน้า เป็นของธาตุตัวหน้า คำาแปลวรรคหลัง เป็นของ 

ธาตุตัวหลัง

 ๓. ธาตุที่ประกอบวิภัตติ ปัจจัย สำาเร็จรูปแล้ว ในวงเล็บ เป็นเพียง 

ยกตัวอย่างประกอบ ไม่ต้องท่อง คงท่องเฉพาะนอกวงเล็บเท่านั้น แต่ควรจำารูป

สำาเร็จให้ได้ด้วย

 ๔. ขณะท่อง ตั้งตัวตรง รวบรวมสติให้คงที่ ท่องช้า ๆ เป็นวรรค ๆ  

วรรคหน้า ๕ คำา วรรคหลัง ๖ คำา ทำาจังหวะของเสียงให้ช้า-เร็ว พอควร ตามอง 

ตัวไปด้วย จะจำาตัวได้แม่นยำาแล

 ปสิทฺธิ  เต  โหตุ  สพฺพทา

 ส. ญาณพล

 ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๐๒



๘          ธาตุอาขยาน

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปโม  วคฺโค  (ภูวาทิคณ๑)
ภ ู ธาตุ มี, และ เป็น    เพ่ง, ดู, เห็น ใช้  ทิส

๒
  (ภวติ - ทิสฺสติ)

หู๓  ธาตุ เกิด, เป็น, มี    ธาตุ ยินดี ใช ้ รม๔  (โหติ - รมติ)

สี  ธาตุ อาศัย, นอน   ธาตุ สั่งสอน ใช้  สาส  (สยติ - อนุสาสติ)

มร  ละชีพ, ตาย     ธาตุ ร้องไห้ ใช้  รุท  (มรติ - โรทติ)

ปจ  หุง, ต้ม, แกง เสาะ, แสวง ใช้  อิส  (ปจติ - ปริเยสติ)

อิกฺข  เพ่ง, เห็น, ดู    ในความรู้ ใช้  มน  (อิกฺขติ - มฺติ)  

ลภ  ในความได้      แสร้ง, ใส่ไคล้ ใช้  ลิส๕  (ลภติ - ลิสฺสติ)

คม๖  ในความไป     รัก, เยื่อใย ใช้  มิท  (คจฺฉติ - เมชฺชติ)

๑
  ใน ปโม วคฺโค (วรรคที่ ๑) ธาตุในวรรคหน้า เช่น ภู ธาตุ, หู ธาตุ เป็นต้น จัดเป็นภูวาทิคณะ  

 (หมวดธาตุ มี ภู ธาตุ เป็นต้น) ส่วนธาตุในวรรคหลัง เป็นภูวาทิคณะบ้าง เป็นธาตุหมวดอื่น ๆ  
 เช่น ทิวาทิคณะ เป็นต้น บ้าง แม้ใน ทุติโย วคฺโค (วรรคที่ ๒) เป็นต้น ก็เหมือนกัน
๒

  ทิโส  ภู  เปกฺขณหึสาอปฺปีติทานโพธเน,  จุ  ตุ  อุจฺจารเณ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๑๙๒) ทิส ธาตุ  
 เป็นไปในการเพ่งดู (เปกฺขณ), เบียดเบียน (หึสา), เกลียดชัง (อปฺปีติ), ให้ (ทาน), ให้รู้ [บอก,  
 กล่าว] (โพธน) เป็นภูวาทิคณะ, ในการกล่าว, สวด, แสดง (อุจฺจารณ) เป็นจุราทิคณะ 
๓

  ฉบับเดิมเป็น หุ ธาตุ แต่ในที่นี้ใช้ หู ธาตุ ตามคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ และสัททนีติ ธาตุมาลา 
 ที่กล่าวว่า “หู  สตฺตายำ. หู ธาตุ เป็นไปในความมี, ความเป็น” แต่ถ้าใช้ หุ ธาตุ จะมีอรรถว่าให้  
 เป็นต้น “หุ ทานาทนหพฺยปฺปทาเนสุ. หุ ธาตุ เป็นไปในการให้ การกิน และการบวงสรวง”
๔

  ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า รมุ “รมุ กีฬายำ. รมุ ธาตุ เป็นไปในการเล่น, ความยินดี”  
 แต่ในการประกอบรูปศัพท์ เช่น รมติ (รมุ + อ + ติ) ให้ลบสระที่สุดธาตุที่มีสระหลายตัว ด้วยสูตร 
 ว่า “ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสรสฺส” จึงมีรูปเป็น รมฺ แม้ธาตุอื่น ๆ ก็ให้ลบสระที่สุดธาตุเหมือนกัน
๕ ในสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า ลีส “ลีส อปฺปีภาเว ลิสฺสติ. เลโส. ‘ลิส เลสเนติปิ ปนฺติ อาจริยา.  
 ลีส ธาตุ เป็นไปในความเล็กน้อย เช่น ลิสฺสติ ย่อมน้อย. เลโส ข้ออ้างเล็กน้อย. อาจารย์ทั้งหลาย 
 กล่าวว่า ลิส เลสเน. ลิส ธาตุ ใช้ในความหมายว่า แนบชิด” ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๓๔๐)  
 แปล  เลสเน ว่า แสร้ง, ใส่ความ, แสร้งหาเหตุ, ใส่ไคล้. ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๓๓๙) ใช้รูปว่า  
 ลิส “ลิโส ทิ สิเลสปฺเปสุ ภู คเต. ลิส ธาตุ เป็นไปในการติดอยู่-ข้องอยู่, เล็กน้อย เป็นทิวาทิคณะ,  
 ในการไป-ถึง-บรรลุ เป็นภูวาทิคณะ.” จะใช้คำาว่า “น้อย, ติดใจ ใช้ ลิส” ก็ได้ 
๖

  ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า คมุ “คมุ  คติมฺหิ. คมุ ธาตุ เป็นไปในการไป-ถึง-บรรลุ”



ทุติโย  วคฺโค          ๙

ทุติโย วคฺโค  (รุธาทิคณ)
รุธ  กั้น, และ ปิด  ไหว, พลาด, ผิด ใช้  ขล (รุนฺธติ - ปกฺขลติ)
มุจ  เปลื้อง, ปลด, ปล่อย ถ้าธาตุ ลอย ใช้  วห๑   (มฺุจติ - วหติ)
ภุช  ในความกิน           เปลี่ยน, แปลง, สิ้น ใช้ พฺยย  (ภฺุชติ - พฺยเยติ)
ภิท  ต่อย, ทำาลาย  เจาะ, ถาก, ไส ใช้  ตจฺฉ (ภินฺทติ - ตจฺฉติ)
ลิป ฉาบ, ไล้, ทา   ประหาร, ฆ่า ใช้ หน (ลิมฺปติ -  หนติ)

ตติโย วคฺโค  (ทิวาทิคณ)
ทิว๒  ในความเล่น    ฟ้อน, รำา, เต้น ใช้  นฏ  (ทิพฺพติ - นเฏติ)
สิว

๓
  ในความเย็บ    ป่วย, ไข้, เจ็บ ใช้  ชร (สิพฺพติ - ชรติ)

พุธ  ตรัสรู้           ใจหดหู่ ใช้  กุจ    (พุชฺฌติ - สงฺกุจติ)
ขี  ธาตุ เลว, เสื่อม, สิ้น  กิน, เคี้ยวกิน ใช้  ขาท (ขียติ - ขาทติ)
มุห  ธาตุ หลงใหล   เจริญ, ใหญ่ ใช้  มห (มุยฺหติ - มหติ)
มุส  ในความลืม      ถ้าธาตุ ดื่ม ใช้  ปิว๔     (มุสฺสติ - ปิวติ)  

รนฺช๕
  ย้อม, กำาหนัด    พูดไม่ชัด ใช ้ มิเลฉ๖ (รชฺชติ - มิเลจฺฉติ)

๑
  ฉบับเดิมเป็น วุห แต่ในที่นี้ใช้ วห เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลา ที่กล่าวว่า  

 “วห ปาปุเณ วหติ วาริวโห. วห ธาตุ เป็นไปในการให้ถึง, นำาไป. วหติ ย่อมนำาไป, วาริวโห แม่นำ้า,  
 มหาสมุทร” เป็นภูวาทิคณะ.
๒-๓

  ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ทิวุ, สิวุ “ทิวุ กีฬายำ. ทิวุ ธาตุ เป็นไปในการเล่น.  
 สิวุ ตนฺตสนฺตาเน. สิวุ ธาตุ เป็นไปในการสืบต่อเส้นด้าย, การเย็บ”
๔ ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ปา เป็นภูวาทิคณะ กล่าวอรรถการดื่ม “ปา ปาเน” เช่น  
 ปาติ ย่อมดื่ม, อรรถการรักษา, เลี้ยง “ปา  รกฺขเณ”, อรรถเต็ม, ทำาให้เต็ม “ปา  ปูรเณ” แต่ในการ 
 ประกอบรูปศัพท์ เช่น ปิวติ ย่อมดื่ม (ปา + อ + ติ) ให้แปลง ปา เป็น ปิพ ด้วยสูตรว่า “ปา ปิโพ”,  
  แปลง พ เป็น ว ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานำ” เป็นต้น
๕

 ฉบับเดิมเป็น รช ในที่นี้เปลี่ยนเป็น รนฺช เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลาว่า  
 “รนฺช ราเค. รนฺช ธาตุ เป็นไปในความกำาหนัด” เช่น รชฺชติ ย่อมกำาหนัด เป็นทิวาทิคณะ,  
 นอกจากนี้ จะเปลี่ยนเป็น รฺช ก็ได้ ดังข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลาว่า “รฺช ราเค. รฺช ธาตุ  
 เป็นไปในการย้อม, กำาหนัด, ยินดี” เช่น รฺชติ ย่อมยินดี เป็นภูวาทิคณะ 
๖ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “มิเลฉ อวิยตฺตายำ วาจายำ มิเลจฺฉติ. มิลกฺขุ. มิเลจ ธาตุ เป็นไป 
 ในการพูดไม่ชัด เช่น มิเลจฺฉติ ย่อมพูดไม่ชัด. มิลกฺขุ พูดอย่างเสียงสัตว์ร้อง (ชาวป่า, คนป่า)” ภู.



๑
 ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๔๙) ใช้รูปว่า ฑำส มีอรรถการกัด-ต่อย “ฑำส ฑำสเน” เป็นภูวาทิคณะ,  

 ส่วนในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า ทำส “ทำส ทำสเน. ทำส ธาตุ เป็นไป 
 ในการกัด” เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ เช่น ทำสติ ย่อมกัด, ทำเสติ ทำสยติ ย่อมกัด, ย่อมเคีี้ยว
๒

 ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ธู “ธู กมฺปเน. ธู ธาตุ เป็นไปในความหวั่นไหว” เป็น 
  กิยาทิคณะ ในการประกอบรูปศัพท์ เช่น ธุนาติ (ธู + นา + ติ) ให้รัสสะ อู เป็น อุ ด้วยสูตรว่า  
 “กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานำ” เป็นต้น ถ้าใช้รูปว่า ธุ มีอรรถว่า ไป เป็นต้น “ธุ ภู คติถิเร สิยา,  
  สฺวา จาเล. (ธาตุวตฺถสงฺคห. ๒๐๔) ธุ ธาตุ เป็นไปในการไป-ถึง-บรรลุ, มั่นคง เป็นภูวาทิคณะ,  
 ในความให้หวั่นไว, กำาจัด เป็นสฺวาทิคณะ”
๓ ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า สท “สท  สรณคตฺยาวสาเนสุ.  สท ธาตุ เป็นไปในการแผ่ไป  
 และสิ้นสุดการไป-นั่ง” แต่ในการประกอบรูปศัพท์ เช่น นิสีทติ ย่อมนั่ง (นิ + สท + อ + ติ)  
 ให้แปลง สทฺ เป็น สีทฺ ด้วยสูตรว่า “สทสฺส สีทตฺตำ” แต่ในคัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา ใช้เป็น สีท  
 ดังข้อความว่า “สีท วิสรณคตฺยาวสาเนสุ” เช่น สำสีทติ, อวสีทติ ย่อมจม
๔

 ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ลู “ลู เฉทเน. ลู ธาตุ เป็นไปในการตัด” รัสสะ อู เป็น อุ  
 ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานำ” เป็นต้น

จตุตฺโถ วคฺโค  (สฺวาทิคณ)
สุ  ธาตุ ในความฟัง  ฉุด, คร่า, รั้ง ใช ้ กฑฺฒ (สุณาติ - กฑฺฒติ)
วุ  ธาตุ ในความร้อย   ขบ, กัด, ต่อย ใช้  ฑำส๑ (วุณาติ - ฑำสติ)  

สิ  ธาตุ ผูก, และ พัน   ต่อสู้กัน ใช้  ยุธ (สิโณติ -โยธติ) 

ปฺจโม วคฺโค  (กิยาทิคณ)
กี  ธาตุ ในความซื้อ    เคารพ, นับถือ ใช้  มห (กิณาติ -  มหยติ)
ชิ  ธาตุ ชนะ, มีชัย   อ้วน, ลำ่า, ใหญ่ ใช้  มิว (ชินาติ - มิวติ)  
ธุ๒  ธาตุ ความจำากัด    เงียบ, สงัด ใช้  วิจ (ธุนาติ -  วิวิจฺจติ)
จิ  ธาตุ ก่อ, สั่งสม    ถ้าธาตุ จม ใช้  สิท๓ (จินาติ -  นิสีทติ)
ลุ๔  ธาตุ ตัด, และ เกี่ยว   โศก, แห้ง, เหี่ยว ใช้  สุจ (ลุนาติ - โสจติ) 
า  ธาตุ ในความรู้     ถ้าลาด, ปู ใช้  ถร   (ชานาติ - สนฺถรติ)  

ผุ  ธาตุ ฝัด, และ โปรย    ลัก, ขโมย ใช้  มุส (ผุนาติ - มุสฺนาติ)

ฉฏฺโ  วคฺโค  (คหาทิคณ)
คห  ยึด, ถือเอา    โง่, และ เขลา ใช้  ขุฬ (คณฺหาติ - ขุฬติ)

๑๐          ธาตุอาขยาน



สตฺตโม  วคฺโค          ๑๑

๑ ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ตนุ “ตนุ โต วิตฺถาเร ภูจุราทิ ตุ, อุปกาเร สทฺธาฆาเต  
  อุปตาปรเวสุ จ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๑๕๔) ตนุ ธาตุ เป็นไปในการแผ่ขยาย เป็นตนาทิคณะ, ในการ 
 ทำาอุปการะ, ทำาลายศรัทธา, ให้เดือดร้อน, ร้อง เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ”
๒ ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๖๒) ใช้รูปว่า ติม “ติโม กิเลเท ภูจุทิ. ติม ธาตุ เป็นไปในความ 
 เปียก, ชุ่ม, ชื้น” เป็นภูวาทิคณะ จุราทิคณะ และทิวาทิคณะ, แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า  
 ติมุ “ติมุ อทฺทภาเว. ติมุ ธาตุ เป็นไปในความเปียก, ชุ่ม, ชื้น” เป็นภูวาทิคณะ
๓

 เห ตุ พาธเน ภูติปูนีนำ อุปฺปตฺติยฺจ วตฺตติ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๔๓๐) เห ธาตุ เป็นไปในการ 
  บีบคั้น (รบกวน, กำาจัด, ทำาให้ลำาบาก, เบียดเบียน), ความเกิดขึ้นแห่งความเจริญและความ 
  หมดจด เป็นภูวาทิคณะ
๔ ปุโส โปเส ภูกีทิจุ กี เสกเสฺนหปูรเณ, ทิ ทยฺหนวิภาเค จุ อุสฺสคฺเค. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๒๔๐)  
 ปุส ธาตุ เป็นไปในการเลี้ยงดู ภู.กี.ทิ.จุ., ในการรด-ราด, ติด-เสน่หา, ให้เต็ม กี., ในการเผาไหม้,  
 จำาแนก ทิ. ในการละ, ทิ้ง, สลัดทิ้ง จุ.

สตฺตโม  วคฺโค  (ตนาทิคณ)
ตน๑  ความแผ่ไป     แตกสลาย ใช้  รุป    (ตโนติ - รุปฺปติ)

กร  ในความทำา     เหยียบ, ขยำ้า ใช้  มทฺท (กโรติ - มทฺทติ)

สก  ในความอาจ     ด่า, บริภาษ ใช้  ชจฺจ  (สกฺโกติ - ชจฺจติ)

ชาคร  ในความตื่น    เปียก, ชุ่ม, ชื้น ใช้  ติม๒ (ชาคโรติ -  เตมติ)

อฏฺโม  วคฺโค  (จุราทิคณ)
จุร  ในความลัก     ทำาให้ลำาบาก ใช้  เห๓   (โจเรติ - วิเหติ) 

ตกฺก  ในความตรึก    คะนึง, นึก ใช้  สร (ตกฺเกติ - อนุสฺสรติ)

ลกฺข  นับ, กำาหนด   ไหล, ราด, รด ใช้  สิจ (ลกฺเขติ - อาสิฺจติ)

มนฺต  ความปรึกษา     เคารพ, บูชา ใช้  ปูช   (มนฺเตติ - ปูเชติ)

จินฺต  ในความคิด    จูบ, จุมพิต ใช้  นิกฺข  (จินฺเตติ - นิกฺขติ)

นวโม  วคฺโค
ภี  ธาตุ ในความกลัว   เผลอ, เมามัว ใช้  มท (ภายติ -  ปมชฺชติ)

ปุปฺผ  บาน, เผล็ดดอก     เกิด, ไหลออก ใช้  ปุส๔
   (ปุปฺผติ - ปุสติ)  

วิส  พราก, จากกัน    ฟ้าร้อง, ลั่น ใช้  คท (วิสฺนาติ - คเทติ) 



กมฺป๑  สั่น, หวั่น, ไหว    ธาตุ เข้าไป ใช้  วิส   (กมฺปติ - ปวิสติ)

ขน๒  ในความขุด    กล่าว, และ พูด ใช้  วท  (ขนติ - วทติ)

รุช  ยอก, เสียดแทง   ประดับ, แต่ง ใช้  ภูส  (รุชฺชติ - วิภูสติ)  

กท๓  ครวญ, ร้องไห้    ถึง, เป็นไป ใช้  ปท (กนฺทติ - ปฏิปชฺชติ)

กีฬ  เบิกบานใจ     กระแอม, ไอ ใช้  กาส (กีฬติ - อุกฺกาสติ)  

ทสโม  วคฺโค
อุส  ร้อน, กำาจัด     ธาตุ โบก, พัด ใช้  วีช๔ (อุสติ - วีเชติ)

ติช  ลับ, ใช้คม     ธาตุ นุ่งห่ม ใช้  วส    (เตเชติ - นิวาเสติ)  

วิส  แผ่, กระจาย     สะเทือน, ไหว ใช ้ อิฺช (วิสติ - อิฺชติ)

อชฺช  จัด, ตกแต่ง    ธาตุ เหี่ยว, แห้ง ใช้  สุส  (อชฺชยติ - ปริสุสฺสติ)

อุส  กำาจัด, เสียดแทง    เสาะแสวง ใช้  วช๕ (อุสติ - วเชติ)

๑
  ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า  กปิ “กปิ จลเน. กปิ ธาตุ เป็นไปในความ 

 หวั่นไหว, กปิ คติยำ. กปิ ธาตุ เป็นไปในความไป”  แต่ในคัมภีร์โมคคัลลานะ ก็ใช้รูปว่า กมฺป “กมฺป  

 จลเน. กมฺป ธาตุ เป็นไปในความหวั่นไหว” และในคัมภีร์สัททนีติ  ธาตุมาลา  ได้กล่าวถึง กมฺป ธาตุ  

 ว่า “จลนตฺเถ หิ ‘กมฺป กมฺปเนติ ธาตุยา ‘กมฺปตีติ อกมฺมกสุทฺธกตฺตุรูปํ. จริงอยู่ ธาตุนี้ คือ กมฺป  

 กมฺปเน มีอรรถว่า จลน ใช้เป็นสุทธกัตตุรูปที่ไม่มีบทกรรม ดังนี้ว่า ‘กมฺปติ ย่อมหวั่นไหว”
๒

  ในคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ และสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า ขนุ “ขนุ อวทารเณ. ขนุ ธาตุ  

 เป็นไปในการขุด, เจาะ, ไช, เซาะลง, ทำาลาย” เป็นภูวาทิคณะ
๓ กโท ภู โรทนาวฺหานมเท หิ พฺยากุเล กทิ, กนฺโท จ อมเท ภูจุ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๔๔) กท ธาตุ  

 เป็นไปในการร้องไห้-ครำ่าครวญ, ร้องเรียก, มัวเมา-ประมาท เป็นภูวาทิคณะ, วุ่นวาย, โชคร้าย  

 เป็นทิวาทิคณะ, กทิ, กนฺท ธาตุ เป็นไปในการร้องไห้-ครำ่าครวญ, ร้องเรียก, วุ่นวาย เป็นภูวาทิ- 

  คณะและจุราทิคณะ
๔

 วีโช จุ พีชเน. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๓๗๐) วีช ธาตุ เป็นไปในการพัด จุ. เช่น วีเชติ, วีชยติ ย่อมพัด (ลม)
๕

 ในคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ และสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า วช ธาตุ มีอรรถว่า  

 ไป, ถึง “วช คติมฺหิ.” ส่วนอรรถว่า แสวงหา ท่านกล่าวไว้ในสัททนีติ ธาตุมาลา ว่า “วช  มคฺคน- 

 สงฺขาเรสุ. วช ธาตุ เป็นไปในการแสวงหา, ค้นหา; ปรุงแต่ง. วเชติ, วชยติ ย่อมแสวงหา”  

 เป็นจุราทิคณะ

๑๒          ธาตุอาขยาน



เอกาทสโม  วคฺโค          ๑๓

ลชฺชี  ในความละอาย     ธาตุ ฉิบหาย ใช้  นส  (ลชฺชติ - วินสฺสติ)  
กส  ในความไถ     ถึง, เป็นไป ใช้  วช (กสติ - วชติ)

จช  สละ, ให้ทาน       ธาตุ หยอกกัน ใช้  ลส๑    (ปริจฺจชติ -  ลสติ)  

เอกาทสโม  วคฺโค
สถ๒  หย่อน, ไม่ตึง     กอด, เคล้าคลึง ใช้  สฺช๓ (สถติ - สฺชติ)
ปณ๔  บัญญัติ, แต่งตั้ง    ธาตุ ก่อสร้าง ใช้  มาป๕ (ปเณติ - มาเปติ)  
ตป  อิ่ม, อิ่มหนำา   จม, ดำานำ้า ใช้  มุชฺช   (ตปติ - นิมุชฺชติ)
คพฺภ  ทรง, รับไว้    ไป, คลานไป ใช้  สปฺป (คพฺภติ - สปฺปติ)
ฆำส  สี, ถู, บด    ละเว้น, งด ใช้  วชฺช  (ฆำสติ - ปริวชฺเชติ)
ตส  หวาด, ตกใจ   ธาตุ เผา, ไหม้ ใช้  ฌาป๖ (ตสฺสติ - ฌาเปติ)  
ฆุส  ประกาศ, กึกก้อง   ติด, ขัด, ข้อง ใช้  สช (โฆเสติ - สชฺชติ)

ทม๗  ฝึก, ทรมาน    ธาตุ ไถ, หว่าน ใช้  วป๘ (ทเมติ - วปติ)

๑
    ลโส  ภูทิ  ปิหายำ  จุ  สิปฺปโยคมฺหิ  ภู  ปน-

   สิเลสทิตฺติกีฬาสุ  อุ  หาเส  วิ  วิลาสเน. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๓๓๖)
 ลส ธาตุ เป็นไปในความรัก-ปรารถนา ภู.ทิ., ประกอบศิลปะ-ให้วิธี จุ., แนบชิด, สว่าง-รุ่งเรือง,  
  เล่น ภู., ถ้ามี อุ เป็นบทหน้า เป็นไปในการหัวเราะ, ถ้ามี วิ เป็นบทหน้า เป็นไปในความสวยงาม
๒

  สโถ  จุ  ปติหสฺสนทุพฺพลฺยยตเน  ภูจุ  โมกฺขพนฺธนหึสเน. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๓๘๒) สถ ธาตุ เป็นไป 
 ในการให้หัวเราะเนือง ๆ, มีกำาลังน้อย-อ่อนเพลีย, พยายาม จุ., หลุดพ้น, ผูก, เบียดเบียน ภู.จุ.
๓ ในสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้รูปว่า สฺช “สฺช  สงฺเค. สฺช ธาตุ เป็นไปในความเกี่ยวข้อง-ติดแน่น”  
 เป็นภูวาทิคณะ  แต่ในคัมภีรกัจจายนะและปทรูปสิทธิ ใช้ สนฺช “สนฺช  สงฺเค.”
๔

 ปโณ ภู กยวิกฺกยถุตีสุ วจเน จุภู. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๒๒๐) ปณ ธาตุ เป็นไปในการซื้อขาย  
 (กยวิกฺกย), สรรเสริญ (ถุติ) เป็นภูวาทิคณะ, ในการพูด (วจน) เป็นจุราทิคณะและภูวาทิคณะ
๕

 มาโป  มาปนาเร  จุ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๒๘๗) มาป ธาตุ เป็นไปในการสร้าง-เนรมิต, ฆ่า จุราทิคณะ
๖

 ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๑๕๓) ใช้รูปว่า ฌาป “ฌาป ทาเห ฯลฯ เผา, ไหม้ จุ.” ส่วนในกัจจายน- 
  ธาตุมัญชูสาและธาตวัตถสังคหะ ใช้รูปว่า ฌป “ฌโป ทาเห สิยา ภูจุ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๑๔๒)  
  ฌป ธาตุ เป็นไปในการเผา-ไหม้-ร้อน เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ” เช่น ฌปติ, ฌาเปติ และ 
  ในสัททนีติ ธาตุมาลา ก็ใช้รูปว่า ฌป เช่นเดียวกัน “ฌป ทาเห” เป็นจุราทิคณะ
๗

  ในคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ใช้รูปว่า ทมุ “ทมุ ทมเน. ทมุ ธาตุ เป็นไปในความอดทน, การฝึกฝน”
๘

  วโป ตุ พีชนิกฺเขปตนฺตสนฺตามุณฺฑเน. (ธาตฺวตฺถสงฺคห ๓๕๖) วป ธาตุ เป็นไปในการหว่านพืช,  
 เพาะปลูก, ทอ, โกนศีรษะ เป็นภูวาทิคณะ



ทฺวาทสโม  วคฺโค
อีส  เป็นจอม, ใหญ่    นำา, นำาไป ใช้  หร (อีสติ - หรติ)

วร  ห้าม, ป้องกัน    เป็นนำ้ามัน ใช้  วส๑ (วาเรติ - วาเสติ)  

ปส  มัด, ผูกพัน      เป็นประธาน ใช้  ปุร (ปเสติ - ปุรติ)

ธร  ทรง, ตั้ง, วาง  ผอม, ซูบ, บาง ใช้  กิส๒ (ธรติ - กิสฺสติ)

มุส๓ เผลอ, หลุดไป    นำา, นำาไป ใช้  นร (มุสติ - นรติ)

ภร  เลี้ยง, เลี้ยงดู    เป็น, มีอยู่ ใช้  อส๔     (ภรติ - อตฺถิ)  

กุส  ในความตัด  ขว้าง, โยน, ซัด ใช้  อีร (กุสติ - อีรติ)

อร  ไป, เป็นไป   รัก, รักใคร่ ใช้  ธูส๕      (อรติ - ธูเสติ)  

๑๔          ธาตุอาขยาน

๑
  วโส ภู กนฺตินิวาสสิเท จุ นติวาสนเฉเท ภูจุ วธจฺฉาทสิเนเหสุ ทิโว รุเต. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๓๖๐)  

 วส ธาตุ เป็นไปในความยินดี (กนฺติ), การอยู่ (นิวาส), การให้ไหลออก (สิท) เป็นภูวาทิคณะ,  

 การโน้มลง (นติ), อบกลิ่น (วาสน), ตัด (เฉท) เป็นจุราทิคณะ, การฆ่า-เบียดเบียน (วธ), นุ่งห่ม  

 (ฉาท), ติดใจ-ชอบใจ (สิเนห) เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ, การร้อง-ขัน (รุต) เป็นทิวาทิคณะ
๒

  ฉบับเดิมเป็น กีส แต่ในที่นี้เปลี่ยนเป็น กิส เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในธาตวัตถสังคหะ 

 (คาถา ๕๘) ว่า “กิโส  ทิ  ขียเน. กิส ธาตุ เป็นไปในความสิ้นไป, ผอม, บาง, ซูบ เป็นทิวาทิคณะ”  

 และข้อความในกัจจายนธาตุมัญชูสา (คาถา ๗๗) ว่า “กิส สาเณ. กิส ธาตุ เป็นไปในการถาก- 

 ทำาให้บาง-ผอม” เป็นภูวาทิคณะ
๓

  มุโส ภู วธสมฺโมเส โหติ ภูกี ตุ โจริเย, ทิ เฉเท. (ธาตฺวตฺถสงฺคห ๒๙๙) มุส ธาตุ เป็นไปในการฆ่า 

  -ทุบตี (วธ), ความเผลอ-ลืม-หลงลืม (สมฺโมส) เป็นภูวาทิคณะ, เป็นไปในการลัก-ขโมย (โจริย)  

 เป็นภูวาทิคณะและกิยาทิคณะ, เป็นไปในการตัด (เฉท) เป็นทิวาทิคณะ
๔ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า อส ธาตุ เป็นภูวาทิคณะ เป็นไปในการส่องสว่าง, ถือเอา, ไป  

 “อส ทิตฺยาทาเนสุ จ คติยำ.” เช่น อสติ ย่อมส่องสว่าง, และเป็นไปในความมี, ความเป็น “อส  ภุวิ”  

 เช่น อตฺถิ มีอยู่. ฉบับเดิมยกตัวอย่างว่า อสติ แต่ในที่นี้เปลี่ยนเป็น อตฺถิ (อส + อ + ติ) เพื่อให้ 

 ตรงกับอรรถว่า มี, เป็น โดยแปลง แปลง ติ วิภัตติ เป็น ตฺถิ และลบ ส ที่สุดธาตุ ด้วยกัจจายนสูตร 

 ว่า “ติสฺส  ตฺถิตฺตำ”   
๕

 ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “ธูส กนฺติกรเณ ธูเสติ ธูสยติ. ธูส ธาตุ เป็นไปในการทำาความรัก,  

 ทำาให้รัก เช่น ธูเสติ ธูสยติ ย่อมทำาให้รัก” เป็นจุราทิคณะ, ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๒๐๖)  

  กล่าวว่า “ธูโส จุ โสภากรเณ. ธูส ธาตุ เป็นไปในการทำาให้สวยงาม เป็นจุราทิคณะ”



เตรสโม  วคฺโค          ๑๕

เตรสโม  วคฺโค
ธส  ธาตุ เสาะหา    เลี้ยง, รักษา ใช้  ปร (ธาเสติ - ปรติ)

ทร  เผา, เร่าร้อน   ธาตุ เห่าหอน ใช้  พุกฺก๑ (ทรติ - พุกฺกติ)  

นส  โกง, โค้ง, คด    สาด, ราด, รด ใช้  ฆร (นสติ - ปคฺฆรติ)

ทร  ความเอื้อเฟื้อ     คละกัน, เจือ ใช้  มิสฺส๒ (อาทรติ - มิสฺเสติ)

ภาส  ในความกล่าว    เสื่อม, แก่เฒ่า ใช้  ชร (ภาสติ - ชรติ)

กุร  ด่าว่า, ร้อง     กระทบ, ถูกต้อง ใช้  ผุส  (กุรติ - ผุสฺสติ)  

กิลิส  ให้เร่าร้อน   ประพฤติ, เที่ยว, จร ใช้  จร  (กิลิสฺสติ - จรติ)

คล  ไหลออก, คาย  ฉาบ, ทา, ไล้ ใช้  รุส  (คลติ - รุสติ)

จตุทฺทสโม  วคฺโค
ทา  ธาตุ ในความให้    แผ่, ซ่านไป ใช้  ผร (เทติ - ผรติ)

รุห๓  ในความงอก    โกหก, หลอก ใช้  กุห (รุหติ - กุเหติ)  

หส  ยิ้ม, หัวเราะ   แทง, ไช, เจาะ ใช้  วิธ (หสติ - ปฏิวิชฺฌติ)

๑
 ฉบับเดิมเป็น ภุส แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา ธาตวัตถสังคหะ และกัจจายนธาตุมัญชูสา ใช้เป็น 

 ภูส ธาตุ ที่มีอรรถการประดับ “ภูส อลงฺกาเร” เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ ฉะนั้น ในที่นี ้
 จึงเปลี่ยนเป็น พุกฺก ธาตุ ที่กล่าวอรรถการเห่า, หอน, พูด ดังข้อความในธาตวัตถสังคหะ (คาถา  
 ๒๕๗) ว่า “พุกฺก ภูจุโร, สาทิสทฺทกถเนสุ. พุกฺก ธาตุ เป็นไปในการเห่าของสุนัขเป็นต้น, การพูด  
 ภู.จุ.” และข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลา ว่า “พุกฺก ภสฺสเน. พุกฺก ธาตุ เป็นไปในการเห่า, กล่าว”  
  หมายเอาการเห่าของสุนัขเท่านั้น เช่น สุนโข ภสฺสิตฺวา สุนัขเห่าแล้ว, พุกฺกติ สา. สุนัขเห่า  
 เป็นภูวาทิคณะ และกล่าวว่าเป็นจุราทิคณะด้วย เช่น พุกฺกยติ สา โจเร. สุนัขเห่าโจร
๒

  ฉบับเดิมเป็น มิส ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา ธาตวัตถสังคหะ และธาตุมัญชูสา กล่าวว่ามีอรรถ 
 การออกเสียง, การโกรธ เป็นภูวาทิคณะ “มิส มส สทฺเท โรเส จ”, และมีอรรถการจัดแจง  
 เป็นจุราทิคณะ “มิส  สชฺชเน”,  แต่ถ้าเป็น มิสฺส ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา เป็นต้น กล่าวว่า 
 มีอรรถการผสม “มิสฺส  สมฺมิสฺเส” เช่น มิสฺเสติ, มิสฺสยติ ย่อมผสม เป็นจุราทิคณะ ฉะนั้น ในที่นี้  
 จึงเปลี่ยนเป็น มิสฺส ธาตุ ตามสัททนีติ ธาตุมาลา เป็นต้น
๓

  รุโห ตุ ชายเน, อาปุพฺโพ อาโรหณมฺหิ อวปุพฺโพ ตุ โอนเต. (ธาตฺวตฺถสงฺคห ๓๒๔) รุห ธาตุ เป็นไป 
 ในการเกิด-งอกขึ้น (ชายน) เป็นภูวาทิคณะ., ถ้ามี อา เป็นบทหน้า มีอรรถการขึ้น (อาโรหณ),  
  ถ้ามี อว เป็นบทหน้า มีอรรถการโน้มลง (โอนต)



พธ  ผูก, ติด, พัน    ธาตุ อดกลั้น ใช้  สห  (พาเธติ - สหติ)

สถ  ผูก, จำาลอง     ส่งเสียงร้อง ใช้  สทฺท (สาถยติ - สทฺเทติ)

ลก  สำาราญ, เพลิน  ชม, สรรเสริญ ใช้  สำส  (ลาเกติ - ปสำสติ)  

โขฏ๑  ขว้าง, โยน, ให้  ฉาบ, ทา, ไล้ ใช้  โคม (โขเฏติ - โคเมติ)

อตฺถ  ขอร้อง, ขอ  โค้ง, โกง, งอ ใช้  กุฏ  (อตฺเถติ - ปฏิกุฏติ)

ปณฺณรสโม  วคฺโค
ตป  ร้อน, เผา, ไหม้  ลอย, ปลิวไป ใช้  ตร (ตปฺปติ - ตรติ)

ภิกฺข  ในความขอ   โกง, โค้ง, งอ ใช้  วงฺก๒     (ภิกฺขติ - วงฺกติ)

สนฺต  แผ่, ขยาย บุกเข้าไป ใช้  วีร   (สนฺตติ - วีรยติ)

เภสุ๓  ไหว, สะเทือน   ทำาให้เปื้อน ใช้  มกฺข  (เภสติ - มกฺเขติ)

ทร  กลัว, น่ากลัว   หุง, ต้ม, คั่ว ใช้  ภช๔ (ทรติ - ภชฺชติ)

ชุส๕  ตรอง, วิจารณ์    น่าสงสาร ใช้  กิป (โชเสติ - กิเปติ)

ยาจ  วอน, ขอร้อง  หยิ่ง, จองหอง ใช้  คพฺพ (ยาจติ - คพฺพติ)  

ปต  ตก, หล่นไป   น้อม, กราบไหว้ ใช้  นมสฺส (ปตติ - นมสฺสติ)

๑๖          ธาตุอาขยาน

๑
  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า โขฏ ธาตุ เป็นไปในการขว้าง, โยน “โขฏ เขเป” เป็นจุราทิคณะ  

 เช่น โขเฏติ โขฏยติ ย่อมขว้าง 
๒

  วงฺก ธาตุ มีอรรถว่า คด เป็นภูวาทิคณะ ดังข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลาว่า “วงฺก โกฏิลฺเล  

 วงฺกติ. วงฺกำ. วงฺก ธาตุ เป็นไปในความคด, โกง, งอ, บิดเป็นเกลียว เช่น วงฺกติ ย่อมคด, วงกำ คด”  

 แต่ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๓๔๗) และกัจจายนธาตุมัญชูสา (คาถา ๓) ใช้เป็น วกิ ธาตุ  

 ดังข้อความว่า “วกิ  โกฏิลฺลยาตฺราสุ. วกิ ธาตุ เป็นไปในความคด-งอ, ไป”
๓

  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “เภสุ  จลเน  เภสติ. เภสุ ธาตุ เป็นไปในความไหว เช่น เภสติ  

 ย่อมไหว” เป็นภูวาทิคณะ
๔ ภโช  ภู  ภาคเสวาสุ  ทานปาเก  จุราทิโก. (ธาตฺวตฺถสงฺคห ๒๖๓) ภช ธาตุ เป็นไปในการจำาแนก,  

 การเสพ เป็นภูวาทิคณะ, ในการให้, หุงต้ม เป็นจุราทิคณะ
๕

 ชุส ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวอรรถเบียดเบียน “ชุส  หึสายำ” เป็นภูวาทิคณะ, และอรรถ 

 ดำาริ “ชุส ปริตกฺกเน, ชุส ธาตุ เป็นไปในการดำาริ, ตริตรอง, พิจารณ์ จุ.” ในธาตวัตถสังคหะ  

 (คาถา ๑๔๐) กล่าวอรรถพอใจ, ดำาริ “ชุโส  ติตฺยุหเน  จุภู.”



โสฬสโม  วคฺโค          ๑๗

โสฬสโม  วคฺโค
มุจฺฉ  หลง, ลมจับ     ธาตุ สั่ง, บังคับ ใช้ อาณ (มุจฺฉติ - อาณาเปติ)

ลิข  ขูด, ขีด, เขียน   ธาตุ เล่าเรียน ใช้  สิกฺข  (ลิขติ - สิกฺขติ)  

ตชฺช  ขู่, คุกคาม    ธาตุ จะข้าม ใช้  ตร   (ตชฺชติ - ตรติ)

วส  อยู่, อาศัย     ธาตุ นำาไป ใช้  วห (วสติ - วหติ)

กุธ  ในความโกรธ   ธาตุ กระโดด ใช้  ลงฺฆ๑  (กุชฺฌติ - ลงฺฆติ)

ฌชฺฌ  ขู่, คุกคาม     ธาตุ ไต่ถาม ใช้  ปุจฺฉ (ฌชฺฌติ - ปุจฺฉติ)  

ฉท  ปิดบัง, มุง     ธาตุ บำารุง ใช้  ปาล  (ฉาเทติ - ปาเลติ)

ถป  ตั้ง, วางไว้      ธาตุ ชอบใจ ใช้  รุจ  (ถเปติ - รุจฺจติ) 

สตฺตรสโม  วคฺโค
ชุต  ขาว, กระจ่าง   ส่องสว่าง ใช้  ชล (โชตติ - ปชฺชลติ)

ตป  ในความร้อน   ตัด, บั่น, ทอน ใช้  ฉุฏ (ตปฺปติ - ฉุฏติ)  

คห  อุ้ม, ประคอง    คำารณ, ร้อง ใช้  คช (ปคฺคหติ - คชติ)

ภกฺข  กิน, บริโภค   แห้ง, ห้าม, โศก ใช้  ราข (ภกฺเขติ - ราขติ)

จกฺก  ฆ่า, เฆี่ยน,  ตี   แหลก, ป่นปี้ ใช้  จุณฺณ (จกฺเกติ - จุณฺเณติ)

ทิส๒  เตรียมตัวไว้ ไม่พอใจ ใช้  ทุส     (อุปทิสติ -ปทุสฺสติ)  

๑
  ลงฺฆ ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวอรรถการไป เป็นภูวาทิคณะ “สกฺก เกฏ ลงฺฆ คตฺยตฺถา” เช่น  

  ลงฺฆติ ย่อมไป, อุลฺลงฺฆติ, โอลงฺฆติ ย่อมกระโดดไป และกล่าวอรรถการกระโดด เป็นจุราทิคณะ  

 “ลงฺฆ  ลงฺฆเน” เช่น ลงฺเฆติ, ลงฺฆยติ  ย่อมกระโดด แต่ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๓๒๙) ใช้ ลฆิ  

 ธาตุ เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ “ลฆิ  ภูจุ  อุลฺลงฺเฆ  ภู  คตฺยโภชโสเส  จุ  ทิตฺติยำ. ลฆิ ธาตุ  

 เป็นไปในการกระโดด-เหาะ-เหิน, ลอยไป (อุลฺลงฺฆ) ภู.จุ., ในการไป-ถึง, ประพฤติอดอาหาร,  

 ให้เหี่ยวเฉา (คตฺยโภชโสส) ภู., ในความสว่าง-รุ่งเรือง (ทิตฺติ) จุ.”
๒

  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “ทิส อติสชฺชเน. ทิส ธาตุ เป็นไปในการแสดง, ให้รู้” เป็น 

 ภูวาทิคณะ เช่น ทิสติ, อุปทิสติ ย่อมแสดง. ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๒๐๐) แปล “อติสชฺชเน” ว่า  

 “จัดแจง, ตระเตรียม, จัดไว้, เตรียมตัวไว้”



คนฺถ  แต่ง, ร้อยกรอง   ออกเสียงท่อง ใช้  อณ (คนฺเถติ - อณติ)

กิร  โรย, เรี่ยราย     สุข, สบาย ใช้  สุข    (กิรติ - สุเขติ)

อฏฺารสโม  วคฺโค

อค ิ ถึง, เป็นไป    กำาหนด, หมาย ใช้  อกิ (องฺคติ - องฺกติ)

อฉิ  ฉุด, ชักมา     ประหาร, ฆ่า ใช้  ขาทิ (อฺฉติ - ขนฺทติ)  

อุทิ  ชุ่ม, เปียก, ไหล   ไป, เป็นไป ใช้  อห ิ (อุนฺทติ - อหติ)

อติ  ผูก, มัด, พัน   ตัด, แบ่ง, ปัน ใช้  ขฑ ิ (อนฺตติ - ขณฺเฑติ)

วิชิ๑  สั่น, หวาด, ไหว   ธาตุ สงสัย ใช้  มข ิ (สำวิชฺชติ - มงฺขติ)

ฆุสิ๒  ประกาศ, เกรียวกราว  หลับ, มัวเมา ใช้  มท ิ (โฆเสติ - มนฺทติ)  

สพิ  ประดับ, แต่ง  โศก, ง่อย, แห้ง ใช้  กุิ (สพฺเพติ - กุณฺติ)

ทิสี๓  แสดง, เทศนา     ธาตุ นินทา ใช ้ นิทิ๔    (เทเสติ - นินฺทติ)  

๑๘          ธาตุอาขยาน

๑
  ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๓๗๖) ใช้ วิชิ, วิชี กล่าวอรรถกลัว, ตกใจ (ภย), ไหว, สั่น (จลน) ทิ.ภู.  

 แต่ในกัจจายนธาตุมัญชูสา (คาถา ๘๕) ใช้ วิชี เป็นภูวาทิคณะ, ในสัททนีติ ธาตุมาลา และ 

 ธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๓๖๕) ก็ใช้ วิชี เป็นภูวาทิคณะและทิวาทิคณะ “วิชี  ภยจลเนสุ” เช่น  

 เวชติ ย่อมสะดุ้ง วิชฺชติ, สำวิชฺชติ ย่อมตกใจ, ย่อมสลดใจ
๒

  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “ฆุสิ  วิสทฺทเน  โฆเสติ  โฆสยติ. ฆุสิ ธาตุ เป็นไปในการประกาศ,  

 ป่าวร้อง โฆเสติ, โฆสยติ ย่อมประกาศ, โฆโส เสียง” เป็นจุราทิคณะ
๓ ฉบับเดิมเป็น ทิสิ แต่ในที่นี้ใช้ ทิสี ตามสัททนีติ ธาตุมาลา ที่กล่าวว่า ทิสี ธาตุ นั้น เป็นไปใน 

 ความไม่พอใจ “ทิสี  อปฺปีติยำ” เป็นภูวาทิคณะ เช่น ธมฺมำ  เทสฺสติ. ย่อมเกลียดธรรม, เป็นไป 

 ในการกล่าว, แสดง “ทิสี  อุจฺจารเณ” เป็นจุราทิคณะ เช่น เทเสติ, เทสยติ. ย่อมกล่าว, ย่อมแสดง
๔

 ฉบับเดิมเป็น นินฺทิ แต่ในที่นี้ใช้ นิทิ เพราะในสัททนีติ ธาตุมาลา และธาตวัตถสังคหะ (คาถา  

 ๒๑๔) ใช้รูปว่า นิทิ กล่าวอรรถนินทา, ติเตียน “นิทิ กุจฺฉายำ” เป็นภูวาทิคณะ เช่น นินฺทติ  

 ย่อมติเตียน ส่วนในกัจจายนธาตุมัญชูสา (คาถา ๓๓) ใช้ นินฺท “นินฺท  ครหายำ. นินฺท ธาตุ เป็นไป 

 ในการติเตียน” เป็นภูวาทิคณะ



เอกูนวีสติโม  วคฺโค          ๑๙

เอกูนวีสติโม  วคฺโค
มทิ  ชมเชย, เพลิน     ธาตุ เจริญ ใช้  ทห ิ (มนฺทติ - ทหติ)

ชส ิ สงวน, รักษา     ทอ, ทอผ้า ใช้  อุยิ๑    (ชำเสติ - อุยติ)  

ฉิท ิ ทะลุ, ขาด        ทำาให้พินาศ ใช้  ปส ิ (ฉิชฺชติ - ปํเสติ)

กขิ  ธาตุ สงสัย      กลัว, ตกใจ ใช้  วิชิ     (กงฺขติ - วิชฺชติ)

อทิ  ผูก, พัน, มัด      ธาตุ กำาจัด ใช้  กิจิ๒   (อนุอนฺทติ - กิฺเจติ)

ขุสิ  ธาตุ แช่ง, ด่า    เขลา, เนือย, ช้า ใช ้ทธ ิ (ขุํเสติ - ทนฺธติ)  

ภุฑิ๓  ฆ่า, ประหาร     เบียดเบียนกัน ใช้  หิส ิ (ภุณฺฑติ - วิหึสติ)

สุิ  แห้ง, ซูบ, ซีด   จูบ, จุมพิต ใช้  จุพิ  (สุณฺติ - จุมฺพติ)

วีสติโม  วคฺโค
หิ  ธาตุ ในความไป   ถึง, เป็นไป ใช้  อิค ิ (หิโณติ - อิงฺคติ)

ชภ ิ ธาตุ กำาจัด        เงียบสงัด ใช้  รหิ๔    (ชมฺภยติ - รหติ)  

จฑิ  โกรธ, ดุร้าย     ธาตุ หมดไป ใช ้ ปิลิ๕ (จณฺฑติ - ปิเลติ)

๑
 ในสัททนีติ ธาตุมาลา และธาตวัตถสังคหะ ใช้รูปว่า อูยี “อูยี  ตนฺตสนฺตาเน. อูยี ธาตุ เป็นไปใน 

 การปั่นด้าย, ปั่นฝ้าย (ทอผ้า)” เป็นภูวาทิคณะ เช่น  อูยติ  ย่อมปั่นด้าย 
๒

 กิจิ  มทฺทเน  จุ. (ธาตฺวตฺถสงฺคห. ๕๔) กิจิ ธาตุ เป็นไปในการยำ่ายี, ข่มขี่ เป็นจุราทิคณะ
๓

  ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๒๗๑) กล่าวว่า ภุฑิ ธาตุ มีอรรถฆ่า ประหาร, รวมกัน, ติดต่อกัน  

 “ภิทิ สงฺฆาเต” เป็นภูวาทิคณะ, แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่ามีอรรถทรงไว้, เลี้ยงดู  

 “ภุฑิ ภรเณ” เป็นภูวาทิคณะ, และในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๒๗๐) กล่าวว่ามีอรรถเลี้ยงดู,  

 พัน-รัด “ภุฑิ โปสนเวเน”
๔

  ในสัททนีติ ธาตุมาลา และธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๓๑๕) กล่าวว่า รหิ ธาตุ เป็นไปในการไป  

 “รหิ  คตฺยำ” เช่น รหติ ย่อมไป, รโห, รหำ ที่ลับ
๕ ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๒๔๐) ใช้ ปิลิ “ปิลิ  เขเป  ปิเลติ  ปิลยติ ให้สิ้นไป, หมดไป” เป็นจุราทิคณะ 

 แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้ ปิล “ปิล คหเณ. ปิล ธาตุ เป็นไปในการถือเอา” เช่น ปิลติ  

 ย่อมถือเอา เป็นภูวาทิคณะ, “ปิล  เขเป. ปิล ธาตุ เป็นไปในการทิ้ง, สละ” เช่น ปิเลติ, ปิลยติ  

 ย่อมสละ เป็นจุราทิคณะ



ชนิ๑  เกิด, ปรากฏ    โค้ง, งอ, คด ใช้  กถ ิ (ชายติ - กนฺถติ)

จุฏิ  ตัดให้ขาด        ช้า, ยืดยาด ใช้  กท ิ (จุณฺเฏติ - กนฺทติ)

หิฑิ  ไป, เที่ยวไป      ธาตุ สงสัย ใช้  ทขิ๒   (อาหิณฺฑติ - ทงฺขติ)  

ปิส ิ ไป, เป็นไป       ธาตุ อิ่มใจ ใช้  รุธิ๓ (ปิสติ - อนุรุชฺฌติ)

ขิทิ๔  ธาตุ ลำาบาก    ขโมย, ลัก ใช้  รุฏ ิ (ขิชฺชติ - รุณฺฏติ)  

เอกวีสติโม  วคฺโค
อิ  ธาตุ ในความไป    เขยกไป ใช้  ขช ิ (เอติ - ขฺชติ)

รชิ  เจาะ, และ แทง   ประดับ, แต่ง ใช้  มกิ  (รฺชติ - มงฺกติ)  

ภิสิ  กลัว, และ ขลาด     ด่า, บริภาษ ใช้  ภฑิ  (ภึสติ - ภณฺฑติ)

ลิคิ  กระโดด, โลดไป   ธาตุ อยากได้ ใช้  สิสิ๕  (อาลิงฺคติ - อาสึสติ)

๒๐          ธาตุอาขยาน

๑
 ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๑๔๖) ใช้ ชนิ “ชนิ ปาตุภาเว เกิด, ปรากฏ ทิ.” แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา  

 และธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๓๔) ใช้ ชนี “ชนี ปาตุภาวมฺหิ.  ชนี ธาตุ เป็นไปในการเกิด, ปรากฏ  

 เป็นทิวาทิคณะ
๒

 ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า ทขิ ธาตุ เป็นไปในการอบไว้นานเกิน, สงสัย “ทขิ  ธขิ  โฆรวาสิเต   

 กงฺขายฺจ” เช่น ทงฺขติ. ธงฺขติ. ย่อมอบไว้นานเกินไป, แต่ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๗๘)  

 กล่าวว่า ทขิ ธาตุ เป็นไปในการปรารถนา, ขัน-ร้อง “ทขิ  อิจฺฉาโฆรรุเต”
๓

  ในกัจจายนะ ปทรูปสิทธิ เป็นต้น ใช้ รุธ, รุธิ กล่าวอรรถปิด-ล้อม-ขัดขวาง-ห้าม “รุธ, รุธิ  

 อาวรเณ” เป็นรุธาทิคณะ เแต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “อนุปุพฺโพ  รุธธาตุ  อิจฺฉายำ  วตฺตติ.  

 รุธ ธาตุ ที่มี อนุ เป็นบทหน้า ใช้ในความหมายว่า อิจฺฉา (ยินดี, ปรารถนา)” เป็นทิวาทิคณะ
๔

  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า ขิทิ ธาตุ ถ้าเป็นภูวาทิคณะ กล่าวอรรถการแยกเป็นส่วน ๆ “ขิทิ  

 อวยเว” เช่น ขินฺทติ ย่อมแยกเป็นส่วน ๆ ถ้าเป็นทิวาทิคณะ กล่าวอรรถลำาบาก, เหน็ดเหนื่อย  

  “ขิทิ ทีนิเย” เช่น ขิชฺชติ ย่อมเหน็ดเหนื่อย
๕ ในกัจจายนธาตุมัญชูสา (คาถา ๗๕) ใช้ สึส ธาตุ กล่าวอรรถปรารถนา “สึส อิจฺฉายำ” เป็น 

  ภูวาทิคณะ, ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๔๐๖) ใช้ สิส ธาตุ “สิโส ภู วธอิจฺฉาสุ จุภู อสพฺพยุชฺชเน,   

  วิ วิเสเส รุ วิเสเส ทิโวปฺยสพฺพยชฺชเน. สิส ธาตุ เป็นไปในการฆ่า-เบียดเบียน, ปรารถนา-อยาก  

 เป็นภูวาทิคณะ, ในการไม่ประกอบทั้งปวง-หลงเหลืออยู่ เป็นภูวาทิคณะและจุราทิคณะ, ถ้ามี  

  วิ เป็นบทหน้า เป็นไปในการทำาให้วิเศษ-ทำาให้ต่างกัน เป็นรุธาทิคณะ, ในการไม่ประกอบทั้งปวง 

  -หลงเหลืออยู่ เป็นทิวาทิคณะ”



ทฺวาวีีสติโม  วคฺโค          ๒๑

มุจิ  ความขัดสี    บด, ขยี้ ใช้  ลฑิ๑    (มฺุจติ - ลณฺฑติ)

มุพฺพิ  ผูก, และ พัน   ตัด, เชือด, บั่น ใช้  กต ิ (มุพฺพติ - กนฺตติ)  

อุฉิ  เสาะแสวง    ประดับ, แต่ง ใช้  ปิลธ ิ (อฺุฉติ - ปิลนฺธติ)

ปูยี๒  บูด, เหม็น, เน่า   หด, ย่นเข้า ใช้  ยนฺต๓ (ปูยติ - ยนฺตยติ)  

ทฺวาวีสติโม  วคฺโค
อสุ๔  เหวี่ยง, ยิง, ซัด  ธาตุ แจ้ง, ชัด ใช้  อฺชุ  (อสติ - อฺชติ)

อุชุ  ตรง, สัตย์ซื่อ   บูชา, นับถือ ใช้  อฺจ ุ  (โอชติ - อฺจติ)  

อิสุ  ชอบ, รักใคร่   ไป,  เป็นไป ใช้  เกลุ๕ (อิจฺฉติ - เกลติ)

จม ุ ชำาระ, ล้าง   ส่องสว่าง ใช้  กุสุ  (อาจเมติ - กุสฺสยติ)

๑
 ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า ลฑิ ที่เป็นภูวาทิคณะ กล่าวอรรถการทำาลายรสชาติ (บี้หรือบด 

 ด้วยลิ้น) “ลฑิ  ชิวฺหามถเน” เช่น ลณฺฑติ ย่อมทำาให้เสียรสชาติ, ลณฺโฑ คูถของสัตว์. ที่เป็นจุราทิ- 

 คณะ กล่าวอรรถการยกขึ้น “ลฑิ  อุกฺเขเป” เช่น ลณฺเฑติ, ลณฺฑยติ ย่อมยกขึ้น
๒

  ฉบับเดิมเป็น ปูยิ แต่ในที่นี้ใช้เป็น ปูยี ตามที่ปรากฏในสัททนีติ ธาตุมาลาว่า “ปูยี วิสรเณ   

 ทุคฺคนฺเธ  จ. ปูยี ธาตุ เป็นไปในการแผ่ไป, เหม็น” และในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๒๔๒) ว่า “ปูยี   

 ทุคฺคนฺธเภทปคฺฆเร.  ปูยี ธาตุ เป็นไปในการดมกลิ่นเเหม็น, ทำาลาย, ไหลออก” เป็นภูวาทิคณะ 
๓ ฉบับเดิมเป็น ยนฺติ แต่ในที่นี้เปลี่ยนเป็น ยนฺต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลา 

 ว่า “ยนฺต สงฺโกจเน. ยนฺต ธาตุ เป็นไปในการหดเข้า, ย่นเข้า” เป็นจุราทิคณะ เช่น ยนฺเตติ,  

 ยนฺตยติ ย่อมหดเข้า, ยนฺตำ เครื่องยนต์, หากประสงค์ใช้เป็น อิการันต์ จะใช้ ยติ ธาตุ ในความ 

 บูดเบี้ยว “ยติ สงฺโกเจ” เป็นจุราทิคณะ ตัวอย่างเช่น “บูดเบี้ยว, เว้า ใช้ ยติ”
๔

 อสุ ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่ามีอรรถการขว้างไป, พุ่งไป, ยิง, ซัด, เหวี่ยง “อสุ  เขเป” 

 เป็นทิวาทิคณะ เช่น อสฺสติ ย่อมขว้างไป, และมีอรรถการแผ่ไป, ซึมซับ “อสุ  พฺยาปเน” เป็น 

  สฺวาทิคณะ เช่น อสุณาติ ย่อมซึมซับ, อสฺสุ นำ้าตา, แต่ถ้ากล่าวอรรถกิน ท่านใช้ อส ธาตุ  

  “อส  โภชเน” เป็นสฺวาทิคณะ เช่น อสฺนาติ ย่อมกิน
๕

 ฉบับเดิมเป็น กุลุ แต่ในที่นี้เปลี่ยนเป็น เกลุ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในสัททนีติ ธาตุมาลา  

 ที่ใช้เป็น เกลุ ธาตุ ในอรรถว่าไป “เกลุ  คติยำ”



ก ุ ธาตุ เกลียด, น่าชัง  เป็นตัวอย่าง ใช้  ขิวุ๑ (โกติ - เขวติ)

กิลม ุ เหนื่อย, ลำาบาก   ขโมย, ลัก ใช้  คเณจ ุ (กิลมติ - คเณจติ)  

คุจุ  ลัก, ขโมย  รด, ราด, โปรย ใช้  เกว ุ (โคจติ - เกวติ)

ขิวุ๒  ประมาท, มัวเมา  คัน, และ เกา ใช้  กณฺฑุ๓  (ขีวติ - กณฺฑวติ)  

เตวีสติโม  วคฺโค
อสุ  ซึม, ไหลไป   เซาะ, เจาะ, ไช ใช้  ขนุ (อสุณาติ - ขนติ)

เขวุ  เสพ, รับใช้    ไป, เป็นไป ใช้  ธำสุ   (เขวติ - ธำสติ)  

คุหุ๔  ปิด, ระวัง   ชำาระ, ซัก, ล้าง ใช้  โธว ุ  (คุหติ - โธวติ)

ชุ  ธาตุ แล่น, เร็ว, ปราด   ด่า, บริภาษ ใช้  เทฏ ุ (ชวติ -  เทฏติ)

นิสุ  ราด, รด, โปรย   ลัก, ขโมย ใช้  กุช ุ (เนสติ - โกชติ)

จุ  ธาตุ เคลื่อน, แตก, ดับ  ตื่น, หมดหลับ ใช้  ทาหุ  (จวติ - ทาหติ)  

ทาสุ  ถวาย, ให้   เคลื่อน, และ ไหว ใช ้ เจล ุ (ทาสติ - เจลติ)

ฌมุ๕  เผา, และ ไหม้   ไป, เที่ยวไป ใช้  เชสุ  (ฌมติ - เชสติ) 

๒๒          ธาตุอาขยาน

๑-๒
 ขิวุ ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่าเป็นภูวาทิคณะ มีอรรถแสดง, อ้างถึง, เป็นตัวอย่าง  

 “ขิวุ  นิทสฺสเน” เช่น เขวติ ย่อมแสดง, และมีอรรถมัวเมา “ขิวุ  มเท”  เช่น ขิวติ ย่อมเมา, ถ้าเป็น 

 ทิวาทิคณะ ก็มีอรรถแสดง “ขิวุ  นิทสฺสเน” เช่น  ขิพฺพติ  ย่อมแสดง
๓

  รูปว่า กณฺฑุ นี้ พบในธาตุปฺปทีปิกา ฉบับเพิ่มเติม (หน้า ๑๖) ว่า “กณฺฑุ กณฺฑุว กณฺฑูว กณฺฑุวเน   

 กณฺฑวติ กณฺฑุวติ กณฺฑูวติ คัน, เกา ภู. ธป. ธม. แต่ในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๔๑) ใช้ กณฺฑ  

 ธาตุ กล่าวอรรถการกำาหนด, ตัด “กณฺโฑ ปริจฺเฉเท จ เฉทเน” เป็นภูวาทิคณะ ส่วนในกัจจายน- 

  ธาตุมัญชูสา ใช้ กฑิ ธาตุ กล่าวอรรถแตก-ทำาลาย, ตัด-เฉือน “กฑิ เฉเท, กฑิ เภเท”
๔

  ในสัททนีิติ ธาตุมาลา และธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๐๑) ใช้รูปว่า คุหู “คุหู สำวรเณ. คุหู ธาตุ  

 เป็นไปในการสำารวม, ปิดบัง” เป็นภูวาทิคณะ เช่น คุหติ, นิคฺคุหติ ย่อมปกปิด
๕

  ฌมุ ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า “ฌมุ อทเน. ฌมุ ธาตุ เป็นไปในการกิน, บริโภค”  

 เป็นภูวาทิคณะ เช่น ฌมติ ย่อมกิน และในธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๔๒) กล่าวว่า “ฌมุ ทาเห จ  

 ภกฺขเณ. ฌมุ ธาตุ เป็นไปในความเร่าร้อน, เผาไหม้ และการกิน”



จตุวีสติโม  วคฺโค          ๒๓

จตุวีสติโม  วคฺโค
ฉุ  ธาตุ ตัด, บั่น, ทอน  ขอ, วิงวอน ใช้  ธน ุ (โฉติ - ธนิยติ)

ตนุ  แผ่, กว้างขวาง    ส่องสว่าง ใช้  ภาส ุ  (ตโนติ - ปภาเสติ)  

เยสุ  ขยัน, หมั่น   หมุน, ปั่น, หัน ใช้  ภมุ (เยสติ - ปริพฺภมติ)

สนุ  ถวาย, ให้  ประพฤติ, เป็นไป ใช ้วตุ  (สนติ - ปวตฺตติ)

ภำสุ๑  ธาตุ กล่าวว่่า   รื่นเริง, ร่า ใช้  สธ ุ (ภำสติ - สเธติ)

เทวุ๒  ปลิว, ลอยไป  เผา, ร้อน, ไหม้ ใช้  ปุสุ (เทวติ - โปสติ)  

เวสุ  ในความให้   นำาปราศไป ใช้  หนุ๓ (เวจฺฉติ - หโนติ)

ธุ  ธาตุ สั่น, สะบัด  นับถือ, วัด ใช้  มาห ุ (ธุนาติ -  มาหติ)  

ปฺจวีสติโม  วคฺโค
ขา  ธาตุ ประกาศ, แสดง รู้จริง, รู้แจ้ง ใช้   วิท (ขายติ - วิทติ)

ตา, เต  เลี้ยง, ต้านทาน  มัด, ผูก, พัน ใช้  นห  (ตายติ - สนฺนยฺหติ)  

วา  ธาตุ ไป, เป็นไป   เป่า, ก่อไฟ ใช้  ธม (วายติ - ธมติ)

ธา  ธาตุ ทรง, รับไว้ กล่าว, อธิบาย ใช้  กถ  (ทธาติ - กเถติ)

๑
  ภำสุ ธาตุ ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๒๖๓) กล่าวว่า “ภำสุ (ปํสุ) อวสำสเน ภำสติ, (ปํสติ) ว่ากล่าว  

 (?) ภู.” แต่ในสัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ (หน้า ๔๘๖) ท่านแปล อวสำสน  

 ว่า ห้อยย้อย
๒

 เทวุ ธาตุ ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า เป็นภูวาทิคณะ ใช้ในอรรถครำ่าครวญ-รำาพัน “เทวุ  เทว   

 เทวเน” เช่น เทวติ ย่อมครำ่าครวญ, และอรรถลอยไป “เทวุ  ปฺลุตคติยำ” เช่น เทวติ ย่อมลอยไป
๓

  ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๔๒๘) กล่าวว่า “หนุ  อปนยเน  (อนาลาปกรเณ) หโนติ หนุเต นำาปราศ,  

 เลิกถอน, ไม่พูดถึง, ยกเลิก” แต่ในสัททนีติธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ (หน้า ๖๘๕) 

 กล่าวว่า “หนุ  อปณยเน  ไม่กล่าว” และเชิงอรรถกล่าวว่า “คำาว่า อปณยน สำาเร็จรูปมาจาก  

 อ (ไม่) + ปณยน (พูด) ที่มาจาก ปณ ธาตุ + ณย ปัจจัย + ยุ ปัจจัย ดังข้อความในคัมภีร์นีี้ว่า  

 ปณ พฺยวหาเร ถุติยฺจ (ปณ ธาตุ ใช้ในความหมายว่า พูด, สรรเสริญ) ฉบับฉัฏฐสังคายนา  

 มีรูปว่า หนุ อปนยเน ตามนัยนี้ แปลว่า นำาออก แต่รูปนี้ไม่สอดคล้องกับอธิบายที่กล่าวว่า  

 อปนยนำ อนาลาปกรณำ นิพฺพวจนตากรณำ (อปนยน คือ การไม่กล่าว, การกระทำาการพูดไม่ชัด)  

 ดังนั้น อรรถว่า อปณยน จึงเหมาะสมกว่า



ปี๑  ธาตุ อิ่มใจ, ดีใจ    อภิวาท, กราบไหว้ ใช้  วนฺท  (ปิณาติ - อภิวนฺทติ)

เฉ  ธาตุ ตัด, บั่น, ทอน  ปิด, บัง, ซ่อน ใช้  หาส๒ (ฉิยติ - หสฺสติ)  

เฌ  ธาตุ เพ่ง, พิจารณ์  เบียน, บีบคั้น ใช้  ปีฬ    (นิชฺฌายติ - ปีเฬติ)

เ  ธาตุ โพก, และ พัน  พยายาม, ขยัน ใช้  ฆฏ (ายติ - ฆเฏติ)  

เช  ธาตุ สิ้น, กษัย   ไป, เป็นไป ใช้  วย (ชียติ - วยติ)

เป  ธาตุ เจริญ, รุ่งเรือง   หลุด, ปลด, เปลื้อง ใช้ โมกฺข (ปยติ - โมกฺขติ)  

เส๓ ธาตุ เสื่อม, สิ้นไป   ประสพ, ได้ ใช้  วิท (สายติ - วินฺทติ)

เว  ธาตุ หมาด, ผาก, แห้ง กล่าว, ชี้แจง ใช้  ป (วายติ - ปติ)

สงฺเขปโต  ธาตุอาขฺยานำ  นิฏฺิตำ.

  ธาตุสทฺโท  ชินมเต  อิตฺถิลิงฺคตฺตเน  มโต

  สตฺเถ  ปุลฺลิงฺคภาวสฺมึ  กจฺจายนมเต  ทฺวิสุ.  (นีติ.ปท.)

  ธาตุ  ศัพท์  ปรากฏในความเป็น  อิตถีลิงค์  ในพระดำารัส

 ที่เป็นมติของพระชินเจ้า  ส่วนในคัมภีร์สันสกฤตปรากฏในความเป็น 

 ปุงลิงค์  ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ปรากฏใน  ลิงค์ทั้งสอง.

๒๔          ธาตุอาขยาน

๑
  ในสัททนีติ ธาตุมาลา กล่าวว่า ปี ธาตุ เป็นสฺวาทิคณะ กล่าวอรรถความอิ่มใจ “ปี  ปีติยำ” เช่น  

 ปิโณติ, ปิณาติ ย่อมอิ่มใจ และเป็นกิยาทิคณะ กล่าวอรรถความเอิบอิ่มและยินดี “ปี ตปฺปน- 

 กนฺตีสุ” เช่น ปิณาติ ย่อมเอิบอิ่ม
๒

  ในธาตุปฺปทีปิกา (หน้า ๔๓๔) ใช้รูปว่า หาสุ “หาสุ อาลิงฺเค (อุปคูหเน) หสฺสติ [ปิดบัง, ซ่อนเร้น]  

 ภู.” และสรุปเชิงอรรถว่า “ดังนั้น หาสุ ธาตุนี้ จึงเป็นไปในอรรถว่า สวมกอด, กอดรัด”,  

 ส่วนในสัททนีติ ธาตุมาลา ใช้ หสุ “หสุ อาลิงฺเค. หสุ ธาตุ เป็นไปในการกอด” และในธาตวัตถ- 

 สังคหะ (คาถา ๔๒๕) ใช้ หสฺสุ “หสฺสุ หาเส อลีเกปิ จ. หสฺสุ ธาตุ เป็นไปในการหัวเราะ, รื่นเริง,  

 พูดปด” 
๓

  เส คติปากขเย. (ธาตฺวตฺถสงฺคห ๔๑๗). เส ธาตุ เป็นไปในการไป (คติ), การหุง-ต้ม (ปาก),  

 ความสิ้นไป (ขย) เป็นภูวาทิคณะ เช่น เสติ ย่อมไป, เสติ ย่อมหุง, สายติ ย่อมสิ้นไป




