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ค�ำน�ำ
(ในการพิมพ์ครัง้ ที่ ๑)
ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของโครงสร้างคัมภีรไ์ วยากรณ์
บาลีใหญ่ มี ๓ ประการ คือ สูตร วุตติ และอุทาหรณ์
สูตร แปลว่า ไหลออกซึง่ ประโยชน์ ได้แก่ กฎเกณฑ์
ทีต่ งั ้ ไว้ในเบือ้ งแรกเพือ่ เป็ นหลักให้นกั ศึกษาได้จดจ�ำ เหมือน
กับพระบาลี
วุตติ แปลว่า ค�ำอธิบายความหมายของสูตร เหมือน
กับอรรถกถา
อุทาหรณ์ เป็ นตัวอย่างประกอบการแสดง เพือ่ ให้
เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ ซึง่ น�ำมาจากพระบาลี อันจะเป็ นเหตุให้
เกิดความเข้าใจไวยากรณ์ และการน�ำไวยากรณ์ไปใช้ในการ
ตีความหมายของพระบาลี
กัจจายนไวยากรณ์ เป็ นคัมภีรไ์ วยากรณ์บาลีทถ่ี อื กัน
ว่าเก่าแก่ทส่ี ดุ ทีย่ งั ปรากฏใช้กนั อยูใ่ นหมูผ่ สู้ นใจศึกษาภาษา
บาลี เพราะเป็ นคัมภีรท์ ม่ี เี นื้อหาไม่ยอ่ และไม่พสิ ดารเกินไป
เหมาะส�ำหรับน� ำมาเป็ นอุปกรณ์ใช้ในการศึกษาพระไตรปิ ฎก
อรรถกถา ฎีกา

เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั มิ าแต่โบราณในหมู่กุลบุตรผู้
ใคร่ศกึ ษาคัมภีรบ์ าลีใหญ่ เบือ้ งต้น ควรท่องจ�ำสูตรในคัมภีร์
ไวยากรณ์ทจ่ี ะศึกษานัน้ ให้ได้เสียก่อน เหตุผลคงเป็ นเพราะ
จะเป็ นปัจจัยให้การศึกษาเป็ นไปได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
กัจจายนสูตรทีจ่ ดั พิมพ์ขน้ึ นี้ มีทงั ้ ตัวบาลีทเ่ี ป็ นสูตร
ค�ำแปลสูตร และตัวอย่างประกอบ เพือ่ ให้นกั ศึกษาผูส้ นใจ
จะท่องจ�ำสูตร มีโอกาสท�ำความเข้าใจเนื้อหาของสูตรไปด้วย
เพราะเชือ่ ว่า ความเข้าใจในเนื้อหาของสูตร จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการในการท่องจ�ำสูตรอย่างเป็ นระบบ มากกว่าการ
ท่องจ�ำโดยปราศจากความเข้าใจ
ขอให้ผู้ศึก ษาทุ ก ท่ า นจงประสบผลส� ำ เร็จ ในการ
ศึกษาภาษาบาลี ซึง่ เป็ นภาษาทีบ่ นั ทึกพระธรรมค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน�ำธรรมะทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาไปประพฤติปฏิบตั ติ ามสมควรแก่ธรรม
เพือ่ ให้เกิด
สันติสขุ แก่ตนเองและสังคมสืบต่อไป
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ค�ำน�ำ
(ในการพิมพ์ครัง้ ที่ ๒)
กัจจายนสุตตปาฐะ ค�ำแปล พร้อมกับอุทาหรณ์เล่ม
นี้ เคยพิมพ์มาแล้วเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บัดนี้ได้หมดแล้ว แต่
ก็ยงั มีผศู้ กึ ษาภาษาบาลีใหญ่สอบถามอยูเ่ นืองๆ ดังนัน้ เพือ่
อนุเคราะห์หมูช่ นทีส่ นใจในการศึกษาภาษาบาลี ซึง่ เรียนแบบ
เก่าดัง้ เดิมทีม่ สี ตู รอ้างอิง หรือเรียกว่าไวยากรณ์มสี ตู รดังกล่าว
จึงได้ดำ� ริจดั พิมพ์ขน้ึ เป็ นครัง้ ที่ ๒ โดยมีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังลด
ขนาดของหนังสือให้เล็กลงอีก เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พกพาหรือถือ
ท่องได้สะดวกขึน้
จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผศู้ กึ ษา
ได้ใช้เป็ นอุปกรณ์ประกอบการเรียนบาลีคมั ภีรป์ ทรูปสิทธิ ซึง่
เป็ นคัมภีรส์ ายกัจจายนะ หรือมูลกัจจายน์ เพือ่ น�ำความรูไ้ ป
ศึกษาพระธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต่อไป
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ค�ำอนุโมทนา
หนังสือกัจจายนสุตตปาฐะ ค�ำแปล พร้อมกับอุทาหรณ์
เล่มนี้ จัดพิมพ์ขน้ึ เป็ นครัง้ ที่ ๒ โดยได้รบั แรงศรัทธาจากคณะ
นักศึกษาบาลีวดั ศรีสดุ าราม น�ำโดย อาจารย์กณ
ั ฑพร เวชพาณิย์ อาจารย์เทพฤทธิ ์ สาธิตการมณี คณะนักศึกษาภาษา
บาลีวดั ศรีสดุ าราม และศรัทธาสาธุชนทัวไป
่ ได้มกี ุศลเจตนา
ในการทีจ่ ะอุปัฏฐากพระศาสนาในด้านของพระปริยตั ธิ รรม ได้
ร่วมกันบริจาคทรัพย์สำ� หรับเป็ นทุนในการจัดพิมพ์ เพือ่ เป็ น
อุปกรณ์สำ� หรับนักศึกษาและผูส้ นใจทัวไป
่
ในบรรดาทาน ๓ ประการ คือ วัตถุทาน อภัยทาน
และธรรมทาน พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทานมีผล มีอานิสงส์
มากทีส่ ดุ
ฉะนัน้ จึงขออนุโมทนาในผลบุญของทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้ ขอให้ทกุ ท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือเล่ม
นี้จนส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี จงได้รบั อานิสงส์ใหญ่ในผลแห่งธรรม
ทานในครัง้ นี้ดว้ ยกันทุกท่านเทอญ
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* หมายเหตุ : เลขแถวหน้า เป็นล�ำดับในคัมภีร์กัจจายนะ เลขแถวหลัง
เป็นล�ำดับในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
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๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
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: ๑๓.
: ๑๕.
: ๑๖.
: ๑๗.
: ๑๘.
: ๑๙.
: ๒๐.
: ๒๒.
: ๒๗.
: ๒๑.
: ๒๘.

๑.๒ สนฺ ธิกปฺป ทุติยกณฺ ฑ
สรา สเร โลปํ.
วา ปโร อสรูปา.
กฺวจา’สวณฺณํ ลุตฺเต.
ทีฆ.ํ
ปุพฺโพ จ.
ย’เมทนฺ ตสฺสา’เทโส.
ว’โมทุทนฺ ตานํ.
สพฺโพ จํ ติ.
โท ธสฺส จ.
อิวณฺโณ ยํ นวา.
เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.
อิ ติ สนฺ ธิกปฺเป ทุติโย กณฺ โฑ.

---------

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

: ๓๖.
: ๓๕.
: ๓๗.
: ๓๘.

๑.๓ สนฺ ธิกปฺป ตติ ยกณฺ ฑ
สรา ปกติ พฺยฺชเน.
สเร กฺวจิ.
ทีฆ.ํ
รสฺส.ํ

๑. สนฺธิกณฺฑ

๒๗ : ๓๙. โลปฺจ ตตฺรา’กาโร.
๒๘ : ๔๐. ปร เทฺวภาโว าเน.
๒๙ : ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติย-ปมา.
อิ ติ สนฺ ธิกปฺเป ตติ โย กณฺ โฑ.

---------

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

: ๕๘.
: ๔๙.
: ๕๐.
: ๕๑.
: ๕๒.
: ๓๔.
: ๔๗.
: ๕๗.
: ๕๓.
: ๕๔.
: ๕๕.
: ๕๖.

๑.๔ สนฺ ธิกปฺป จตุตถฺ กณฺ ฑ
อํ พฺยฺชเน นิคฺคหีต.ํ
วคฺคนฺ ตํ วา วคฺเค.
เอเห ํ.
ส เย จ.
ม-ทา สเร.
ย-ว-ม-ท-น-ต-ร-ลา จา’คมา.
กฺวจิ โอ พฺยฺชเน.
นิคฺคหีตฺจ.
กฺวจิ โลปํ.
พฺยฺชเน จ.
ปโร วา สโร.
พฺยฺชโน จ วิสฺโโค.

อิ ติ สนฺ ธิกปฺเป จตุตโฺ ถ กณฺ โฑ.
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๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

กจฺจายนสุตฺตปา€

: ๓๒.
: ๓๓.
: ๒๔.
: ๒๕.
: ๒๖.
: ๒๓.
: ๔๓.
: ๔๔.
: ๔๕.
: ๕๙.

๑.๕ สนฺ ธิกปฺป ปฺจมกณฺ ฑ
โค สเร ปุถสฺสา’คโม กฺวจิ.
ปาสฺส จ’นฺ โต รสฺโส.
อพฺโภ อภิ.
อชฺโฌ อธิ.
เต น วา อิวณฺเณ.
อติสฺส จ’นฺ ตสฺส.
กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส.
ปุถสฺสุ พฺยฺชเน.
โอ อวสฺส.
อนุปทิฏฺานํ วุตฺต-โยคโต.

อิ ติ สนฺ ธิกปฺเป ปฺจโม กณฺ โฑ.
สนฺ ธิสตุ ตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

๒. นามกณฺฑ

๒. นามกณฺ ฑ

๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

๒.๑ นามกปฺป ปมกณฺ ฑ
: ๖๐. ชินวจน-ยุตฺตํ หิ.
: ๖๑. ลิงฺคฺจ นิปปฺ จฺจเต.
: ๖๒. ตโต จ วิภตฺตโิ ย.
: ๖๓. สิ-โย-อํ-โย-นา-หิ-ส-นํ-สฺมา-หิ-ส-นํ-สฺม-ึ สุ.
: ๖๔. ต’ทนุปโรเธน.
: ๗๑. อาลปเน สิ คสฺโ.
: ๒๙. อิวณฺณุวณฺณา ฌ-ลา.
: ๑๘๒. เต อิตฺถ-ิ ขฺยา โป.
: ๑๗๗. อา โฆ.
: ๘๖. สาคโม เส.
: ๒๐๖. สํ-สาเสฺว’กวจเนสุ จ.
: ๒๑๗. เอติมาส’มิ.
: ๒๑๖. ตสฺสา วา.
: ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.
: ๒๐๕. โฆ รสฺส.ํ
: ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺห.ิ
: ๑๘๔. อ’มา ปโต สฺม-ึ สฺมานํ วา.
: ๑๘๖. อาทิโต โอ จ.
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๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

กจฺจายนสุตฺตปา€

: ๓๐. ฌ-ลาน’มิยวุ า สเร วา.
: ๕๐๕. ย-วการา จ.
: ๑๘๕. ปสฺสฺส จ.
: ๑๗๔. คาว เส.
: ๑๖๙. โยสุ จ.
: ๑๗๐. อวํมฺห ิ จ.
: ๑๗๑. อาวสฺสุ วา.
: ๑๗๕. ตโต น’มํ ปติมฺหา’ลุตฺเต จ สมาเส.
: ๓๑. โอ สเร จ.
: ๔๖. ตพฺพปิ รีตปู ปเท พฺยฺชเน จ.
: ๑๗๓. โคณ นํมฺห ิ วา.
: ๑๗๒. สุ-หิ-นาสุ จ.
: ๑๔๙. อํ-โม นิคฺคหีตํ ฌ-ล-เปหิ.
: ๖๗. สรโลโป’มาเทสปฺปจฺจยาทิมฺห ิ สรโลเป ตุ ปกติ.
: ๑๔๔. อโฆ รสฺส’เมกวจนโยสฺว’ปิ จ.
: ๑๕๐. น สิสฺม’ิ มนปุํสกานิ.
: ๒๒๗. อุภาทิโต น’มินฺนํ.
: ๒๓๑. อิณฺณ’มิณฺณนฺ นํ ตีห ิ สงฺขฺยาหิ.
: ๑๔๗. โยสุ กต-นิการ-โลเปสุ ทีฆ.ํ
: ๘๗. สุ-นํ-หิสุ จ.

๒. นามกณฺฑ

๙๐ : ๒๕๒. ปฺจาทีน’มตฺต.ํ
๙๑ : ๑๙๔. ปติสฺส’ิ นีมฺห.ิ
๙๒ : ๑๐๐. นฺ ตุสฺส’นฺ โต โยสุ จ.
๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อํ-เสสุ.
๙๔ : ๑๐๕. สิมฺห ิ วา.
๙๕ : ๑๔๕. อคฺคสิ ฺส’ิ นิ.
๙๖ : ๑๔๘. โยสฺว’กตรสฺโส โฌ.
๙๗ : ๑๕๖. เว-โวสุ โล จ.
๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน’มานตฺต’มีกาเร.
๙๙ : ๘๑. สฺมา-หิ-สฺมนึ ํ มฺหา-ภิ-มฺห ิ วา.
๑๐๐ : ๒๑๔. น ติเมหิ กตากาเรหิ.
๑๐๑ : ๘๐. สุหสิ ฺว’กาโร เอ.
๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ นํมฺห ิ จ.
๑๐๓ : ๗๙. อโต เนน.
๑๐๔ : ๖๖. โส.
๑๐๕ : ๐. โส วา.
๑๐๖ : ๓๑๓. ทีโฆ’เรหิ.
๑๐๗ : ๖๙. สพฺพ-โย-นีน’มาเอ.
๑๐๘ : ๙๐. สฺมา-สฺมนึ ํ วา.
๑๐๙ : ๓๐๔. อาย จตุตฺเถ’กวจนสฺส ตุ.
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๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ.
๑๑๑ : ๑๗๙. ฆโต นาทีนํ.
๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต ยา.
๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.
๑๑๔ : ๑๗๘. ฆเต จ.
๑๑๕ : ๑๘๑. น อมฺมาทิโต.
๑๑๖ : ๑๕๗. อ-กตรสฺสา ลโต ยฺวา’ลปนสฺส เว-โว.
๑๑๗ : ๑๒๔. ฌ-ลโต สสฺส โน วา.
๑๑๘ : ๑๔๖. ฆ-ปโต จ โยนํ โลโป.
๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต โวกาโร จ.
อิ ติ นามกปฺเป ปโม กณฺ โฑ.

---------

๒.๒ นามกปฺป ทุติยกณฺ ฑ
๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺตสิ ฺส เส.
๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ โยมฺห ิ ปเม.
๑๒๒ : ๙๙. นฺ ตุสฺส นฺ โต.
๑๒๓ : ๑๐๓. นฺ ตสฺส เส วา.
๑๒๔ : ๙๘. อา สิมฺห.ิ
๑๒๕ : ๑๙๘. อํ นปุํสเก.

๒. นามกณฺฑ

9

๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺณา จ เค.
๑๒๗ : ๑๐๒. โต-ติ-ตา ส-สฺม-ึ นาสุ.
๑๒๘ : ๑๐๔. นํมฺห ิ ตํ วา.
๑๒๙ : ๒๒๒. อิมสฺส’ิ ท’มํสสิ ุ นปุํสเก.
๑๓๐ : ๒๒๕. อมุสฺสา’ทุํ
๑๓๑ : ๐. อิตฺถ-ิ ปุม-นปุํสก-สงฺขฺย.ํ
๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ ทฺวนิ ฺ นํ เทฺว จ.
๑๓๓ : ๒๓๐. ติ-จตุนฺนํ ติสฺโส-จตสฺโส,-ตโย-จตฺตาโร,-ตีณ-ิ
			
จตฺตาริ.
๑๓๔ : ๒๕๑. ปฺจาทีน’มกาโร.
๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส รฺโ-ราชิโน เส.
๑๓๖ : ๑๑๙. รฺํ นํมฺห ิ วา.
๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺห ิ รฺา วา.
๑๓๘ : ๑๒๑. สฺมมึ ฺห ิ รฺเ-ราชินิ.
๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมฺห’มฺหากํ ตยิ-มยิ.
๑๔๐ : ๒๓๒. ตฺว’มหํ สิมฺห ิ จ.
๑๔๑ : ๒๔๑. ตว-มม เส.
๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยฺห-ํ มยฺหฺจ.
๑๔๓ : ๒๓๕. ตํ-ม’มํมฺห.ิ
๑๔๔ : ๒๓๔. ตวํ-มมฺจ นวา.
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๑๔๕ : ๒๓๘. นามฺห ิ ตยา-มยา.
๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมฺหสฺส ตุว-ํ ตฺว’มํมฺห.ิ
๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต ทุตยิ า-จตุตฺถ-ี ฉฏฺีสุ โว-โน.
๑๔๘ : ๒๔๗. เต-เม’กวจเนสุ จ.
๑๔๙ : ๒๔๘. น อํมฺห.ิ
๑๕๐ : ๒๔๙. วา ตติเย จ.
๑๕๑ : ๒๕๐. พหุวจเนสุ โว-โน.
๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมนฺ ตสฺสา สิมฺห.ิ
๑๕๓ : ๑๓๘. อ’มาลปเน’กวจเน.
๑๕๔ : ๐. สมาเส จ วิภาสา.
๑๕๕ : ๑๓๗. โยสฺ’วาโน.
๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน สฺมมึ ฺห ิ วา.
๑๕๗ : ๑๔๐. หิวภิ ตฺตมิ ฺห ิ จ.
๑๕๘ : ๑๔๓. สุสฺม’ิ มา วา.
๑๕๙ : ๑๓๙. อุ นามฺห ิ จ.
๑๖๐ : ๑๙๗. อ กมฺมนฺ ตสฺส จ.
อิ ติ นามกปฺเป ทุติโย กณฺ โฑ.

---------

๒. นามกณฺฑ

๒.๓ นามกปฺป ตติ ยกณฺ ฑ
๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมฺห’มฺเหหิ น’มากํ.
๑๖๒ : ๒๓๗. วา ยฺว’ปฺปโม.
๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺส.ํ
๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปโม.
๑๖๕ : ๒๐๘. ทฺวนฺ ทฏฺา วา.
๑๖๖ : ๒๐๙. น’าฺํ สพฺพนามิก.ํ
๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพฺพหี มิ ฺห ิ จ.
๑๖๘ : ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํ-สานํ.
๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุ-นํ-หิสุ จ.
๑๗๐ : ๒๒๐. สพฺพสฺส’ิ มสฺเส วา.
๑๗๑ : ๒๑๙. อนิม ิ นามฺห ิ จ.
๑๗๒ : ๒๑๘. อ-นปุํสกสฺส’ายํ สิมฺห.ิ
๑๗๓ : ๒๒๓. อมุสฺส โม สํ.
๑๗๔ : ๒๑๑. เอต-เตสํ โต.
๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.
๑๗๖ : ๒๑๓. ส-สฺมา-สฺม-ึ สํ-สาสฺว’ตฺต.ํ
๑๗๗ : ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.
๑๗๘ : ๒๒๔. สพฺพโต โก.
๑๗๙ : ๒๐๔. ฆ-ปโต สฺม-ึ สานํ สํ-สา.
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๑๘๐ : ๒๐๗. เน’ตาหิ สฺม’ิ มาย-ยา.
๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิโต สฺม-ึ นาน’มิ-อา.
๑๘๒ : ๙๗. สสฺส โจ.
๑๘๓ : ๔๘,๓๘๖ เอเตส’โม โลเป.
๑๘๔ : ๙๖. ส สเร วา’คโม.
๑๘๕ : ๑๑๒. สนฺ ตสทฺทสฺส โส เภ โพ จ’นฺ เต.
๑๘๖ : ๑๐๗. สิมฺห ิ คจฺฉนฺ ตาทีนํ นฺ ตสทฺโท อํ.
๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสุ นฺ ตุ’ว.
๑๘๘ : ๑๑๕. พฺรหฺม’ตฺต-สข-ราชาทิโต อ’มานํ.
๑๘๙ : ๑๑๓. สฺ’ยา จ.
๑๙๐ : ๑๑๔. โยน’มาโน.
๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต จา’โย-โน.
๑๙๒ : ๑๓๕. สฺม’ิ เม.
๑๙๓ : ๑๒๒. พฺรหฺมโต คสฺส จ.
๑๙๔ : ๑๓๑. สขนฺ ตสฺส ิ โน-นา-นํ-เสสุ.
๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร หิมฺห ิ วา.
๑๙๖ : ๑๓๓. สุ-น’มํสุ วา.
๑๙๗ : ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺม ึ นิ.
๑๙๘ : ๑๒๓. อุตฺตํ ส-นาสุ.
๑๙๙ : ๑๕๘. สตฺถุ-ปิตาทีน’มา สิสฺม ึ สิโลโป จ.

๒. นามกณฺฑ

๒๐๐ : ๑๕๙. อฺเสฺ’วารตฺต.ํ
๒๐๑ : ๑๖๓. วา นํมฺห.ิ
๒๐๒ : ๑๖๔. สตฺถุน’ตฺตฺจ.
๒๐๓ : ๑๖๒. อุ สสฺม ึ สโลโป จ.
๒๐๔ : ๑๖๗. สกมนฺ ธาตาทีนฺจ.
๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต โยน’โม ตุ.
๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต สฺม’ิ มิ.
๒๐๗ : ๑๖๑. นา อา.
๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร รสฺส’มิกาเร.
๒๐๙ : ๑๖๘. ปิตาทีน’มสิมฺห.ิ
๒๑๐ : ๒๓๙. ตยา-ตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.
อิ ติ นามกปฺเป ตติ โย กณฺ โฑ.

---------

๒.๔ นามกปฺป จตุตถฺ กณฺ ฑ
๒๑๑ : ๑๒๖. อตฺต’นฺ โต หิสฺม’ิ มนตฺต.ํ
๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต สฺม ึ นิ.
๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส โน.
๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา นา.
๒๑๕ : ๑๔๑. ฌ-ลโต จ.
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๒๑๖ : ๑๘๐. ฆ-ปโต สฺม ึ ยํ วา.
๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ นิ นปุํสเกหิ.
๒๑๘ : ๑๙๖. อโต นิจฺจ.ํ
๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
๒๒๐ : ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิ.
๒๒๑ : ๒๘๒. สพฺพาส’มาวุโส’ปสคฺค-นิปาตาทีห ิ จ.
๒๒๒ : ๓๔๒. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสุ.
๒๒๓ : ๑๘๘. อํ ย’มีโต ปสฺโต.
๒๒๔ : ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสา.
๒๒๕ : ๑๕๑. โยนํ โน.
๒๒๖ : ๑๕๔. สฺม ึ นิ.
๒๒๗ : ๒๗๐. กิสฺส ก เว จ.
๒๒๘ : ๒๗๒. กุ หึ-หํสุ จ.
๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ จ.
๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺร-โต-เถสุ จ.
๒๓๑ : ๒๖๓. สพฺพสฺเส’ตสฺสา’กาโร วา.
๒๓๒ : ๒๖๗. เตฺร นิจฺจ.ํ
๒๓๓ : ๒๖๔. เอ โต-เถสุ จ.
๒๓๔ : ๒๖๕. อิมสฺส ิ ถํ-ทานิ-ห-โต-เธสุ จ.
๒๓๕ : ๒๘๑. อ ธุนามฺห ิ จ.

๒. นามกณฺฑ

๒๓๖ : ๒๘๐. เอต รหิมฺห.ิ
๒๓๗ : ๑๗๖. อิตฺถยิ ’มโต อาปจฺจโย.
๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทิโต วา อี.
๒๓๙ : ๑๙๐. ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺ ตหู .ิ
๒๔๐ : ๑๙๓. ปติ-ภิกฺข-ุ ราชี’การ’นฺ เตหิ อินี.
๒๔๑ : ๑๙๑. นฺ ตุสฺส ต’มีกาเร.
๒๔๒ : ๑๙๒. ภวโต โภโต.
๒๔๓ : ๑๑๐. โภ เค ตุ.
๒๔๔ : ๗๒. อการ-ปิตาทฺ’ยนฺ ตาน’มา.
๒๔๕ : ๑๕๒. ฌ-ล-ปา รสฺส.ํ
๒๔๖ : ๗๓. อากาโร วา.
อิ ติ นามกปฺเป จตุตโฺ ถ กณฺ โฑ.

---------

๒.๕ นามกปฺป ปฺจมกณฺ ฑ
๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺตสิ ฺาโย.
๒๔๘ : ๒๖๐. กฺวจิ โต ปฺจมฺยตฺเถ.
๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺร-ถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.
๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต ธิ.
๒๕๑ : ๒๖๙. กิสฺมา โว.

15

16

กจฺจายนสุตฺตปา€

๒๕๒ : ๒๗๑. หึ-หํ-หิฺจนํ.
๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา จ.
๒๕๔ : ๒๗๔. อิมสฺมา ห-ธา จ.
๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต หึ.
๒๕๖ : ๐. กาเล.
๒๕๗ : ๒๗๖. กึ-สพฺพ’ฺเ’ก-ย-กุห ิ ทา-ทาจนํ.
๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.
๒๕๙ : ๒๗๙. อิมสฺมา รหิ-ธุนา-ทานิ จ.
๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺห ิ วา.
๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปฺจ.
๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อิยฏิ ฺเสุ.
๒๖๓ : ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จ.
๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺ ตกิ สฺส เนโท.
๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธ.
๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.
๒๖๗ : ๓๙๖. ยุวานฺจ.
๒๖๘ : ๓๙๗. วนฺ ตุ-มนฺ ตุ-วีนฺจ โลโป.
๒๖๙ : ๔๑. ยวตํ ต-ล-น-ทการานํ พฺยฺชนานิ จ-ล--ช			
การตฺต.ํ

๓. การกกณฺฑ
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๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺ ห -ตุ มฺ ห -นฺ ตุ - ราช-พฺ ร หฺ ม ’ตฺ ต -สข-สตฺ ถุ 			
ปิตาทีห ิ สฺมา นา’ว.
อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.
นามสุตฺตํ นิฏฺิตํ.

---------

๓. การกกณฺ ฑ

๒๗๑ : ๘๘ (๓๐๘)* ยสฺมา’ทเปติ ภย’มาทตฺเต วา ต’ท				
ปาทานํ.
๒๗๒ : ๓๐๙.		
ธาตุ-นามาน’มุปสคฺค-โยคาทีสฺวปิ จ.
๒๗๓ : ๓๑๐.		
รกฺขณตฺถาน’มิจฺฉติ .ํ
๒๗๔ : ๓๑๑.		
เยน วา’ทสฺสนํ.
๒๗๕ : ๓๑๒.		
ทู ร ’นฺ ติก ’ทฺ ธ -กาล-นิ มฺ ม าน-ตฺ ว าโลป				
ทิ ส าโยค-วิภ ตฺ ต ’ารปฺป โยค-สุ ทฺ ธ ปฺ				
ปโมจน-เหตุ - วิว ิตฺ ต ปฺ- ปมาณ-ปุ พฺ พ
				
โยค-พนฺ ธน-คุ ณ วจน-ปณฺ ห-กถน				
โถกา’กตฺตสู ุ จ.
* หมายเหตุ : สูตรที่มีเลขในวงเล็บ คัมภีร์ปทรูปสิทธิแสดงไว้ ๒ ที่ คือ
ในนามกัณฑ์ และในการกกัณฑ์
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๒๗๖ : ๘๔ (๓๐๒)
				
๒๗๗: ๓๐๓.		
				
				
				
				
				
๒๗๘ : ๙๓ (๓๒๐)
๒๗๙ : ๘๒ (๒๙๒)
๒๘๐ : ๗๕ (๒๘๕)
๒๘๑ : ๗๗ (๒๙๔)
๒๘๒ : ๒๙๕.		
๒๘๓ : ๙๑ (๓๑๖)
๒๘๔ : ๖๕ (๒๘๓)
๒๘๕ : ๗๐.		
๒๘๖ : ๘๓ (๒๙๑)
๒๘๗ : ๒๙๖.		
๒๘๘ : ๗๘ (๒๙๓)
๒๘๙ : ๒๙๗.		

กจฺจายนสุตฺตปา€

ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ
สมฺปทานํ.
สิ ล าฆ-หนุ -า-สป-ธาร-ปิ ห-กุธทุห’ิ สฺ โส’สูย-ราธิกฺข-ปจฺ จาสุณ-อนุ ปติ
คิ ณ -ปุ พฺ พ กตฺ ต า’โรจนตฺ ถ -ตทตฺ ถ ตุมตฺ ถา’ลมตฺ ถ-มฺา’นาทร’ปฺปาณินิ
คตฺยตฺถ-กมฺมนิ อาสีสตฺถ-สมฺมตุ -ิ ภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ จ.
โย’ธาโร ต’โมกาสํ.
เยน วา กยิรเต ตํ กรณํ.
ยํ กโรติ ตํ กมฺม.ํ
โย กโรติ ส กตฺตา.
โย กาเรติ ส เหตุ.
ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี.
ลิงฺคตฺเถ ปมา.
อาลปเน จ.
กรเณ ตติยา.
สหาทิโยเค จ.
กตฺตริ จ.
เหตฺวตฺเถ จ.

๓. การกกณฺฑ

๒๙๐ : ๒๙๘.		
๒๙๑ : ๒๙๙.		
๒๙๒ : ๓๐๐.		
๒๙๓ : ๘๕ (๓๐๑)
๒๙๔ : ๓๐๕.		
๒๙๕ : ๘๙ (๓๐๗)
๒๙๖ : ๓๑๔.		
๒๙๗ : ๗๖ (๒๘๔)
๒๙๘ : ๒๘๗.		
๒๙๙ : ๒๘๘.		
๓๐๐ : ๒๘๖.		
				
๓๐๑ : ๙๒ (๓๑๕)
๓๐๒ : ๙๔ (๓๑๙)
๓๐๓ : ๓๒๑.		
				
๓๐๔ : ๓๒๒.		
๓๐๕ : ๓๒๓.		
๓๐๖ : ๒๘๙.		
๓๐๗ : ๒๙๐.		
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สตฺตมฺยตฺเถ จ.
เยน’งฺควิกาโร.
วิเสสเน จ.
สมฺปทาเน จตุตฺถ.ี
นโมโยคาทีสฺวปิ จ.
อปาทาเน ปฺจมี.
การณตฺเถ จ.
กมฺมตฺเถ ทุตยิ า.
กาลทฺธาน’มจฺจนฺ ต-สํโยเค.
กมฺมปฺ-ปวจนีย-ยุตฺเต.
คติ-พุทฺธ-ิ ภุช-ป-หร-กร-สยาทีนํ การิเต
วา.
สามิสฺม ึ ฉฏฺี.
โอกาเส สตฺตมี.
สามิสฺ ส ราธิป ติ- ทายาท-สกฺ ข ี- ปติภู ปสูต-กุสเลหิ จ.
นิทฺธารเณ จ.
อนาทเร จ.
กฺวจิ ทุตยิ า ฉฏฺีน’มตฺเถ.
ตติยา-สตฺตมีนฺจ.
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๓๐๘ : ๓๑๗.		
๓๐๙ : ๓๑๘.		
๓๑๐ : ๓๒๔.		
๓๑๑ : ๓๒๕.		
๓๑๒ : ๓๒๖.		
๓๑๓ : ๓๒๗.		
๓๑๔ : ๓๒๘.		
๓๑๕ : ๓๒๙.		

ฉฏฺี จ.
ทุตยิ า-ปฺจมีนฺจ.
กมฺม-กรณ-นิมติ ฺตตฺเถสุ สตฺตมี.
สมฺปทาเน จ.
ปฺจมฺยตฺเถ จ.
กาล-ภาเวสุ จ.
อุปธฺ’ยาธิกสิ ฺสร-วจเน.
มณฺฑติ ุ’สฺสกุ ฺเกสุ ตติยา จ.

อิ ติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฉฏฺโ กณฺ โฑ.
การกสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

๔ - สมาสกณฺ ฑ

๓๑๖ : ๓๓๑. นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ.
๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ วิภตฺตโิ ย โลปา จ.
๓๑๘ : ๓๓๓. ปกติ จ’สฺส สรนฺ ตสฺส.
๓๑๙ : ๓๓๐. อุปสคฺค-นิปาต-ปุพฺพโก อพฺยยีภาโว.
๓๒๐ : ๓๓๕. โส นปุํสก-ลิงฺโค.
๓๒๑ : ๓๔๙. ทิคสุ ฺเส’กตฺต.ํ

๔. สมาสกณฺฑ
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๓๒๒ : ๓๕๙. ตถา ทฺวนฺ เท ปาณิ-ตูรยิ -โยคฺค-เสน’งฺค-ขุทฺท
			
ชนฺ ตุก-วิวธิ วิรทุ ฺธ-วิสภาคตฺถาทีนฺจ.
๓๒๓ : ๓๖๐. วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธฺ-ชนปทาทีนฺจ.
๓๒๔ : ๓๓๙. ทฺวปิ เท ตุลฺยาธิกรเณ กมฺมธารโย.
๓๒๕ : ๓๔๘. สงฺขฺยา-ปุพฺโพ ทิค.ุ
๓๒๖ : ๓๔๑. อุเภ ตปฺปรุ สิ า.
๓๒๗ : ๓๕๑. อ’มาทโย ปร-ปเทภิ.
๓๒๘ : ๓๕๒. อฺ-ปทตฺเถสุ พหุพฺพหี .ิ
๓๒๙ : ๓๕๗. นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺ โท.
๓๓๐ : ๓๔๐. มหตํ มหา ตุลฺยาธิกรเณ ปเท.
๓๓๑ : ๓๕๓. อิตฺถยิ ํ ภาสิต-ปุมติ ฺถี ปุมา’ว เจ.
๓๓๒ : ๓๔๓. กมฺมธารย-สฺเ จ.
๓๓๓ : ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปรุ เิ ส.
๓๓๔ : ๓๔๕. สเร อนฺ .
๓๓๕ : ๓๔๖. กทฺ กุสฺส.
๓๓๖ : ๓๔๗. กา’ปฺปตฺเถสุ จ.
๓๓๗ : ๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺ ต-คตาน’มการนฺ โต.
๓๓๘ : ๓๕๖. นทิมฺหา จ.
๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย ตุท-ํ ชานิ ปติมฺห.ิ
๓๔๐ : ๓๕๕. ธนุมฺหา จ.
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กจฺจายนสุตฺตปา€

๓๔๑ : ๓๓๖. อํ วิภตฺตนี ’มการนฺ ตา อพฺยยีภาวา.
๓๔๒ : ๓๓๗. สโร รสฺโส นปุํสเก.
๓๔๓ : ๓๓๘. อฺสฺมา โลโป จ.

อิ ติ นามกปฺเป สมาสกปฺโป สตฺตโม กณฺ โฑ.
สมาสสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

๕ - ตทฺธิตกณฺ ฑ

๓๔๔ : ๓๖๑. วา ณ’ปจฺเจ.
๓๔๕ : ๓๖๖. ณายน-ณาน วจฺฉาทิโต.
๓๔๖ : ๓๖๗. เณยฺโย กตฺตกิ าทีห.ิ
๓๔๗ : ๓๖๘. อโต ณิ วา.
๓๔๘ : ๓๗๑. ณโว’ปคฺวาทีห.ิ
๓๔๙ : ๓๗๒. เณร วิธวาทิโต.
๓๕๐ : ๓๗๓. เยน วา สํสฏฺํ ตรติ จรติ วหติ ณิโก.
๓๕๑ : ๓๗๔. ต’มธีเต เตนกตาทิ-สนฺ นิธาน-นิโยค-สิปปฺ -ภณฺฑ			
ชีวกิ ตฺเถสุ จ.
๓๕๒ : ๓๗๖. ณ ราคา ตสฺเส’ท’มฺตฺเถสุ จ.
๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีน’มิมยิ า จ.
๓๕๔ : ๓๗๙. สมูหตฺเถ กณฺ-ณา.

๕. ตทฺธิตกณฺฑ

๓๕๕ : ๓๘๐. คาม-ชน-พนฺ ธ-ุ สหายาทีห ิ ตา.
๓๕๖ : ๓๘๑. ต’ทสฺส าน’มิโย จ.
๓๕๗ : ๓๘๒. อุปมตฺถา’ยิตตฺต.ํ
๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺ นิสฺสติ ตฺเถ โล.
๓๕๙ : ๓๘๔. อาลุ ตพฺพหุเล.
๓๖๐ : ๓๘๗. ณฺย-ตฺต-ตา ภาเว ตุ.
๓๖๑ : ๓๘๘. ณ วิสมาทีห.ิ
๓๖๒ : ๓๘๙. รมณียาทิโต กณฺ.
๓๖๓ : ๓๙๐. วิเสเส ตร-ตมิ’สิก’ิ ยิฏฺา.
๓๖๔ : ๓๙๘. ตทสฺสตฺถตี ิ วี จ.
๓๖๕ : ๓๙๙. ตปาทิโต สี.
๓๖๖ : ๔๐๐. ทณฺฑาทิโต อิก-อี.
๓๖๗ : ๔๐๑. มธฺวาทิโต โร.
๓๖๘ : ๔๐๒. คุณาทิโต วนฺ ตุ.
๓๖๙ : ๔๐๓. สตฺยาทีห ิ มนฺ ตุ.
๓๗๐ : ๔๐๕. สทฺธาทิโต ณ.
๓๗๑ : ๔๐๔. อายุสฺส’ุ การา’ส มนฺ ตุมฺห.ิ
๓๗๒ : ๓๘๕. ตปฺปกติ-วจเน มโย.
๓๗๓ : ๔๐๖. สงฺขฺยาปูรเณ โม.
๓๗๔ : ๔๐๘. ส ฉสฺส วา.
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๓๗๕ : ๔๑๒. เอกาทิโต ทสสฺส.ี
๓๗๖ : ๒๕๗. ทเส โส นิจฺจฺจ.
๓๗๗ : ๐. อนฺ เต นิคฺคหีตฺจ.
๓๗๘ : ๔๑๔. ติ จ.
๓๗๙ : ๒๕๘. ล ท-รานํ.
๓๘๐ : ๒๕๕. วีสติ-ทเสสุ พา ทฺวสิ ฺส ตุ.
๓๘๑ : ๒๕๔. เอกาทิโต ทส ร สงฺขฺยาเน.
๓๘๒ : ๒๕๙. อฏฺาทิโต จ.
๓๘๓ : ๒๕๓. เทฺวกฏฺาน’มากาโร วา.
๓๘๔ : ๔๐๗. จตุจฺ-เฉหิ ถ-า.
๓๘๕ : ๔๐๙. ทฺว-ิ ตีห ิ ติโย.
๓๘๖ : ๔๑๐. ติเย ทุ-ตาปิ จ.
๓๘๗ : ๔๑๑. เตส’มฑฺฒ’ู ปปเทน อฑฺฒฑ
ุ ฺฒ-ทิวฑฺฒ-		
			
ทิยฑฺฒ’ฑฺฒติยา.
๓๘๘ : ๖๘. สรูปาน’เมกเสสฺว’สกึ.
๓๘๙ : ๔๑๓. คณเน ทสสฺส ทฺว-ิ ติ-จตุ-ปฺจ-ฉ-สตฺต-อฏฺ			
นวกานํ วี-ติ-จตฺตาร-ปฺา-ฉ-สตฺตา’ส-นวา
			
โยสุ โยนฺ’จีส’มาสํ-ิ-ริ-ตีตุต.ิ
๓๙๐ : ๒๕๖. จตู’ปปทสฺส โลโป ตุ’ตฺตร-ปทาทิจสฺส จุ-โจปิ
			
นวา.

๕. ตทฺธิตกณฺฑ
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๓๙๑ : ๔๒๓. ย’ทนุปปนฺ นา นิปาตนา สิชฺฌนฺ ต.ิ
๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก’เนกตฺเถ จ.
๓๙๓ : ๔๑๕. ทส-ทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสฺจ โยมฺห.ิ
๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว ต’ทุตฺตริ ทส-คุณติ ฺจ.
๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ.
๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ โณ โลปํ.
๓๙๗ : ๔๒๐. วิภาเค ธา จ.
๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการ-วจเน ตุ ถา.
๓๙๙ : ๔๒๒. กิ’มิเมหิ ถํ.
๔๐๐ : ๓๖๔. วุทฺธา’ทิสรสฺส วา’สํโยคนฺ ตสฺส สเณ จ.
๔๐๑ : ๓๗๕. มา ยูน’มาคโม าเน.
๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺตฺจ.
๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา’ทิมชฺฌตุ ฺตรานํ ทีฆ-รสฺสา ปจฺจเยสุ จ.
๔๐๔ : ๓๗๐. เตสุ วุทฺธ-ิ โลปา’คม-วิการ-วิปรีตา’เทสา จ.
๔๐๕ : ๓๖๕. อ-ยุวณฺณานฺ’จา’โย วุทฺธ.ี
อิ ติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปฺโป อฏฺโม กณฺ โฑ.
ตทฺธิตสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------
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๖. อาขฺยาตกณฺ ฑ

๖.๑ อาขฺยาตกปฺป ปมกณฺ ฑ
๔๐๖ : ๔๒๙. อถ ปุพฺพานิ วิภตฺตนี ํ ฉ ปรสฺสปทานิ.
๔๐๗ : ๔๓๙. ปราณฺ’ยตฺตโนปทานิ.
๔๐๘ : ๔๓๑. เทฺว เทฺว ปม-มชฺฌมิ ตุ ฺตม-ปุรสิ า.
๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส’เมกาภิธาเน ปโร ปุรโิ ส.
๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺห ิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลฺยาธิกรเณ ปโม.
๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌโิ ม.
๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโม.
๔๑๓ : ๔๒๗. กาเล.
๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจปุ ปฺ นฺ เน.
๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยา’สิฏฺเ’นุตฺตกาเล ปฺจมี.
๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมติ-ปริกปฺปตฺเถสุ สตฺตมี.
๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขา’ตีเต.
๔๑๘ : ๔๕๖. หิยฺโย-ปภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.
๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเป’ชฺชตนี.
๔๒๐ : ๔๗๑. มา-โยเค สพฺพกาเล จ.
๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนฺ ต.ี
๔๒๒ : ๔๗๕. กฺรยิ าติปนฺ เน’ตีเต กาลาติปตฺต.ิ
๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมานา ติ-อนฺ ต-ิ สิ-ถ-มิ-ม,-เต-อนฺ เต-เส-วฺเห-

๖. อาขฺยาตกณฺฑ
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เอ-มฺเห.
๔๒๔ : ๔๕๐. ปฺจมี ตุ-อนฺ ตุ-หิ-ถ-มิ-ม,-ตํ-อนฺ ต-ํ สฺส-ุ วฺโห-เอ			
อามเส.
๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย-เอยฺย-ุํ เอยฺยาสิ-เอยฺยาถ-เอยฺยามิ			
เอยฺ ย าม,-เอถ-เอรํ - เอโถ-เอยฺ ย าวฺ โ ห-เอยฺ ยํ 			
เอยฺยามฺเห.
๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา อ-อุ-เอ-ตฺถ-อํ-มฺห,-ตฺถ-เร-ตฺโถ-วฺโห			
อึ-มฺเห.
๔๒๗ : ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา-อู-โอ-ตฺถ-อํ-มฺหา,-ตฺถ-ตฺถุ-ํ เส-วฺห-ํ
			
อึ-มฺหเส.
๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตนี อี-อุ-ํ โอ-ตฺถ-อึ-มฺหา,-อา-อู-เส-วฺห-ํ อํ			
มฺเห.
๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิสฺสนฺ ตี สฺสติ-สฺสนฺ ต-ิ สฺสสิ-สฺสถ-สฺสามิ-สฺสาม,			
สฺสเต-สฺสนฺ เต-สฺสเส-สฺสวฺเห-สฺส-ํ สฺสามฺเห.
๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา-สฺสสํ -ุ สฺเส-สฺสถ-สฺส-ํ สฺสามฺหา,			
สฺสถ-สฺสสิ -ุ สฺสเส-สฺสวฺเห-สฺส-ึ สฺสามฺหเส.
๔๓๑ : ๔๕๘. หิยฺยตฺตนี-สตฺตมี-ปฺจมี-วตฺตมานา สพฺพธาตุก.ํ
อิ ติ อาขฺยาตกปฺเป ปโม กณฺ โฑ.

---------
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๖.๒ - อาขฺยาตกปฺป ทุติยกณฺ ฑ
๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุ-ลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยา.
๔๓๓ : ๕๒๘. ติช-คุป-กิต-มาเนหิ ข-ฉ-สา วา.
๔๓๔ : ๕๓๔. ภุช-ฆส-หร-สุ-ปาทีห ิ ตุ’มิจฺฉตฺเถสุ.
๔๓๕ : ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตปู มานา’ทาจาเร.
๔๓๖ : ๕๓๗. อีย’ู ปมานา จ.
๔๓๗ : ๕๓๘. นามมฺหา’ตฺตจิ ฺฉตฺเถ.
๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตูห ิ เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ
			
เหตฺวตฺเถ.
๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรเู ป นามสฺมา ณโย จ.
๔๔๐ : ๔๔๕. ภาว-กมฺเมสุ โย.
๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวนฺ ตสฺส.
๔๔๒ : ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วา.
๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพฺพรูปฺจ.
๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.
๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิโต อ.
๔๔๖ : ๕๐๙. รุธาทิโต นิคฺคหีต ปุพฺพฺจ.
๔๔๗ : ๕๑๐. ทิวาทิโต โย.
๔๔๘ : ๕๑๒. สฺวาทิโต ณุ-ณา-อุณา จ.
๔๔๙ : ๕๑๓. กิยาทิโต นา.

๖. อาขฺยาตกณฺฑ

๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทิโต ปฺป-ณฺหา.
๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทิโต โอ-ยิรา.
๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทิโต เณ-ณยา.
๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ.
๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ จ.
๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปปฺ จฺจเยหิ วิภตฺตโิ ย.
๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.
๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.

อิ ติ อาขฺยาตกปฺเป ทุติโย กณฺ โฑ.

---------

๖.๓ - อาขฺยาตกปฺป ตติ ยกณฺ ฑ
๔๕๘ : ๔๖๑. กฺวจา’ทิวณฺณาน’เมกสฺสรานํ เทฺวภาโว.
๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพฺโพ’พฺภาโส.
๔๖๐ : ๕๐๖. รสฺโส.
๔๖๑ : ๔๖๔. ทุตยิ -จตุตฺถานํ ปม-ตติยา.
๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.
๔๖๓ : ๕๓๒. มาน-กิตานํ ว-ตตฺตํ วา.
๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส โช.
๔๖๕ : ๔๖๓. อนฺ ตสฺส’ิ วณฺณ’ากาโร วา.
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๔๖๖ : ๔๘๙. นิคฺคหีตฺจ.
๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต ปา-มานานํ วา-มํ เสสุ.
๔๖๘ : ๔๙๒. า ติฏฺโ.
๔๖๙ : ๔๙๔. ปา ปิโพ.
๔๗๐ : ๕๑๔. าสฺส ชา-ชํ-นา.
๔๗๑ : ๔๘๓. ทิสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา.
๔๗๒ : ๕๓๑. พฺยฺชนนฺ ตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ.
๔๗๓ : ๕๒๙. โก เข จ.
๔๗๔ : ๕๓๕. หรสฺส คี เส.
๔๗๕ : ๔๖๕. พฺร-ู ภูน’มาห-ภูวา ปโรกฺขายํ.
๔๗๖ : ๔๔๒. คมิสฺส’นฺ โต จฺโฉ วา สพฺพาสุ.
๔๗๗ : ๔๗๙. วจสฺส’ชฺชตนิมฺห ิ มกาโร โอ.
๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร ทีฆํ หิ-มิ-เมสุ.
๔๗๙ : ๔๕๒. หิ โลปํ วา.
๔๘๐ : ๔๙๐. โหติสฺสเร’โหเห ภวิสฺสนฺ ตมิ ฺห ิ สฺสสฺส จ.
๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห.
อิ ติ อาขฺยาตกปฺเป ตติ โย กณฺ โฑ.

---------

๖. อาขฺยาตกณฺฑ

๖.๔ - อาขฺยาตกปฺป จตุตถฺ กณฺ ฑ
๔๘๒ : ๕๐๘. ทาทนฺ ตสฺสํ มิ-เมสุ.
๔๘๓ : ๕๒๗. อสํโยคนฺ ตสฺส วุทฺธิ การิเต.
๔๘๔ : ๕๔๒. ฆฏาทีนํ วา.
๔๘๕ : ๔๓๔. อฺเสุ จ.
๔๘๖ : ๕๔๓. คุห-ทุสานํ ทีฆ.ํ
๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีน’มุกาโร วสฺส เย.
๔๘๘ : ๔๘๑. ห-วิปริยโย โล วา.
๔๘๙ : ๕๑๙. คหสฺส เฆ ปฺเป.
๔๙๐ : ๕๑๘. หโลโป ณฺหามฺห.ิ
๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺต’มชฺชตนิมฺห.ิ
๔๙๒ : ๔๙๙. อสสฺมา มิ-มานํ มฺห-ิ มฺหา’นฺ ตโลโป จ.
๔๙๓ : ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺต.ํ
๔๙๔ : ๔๙๕. ติสฺส ตฺถติ ฺต.ํ
๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสฺส ตฺถุตฺต.ํ
๔๙๖ : ๔๙๗. สิมฺห ิ จ.
๔๙๗ : ๔๗๗. ลภสฺมา อี-อึนํ ตฺถ-ตฺถ.ํ
๔๙๘ : ๔๘๐. กุสสฺมา ที จฺฉ.ิ
๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตุสฺส ทชฺช.ํ
๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส วชฺช.ํ
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๕๐๑ : ๔๔๓. คมิสฺส ฆมฺม.ํ
๕๐๒ : ๔๙๓. ยมฺห ิ ทา-ธา-มา-า-หา-ปา-มห-มถาทีน’มี.
๕๐๓ : ๔๘๕. ยชสฺสา’ทิสฺส.ิ
๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต อุํ อึส.ุ
๕๐๕ : ๔๘๒. ชร-มรานํ ชีร-ชียฺย-มียฺยา วา.
๕๐๖ : ๔๙๖. สพฺพตฺถา’สสฺสา’ทิโลโป จ.
๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก ภู.
๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส าโต อิยา-า.
๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺต.ํ
๕๑๐ : ๔๘๗. โลปฺ’เจตฺต’มกาโร.
๕๑๑ : ๕๒๑. อุตฺต’โมกาโร.
๕๑๒ : ๕๒๒. กรสฺสา’กาโร จ.
๕๑๓ : ๔๓๕. โอ อว สเร.
๕๑๔ : ๔๙๑. เอ อย.
๕๑๕ : ๕๔๑. เต อาวายา การิเต.
๕๑๖ : ๔๖๖. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺห.ิ
๕๑๗ : ๔๘๘. กฺวจิ ธาตุ-วิภตฺตปิ -ฺ ปจฺจยานํ ทีฆ-วิปรีตา’เทส			
โลปา’คมา จ.
๕๑๘ : ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต.ํ
๕๑๙ : ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺตนี-อชฺชตนี-กาลาติปตฺตสี .ุ

๗. กิพฺพิธานกณฺฑ

๕๒๐ : ๕๐๒. พฺรโู ต อี ติมฺห.ิ
๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสฺส’นฺ โต โลโป’เนกสฺสรสฺส.
๕๒๒ : ๔๗๖. อิส-ุ ยมูน’มนฺ โต จฺโฉ วา.
๕๒๓ : ๕๒๖. การิตานํ โณ โลปํ.

อิ ติ อาขฺยาตกปฺเป จตุตโฺ ถ กณฺ โฑ.
อาขฺยาตสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

๗. กิพพฺ ิ ธานกณฺ ฑ

๗.๑ กิ พพฺ ิ ธานกปฺป ปมกณฺ ฑ
๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺห ิ โณ.
๕๒๕ : ๕๖๕. สฺาย’มนุ.
๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร ททา จ อึ.
๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต ณฺว-ุ ตฺวา’วี วา.
๕๒๘ : ๕๗๗. วิส-รุช-ปทาทิโต ณ.
๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว จ.
๕๓๐ : ๕๘๔. กฺว ิ จ.
๕๓๑ : ๕๘๙. ธราทีห ิ รมฺโม.
๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสลี าทีสุ ณี-ตฺวา’วี จ.
๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รุจาทีห ิ ยุ.
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๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิคมิมฺหา รู.
๕๓๕ : ๕๙๓. ภิกฺขาทิโต จ.
๕๓๖ : ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ ณุโก.
๕๓๗ : ๕๖๖. นุ นิคฺคหีตํ ปทนฺ เต.
๕๓๘ : ๕๙๕. สํหน’ฺาย วา โร โฆ.
๕๓๙ : ๕๕๘. รมฺห ิ ร’นฺ โต ราทิ โน
๕๔๐ : ๕๔๕. ภาว-กมฺเมสุ ตพฺพา’นียา.
๕๔๑ : ๕๕๒. ณฺโย จ.
๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา ริจฺจ.
๕๔๓ : ๕๕๕. ภูโต’พฺพ.
๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คมุ-ยุช-ครหา’การาทีห ิ
			
ยฺเห’ยฺยา คาโร วา.
๕๔๕ : ๕๔๘. เต กิจฺจา.
๕๔๖ : ๕๖๒. อฺเ กิตฺ.
๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺ ทาทีห ิ ยุ.
๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺตุ-กรณ-ปเทเสสุ จ.
๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทิโต ณ.

อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป ปโม กณฺ โฑ.

---------

ชฺช-มฺม-คฺค-

๗. กิพฺพิธานกณฺฑ

๗.๒ กิ พพฺ ิ ธานกปฺป ทุติยกณฺ ฑ
๕๕๐ : ๕๔๖. ณาทโย เตกาลิกา.
๕๕๑ : ๕๙๘. สฺายํ ทา-ธาโต อิ.
๕๕๒ : ๖๐๙. ติ กิจฺจ’าสิฏฺเ.
๕๕๓ : ๕๙๙. อิตฺถยิ ’ม-ติ-ยโว วา.
๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต ริรยิ .
๕๕๕ : ๖๑๒. อตีเต ต-ตวนฺ ตุ-ตาวี.
๕๕๖ : ๖๒๒. ภาว-กมฺเมสุ ต.
๕๕๗ : ๖๐๖. พุธ-คมาทิตฺเถ กตฺตริ.
๕๕๘ : ๖๐๒. ชิโต อิน สพฺพตฺถ.
๕๕๙ : ๖๐๓. สุปโต จ.
๕๖๐ : ๖๐๔. อีส-ํ ทุ-สูห ิ ข.
๕๖๑ : ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ สมาน-กตฺตุเกสุ ตเว-ตุํ วา.
๕๖๒ : ๖๓๘. อรห-สกฺกาทีสุ จ.
๕๖๓ : ๖๓๙. ปตฺตวจเน อล’มตฺเถสุ จ.
๕๖๔ : ๖๔๐. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.
๕๖๕ : ๖๔๖. วตฺตมาเน มาน’นฺ ตา.
๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทีห ิ รตฺถุ.
๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิโต ริตุ.
๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทีห ิ ราตุ.
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๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา ตุโก.
๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.
อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป ทุติโย กณฺ โฑ.

---------

๗.๓ กิ พพฺ ิ ธานกปฺป ตติ ยกณฺ ฑ
๕๗๑ : ๖๒๔. ปจฺจยา’ทนิฏฺา นิปาตนา สิชฺฌนฺ ต.ิ
๕๗๒ : ๖๒๕. สาส-ทิสโต ตสฺส ริฏฺโ จ.
๕๗๓ : ๖๒๖. สาทิ สนฺ ต-ปุจฺฉ-ภนฺ ช-หนฺ สาทีห ิ ฏฺโ.
๕๗๔ : ๖๑๓. วสโต อุตฺถ.
๕๗๕ : ๖๑๔. วสฺส วา วุ.
๕๗๖ : ๖๐๗. ธ-ฒ-ภ-เหหิ ธ-ฒา จ.
๕๗๗ : ๖๒๘. ภนฺ ชโต คฺโค จ.
๕๗๘ : ๕๖๐. ภุชาทีน’มนฺ โต โน ทฺว ิ จ.
๕๗๙ : ๖๒๙. วจ วา วุ.
๕๘๐ : ๖๓๐. คุปาทีนฺจ.
๕๘๑ : ๖๑๖. ตราทีห ิ อิณฺโณ.
๕๘๒ : ๖๓๑. ภิทาทิโต อินฺน-อนฺ น-อีณา วา.
๕๘๓ : ๖๑๗. สุส-ปจ-สกโต กฺข-กฺกา จ.
๕๘๔ : ๖๑๘. ปกฺกมาทีห ิ นฺ โต จ.

๗. กิพฺพิธานกณฺฑ

37

๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาทีน’มา ติมฺห ิ จ.
๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ขน-หน-รมาทีน’มนฺ โต.
๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร จ.
๕๘๘ : ๖๒๐. า-ปาน’มิ-อี จ.
๕๘๙ : ๖๒๑. หนฺ เตหิ โห หสฺส โฬ วา อ-ทห-นหานํ.
อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป ตติ โย กณฺ โฑ.

---------

๗.๔ กิ พพฺ ิ ธานกปฺป จตุตถฺ กณฺ ฑ
๕๙๐ : ๕๗๙. ณมฺห ิ รนฺ ชสฺส โช ภาว-กรเณสุ.
๕๙๑ : ๕๔๔. หนสฺส ฆาโต.
๕๙๒ : ๕๐๓. วโธ วา สพฺพตฺถ.
๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺ ตาน’มาโย.
๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-ส’มุป-ปรีห ิ กโรติสฺส ข-ขรา วา ตปจฺจเยสุ
			
จ.
๕๙๕ : ๖๓๗. ตเว-ตุนาทีสุ กา.
๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ขน-หนาทีนํ ตุ-ํ ตพฺพาทีสุ น.
๕๙๗ : ๖๔๑. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย.
๕๙๘ : ๖๔๓. จ-น’นฺ เตหิ รจฺจ.ํ
๕๙๙ : ๖๔๔. ทิสา สฺวาน-สฺวา’นฺ ตโลโป จ.
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๖๐๐ : ๖๔๕. ม-ห-ท-เภหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ.
๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธติ -สมาส-กิตกา นามํ’วา’ตเวตุนาทีสุ จ.
๖๐๒ : ๖. ทุมฺห ิ ครุ.
๖๐๓ : ๗. ทีโฆ จ.
๖๐๔ : ๖๘๔. อกฺขเรหิ การ.
๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคม’มิกาโร.
๖๐๖ : ๖๔๒. ท-ธ’นฺ ตโต โย กฺวจิ.
อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป จตุตโฺ ถ กณฺ โฑ.

---------

๗.๕ - กิ พพฺ ิ ธานกปฺป ปฺจมกณฺ ฑ
๖๐๗ : ๕๗๘. นิคฺคหีต สํโยคาทิ โน.
๖๐๘ : ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค คี.
๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺต.ํ
๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺส ิ ฏฺเ.
๖๑๑ : ๖๐๘. ห-จตุตฺถาน’มนฺ ตานํ โท เธ.
๖๑๒ : ๖๑๕. โฑ ฒกาเร.
๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วา.
๖๑๔ : ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํ.
๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนฺ ตสฺส โลโป กฺวมิ ฺห.ิ

๘. อุณาทิกณฺฑ

๖๑๖ : ๕๘๗. วิทนฺ เต อู.
๖๑๗ : ๖๓๓. น-ม-กราน’มนฺ ตานํ นิยตุ ฺต-ตมฺห.ิ
๖๑๘ : ๕๗๑. น ก-คตฺตํ จ-ชา ณฺวมุ ฺห.ิ
๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตุสฺม.ึ
๖๒๐ : ๕๔๙. ตุ-ํ ตุน-ตพฺเพสุ วา.
๖๒๑ : ๕๕๓. การิตํ วิย ณานุพนฺ โธ.
๖๒๒ : ๕๗๐. อน’กา ยุ-ณฺวนู ํ.
๖๒๓ : ๕๕๔. ก-คา จ-ชานํ.

อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป ปฺจโม กณฺ โฑ.
กิ พพฺ ิ ธานสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

๘ - อุณาทิกณฺ ฑ

๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺ.
๖๒๕ : ๖๐๕. ภาว-กมฺเมสุ กิจฺจ-กฺต-ข’ตฺถา.
๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมนิ ทุตยิ ายํ กฺโต.
๖๒๗ : ๖๕๒. ขฺยาทีห ิ มนฺ ม จ โต วา.
๖๒๘ : ๖๕๓. สมาทีห ิ ถ-มา.
๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺส’ุ ปธสฺเส วา.
๖๓๐ : ๖๕๔. มสุสฺส สุสฺส จฺฉร-จฺเฉรา.
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๖๓๑ : ๖๕๕. อา-ปุพฺพ-จรสฺส จ.
๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กล-สเลหิ ล-ยา.
๖๓๓ : ๖๕๗. ยาณ-ลาณา.
๖๓๔ : ๖๕๘. มถิสฺส ถสฺส โล จ.
๖๓๕ : ๕๕๙. เปสา’ติสคฺค-ปตฺตกาเลสุ กิจฺจา.
๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสกา’ธมิเณสุ ณี จ.
๖๓๗ : ๐. อรห-สกฺกาทีห ิ ตุ.ํ
๖๓๘ : ๖๖๐. วชาทีห ิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺ เต.
๖๓๙ : ๕๘๕. กฺวโิ ลโป จ.
๖๔๐ : ๐. ส-จ-ชานํ ก-คา ณานุพนฺ เธ.
๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาทีห ิ ยุ-ณฺวนู ’มนา’นนา’กา’นนกา สการิเตหิ
			
จ.
๖๔๒ : ๕๘๘. อิ-ย-ต-ม-กิ-เอสาน’มนฺ ตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ ทิสสฺส
			
คุณํ โท รํ สกฺข ี จ.
๖๔๓ : ๖๓๕. ภฺยาทีห ิ มติ-พุธ-ิ ปูชาทีห ิ จ กฺโต.
๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทีห ิ ถุ-ตฺตมิ -ณิมา
			
นิพฺพตฺเต.
๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหา’นิ.
๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุ.ํ
๖๔๗ : ๖๖๓. สุนสฺส’ุ นสฺโส’ณ-วานุวานูนุนขุณานา.

๘. อุณาทิกณฺฑ
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๖๔๘ : ๖๖๔. ตรุณสฺส สุสุ จ.
๖๔๙ : ๖๖๕. ยุวสฺส’ุ วสฺส’ุ วุวานุนูนา.
๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล วตฺตมานา’ตีเต ณฺวาทโย.
๖๕๑ : ๖๔๗. ภวิสฺสติ คมาทีห ิ ณี-ฆิณฺ.
๖๕๒ : ๖๔๘. กฺรยิ ายํ ณฺว-ุ ตโว.
๖๕๓ : ๓๐๖. ภาว-วาจิมฺห ิ จตุตฺถ.ี
๖๕๔ : ๖๔๙. กมฺมนิ โณ.
๖๕๕ : ๖๕๐. เสเส สฺส-ํ นฺ ตุ-มานา’นา.
๖๕๖ : ๖๖๖. ฉทาทีห ิ ต-ตฺรณฺ.
๖๕๗ : ๖๖๗. วทาทีห ิ ณิตฺโต คเณ.
๖๕๘ : ๖๖๘. มิทาทีห ิ ตฺต-ิ ติโย.
๖๕๙ : ๖๖๙. อุส-ุ รนฺ ช-ทํสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒ-า จ.
๖๖๐ : ๖๗๐. สูวสุ าน’มูวสุ าน’มโต โถ จ.
๖๖๑ : ๖๗๑. รนฺ ชทุ าทีห ิ ธ-ทิทฺท-กิ’รา กฺวจิ ช-ท-โลโป จ.
๖๖๒ : ๖๗๒. ปฏิโต หิสฺส เหรณฺ-หีรณฺ.
๖๖๓ : ๖๗๓. กฑฺยาทีห ิ โก.
๖๖๔ : ๖๗๔. ขาทา’ม-คมานํ ขนฺ ธ’นฺ ธ-คนฺ ธา.
๖๖๕ : ๖๗๕. ปฏาทีหฺ’ยลํ.
๖๖๖ : ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถุ-ปถา’โม วา.
๖๖๗ : ๖๗๗. สสฺวาทีห ิ ตุ-ทโว.
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๖๖๘ : ๖๗๘. จฺยาทีห ิ อีวโร.
๖๖๙ : ๖๗๙. มุนาทีห ิ จิ.
๖๗๐ : ๖๘๐. วิทาทีหฺ’ยูโร.
๖๗๑ : ๖๘๑. หนาทีห ิ ณุ-นุ-ตโว.
๖๗๒ : ๖๘๒. กุฏาทีห ิ โ.
๖๗๓ : ๖๘๓. มนุ-ปูร-สุณาทีห ิ อุสฺส-นุส’ิ สา.

อิ ติ กิ พพฺ ิ ธานกปฺเป อุณาทิ กปฺโป ฉฏฺโ กณฺ โฑ.
อุณาทิ สตุ ตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ
กจฺจายนสุตตฺ ํ นิ ฏฺิต.ํ

---------

สุตฺตสงฺคหคาถา

สุตตฺ สงฺคหคาถา
สนฺ ธมิ ฺห ิ เอกปฺาสํ
นามมฺห ิ ทฺวสิ ตํ ภเว
อฏฺารสาธิกฺเจว		
การเก ปฺจตาลีสํ
สมาเส อฏฺวีสฺจ		
ทฺวาสฏฺิ ตทฺธเิ ต มตํ
อฏฺารสสตาขฺยาเต		
กิเต สุตฺตสตํ ภเว
อุณาทิมฺห ิ จ ปฺาสํ
สุตฺตเภทํ ปกาสิต.ํ
		
			
(การิกา)
---------
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สุตฺตํ ธาตุ คโณ ณฺวาทิ นามลิงฺคานุสาสนํ
ยสฺส ติฏฺ€ติ ชิวฺหคฺเค
ส พฺยากรณเกสรี.
		“สูตร ธาตุ ปทมาลา ปัจจัย,
		
นาม ลิงค์ และการวินิจฉัย;
		
ย่อมตั้งอยู่บนปลายลิ้นของผู้ใด
		
ผู้นั้นไซร้ คือ พญาราชสีห์ในป่าไวยากรณ์”

กัจจายนสุตตปาฐะ
ค�ำแปล พร้อมอุทาหรณ์
๑. สนธิกัณฑ์

๑.๑ สนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑
๑ : ๑. อตฺโถ อกฺขร-สฺาโต.
			
เนื้อความ บุคคลสามารถรูไ้ ด้ดว้ ยอักษร
			
อตฺถ แปลว่า เนื้อความ มี ๓ ประการ คือ
				 (๑) โลกิยตฺถ ได้แก่ โลกิยจิต ๘๑, เจตสิก
๕๒, รูป ๒๘
				 (๒) โลกุตฺตรตฺถ ได้แก่ มรรค ๔, ผล ๔,
นิพพาน ๑
				 (๓) ปฺตฺตอิ ตฺถ บัญญัติ เช่นค�ำว่า มนุษย์
เทวดา เป็ นต้น
๒ : ๒. อกฺขรา’ปา’ทโย เอกจตฺตาลีส.ํ
			
วัณณะ มี อ เป็ นต้น ๔๑ ตัว ชือ่ ว่าอักษร
			
อักษรในภาษาบาลีม ี ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ
ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ.
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๓ : ๓. ตตฺโถ’ทนฺ ตา สรา อฏฺ.
			
บรรดาอักษรเหล่านัน้ อักษร ๘ ตัว มี โอ เป็ น
ทีส่ ดุ ชือ่ ว่าสระ
			
สระมี ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
๔ :๔. ลหุ-มตฺตา ตโย รสฺสา.
			
บรรดาสระเหล่านัน้ สระ ๓ ตัว อันมีมาตราการ
ออกเสียงเร็ว ชือ่ ว่ารัสสะ
			
รัสสะสระมี ๓ ตัว คือ อ อิ อุ
๕ : ๕.
			
			

อฺเ ทีฆา.
สระทีอ่ น่ื จากรัสสะ ชือ่ ว่าทีฆะ
ทีฆะสระมี ๕ ตัว คือ อา อี อู เอ โอ

๖ : ๘. เสสา พฺยฺชนา.
			
วัณณะทีเ่ หลือจากสระ ๘ ตัว ชือ่ ว่าพยัญชนะ
			
พยัญชนะมี ๓๓ ตัว คือ ก ข ค ฆ ง, จ ฉ
ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม,
ย ร ล ว ส ห ฬ อํ
๗ : ๙.
			

วคฺคา ปฺจ-ปฺจโส มนฺ ตา.
พยัญชนะ พวกละ ๕ ตัว มี ม อักษรเป็ นทีส่ ดุ

๑. สนธิกัณฑ์
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ชือ่ ว่าวรรค
			
พยัญชนะวรรคมี ๕ วรรคๆ ละ ๕ ตัว รวมมี ๒๕
ตัว คือ
วรรคที่ ๑ ก ข ค ฆ ง เรียกว่า กวรรค
วรรคที่ ๒ จ ฉ ช ฌ  เรียกว่า จวรรค
วรรคที่ ๓ ฏ  ฑ ฒ ณ เรียกว่า ฏวรรค
วรรคที่ ๔ ต ถ ท ธ น เรียกว่า ตวรรค
วรรคที่ ๕ ป ผ พ ภ ม เรียกว่า ปวรรค
๘ : ๑๐. อํอิติ นิ คคฺ หีต.ํ
			
จุด คือ อํ ชือ่ ว่านิคหิต
๙ : ๑๑. ปร-สมฺา ปโยเค.
			
เมือ่ มีการประกอบใช้ ชือ่ ในคัมภีรส์ นั สกฤตอืน่
น�ำมาใช้ในคัมภีรไ์ วยากรณ์บาลี
		 เช่น โฆสะ อโฆสะ โลปะ สวัณณะ สังโยค และลิงค์
เป็ นต้น
๑๐ : ๑๒. ปุพพฺ ’มโธิต’มสฺสรํ สเรน วิ โยชเย.
			
นักศึกษาพึงแยกพยัญชนะตัวหน้าออกจากสระ
ให้วางไว้ขา้ งหน้า ไม่ให้มสี ระ
		 เช่น โลก อคฺคปุคฺคโล = โลกฺ อ อคฺคปุคฺคโล
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๑๑ : ๑๔. นเย ปรํ ยุตเฺ ต.
			
นักศึกษาพึงน�ำพยัญชนะไปประกอบกับสระตัว
หลัง ในฐานะอันสมควร
		 เช่น โลกฺ อคฺคปุคฺคโล = โลกคฺคปุคฺคโล บุคคล
ผูเ้ ลิศในโลก
จบสนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑

---------

๑.๒ สนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒
๑๒ : ๑๓. สรา สเร โลปํ .
			
เพราะสระหลัง ลบสระหน้า
		 เช่น โลกคฺคปุคฺคโล
= โลกฺ อ + อคฺคปุคฺคโล
๑๓ : ๑๕. วา ปโร อสรูปา.
			
หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง บ้าง
		 เช่น จกฺขนุ ฺ ทฺรยิ 		
ํ
= จกฺขุ + อิ นฺ ทฺรยิ ํ
						
อินทรียค์ อื จักษุ
๑๔ : ๑๖. กฺวจา’สวณฺ ณํ ลุตเฺ ต.
			
เมือ่ สระหน้าทีเ่ ป็ นอสรูปสระถูกลบแล้ว

วิการ

๑. สนธิกัณฑ์
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สระหลังเป็ นอสวัณณะ คือ อิ, อี เป็ น เอ และ อุ เป็ น โอ บ้าง
		 เช่น อุเปกฺขติ = อุป + อิ เอ กฺขติ ย่อมเพ่ง
พินิจ
			
ยโถทเก = ยถา + อุ โอ ทเก เหมื อ น
บัวในน�้ำ
๑๕ : ๑๗. ทีฆ.ํ
			
เมือ่ ลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง บ้าง
		 เช่น พุทฺธานุสฺสติ = พุทฺธ + อนุสฺสติ
สติ เ ป็ น
เครือ่ งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
			
อิทานาหํ = อิทานิ + อหํ บัดนี้, ข้าพเจ้า
๑๖ : ๑๘. ปุพโฺ พ จ.
			
เมือ่ ลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า บ้าง
		 เช่น โลกสฺสาติ = โลกสฺส + อิติ ของชาวโลกดังนี้
แล
๑๗ : ๑๙. ย’เมทนฺ ตสฺสา’เทโส.
			
เพราะสระหลัง แปลง เอ ทีส่ ดุ ของ เม, เต และ
เย เป็ น ยฺ บ้าง
		 เช่น มฺยายํ
= เม + อยํ
ของข้าพเจ้า, นี้
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ตฺยาหํ
ยฺยาสฺส

= เต + อหํ
= เย + อสฺส

ของท่าน, เรา
เหล่าใด, พึงเป็ น

๑๘ : ๒๐. ว’โมทุทนฺ ตานํ.
			
เพราะสระหลัง แปลง โอ และ อุ ทีส่ ดุ ของ ก, ข,
ย และตศัพท์เป็ นต้น เป็ น วฺ บ้าง
		 เช่น ยาวตกฺวสฺส กาโย = ยาวตโก + อสฺส กาโย
			
อถ ขฺวสฺส = อถ โข + อสฺส ครัง้ นัน้ แล, ...นัน้
			
ยฺวายํ
= โย + อยํ
นี้ใด
๑๙ : ๒๒. สพฺโพ จํ ติ .
			
เพราะสระหลัง แปลง ติศพั ท์ทงั ้ ตัว ของ อติ, ปติ
และอิติ เป็ น จฺ บ้าง
		 เช่น อจฺจนฺ ตํ = อติ + อนฺ ตํ ล่วงเกิน, ตลอด
			
ปจฺจตฺตํ = ปติ + อตฺตํ เฉพาะตน
			
อิจฺจาทิ = อิติ + อาทิ ดังนี้เป็ นต้น
๒๐ : ๒๗. โท ธสฺส จ.
			
เพราะสระหลัง แปลง ธฺ เป็ น ทฺ บ้าง
		 เช่น เอกมิทาหํ = เอกํ + อิธ + อหํ หนึ่ง,...นี้,
ข้าพเจ้า

๑. สนธิกัณฑ์

๒๑ : ๒๑.
			
เป็ น ยฺ บ้าง
		 เช่น
นัน้
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อิ วณฺ โณ ยํ นวา.
เพราะสระหลังทีเ่ ป็ นอสรูปสระ แปลง อิวณ
ั ณะ
วุตฺยสฺส

= วุตฺติ + อสฺส ความประพฤติ,

นทฺยาสนฺ โน = นที + อาสนฺ โน ใกล้แม่น้�ำ

๒๒ : ๒๘. เอวาทิ สสฺ ริ ปุพโฺ พ จ รสฺโส.
			
แปลง เอ อันเป็ นเบือ้ งแรกของ เอว เป็ น ริ และ
รัสสะ อา เป็ น อ
		 เช่น ยถริว
= ยถา + เอว ฉันใดนันเที
่ ยว
			
ตถริว
= ตถา + เอว ฉันนัน้ นันเที
่ ยว
จบสนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒

---------
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๑.๓ สนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓
๒๓ : ๓๖. สรา ปกติ พฺยฺชเน.
			
เพราะพยัญชนะหลัง สระทัง้ หลายมีรปู เป็ นปกติ
		 เช่น ภาสติ วา กโรติ วา = ภาสติ วา กโรติ วา
๒๔ : ๓๕. สเร กฺวจิ .
			
เพราะสระหลัง สระทัง้ หลาย มีรปู เป็ นปกติ บ้าง
		 เช่น กตมา จานนฺ ท อนิจฺจสฺา = กตมา จานนฺ ท
อนิจฺจสฺา
๒๕ : ๓๗. ทีฆ.ํ
			
เพราะพยัญชนะหลัง สระทัง้ หลายย่อมถึงความ
เป็ นทีฆะ บ้าง
		 เช่น ตฺยาสฺส ปหีนา
= ตฺยสฺส ปหีนา ธรรม
เหล่านัน้ อันภิกษุนนั ้ ละแล้ว
			
ขนฺ ตี ปรมํ ตโป... = ขนฺ ติ ปรมํ ตโป
ขันติเป็ นบรมตบะ
			
มุนี จเร = มุนิ จเร พระมุนี พึงเทีย่ วไป
๒๖ : ๓๘. รสฺส.ํ
			
เพราะพยัญชนะหลัง สระทัง้ หลายย่อมถึงความ

๑. สนธิกัณฑ์

เป็ นรัสสะ บ้าง
		 เช่น สมฺมทกฺขาโต
กล่าวแล้ว ด้วยดี
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= สมฺมา + อกฺขาโต

๒๗ : ๓๙. โลปฺจ ตตฺรา’กาโร.
			
เพราะพยัญชนะหลัง ลบสระทัง้ หลาย และลง
ออาคมในทีล่ บนัน้ บ้าง
		 เช่น เอส ธมฺโม = เอโส ธมฺโม ธรรมนัน่
			
เอส อตฺโถ (จศัพท์) = เอโส อตฺโถ เนื้อความนัน่
๒๘ : ๔๐. ปร เทฺวภาโว าเน.
			
หลังจากสระ ซ้อนพยัญชนะตัวทีเ่ หมือนกัน ใน
ฐานะอันสมควร
		 เช่น อิธปฺปมาโท = อิธ + ปมาโท ความประมาท,..
นี้
๒๙ : ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติ ย-ปมา.
			
หลังจากสระ ซ้อนพยัญชนะตัวที่ ๓ ข้างหน้า
พยัญชนะโฆสะ (ตัวที่ ๔) และซ้อนพยัญชนะตัวที่ ๑ ข้างหน้า
พยัญชนะอโฆสะ (ตัวที่ ๒) ในวรรค ในฐานะอันสมควร
		 เช่น ปคฺฆรติ = ป + ฆรติ
ย่อมไหลออก
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นิกฺขมิตฺวา = นิ + ขมิตฺวา ออกไปแล้ว
จบสนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓

---------

๑.๔ สนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔
๓๐ : ๕๘. อํ พฺยฺชเน นิ คคฺ หีต.ํ
			
เพราะพยัญชนะหลัง แปลง นิคหิต เป็ น อํ
		 เช่น เอวํ วุตฺเต = เอวํ วุตฺเต
๓๑ : ๔๙. วคฺคนฺ ตํ วา วคฺเค.
			
เพราะพยัญชนะวรรค แปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะ
ทีส่ ดุ วรรค โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ตงฺกโรติ = ตํ + กโรติ
๓๒ : ๕๐. เอเห ํ.
			
เพราะ เอ และ ห แปลงนิคหิต เป็ น ฺ โดย
ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ปจฺจตฺตฺเว
= ปจฺจตฺตํ + เอว
๓๓ : ๕๑. ส เย จ.
			
เพราะยหลัง แปลงนิคหิตกับ ย เป็ น ฺ โดย

๑. สนธิกัณฑ์
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ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น สฺโโค = สํ + โยโค
๓๔ : ๕๒. ม-ทา สเร.
			
เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็ น มฺ และ ทฺ โดย
ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ตมหํ พฺรมู ิ = ตํ + อหํ พฺรมู ิ
			
เอตทโวจ = เอตํ + อโวจ
๓๕ : ๓๔. ย-ว-ม-ท-น-ต-ร-ลา จาคมา.
			
เพราะสระหลัง ลง ยฺ, วฺ, มฺ, ทฺ, นฺ , ตฺ, รฺ และ ลฺ
อาคม โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ยถยิทํ
= ยถา + อิทํ (ยฺอาคม)
			
ติวงฺคลุ ํ = ติ + องฺคลุ ํ (วฺอาคม)
			
ลหุเมสฺสติ = ลหุ + เอสฺสติ (มฺอาคม)
			
อุทปาทิ = อุ + อปาทิ (ทฺอาคม)
			
อิโต นายติ = อิโต + อายติ (นฺ อาคม)
			
ตสฺมาติห = ตสฺมา + อิห (ตฺอาคม)
			
นิรนฺ ตรํ = นิ + อนฺ ตรํ (รฺอาคม)
			
ฉฬภิฺา = ฉ + อภิฺา (ลฺอาคม)
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๓๖ : ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยฺชเน.
			
เพราะพยัญชนะหลัง ลง โออาคม บ้าง
		 เช่น ปโรสตํ
= ปร + สตํ
๓๗ : ๕๗.
			
		 เช่น
			

นิ คคฺ หีตฺจ.
เพราะสระหรือพยัญชนะ ลงนิคหิตอาคม บ้าง
จกฺขุํ อุทปาทิ
= จกฺขุ + อุทปาทิ
ตํสภาโว		
= ต + สภาโว

๓๘ : ๕๓. กฺวจิ โลปํ .
			
เพราะสระหลัง ลบนิคหิต บ้าง
		 เช่น ตาสาหํ = ตาสํ + อหํ
๓๙ : ๕๔. พฺยฺชเน จ.
			
เพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคหิต บ้าง
		 เช่น พุทฺธาน สาสนํ
= พุทฺธานํ สาสนํ
๔๐ : ๕๕. ปโร วา สโร.
			
หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง โดยก�ำหนดตาม
อุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น กตนฺ ติ
= กตํ + อิติ
			
อทาสินฺติ = อทาสึ + อิติ
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= กาตุํ + อิติ

๔๑ : ๕๖. พฺยฺชโน จ วิ สฺโโค.
			
เมือ่ ลบสระหลังจากนิคหิตแล้ว ลบพยัญชนะ
สังโยคตัวหน้า
		 เช่น ปุปผฺ สํ า อุปปฺ ชฺชิ = ปุปผฺ ํ + อสฺสา อุปปฺ ชฺชิ
จบสนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔

---------

๑.๕ สนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
๔๒ : ๓๒. โค สเร ปุถสฺสา’คโม กฺวจิ .
			
เพราะสระหลัง ลง คฺอาคมในทีส่ ดุ ของ ปุถนิบาต
บ้าง
		 เช่น ปุถเคว
= ปุถ + เอว จะป่วยกล่าวไปใย
๔๓ : ๓๓. ปาสฺส จ’นฺ โต รสฺโส.
			
เพราะสระหลัง ลง คฺอาคมในทีส่ ดุ ของ ปานิบาต
บ้าง และรัสสะปานิบาต
		 เช่น ปเคว
= ปา + เอว จะป่วยกล่าวไปใย
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๔๔ : ๒๔. อพฺโภ อภิ .
			
เพราะสระหลัง แปลง อภิอุปสัค เป็ น อพฺภ
		 เช่น อพฺภกฺขานํ = อภิ + อกฺขานํ การกล่าวตู่
๔๕ : ๒๕. อชฺโฌ อธิ .
			
เพราะสระหลัง แปลง อธิอุปสัค เป็ น อชฺฌ
		 เช่น อชฺฌคมา = อธิ + อคมา บรรลุแล้ว
๔๖ : ๒๖. เต น วา อิ วณฺ เณ.
			
เพราะอิวณ
ั ณะ ไม่ตอ้ งแปลง อภิ เป็ น อพฺภ และ
อธิ เป็ น อชฺฌ บ้าง
		 เช่น อภิจฺฉติ ํ = อภิ + อิจฺฉติ ํ ถู ก ปรารถนายิ่ง
แล้ว
			
อธีรติ ํ
= อธิ + อีรติ ํ ถูกกล่าวตู่แล้ว
๔๗ : ๒๓. อติ สสฺ จ’นฺ ตสฺส.
			
เพราะอิวณ
ั ณะเบือ้ งหลัง ไม่ตอ้ งแปลง ติ ของ
อติอุปสัคเป็ น จ
		 เช่น อตีสคิ โณ = อติ + อิสคิ โณ ห มู่ ฤ ษี จ�ำ น ว น
มาก
			
อตีรติ ํ
= อติ + อีรติ ํ ถูกกล่าวตู่แล้ว
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๔๘ : ๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติ สสฺ .
			
เพราะสระหรือพยัญชนะหลัง แปลง ปติอุปสัค
เป็ น ปฏิ บ้าง
		 เช่น ปฏคฺค ิ
= ปติ + อคฺค ิ ไฟรับ
			
ปฏิหฺติ = ปติ + หฺติ ย่อมกระทบ
๔๙ : ๔๔. ปุถสฺสุ พฺยฺชเน.
			
เพราะพยัญชนะหลัง แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุถ
เป็ น อุ
		 เช่น ปุถุชฺชโน = ปุถ + ชโน ปุถุชน
๕๐ : ๔๕. โอ อวสฺส.
			
เพราะพยัญชนะหลัง แปลง อวอุปสัค เป็ น โอ บ้าง
		 เช่น โอสานํ
= อวสานํ
การสิน้ สุด
๕๑ : ๕๙. อนุปทิ ฏฺานํ วุตตฺ -โยคโต.
			
นักศึกษาพึงทราบรูปส�ำเร็จของบทมีอุปสัคและ
นิบาตเป็ นต้นทีย่ งั ไม่ได้แสดงไว้ ตามนัยทีก่ ล่าวแล้ว
		 เช่น ตทมินาปิ ชานาถ = ตํ + อิมนิ าปิ ชานาถ
จบสนธิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
จบสนธิกัณฑ์

---------
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๒. นามกัณฑ์

๒.๑ นามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑
๕๒ : ๖๐. ชิ นวจน-ยุตตฺ ํ หิ .
			
สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ ต้องสมควรต่อพระพุทธ
พจน์เท่านัน้
๕๓ : ๖๑. ลิ งฺคฺจ นิ ปปฺ จฺจเต.
			
ลิงค์และธาตุทส่ี มควรต่อพระพุทธพจน์ เท่านัน้
ย่อมถูกให้ส�ำเร็จ
๕๔ : ๖๒.
			
เช่น
นาม)
			

ตโต จ วิ ภตฺติโย.
ลงวิภตั ติ หลังจากลิงค์และธาตุนนั ้
ปุรสิ + สิ (ลิงค์/นาม/ปาฏิปทิกบท + วิภตั ติ
ภู + ติ

(ธาตุ + วิภตั ติอาขยาต)

๕๕ : ๖๓. สิ -โย-อํ-โย-นา-หิ -ส-นํ-สฺมา-หิ -ส-นํ-สฺมึ-สุ.
			
ตัง้ สิ โย, อํ โย, นา หิ, ส นํ, สฺมา หิ, ส นํ และ
สฺม ึ สุ ชือ่ ว่าวิภตั ติ
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๕๖ : ๖๔. ต’ทนุปโรเธน.
			
ลิงค์และธาตุย่อมถูกให้ส�ำเร็จโดยไม่ขดั แย้งต่อ
พระพุทธพจน์
๕๗ : ๗๑. อาลปเน สิ คสฺโ.
			
ตัง้ สิ อาลปนะ ชือ่ ค
		 เช่น เห ปุรสิ
= ปุรสิ + สิ
๕๘ : ๒๙.
			
		 เช่น
			
			
			

แน่ะบุรษุ

อิ วณฺ ณุวณฺ ณา ฌ-ลา.
ตัง้ อิวณ
ั ณะ ชือ่ ฌ และตัง้ อุวณ
ั ณะ ชือ่ ล
อิสโิ น
= อิส ิ + ส
(อิ ชือ่ ฌ)
ทณฺฑโิ น = ทณฺฑ ี + ส (อี ชือ่ ฌ)
ภิกฺขโุ น = ภิกฺขุ + ส
(อุ ชือ่ ล)
สยมฺภุโน = สยมฺภู + ส (อู ชือ่ ล)

๕๙ : ๑๘๒. เต อิ ตถฺ ิ ขยฺ า โป.
			
ตัง้ อิวณ
ั ณะและอุวณ
ั ณะทีก่ ล่าวอิตถีลงิ ค์ ชือ่ ป
		 เช่น รตฺตยิ า = รตฺติ + นา (อิ ชือ่ ป)
			
อิตฺถยิ า = อิตฺถี + นา (อี ชือ่ ป)
			
เธนุยา
= เธนุ + นา
(อุ ชือ่ ป)
			
วธุยา
= วธู + นา
(อู ชือ่ ป)
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๖๐ : ๑๗๗. อา โฆ.
			
ตัง้ อา ทีก่ ล่าวอิตถีลงิ ค์ ชือ่ ฆ
		 เช่น กฺาย = กฺา + นา (อา ชือ่ ฆ)
๖๑ : ๘๖.
			
		 เช่น
			

สาคโม เส.
เพราะ สวิภตั ติ ลง สฺอาคม
ปุรสิ สฺส = ปุรสิ + ส
จิตฺตสฺส = จิตฺต + ส

(ปุงลิงค์)
(นปุงสกลิงค์)

๖๒ : ๒๐๖. สํสาเสฺว’กวจเนสุ จ.
			
เพราะ สํ และสาวิภตั ยาเทศ ทีเ่ ป็ นเอกวจนะ ลง
สฺอาคม หลังจากลิงค์
		 เช่น สพฺพสฺสา = สพฺพา + สา (สวิภตั ติ)
			
สพฺพสฺสํ = สพฺพา + สํ (สฺมวึ ภิ ตั ติ)
๖๓ : ๒๑๗. เอติ มาส’มิ .
			
เพราะ สํ และสาวิภตั ยาเทศทีเ่ ป็ นเอกวจนะ
แปลงสระทีส่ ดุ ของ เอตา และอิมาศัพท์ เป็ น อิ
		 เช่น เอติสฺสา = เอตา + สา
			
เอติสฺสํ
= เอตา + สํ
			
อิมสิ ฺสา = อิมา + สา
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๖๔ : ๒๑๖. ตสฺสา วา.
			
เพราะ สํ และสาวิภตั ยาเทศทีเ่ ป็ นเอกวจนะ
แปลงสระทีส่ ดุ ของ ตาศัพท์ เป็ น อิ บ้าง
		 เช่น ติสฺสาย = ตา + สฺสาย
			
ติสฺสา
= ตา + สา
			
ติสฺสํ
= ตา + สํ
๖๕ : ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.
			
หลังจาก ตา เอตา และอิมาศัพท์ แปลง สวิภตั ติ
เป็ น สฺสาย บ้าง
		 เช่น ติสฺสาย = ตา + ส
			
เอติสฺสาย = เอตา + ส
			
อิมสิ ฺสาย = อิมา + ส
๖๖ : ๒๐๕. โฆ รสฺส.ํ
			
เพราะ สํ และสาวิภตั ยาเทศทีเ่ ป็ นเอกวจนะ
รัสสะ อา ทีช่ อ่ื ฆ เป็ น อ
		 เช่น สพฺพสฺสํ = สพฺพา + สํ
			
สพฺพสฺสา = สพฺพา + สา
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๖๗ : ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิ โต นํมหฺ ิ .
			
เพราะนํวภิ ตั ติ ลง นฺ อาคมหลังจากสังขยามี ทฺว ิ
เป็ นต้น
		 เช่น ทฺวนิ ฺ นํ
= ทฺว ิ + นํ
			
จตุนฺนํ
= จตุ + นํ
			
ปญฺจนฺ นํ = ปญฺจ + นํ
๖๘ : ๑๘๔. อ’มา ปโต สฺมึ-สฺมานํ วา.
			
หลังจากอิวณ
ั ณะทีช่ อ่ื ป แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น
อํ และแปลง สฺมาวิภตั ติ เป็ น อา โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ใน
พระบาลี
		 เช่น รตฺยา
= รตฺติ + สฺมา จาก...ราตรี
			
รตฺยํ
= รตฺติ + สฺม ึ ใน...ราตรี
๖๙ : ๑๘๖. อาทิ -โต โอ จ.
			
หลังจากอาทิศพั ท์ แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น อํ และ
โอ บ้าง
		 เช่น อาทึ
= อาทิ + สฺม ึ ใน...เบือ้ งต้น
			
อาโท
= อาทิ + สฺม ึ ใน...เบือ้ งต้น
๗๐ : ๓๐. ฌ-ลาน’มิ ยวุ า สเร วา.
			
เพราะสระหลัง แปลง อิวณ
ั ณะทีช่ อ่ื ฌ เป็ น อิย
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และแปลง อุวณ
ั ณะทีช่ อ่ื ล เป็ น อุว บ้าง
		 เช่น สตฺตมิยตฺเถ = สตฺตมี + อตฺเถ ในอรรถสั ต ตมี
วิภตั ติ
			
ทุวงฺคลุ ํ = ทุ + องฺคลุ ํ ๒ นิ้ว, ๒ องคุลี
๗๑ : ๕๐๕. ย-วการา จ.
			
เพราะสระหลัง แปลง อิวณ
ั ณะทีไ่ ม่ใช่ทส่ี ดุ ของ
บททีช่ อ่ื ฌ เป็ น ยฺและแปลง อุวณ
ั ณะทีไ่ ม่ใช่ทส่ี ดุ ของบททีช่ อ่ื
ล เป็ น วฺ
		 เช่น ชุหฺวติ
= หุ + อ + ติ ย่อมบวงสรวง
๗๒ : ๑๘๕. ปสฺสฺส จ.
			
เพราะสระทีเ่ ป็ นตัวอาเทศ แปลง อิวณ
ั ณะทีช่ อ่ื
ป เป็ น ยฺ ห้ามแปลงบ้าง
		 เช่น รตฺยา
= รตฺติ + สฺมา จาก...ราตรี
			
รตฺยํ
= รตฺติ + สฺม ึ ใน...ราตรี
๗๓ : ๑๗๔. คาว เส.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง โอ ของโคศัพท์ เป็ น อาว
		 เช่น คาวสฺส = โค + ส
แก่ววั , แห่งวัว
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๗๔ : ๑๖๙. โยสุ จ.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลง โอ ของโคศัพท์ เป็ น อาว
		 เช่น คาโว
= โค + โย
๗๕ : ๑๗๐. อวํมหฺ ิ จ.
			
เพราะอํวภิ ตั ติ แปลง โอ ของโคศัพท์เป็ น อาว
และ อว
		 เช่น คาวํ
= โค + อํ
ซึง่ ...วัว
			
ควํ		
= โค + อํ
ซึง่ ...วัว
๗๖ : ๑๗๑. อาวสฺสุ วา.
			
เพราะอํวภิ ตั ติ แปลง อ ของ อาว เป็ น อุ บ้าง
		 เช่น คาวุํ
= โค + อํ
ซึง่ ...วัว
๗๗ : ๑๗๕. ตโต น’มํ ปติ มหฺ า’ลุตเฺ ต จ สมาเส.
			
เพราะปติศพั ท์ในอลุตตสมาส หลังจากโคศัพท์
แปลง นํวภิ ตั ติ เป็ น อํ และแปลง โอ ของโคศัพท์ เป็ น อว
		 เช่น ควํปติ
= โค + นํ + ปติ เจ้าของแห่งวัว
๗๘ : ๓๑. โอ สเร จ.
			
เพราะสระหลัง แปลง โอ ของโคศัพท์ เป็ น อว
ในสมาส
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		 เช่น ควาชินํ

= โค + อชินํ
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วัวและเสือดาว

๗๙ : ๔๖. ตพฺพิปรีตปู ปเท พฺยฺชเน จ.
			
เพราะพยัญชนะหลัง วิปริต โอ (อว) อันเป็ นอุปบทนัน้ เป็ น อุ ห้ามแปลงบ้าง
		 เช่น อุคฺคเต
= อว + คเต
ขึน้ ไปแล้ว
๘๐ : ๑๗๓. โคณ นํมหฺ ิ วา.
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลง โค เป็ น โคณ บ้าง
		 เช่น โคณานํ = โค + นํ
แ ห่ ง . . . วั ว ทั ้ ง
หลาย
๘๑ : ๑๗๒. สุ-หิ -นาสุ จ.
			
เพราะ สุ หิ และนาวิภตั ติ แปลง โค เป็ น โคณ
บ้าง
		 เช่น โคเณสุ = โค + สุ
ใน...วัวทัง้ หลาย
			
โคเณหิ = โค + หิ
ด้ ว ย . . . วั ว ทั ้ ง
หลาย
			
โคเณน = โค + นา
ด้วย...วัว
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๘๒ : ๑๔๙. อํ-โม นิ คคฺ หีตํ ฌ-ล-เปหิ .
			
หลังจาก ฌ ล และป แปลง อํ และ ม เป็ นนิคหิต
		 เช่น อคฺค ึ
= อคฺค ิ + อํ
ซึง่ ...ไฟ
			
อิตฺถึ
= อิตฺถี + อํ
ซึง่ ...หญิง
			
ปุงฺโกกิโล = ปุม + โกกิโล นกดุเหว่า
๘๓ : ๖๗. สรโลโป’มาเทสปฺปจฺจยาทิ มหฺ ิ สรโลเป ตุ
ปกติ .
			
เพราะอํวภิ ตั ติ ตัวแปลง และปัจจัยเป็ นต้น ลบ
สระหน้า เมือ่ ลบสระหน้าแล้ว ปกติสระหลัง และห้ามลบสระ
หน้าบ้าง
เช่น ปุรสิ ํ
= ปุรสิ ฺ อ + อํ ซึง่ ...บุรษุ
			
ปุรโิ ส
= ปุรสิ ฺ อ + โอ (สิ) อันว่าบุรษุ
			
ภวติ
= ภู + อ + ติ ย่อมมี, ย่อมเป็ น
๘๔ : ๑๔๔. อโฆ รสฺส’เมกวจนโยสฺว’ปิ จ.
			
เพราะเอกวจนะวิภตั ติและโยวิภตั ติ รัสสะสระ
ทีส่ ดุ ของลิงค์ อันไม่ใช่อาอักษรทีช่ อ่ื ว่า ฆ ห้ามท�ำรัสสะบ้าง
		 เช่น สา		
= สา + โย
สุนขั ทัง้ หลาย
			
สํ		
= สา + อํ
ซึง่ ...สุนขั
			
เสน
= สา + นา
ด้วย...สุนขั

๒. นามกัณฑ์
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๘๕ : ๑๕๐. น สิ สมฺ ิ ’มนปุํ สกานิ .
			
เพราะสิวภิ ตั ติ ปุงลิงค์และอิตถีลงิ ค์ ห้ามท�ำ
รัสสะ
		 เช่น อิตฺถี
= อิตฺถี + สิ
(อิตถีลงิ ค์)
			
ทณฺฑ ี
= ทณฺฑ ี + สิ (ปุงลิงค์)
๘๖ : ๒๒๗. อุภาทิ โต น’มิ นฺนํ.
			
หลังจากสังขยาศัพท์ม ี อุภ เป็ นต้น แปลง นํ
วิภตั ติ เป็ น อินฺนํ
		 เช่น อุภนิ ฺ นํ
= อุภ + นํ
ทัง้ สอง
๘๗ : ๒๓๑. อิ ณฺณ’มิ ณฺณนฺ นํ ตีหิ สงฺขยฺ าหิ .
			
หลังจาก ติสงั ขยา แปลง นํวภิ ตั ติ เป็ น อิณฺณํ
และ อิณฺณนฺ นํ
		 เช่น ติณฺณํ
= ติ + นํ		
สาม
			
ติณฺณนฺ นํ = ติ + นํ		
สาม
๘๘ : ๑๔๗. โยสุ กต-นิ การ-โลเปสุ ทีฆ.ํ
			
เพราะโยวิภตั ติทถ่ี กู แปลงเป็ น นิ และทีถ่ กู ลบ
แล้ว ให้ท�ำทีฆะสระ
		 เช่น จิตฺตานิ = จิตฺต + โย (นิ) จิตทัง้ หลาย
			
อคฺค ี
= อคฺค ิ + โย ไฟทัง้ หลาย
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๘๙ : ๘๗. สุ-นํ-หิ สุ จ.
			
เพราะ สุ นํ และหิวภิ ตั ติ
ห้ามท�ำทีฆะบ้าง
		 เช่น อคฺคหี ิ
= อคฺค ิ + หิ
			
ปุรสิ านํ = ปุรสิ + นํ
			
ภิกฺขสู ุ
= ภิกฺขุ + สุ
๙๐ : ๒๕๒. ปฺจาทีน’มตฺต.ํ
			
เพราะ สุ นํ และหิวภิ ตั ติ
สังขยาศัพท์ม ี ปญฺจ เป็ นต้น เป็ น อ
		 เช่น ปญฺจหิ
= ปญฺจ + หิ
			
ปญฺจนฺ นํ = ปญฺจ + นํ
			
ปญฺจสุ
= ปญฺจ + สุ

ให้ท�ำทีฆะสระหน้า
ด้วย...ไฟ ท.
แก่...บุรษุ ท.
ใน...ภิกษุ ท.
แปลงสระทีส่ ดุ ของ
ด้วย...ห้า
แก่...ห้า
ใน...ห้า

๙๑ : ๑๙๔. ปติ สสฺ ิ ’นี มหฺ ิ .
			
เพราะอินีปัจจัย แปลงสระทีส่ ดุ ของ ปติศพั ท์
เป็ น อ
		 เช่น คหปตานี = คหปติ + อินี หญิงแม่เรือน
๙๒ : ๑๐๐. นฺ ตสุ สฺ ’นฺ โต โยสุ จ.
			
เพราะ สุ นํ หิ และโยวิภตั ติ แปลง อุ ทีส่ ดุ ของ
นฺ ตุปัจจัย เป็ น อ

๒. นามกัณฑ์

		 เช่น
			
			
			

คุณวนฺ ตา
คุณวนฺ เตหิ
คุณวนฺ ตานํ
คุณวนฺ เตสุ

= คุณวนฺ ตุ + โย
= คุณวนฺ ตุ + หิ
= คุณวนฺ ตุ + นํ
= คุณวนฺ ตุ + สุ
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ผูม้ คี ณ
ุ ทัง้ หลาย
ด้วย...ผูม้ คี ณ
ุ ท.
แก่...ผูม้ คี ณ
ุ ท.
ใน...ผูม้ คี ณ
ุ ท.

๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อํ-เสสุ.
			
เพราะ อํ และสวิภตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยทัง้ ตัว
เป็ น อ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น สติมํ
= สติมนฺ ตุ + อํ ซึง่ ...ผูม้ สี ติ
			
สติมสฺส = สติมนฺ ตุ + ส แก่...ผูม้ สี ติ
๙๔ : ๑๐๕. สิ มหฺ ิ วา.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลงสระ อุ ทีส่ ดุ ของ นฺ ตุปัจจัย
เป็ น อ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น หิมวนฺ โต = หิมวนฺ ตุ + สิ ภูเขาหิมพานต์
			
สติมนฺ โต = สติมนฺ ตุ + สิ ผูม้ สี ติ
๙๕ : ๑๔๕. อคฺคิสสฺ ิ ’นิ .
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของ อคฺคศิ พั ท์
เป็ น อินิ บ้าง
		 เช่น อคฺคนิ ิ
= อคฺค ิ + สิ
ไฟ
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๙๖ : ๑๔๘. โยสฺว’กตรสฺโส โฌ.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลงสระ อิ อันมีชอ่ื ว่า ฌ ที่
เป็ นรัสสะโดยปกติ เป็ น อ
		 เช่น อคฺคโย = อคฺค ิ + โย ไฟทัง้ หลาย
๙๗ : ๑๕๖. เว-โวสุ โล จ.
			
เพราะเวและโว แปลงสระ อุ ทีช่ อ่ื ว่า ล ทีเ่ ป็ น
รัสสะโดยปกติ เป็ น อ
		 เช่น ภิกฺขเว
= ภิกฺขุ + โย (เว) ดูก่อนภิกษุ ท.
			
ภิกฺขโว = ภิกฺขุ + โย (โว) ดูก่อนภิกษุ ท.
๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน’มานตฺต’มีกาเร.
			
เพราะอีอกั ษร แปลง อ สระทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี
มาตุล เป็ นต้น เป็ น อาน
		 เช่น มาตุลานี = มาตุล + อี ป้า
			
อยฺยกานี = อยฺยก + อี ย่า, ยาย
๙๙ : ๘๑. สฺมา-หิ -สฺมึนํ มฺหา-ภิ -มฺหิ วา.
			
หลังจากลิงค์ทงั ้ ปวง แปลง สฺมา เป็ น มฺหา,
แปลง หิ เป็ น ภิ และแปลง สฺม ึ เป็ น มฺห ิ บ้าง
		 เช่น ปุรสิ มฺหา = ปุรสิ + สฺมา จาก...บุรษุ
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ปุรเิ สภิ
ปุรสิ มฺห ิ

= ปุรสิ + หิ
= ปุรสิ + สฺม ึ
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ด้วย...บุรษุ ท.
ใน...บุรษุ

๑๐๐ : ๒๑๔. น ติ เมหิ กตากาเรหิ .
			
หลังจาก ต และอิมศัพท์ทแ่ี ปลงเป็ น อ แล้ว ห้าม
แปลง สฺมา เป็ น มฺหา และ สฺม ึ เป็ น มฺห ิ
		 เช่น อสฺมา
= ต + สฺมา
จาก...นัน้
			
อสฺมา
= อิม + สฺมา จาก...นี้
			
อสฺม ึ
= ต + สฺม ึ
ใน...นัน้
			
อสฺม ึ
= อิม + สฺม ึ
ใน...นี้
๑๐๑ : ๘๐.
			
		 เช่น
			

สุหิสวฺ ’กาโร เอ.
เพราะ สุ และหิวภิ ตั ติ แปลง อ เป็ น เอ
ปุรเิ สหิ
= ปุรสิ + หิ
ด้วย...บุรษุ ท.
ปุรเิ สสุ
= ปุรสิ + สุ
ใน...บุรษุ ท.

๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ นํมหฺ ิ จ.
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลง อ อักษรของสัพพนาม
เป็ น เอ
		 เช่น สพฺเพสํ = สพฺพ + นํ (สํ) ทัง้ ปวง
			
สพฺเพสานํ = สพฺพ + นํ (สานํ) ทัง้ ปวง
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๑๐๓ : ๗๙.
			
เป็ น เอน
		 เช่น
			

อโต เนน.
หลังจากลิงค์ทเ่ี ป็ นอการันต์ แปลง นาวิภตั ติ

๑๐๔ : ๖๖.
			
โอ
		 เช่น
			

โส.
หลังจากอการันต์ในปุงลิงค์ แปลง สิวภิ ตั ติ เป็ น

ปุรเิ สน
จิตฺเตน

ปุรโิ ส
ปุคฺคโล

= ปุรสิ + นา
= จิตฺต + นา

= ปุรสิ + สิ
= ปุคฺคล + สิ

(ปุงลิงค์)
(นปุงสกลิงค์)

บุรษุ
บุคคล

๑๐๕ : ๐. โส วา.
			
หลังจากอการันต์ แปลง นาวิภตั ติ เป็ น โส บ้าง
		 เช่น อตฺถโส = อตฺถ + นา โดยอรรถ
๑๐๖ : ๓๑๓. ทีโฆ’เรหิ .
			
หลังจาก ทีฆ และโอรศัพท์ แปลง สฺมา เป็ น โส
บ้าง
		 เช่น ทีฆโส
= ทีฆ + สฺมา จากส่วนยาว
			
โอรโส
= โอร + สฺมา แต่ทางฝั่งนี้

๒. นามกัณฑ์
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๑๐๗ : ๖๙. สพฺพ-โย-นี น’มาเอ.
			
หลังจากอการันต์ แปลง โย และ นิ ปฐมาวิภตั ติ
เป็ น อา และแปลง โย และ นิ ทุตยิ าวิภตั ติ เป็ น เอ บ้าง
		 เช่น ปุรสิ า
= ปุรสิ + โย
(ปฐมา, ปุงลิงค์)
			
ปุรเิ ส
= ปุรสิ + โย
(ทุตยิ า, ปุงลิงค์)
			
จิตฺตา
= จิตฺต + นิ (โย) (ปฐมา, นปุงสกลิงค์)
			
จิตฺเต
= จิตฺต + นิ (โย) (ทุตยิ า, นปุงสกลิงค์)
๑๐๘ : ๙๐. สฺมา-สฺมึนํ วา.
			
หลังจากอการันต์ แปลง สฺมาวิภตั ติ เป็ น อา
และแปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น เอ บ้าง
		 เช่น ปุรสิ า
= ปุรสิ + สฺมา จาก...บุรษุ
			
ปุรเิ ส
= ปุรสิ + สฺม ึ ใน...บุรษุ
๑๐๙ : ๓๐๔. อาย จตุตเฺ ถ’กวจนสฺส ตุ.
			
หลังจากอการันต์ แปลง สจตุตถีวภิ ตั ติเอกวจนะ
เป็ น อาย บ้าง
		 เช่น อตฺถาย = อตฺถ + ส
เพือ่ ประโยชน์
			
สุขาย
= สุข + ส
เพือ่ ความสุข
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๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ .
			
หลังจากสัพพนามทีเ่ ป็ นอการันต์ ห้ามแปลง
สฺมา เป็ น อา, สฺม ึ เป็ น เอ และ ส จตุตถีวภิ ตั ติ เป็ น อาย, ให้
แปลงได้บา้ ง
		 เช่น ปุพฺพา
= ปุพฺพ + สฺมา จาก...(กาล)ก่อน
			
ปุพฺเพ
= ปุพฺพ + สฺม ึ ใน...(กาล)ก่อน
๑๑๑ : ๑๗๙. ฆโต นาทีนํ.
			
หลังจาก อา ทีช่ อ่ื ฆ แปลงหมูว่ ภิ ตั ติฝ่ายเอกวจนะตัง้ แต่ นา วิภตั ติเป็ นต้นไป เป็ น อาย
		 เช่น กญฺาย = กญฺา + นา (ตติยา)
			
กญฺาย = กญฺา + ส (จตุตถี)
			
กญฺาย = กญฺา + สฺมา (ปัญจมี)
			
กญฺาย = กญฺา + ส (ฉัฏฐี)
			
กญฺาย = กญฺา + สฺม ึ (สัตตมี)
๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต ยา.
			
หลังจาก อิ, อี, อุ และ อู ทีก่ ล่าวอิตถีลงิ ค์ทช่ี อ่ื ป
แปลงหมูว่ ภิ ตั ติฝ่ายเอกวจนะตัง้ แต่ นาวิภตั ติเป็ นต้นไป เป็ น
ยา
		 เช่น รตฺตยิ า = รตฺติ + นา (ตติยา)
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รตฺตยิ า
รตฺตยิ า
รตฺตยิ า
รตฺตยิ า

= รตฺติ + ส
= รตฺติ + สฺมา
= รตฺติ + ส
= รตฺติ + สฺม ึ

(จตุตถี)
(ปัญจมี)
(ฉัฏฐี)
(สัตตมี)

๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.
			
หลังจากสขศัพท์และศัพท์อน่ื แปลง สิ อาลปนะ
ทีช่ อ่ื ค เป็ น อ, อา, อิ, อี และ เอ
		 เช่น สข		
= สข + สิ (ค) แน่ะ...เพือ่ น
			
สขา
= สข + สิ (ค) แน่ะ...เพือ่ น
			
สขิ		
= สข + สิ (ค) แน่ะ...เพือ่ น
			
สขี		
= สข + สิ (ค) แน่ะ...เพือ่ น
			
สเข
= สข + สิ (ค) แน่ะ...เพือ่ น
๑๑๔ : ๑๗๘. ฆเต จ.
			
หลังจาก อา ทีช่ อ่ื ฆ ต้องแปลง สิ อาลปนะทีช่ อ่ื
ค เป็ น เอ เท่านัน้
		 เช่น กญฺเ
= กญฺา(ฆ) + สิ(ค)
แ น่ ะ . . .
สาวน้อย
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๑๑๕ : ๑๘๑. น อมฺมาทิ โต.
			
หลังจากศัพท์ม ี อมฺมา เป็ นต้น ไม่ตอ้ งแปลง สิ
อาลปนะทีช่ อ่ื ค เป็ น เอ
		 เช่น อมฺม, อมฺมา
= อมฺมา + สิ (ค) แ น่ ะ . . .
แม่
๑๑๖ : ๑๕๗. อ-กตรสฺสา ลโต ยฺวา’ลปนสฺส เว-โว.
			
หลังจากอุวณ
ั ณะทีช่ อ่ื ล ทีเ่ ป็ นรัสสะโดยปกติ
แปลง โยอาลปนะ เป็ น เว และ โว
		 เช่น ภิกฺขเว
= ภิกฺขุ (ล) + โย ดูก่อนภิกษุ ท.
			
ภิกฺขโว = ภิกฺขุ (ล) + โย ดูก่อนภิกษุ ท.
๑๑๗ : ๑๒๔. ฌ-ลโต สสฺส โน วา.
			
หลังจาก ฌ และ ล แปลง สวิภตั ติ เป็ น โน บ้าง
		 เช่น อคฺคโิ น = อคฺค ิ + ส
(อิ ชือ่ ฌ)
			
ทณฺฑโิ น = ทณฺฑ ี + ส (อี ชือ่ ฌ)
			
ภิกฺขโุ น = ภิกฺขุ + ส
(อุ ชือ่ ล)
			
สยมฺภุโน = สยมฺภู + ส (อู ชือ่ ล)
๑๑๘ : ๑๔๖. ฆ-ปโต จ โยนํ โลโป.
			
หลังจาก ฆ ป ฌ และ ล ลบโยวิภตั ติ โดยก�ำหนด
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ตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น กญฺา
			
รตฺตี
			
อิตฺถี
			
ยาคู
			
วธู		
			
อคฺค ี
			
ภิกฺขู
			
สยมฺภู
			
อฏฺี
			
อายู

= กญฺา + โย
= รตฺติ + โย
= อิตฺถี + โย
= ยาคุ + โย
= วธู + โย
= อคฺค ิ + โย
= ภิกฺขุ + โย
= สยมฺภู + โย
= อฏฺิ + โย
= อายุ + โย

(อา ชือ่ ฆ)
(อิ ชือ่ ป)
(อี ชือ่ ป)
(อุ ชือ่ ป)
(อู ชือ่ ป)
(อิ ชือ่ ฌ)
(อุ ชือ่ ล)
(อู ชือ่ ล)
(อิ ชือ่ ฌ)
(อุ ชือ่ ล)

๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต โวกาโร จ.
			
หลังจาก ล แปลง โยวิภตั ติ เป็ น โว โดยก�ำหนด
ตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ภิกฺขโว = ภิกฺขุ + โย (อุ ชือ่ ล)
			
สยมฺภุโว = สยมฺภู + โย (อู ชือ่ ล)
จบนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑

---------
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๒.๒ นามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒
๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิ ภตฺติสสฺ เส.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
มมํ
		 เช่น มมํ (จตุตถี) = อมฺห + ส
แก่...ข้าพเจ้า
			
มมํ (ฉัฏฐี) = อมฺห + ส
แห่ง...ข้าพเจ้า
๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปเม.
			
เพราะโยปฐมาวิภตั ติ แปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ
เป็ น มยํ
		 เช่น มยํ		
= อมฺห + โย ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
๑๒๒ : ๙๙. นฺ ตสุ สฺ นฺ โต.
			
เพราะโยปฐมาวิภตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยกับวิภตั ติ
เป็ น นฺ โต บ้าง
		 เช่น คุณวนฺ โต = คุณวนฺ ตุ + โย ผูม้ คี ณ
ุ ทัง้ หลาย
			
สีลวนฺ โต = สีลวนฺ ตุ + โย ผูม้ ศี ลี ทัง้ หลาย
๑๒๓ : ๑๐๓. นฺ ตสฺส เส วา.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยกับวิภตั ติ เป็ น
นฺ ตสฺส บ้าง
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		 เช่น คุณวนฺ ตสฺส = คุณวนฺ ตุ + ส แก่...ผูม้ คี ณ
ุ
			
สีลวนฺ ตสฺส = สีลวนฺ ตุ + ส แก่...ผูม้ ศี ลี
๑๒๔ : ๙๘. อา สิ มหฺ ิ .
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยกับวิภตั ติ เป็ น
อา
		 เช่น คุณวา
= คุณวนฺ ตุ + สิ ผูม้ คี ณ
ุ
๑๒๕ : ๑๙๘. อํ นปุํ สเก.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยอันเป็ นไปใน
นปุงสกลิงค์กบั วิภตั ติ เป็ น อํ
		 เช่น คุณวํ
= คุณวนฺ ตุ + สิ ผูม้ คี ณ
ุ
๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺ ณา จ เค.
			
เพราะสิอาลปนะทีช่ อ่ื ค แปลง นฺ ตุปัจจัยกับ
วิภตั ติ เป็ น อํ, อ และ อา
		 เช่น คุณวํ
= คุณวนฺ ตุ + สิ แน่ะ...ผูม้ คี ณ
ุ
			
คุณว
= คุณวนฺ ตุ + สิ แน่ะ...ผูม้ คี ณ
ุ
			
คุณวา
= คุณวนฺ ตุ + สิ แน่ะ...ผูม้ คี ณ
ุ

82

กัจจายนสุตตปาฐะแปล

๑๒๗ : ๑๐๒. โต-ติ -ตา ส-สฺมึ-นาสุ.
			
เพราะ ส สฺม ึ และนาวิภตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยกับ
วิภตั ติ เป็ น โต, ติ และ ตา ตามล�ำดับ บ้าง
		 เช่น คุณวโต = คุณวนฺ ตุ + ส แก่...ผูม้ คี ณ
ุ
			
คุณวติ
= คุณวนฺ ตุ + สฺม ึ ใน...ผูม้ คี ณ
ุ
			
คุณวตา = คุณวนฺ ตุ + นา ด้วย...ผูม้ คี ณ
ุ
๑๒๘ : ๑๐๔. นํมหฺ ิ ตํ วา.
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลง นฺ ตุปัจจัยกับวิภตั ติ เป็ น ตํ
บ้าง
		 เช่น คุณวตํ
= คุณวนฺ ตุ + นํ แก่..ผูม้ คี ณ
ุ ท.
๑๒๙ : ๒๒๒. อิ มสฺสิ’ท’มํสิสุ นปุํ สเก.
			
เพราะ อํ และสิวภิ ตั ติ แปลง อิมศัพท์อนั เป็ นไป
ในนปุงสกลิงค์ กับวิภตั ติ เป็ น อิทํ บ้าง
		 เช่น อิท			
ํ
= อิม + สิ
นี้
			
อิทํ ปุปผฺ ํ ปสฺส
= อิม + อํ
ท่ า นจง
ดูซง่ึ ดอกไม้น้ี
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๑๓๐ : ๒๒๕. อมุสสฺ า’ทุ.ํ
			
เพราะ อํ และสิวภิ ตั ติ แปลง อมุศพั ท์อนั เป็ นไป
ในนปุงสกลิงค์ กับวิภตั ติ เป็ น อทุํ
		 เช่น อทุํ = อมุ + สิ
อ....โน้น
			
อทุํ = อมุ + อํ
ซึง่ ...โน้น
๑๓๑ : ๐.
			

อิ ตถฺ ิ -ปุม-นปุํ สก-สงฺขยฺ .ํ
สูตรนี้เป็ นสูตรส�ำหรับตามไป (อธิการสูตร)

๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลง ทฺวสิ งั ขยาอันเป็ นไปใน
อิตถีลงิ ค์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ กับวิภตั ติ เป็ น เทฺว
		 เช่น เทฺว ชนา = ทฺว ิ + โย (ปุํ.) ชนทัง้ หลาย สอง
			
เทฺว อิตฺถโิ ย = ทฺว ิ + โย (อิต.) ห ญิ ง ทั ้ง ห ล า ย
สอง
			
เทฺว กุลานิ = ทฺว ิ + โย (นปุํ.) ตระกู ล ทัง้ หลาย
สอง
			
ทุเว ชนา = ทฺว ิ + โย
ชนทัง้ หลาย สอง
(แปลง ทฺว ิ กับ โย เป็ น ทุเว ด้วย จศัพท์)
			
ทุวนิ ฺ นํ ชนานํ= ทฺว ิ + นํ
แห่งชนทัง้ หลาย
สอง (แปลง ทฺว ิ เป็ น ทุว ิ ด้วย จศัพท์)
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๑๓๓ : ๒๓๐. ติ -จตุนฺนํ ติ สโฺ ส-จตสฺโส-ตโย-จตฺตาโร-ตีณิ			
จตฺตาริ .
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลง ติ สังขยาอันเป็ นไปใน
อิตถีลงิ ค์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์กบั วิภตั ติ เป็ น ติสฺโส, ตโย,
ตีณิ และแปลง จตุ สังขยาอันเป็ นไปในอิตถีลงิ ค์ ปุงลิงค์ และ
นปุงสกลิงค์กบั วิภตั ติ เป็ น จตสฺโส, จตฺตาโร และ จตฺตาริ
		 เช่น ตโย (ปุรสิ า) = ติ + โย สาม (ปุงลิงค์)
			
ติสฺโส (อิตฺถโิ ย) = ติ + โย สาม (อิตถีลงิ ค์)
			
ตีณิ (รูปานิ) = ติ + โย สาม(นปุงสกลิงค์)
			
จตฺตาโร (ปุรสิ า) = จตุ + โย สี่ (ปุงลิงค์)
			
จตสฺโส (อิตฺถโิ ย) = จตุ + โย สี่ (อิตถีลงิ ค์)
			
จตฺตาริ (รูปานิ) = จตุ + โย สี่ (นปุงสกลิงค์)
๑๓๔ : ๒๕๑. ปฺจาทีน’มกาโร.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของสังขยาศัพท์
มี ปญฺจ เป็ นต้นทีเ่ ป็ นปุงลิงค์ อิตถีลงิ ค์และนปุงสกลิงค์ กับ
วิภตั ติ เป็ น อ
		 เช่น ปญฺจ ขนฺ ธา = ปญฺจ + โย ขันธ์ ท. ห้า
			
ปญฺจ อิตฺถี
= ปญฺจ + โย หญิง ท. ห้า
			
ปญฺจ กุลานิ = ปญฺจ + โย ตระกูล ท. ห้า
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๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส รฺโ-ราชิ โน เส.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง ราชศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
รญฺโ และ ราชิโน
		 เช่น รญฺโ
= ราช + ส
แก่...พระราชา
			
ราชิโน
= ราช + ส
แก่...พระราชา
๑๓๖ : ๑๑๙. รฺํ นํมหฺ ิ วา.
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลง ราชศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
รญฺํ บ้าง
		 เช่น รญฺํ
= ราช + นํ
แก่...พระราชา ท.
๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺหิ รฺา วา.
			
เพราะนาวิภตั ติ แปลง ราชศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
รญฺา บ้าง
		 เช่น รญฺา
= ราช + นา
ด้วย...พระราชา
๑๓๘ : ๑๒๑. สฺมึมหฺ ิ รฺเ-ราชิ นิ.
			
เพราะสฺมวึ ภิ ตั ติ แปลง ราชศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
รญฺเ และ ราชินิ บ้าง.
		 เช่น รญฺเ
= ราช + สฺม ึ ใน...พระราชา
			
ราชินิ
= ราช + สฺม ึ ใน...พระราชา
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๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมหฺ ’มฺหากํ ตยิ -มยิ .
			
เพราะสฺมวึ ภิ ตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตยิ และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มยิ
		 เช่น ตยิ = ตุมฺห + สฺม ึ ใน...ท่าน
			
มยิ = อมฺห + สฺม ึ ใน...ข้าพเจ้า
๑๔๐ : ๒๓๒. ตฺว’มหํ สิ มหฺ ิ จ.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตฺวํ และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น อหํ
		 เช่น ตฺวํ = ตุมฺห + สิ
อ.ท่าน, เธอ, คุณ
			
อหํ = อมฺห + สิ
อ.ข้าพเจ้า
๑๔๑ : ๒๔๑. ตว-มม เส.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตว และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มม
		 เช่น ตว = ตุมฺห + ส
แก่...ท่าน
			
มม = อมฺห + ส
แก่...ข้าพเจ้า
๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยหฺ -ํ มยฺหฺจ.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตุยฺหํ และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มยฺหํ
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		 เช่น ตุยฺหํ
			
มยฺหํ

= ตุมฺห + ส
= อมฺห + ส

แก่...ท่าน
แก่...ข้าพเจ้า

๑๔๓ : ๒๓๕. ตํ-ม’มํมหฺ ิ .
			
เพราะอํวภิ ตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตํ และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มํ
		 เช่น ตํ = ตุมฺห + อํ
ซึง่ ...ท่าน
			
มํ = อมฺห + อํ
ซึง่ ...ข้าพเจ้า
๑๔๔ : ๒๓๔. ตวํ-มมฺจ นวา.
			
เพราะอํวภิ ตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตวํ และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มมํ บ้าง
		 เช่น ตวํ = ตุมฺห + อํ
ซึง่ ...ท่าน
			
มมํ = อมฺห + อํ
ซึง่ ...ข้าพเจ้า
๑๔๕ : ๒๓๘. นามฺหิ ตยา-มยา.
			
เพราะนาวิภตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตยา และแปลง อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น มยา
		 เช่น ตยา
= ตุมฺห + นา ด้วย...ท่าน
			
มยา
= อมฺห + นา ด้วย...ข้าพเจ้า
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๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมหฺ สฺส ตุว-ํ ตฺว’มํมหฺ ิ .
			
เพราะอํวภิ ตั ติ แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ เป็ น
ตุวํ และ ตฺวํ
		 เช่น ตุว,ํ ตฺวํ = ตุมฺห + อํ
ซึง่ ...ท่าน
๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต ทุติยา-จตุตถฺ ี-ฉฏฺีสุ โว-โน.
			
เพราะทุตยิ า จตุตถี และฉัฏฐีวภิ ตั ติฝ่ายพหูพจน์
แปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลังจากบท เป็ น โว และแปลง
อมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ ทีอ่ ยูห่ ลังจากบท เป็ น โน บ้าง
		 เช่น ปหาย โว คมิสฺสามิ = ตุมฺห + โย (ทุตยิ า)
			
ข้าพเจ้า ละแล้ว ซึง่ ท่านทัง้ หลาย จักไป
			
ธมฺมํ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ= ตุมฺห + นํ (จตุตถี)
			
ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย เรา จักแสดง ซึง่ ธรรม แก่
เธอทัง้ หลาย
			
ตุฏฺโสฺม ิ โว ปกติยา = ตุมฺห + นํ
(ฉัฏฐี)
			
เรา เป็ นผูช้ อบใจ ของท่านทัง้ หลาย โดยปกติ
			
มา โน อชฺช วิกนฺ ตสึ ุ = อมฺห + โย (ทุตยิ า)
			
ชนทัง้ หลาย อย่าเชือดแล้ว ซึง่ เราทัง้ หลาย ใน
วันนี้
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สํวภิ เชถ โน รชฺเชน = อมฺห + นํ
(จตุตถี)
			
ท่านทัง้ หลาย พึงแบ่ง ซึง่ รัชสมบัติ แก่เราทัง้
หลาย
			
สตฺถา โน ภควา อนุปปฺ ตฺโต = อมฺห + นํ (ฉัฏฐี)
			
พระผูม้ พี ระภาค ผูเ้ ป็ นศาสดา ของเราทัง้ หลาย
เสด็จมาถึงแล้ว
๑๔๘ : ๒๔๗. เต-เม’กวจเนสุ จ.
			
เพราะจตุตถีและฉัฏฐีวภิ ตั ติฝ่ายเอกวจนะ แปลง
ตุมฺหศัพท์ กับวิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลังจากบท เป็ น เต และแปลง อมฺห
ศัพท์กบั วิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลัง จากบท เป็ น เม
		 เช่น ททามิ เต คามวรานิ ปญฺจ = ตุมฺห + ส (จตุตถี)
			
เรา จะให้ ซึง่ บ้านส่วยทัง้ หลาย ห้า แก่ทา่ น
			
อิทํ เต รฏฺํ = ตุมฺห + ส		
(ฉัฏฐี)
			
แว่นแคว้นนี้ ของพระองค์
			
ททาหิ เม คามวรํ = อมฺห + ส
(จตุตถี)
			
ท่าน จงให้ ซึง่ บ้านส่วย แก่เรา
			
อยํ เม ปุตฺโต
= อมฺห + ส
(ฉัฏฐี)
			
คนนี้ เป็ นบุตร ของเรา
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๑๔๙ : ๒๔๘. น อํมหฺ ิ .
			
เพราะอํวภิ ตั ติ ไม่ตอ้ งแปลง ตุมฺหศัพท์กบั วิภตั ติ
ทีอ่ ยูห่ ลังจากบท เป็ น เต และไม่ตอ้ งแปลง อมฺหศัพท์กบั
วิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลังจากบท เป็ น เม
		 เช่น ปสฺเสยฺย ตํ วสฺสสตํ อโรคํ. = ตุมฺห + อํ
			
บุคคล พึงเห็น ซึง่ ท่าน ผูม้ อี ายุรอ้ ยปี ผูไ้ ม่มโี รค
			
โส มํ พฺรวีต.ิ 			
= อมฺห + อํ
			
เขา ย่อมกล่าว กะข้าพเจ้า
๑๕๐ : ๒๔๙. วา ตติ เย จ.
			
เพราะตติยาวิภตั ติฝ่ายเอกพจน์ แปลง ตุมฺห
ศัพท์กบั วิภตั ติ ทีอ่ ยูห่ ลังจากบท เป็ น เต และแปลง อมฺหศัพท์
กับวิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลังจากบท เป็ น เม บ้าง
		 เช่น กตํ เต ปาปํ.			
= ตุมฺห + นา
			
บาป อันท่าน กระท�ำแล้ว
			
กตํ เม ปฺุํ.		
= อมฺห + นา
			
บุญ อันข้าพเจ้า กระท�ำแล้ว
๑๕๑ : ๒๕๐. พหุวจเนสุ โว-โน.
			
เพราะตติยาวิภตั ติฝ่ายพหูพจน์ แปลง ตุมฺห
ศัพท์กบั วิภตั ติ ทีอ่ ยูห่ ลังจากบท เป็ น โว และแปลง อมฺหศัพท์
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กับวิภตั ติทอ่ี ยูห่ ลังจากบท เป็ น โน บ้าง
		 เช่น กตํ โว กมฺม.ํ 		
= ตุมฺห + หิ
			
กรรม อันท่านทัง้ หลาย กระท�ำแล้ว
			
กตํ โน กมฺม.ํ 		
= อมฺห + หิ
			
กรรม อันข้าพเจ้าทัง้ หลาย กระท�ำแล้ว
๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมนฺ ตสฺสา สิ มหฺ ิ .
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
กับวิภตั ติเป็ น อา
		 เช่น ปุมา
= ปุม + สิ
ผูช้ าย
๑๕๓ : ๑๓๘. อ’มาลปเน’กวจเน.
			
เพราะอาลปนะฝ่ายเอกพจน์ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ
ของ ปุมศัพท์ กับวิภตั ติ เป็ น อํ
		 เช่น ปุม		ํ
= ปุม + สิ
แน่ะ...ผูช้ าย
๑๕๔ : ๐. สมาเส จ วิ ภาสา.
			
เมือ่ สมาสถูกกระท�ำแล้ว แปลงทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
ในสมาส เป็ น อํ บ้าง
		 เช่น อิตฺถี จ ปุมา จ นปุํสกํ จ อิตฺถปิ มุ นฺ นปุํสกานิ.
(อิตฺถ+ี ปุม+นปุํสก)
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อิตถีลงิ ค์ดว้ ย ปุงลิงค์ดว้ ย นปุงสกลิงค์ดว้ ย ชือ่
ว่าอิตฺถปิ มุ นฺ นปุํสก.
๑๕๕ : ๑๓๗. โยสฺ’วาโน.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
กับวิภตั ติ เป็ น อาโน
		 เช่น ปุมาโน = ปุม + โย
ผูช้ ายทัง้ หลาย
๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน สฺมึมหฺ ิ วา.
			
เพราะสฺมวึ ภิ ตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
กับวิภตั ติ เป็ น อาเน บ้าง
		 เช่น ปุมาเน
= ปุม + สฺม ึ
ใน...ผูช้ าย
๑๕๗ : ๑๔๐. หิ วิภตฺติมหฺ ิ จ.
			
เพราะหิวภิ ตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
เป็ น อาเน
		 เช่น ปุมาเนหิ = ปุม + หิ
ด้ว ย...ผู้ช ายทัง้
หลาย
๑๕๘ : ๑๔๓. สุสมฺ ิ ’มา วา.
			
เพราะสุวภิ ตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
เป็ น อา บ้าง

		 เช่น ปุมาสุ
หลาย
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= ปุม + สุ

ใ น . . . ผู้ ช า ย ทั ้ง

๑๕๙ : ๑๓๙. อุ นามฺหิ จ.
			
เพราะนาวิภตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ ปุมศัพท์
เป็ น อา และ อุ บ้าง
		 เช่น ปุมานา = ปุม + นา
ด้วย...ผูช้ าย
			
ปุมนุ า
= ปุม + นา
ด้วย...ผูช้ าย
๑๖๐ : ๑๙๗. อ กมฺมนฺ ตสฺส จ.
			
เพราะนาวิภตั ติ แปลงสระ อ ทีส่ ดุ ของ กมฺม
ศัพท์ เป็ น อุ และ อ บ้าง
		 เช่น กมฺมนุ า = กมฺม + นา ด้วย...กรรม
			
กมฺมนา = กมฺม + นา ด้วย...กรรม
จบนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒

---------
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๒.๓ นามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓
๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมหฺ ’มฺเหหิ น’มากํ.
			
หลังจาก ตุมฺห และ อมฺหศัพท์ แปลง นํวภิ ตั ติ
เป็ น อากํ และ อํ
		 เช่น ตุมฺหากํ, ตุมฺหํ
= ตุมฺห + นํ
แ ก่ . . .
ท่านทัง้ หลาย
			
อมฺหากํ, อมฺหํ
= อมฺห + นํ
แ ก่ . . .
เราทัง้ หลาย
๑๖๒ : ๒๓๗. วา ยฺว’ปฺปโม.
			
หลังจาก ตุมฺห และอมฺหศัพท์ แปลง โยทุตยิ า
วิภตั ติเป็ น อากํ บ้าง
		 เช่น ตุมฺหากํ = ตุมฺห + โย ซึ่ ง . . . ท่ า น ทั ้ ง
หลาย
			
อมฺหากํ = อมฺห + โย ซึง่ ...เราทัง้ หลาย
๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺส.ํ
			
หลังจาก ตุมฺห และอมฺหศัพท์ แปลง สวิภตั ติ
เป็ น อํ บ้าง
		 เช่น ตุมฺหํ
= ตุมฺห + ส
แก่...ท่าน
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อมฺหํ

= อมฺห + ส

แก่...ข้าพเจ้า

๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปโม.
			
หลังจากอการันต์ของสัพพนาม แปลง โยปฐมา
วิภตั ติเป็ น เอ
		 เช่น สพฺเพ
= สพฺพ + โย ทัง้ ปวง
			
เย		
= ย + โย
เหล่าใด
			
เต		
= ต + โย
เหล่านัน้
๑๖๕ : ๒๐๘. ทฺวนฺ ทฏฺา วา.
			
หลัง จากอการัน ต์ ข องสัพ พนามที่ ต ั ง้ อยู่ ใ น
ทวันทสมาส แปลง โยปฐมาวิภตั ติ เป็ น เอ บ้าง
		 เช่น กตรกตเม = กตรกตม + โย เหล่าไหนๆ
๑๖๖ : ๒๐๙. น’าฺํ สพฺพนามิ ก.ํ
			
ในสัพพนามทีเ่ ป็ นทวันทสมาส ห้ามแปลง นํ
เป็ น สํ และ สานํ เป็ นต้น
		 เช่น ปุพฺพาปรานํ = ปุพฺพาปร + นํ แก่ . ..ก่ อ นและ
หลัง
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๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพพฺ ีหิมหฺ ิ จ.
			
ในสัพพนามทีเ่ ป็ นพหุพพีหสิ มาส ห้ามแปลง นํ
เป็ น สํ และ สานํ เป็ นต้น.
		 เช่น ปิยปุพฺพานํ = ปิยปุพฺพ + นํ แก่ . ..ผู้เ ป็ น ที่ร ัก
ก่อน
๑๖๘ : ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํ-สานํ.
			
หลังจากสัพพนามทัง้ ปวง แปลง นํวภิ ตั ติ เป็ น สํ
และ สานํ
		 เช่น สพฺเพสํ = สพฺพ + นํ
แก่...ทัง้ ปวง
			
สพฺเพสานํ = สพฺพ + นํ
แก่...ทัง้ ปวง
๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุ-นํ-หิ สุ จ.
			
เพราะ สุ, นํ และหิวภิ ตั ติ แปลง ราชศัพท์ เป็ น
ราชุ บ้าง
		 เช่น ราชูสุ
= ราช + สุ
ใน...พระราชา ท.
			
ราชูนํ
= ราช + นํ
แก่...พระราชา ท.
			
ราชูห,ิ ราชูภ=ิ ราช + หิ
ด้วย...พระราชา
ทัง้ หลาย
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๑๗๐ : ๒๒๐. สพฺพสฺสิ’มสฺเส วา.
			
เพราะ สุ, นํ และหิวภิ ตั ติ แปลง อิมศัพท์ทงั ้ ตัว
เป็ น เอ บ้าง
		 เช่น เอสุ, อิเมสุ = อิม + สุ
ใน...เหล่านี้
			
เอสํ, เอสานํ, อิเมสํ, อิเมสานํ = อิม + นํ
แก่...เหล่านี้
			
เอหิ, เอภิ, อิเมหิ, อิเมภิ
= อิม + หิ
ด้วย...เหล่านี้
๑๗๑ : ๒๑๙. อนิ มิ นามฺหิ จ.
			
เพราะนาวิภตั ติ ต้องแปลง อิมศัพท์ทงั ้ ตัวที่
ไม่ใช่อติ ถีลงิ ค์ เป็ น อน และ อิม ิ
		 เช่น อเนน
= อิม + นา
ด้วย...นี้
			
อิมนิ า
= อิม + นา
ด้วย...นี้
๑๗๒ : ๒๑๘. อ-นปุํ สกสฺส’ายํ สิ มหฺ ิ .
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง อิมศัพท์ทงั ้ ตัวทีไ่ ม่ใช่นปุงสกลิงค์ เป็ น อยํ
		 เช่น อยํ ปุรโิ ส = อิม + สิ
บุรษุ นี้
			
อยํ อิตฺถี = อิม + สิ
หญิงนี้
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๑๗๓ : ๒๒๓. อมุสสฺ โม สํ.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง ม ของ อมุศพั ท์ทไ่ี ม่ใช่
นปุงสกลิงค์ เป็ น ส โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น อสุ/อสุโก ราชา
= อมุ + สิ พระราชาโน้น
			
อสุ/อสุกา อิตฺถี
= อมุ + สิ หญิงคนโน้น
๑๗๔ : ๒๑๑. เอต-เตสํ โต.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง ต ของ
ไม่ใช่นปุงสกลิงค์ เป็ น ส
		 เช่น เอโส ปุรโิ ส = เอต + สิ
			
เอสา อิตฺถี = เอตา + สิ
			
โส ปุรโิ ส = ต + สิ		
			
สา อิตฺถี = ตา + สิ

เอต และตศัพท์ท่ี
บุรษุ นัน่
หญิงนัน่
บุรษุ นัน้
หญิงนัน้

๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.
			
แปลง ต ของสัพพนาม เป็ น น ในลิงค์ทงั ้ ปวง
บ้าง
		 เช่น นาย, ตาย = ตา + นา
ด้วย...นัน้
			
นํ, ตํ
= ต + อํ		
ซึง่ ...นัน้
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๑๗๖ : ๒๑๓. ส-สฺมา-สฺมึ-สํ-สาสฺว’ตฺต.ํ
			
เพราะ ส, สฺมา, สฺม ึ และ สํ, สาวิภตั ยาเทศ แปลง
ต ทัง้ ตัวของสัพพนามเป็ น อ ในลิงค์ทงั ้ ปวง บ้าง
		 เช่น อสฺส, ตสฺส = ต + ส
แก่...นัน้
			
อสฺมา, ตสฺมา = ต + สฺมา
จาก...นัน้
			
อสฺม,ึ ตสฺม ึ = ต + สฺม ึ
ใน...นัน้
			
อสฺส,ํ ตสฺสํ = ตา + สํ (สฺม)ึ ใน...นัน้
			
อสฺสา, ตสฺสา = ตา + สา (ส) แห่ง...นัน้
๑๗๗: ๒๒๑. อิ มสทฺทสฺส จ.
			
เพราะ ส, สฺมา, สฺม ึ และ สํ, สาวิภตั ยาเทศ แปลง
อิมศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น อ ในลิงค์ทงั ้ ปวง บ้าง
		 เช่น อสฺส, อิมสฺส = อิม + ส
แก่...นี้
			
อสฺมา, อิมสฺมา = อิม + สฺมา จาก...นี้
			
อสฺม,ึ อิมสฺม ึ = อิม + สฺม ึ
ใน...นี้
			
อสฺส,ํ อิมสิ ฺสํ = อิมา + สํ (สฺม)ึ ใน...นี้
			
อสฺสา, อิมสิ ฺสา = อิมา + สา (ส) แห่ง...นี้
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๑๗๘ : ๒๒๔. สพฺพโต โก.
			
ลง ก อาคมหลังจากสัพพนามทัง้ ปวง บ้าง
		 เช่น สพฺพโก = สพฺพ + ก + สิ ทัง้ ปวง
			
อสุโก
= อมุ + ก + สิ โน้น
			
มาถุรโก = มาถุร + ก + สิ ชาวเมืองมถุรา
(ลง ก อาคมด้วย สพฺพโตศัพท์)
			
ทยาลุโก = ทยาลุ + ก + สิ ผูม้ คี วามกรุณา
มาก (ลง ก อาคมด้วย สพฺพโตศัพท์)
๑๗๙ : ๒๐๔. ฆ-ปโต สฺมึ-สานํ สํ-สา.
			
หลังจากสัพพนามอันมีชอ่ื ว่า ฆ (อา) และ ป
(อิ,อี,อุ,อู) แปลง สฺม ึ เป็ น สํ และแปลง ส เป็ น สา บ้าง
		 เช่น สพฺพสฺสํ = สพฺพา + สฺม ึ ใน...ทัง้ ปวง
			
สพฺพสฺสา = สพฺพา + ส แก่...ทัง้ ปวง
			
อิมสิ ฺสํ
= อิมา + สฺม ึ ใน...นี้
			
อิมสิ ฺสา = อิมา + ส
แก่...นี้
๑๘๐ : ๒๐๗. เน’ตาหิ สฺมิ’มาย-ยา.
			
หลังจากสัพพนามอันมีชอ่ื ว่า ฆ (อา) และ ป
(อิ,อี,อุ,อู) เหล่านัน่ ห้ามแปลง สฺม ึ เป็ น อาย และ ยา แปลงได้
บ้าง

๒. นามกัณฑ์

		 เช่น เอติสฺส,ํ เอตายํ
			
อิมสิ ฺส,ํ อิมายํ

= เอตา + สฺม ึ
= อิมา + สฺม ึ
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ใน...นัน่
ใน...นี้

๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิ โต สฺมึ-นาน’มิ -อา.
			
หลังจากศัพท์ม ี มโนคณะ เป็ นต้น แปลง สฺม ึ
เป็ น อิ และแปลง นา เป็ น อา บ้าง
		 เช่น มนสิ, มนสฺม ึ
= มน + (สฺ) + สฺม ึ ใน...ใจ
			
มนสา, มเนน
= มน + (สฺ) + นา ด้วย...ใจ
๑๘๒ : ๙๗. สสฺส โจ.
			
หลังจากศัพท์ม ี มโนคณะ เป็ นต้น แปลง ส
วิภตั ติ เป็ น โอ
		 เช่น มนโส
= มน + (สฺ) + ส แห่ง...ใจ
๑๘๓ : ๔๘,๓๘๖. เอเตส’โม โลเป.
			
เมือ่ วิภตั ติถกู ลบแล้ว
แปลงทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี
มโนคณะ เป็ นต้น เป็ น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต บ้าง
		 เช่น มโนเสฏฺา (สมาส)= มน + เสฏฺา มีใจประเสริฐทีส่ ดุ
			
มโนมยา (ตัทธิต) = มน + มยา
ส�ำเร็จแล้วเพราะใจ
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๑๘๔ : ๙๖. ส สเร วา’คโม.
			
เพราะสระหลังทีเ่ ป็ นวิภตั ยาเทศ ลง สฺอาคมหลัง
จากศัพท์ม ี มโนคณะเป็ นต้น โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระ
บาลี
		 เช่น มนสา = มน + สฺ + อา(นา) ด้วย...ใจ
			
มนโส = มน + สฺ + โอ (ส) แก่...ใจ, แห่ง...ใจ
			
มนสิ = มน + สฺ + อิ (สฺม)ึ ใน...ใจ
๑๘๕ : ๑๑๒. สนฺ ตสทฺทสฺส โส เภ โพ จ’นฺ เต.
			
เพราะภหลัง แปลง สนฺ ตศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น ส และ
ลง พฺอาคมในทีส่ ดุ
		 เช่น สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺ ภวํ. = สนฺ ต + หิ
			
บุคคลพึงท�ำความสนิทสนมกับด้วยสัตบุรุษทัง้
หลาย
๑๘๖ : ๑๐๗. สิ มหฺ ิ คจฺฉนฺ ตาทีนํ นฺ ตสทฺโท อํ.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลง นฺ ตศัพท์ของศัพท์ม ี
คจฺฉนฺ ต เป็ นต้น เป็ น อํ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น คจฺฉํ, คจฺฉนฺ โต = คจฺฉนฺ ต + สิ ไปอยู่
			
จรํ, จรนฺ โต
= จรนฺ ต + สิ เทีย่ วไปอยู่

๒. นามกัณฑ์
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๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสุ นฺ ต’ุ ว.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีเ่ หลือจากสิวภิ ตั ติ ตัง้
นฺ ตศัพท์ ของศัพท์ม ี คจฺฉนฺ ต เป็ นต้น เป็ นเหมือน นฺ ตุปัจจัย
		 เช่น คจฺฉตา = คจฺฉนฺ ต + นา ด้วย...ผูไ้ ปอยู่
		 คจฺฉโต
= คจฺฉนฺ ต + ส แก่...ผูไ้ ปอยู่
๑๘๘ : ๑๑๕. พฺรหฺม’ตฺต-สข-ราชาทิ โต อ’มานํ.
			
หลังจากศัพท์ม ี พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช
เป็ นต้น แปลง อํวภิ ตั ติ เป็ น อานํ บ้าง
		 เช่น พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมํ = พฺรหฺม + อํ ซึง่ ...พรหม
			
อตฺตานํ, อตฺตํ = อตฺต + อํ ซึง่ ...ตน
			
สขานํ, สขํ
= สข + อํ ซึง่ ...เพือ่ น
			
ราชานํ, ราชํ = ราช + อํ ซึง่ ...พระราชา
๑๘๙ : ๑๑๓. สฺ’ยา จ.
			
หลังจากศัพท์ม ี พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช
เป็ นต้น แปลง สิวภิ ตั ติ เป็ น อา
		 เช่น พฺรหฺมา = พฺรหฺม + สิ อันว่าพรหม
			
อตฺตา
= อตฺต + สิ
อันว่าตน
			
สขา
= สข + สิ
อันว่าเพือ่ น
			
ราชา
= ราช + สิ
อันว่าพระราชา
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๑๙๐ : ๑๑๔. โยน’มาโน.
			
หลังจากศัพท์ม ี พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช
เป็ นต้น แปลง โยวิภตั ติ เป็ น อาโน
		 เช่น พฺรหฺมาโน = พฺรหฺม + โย อ.พรหม ท.
			
อตฺตาโน = อตฺต + โย อ.ตน ท.
			
สขาโน
= สข + โย
อ.เพือ่ น ท.
			
ราชาโน = ราช + โย
อ.พระราชา ท.
๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต จา’โย-โน.
			
หลังจากสขศัพท์ แปลง โยวิภตั ติ เป็ น อาโย
และ โน
		 เช่น สขาโย, สขิโน = สข + โย เพือ่ นทัง้ หลาย
๑๙๒ : ๑๓๕. สฺมิ’เม.
			
หลังจากสขศัพท์ แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น เอ
		 เช่น สเข
= สข + สฺม ึ
ใน...เพือ่ น
๑๙๓ : ๑๒๒. พฺรหฺมโต คสฺส จ.
			
หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สิอาลปนะทีช่ อ่ื ค
เป็ น เอ
		 เช่น เห พฺรหฺเม = พฺรหฺม + สิ (ค) แน่ะ...พรหม

๒. นามกัณฑ์
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๑๙๔ : ๑๓๑. สขนฺ ตสฺสิ โน-นา-นํ-เสสุ.
			
เพราะ โน, นา, นํ และสวิภตั ติ แปลงทีส่ ดุ ของ
สขศัพท์ เป็ น อิ
		 เช่น สขิโน
= สข + โน (โย) อ.เพือ่ น ท.
			
สขินา
= สข + นา
ด้วย...เพือ่ น
			
สขีนํ
= สข + นํ
แก่...เพือ่ น ท.
			
สขิโน
= สข + ส
แก่...เพือ่ น
			
สขิสฺส
= สขิ + ส
แก่...เพือ่ น
๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร หิ มหฺ ิ วา.
			
เพราะหิวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของสขศัพท์ เป็ น
อาร บ้าง
		 เช่น สขาเรหิ = สข + หิ
ด้วย...เพือ่ น ท.
			
สเขหิ
= สข + หิ
ด้วย...เพือ่ น ท.
			
สขาเรภิ = สข + หิ
ด้วย...เพือ่ น ท.
			
สเขภิ
= สข + หิ
ด้วย...เพือ่ น ท.
๑๙๖ : ๑๓๓. สุ-น’มํสุ วา.
			
เพราะสุ,นํ และอํวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของสข
ศัพท์เป็ น อาร บ้าง
		 เช่น สขาเรสุ
= สข + สุ ใน...เพือ่ น ท.
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สเขสุ
สขารานํ
สขีนํ
สขารํ
สขํ

= สข + สุ
= สข + สุ
= สข + สุ
= สข + อํ
= สข + อํ

ใน...เพือ่ น ท.
ใน...เพือ่ น ท.
ใน...เพือ่ น ท.
ซึง่ ...เพือ่ น
ซึง่ ...เพือ่ น

๑๙๗ : ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺมึ นิ .
			
หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น นิ
		 เช่น พฺรหฺมนิ = พฺรหฺม + สฺม ึ ใน...พรหม
๑๙๘ : ๑๒๓. อุตตฺ ํ ส-นาสุ.
			
เพราะ ส และนาวิภตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของ
พฺรหฺมศัพท์ เป็ น อุ
		 เช่น พฺรหฺมโุ น = พฺรหฺม + ส แก่...พรหม
			
พฺรหฺมนุ า = พฺรหฺม + นา ด้วย...พรหม
๑๙๙ : ๑๕๘. สตฺถ-ุ ปิ ตาทีน’มา สิ สมฺ ึ สิ โลโป จ.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี สตฺถุ
และ ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อา และลบสิวภิ ตั ติ
		 เช่น สตฺถา
= สตฺถุ + สิ
อ.พระศาสดา
			
ปิตา
= ปิตุ + สิ
อ.บิดา
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มาตา
ธีตา
กตฺตา

= มาตุ + สิ
= ธีตุ + สิ
= กตฺตุ + สิ

อ.มารดา
อ.ธิดา
อ.ผูก้ ระท�ำ

๒๐๐ : ๑๕๙. อฺเสฺ’วารตฺต.ํ
			
เพราะวิภตั ติเหล่าอืน่ จาก สิ วิภตั ติ แปลงทีส่ ดุ
ของศัพท์ม ี สตฺถุ และ ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อาร
		 เช่น สตฺถารํ = สตฺถุ + อํ
ซึง่ ครู
			
สตฺถาเรหิ = สตฺถุ + หิ
ด้วย...ครู ท.
			
ปิตรํ
= ปิตุ + อํ
ซึง่ บิดา
			
ปิตเรหิ = ปิตุ + หิ
ด้วย...บิดา ท.
			
มาตรํ
= มาตุ + อํ
ซึง่ ...มารดา
			
มาตเรหิ = มาตุ + หิ
ด้วย...มารดา ท.
๒๐๑ : ๑๖๓. วา นํมหฺ ิ .
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี สตฺถุ
และ ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อาร บ้าง
		 เช่น สตฺถารานํ = สตฺถุ + นํ
แก่...ครู ท.
			
ปิตรานํ = ปิตุ + นํ
แก่...บิดา ท.
			
มาตรานํ = มาตุ + นํ
แก่...มารดา ท.
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๒๐๒ : ๑๖๔. สตฺถนุ ’ตฺตฺจ.
			
เพราะนํวภิ ตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของสตฺถาทิคณะ
ศัพท์ เป็ น อ บ้าง
		 เช่น สตฺถานํ = สตฺถุ + นํ
แก่...ครู ท.
			
ปิตานํ
= ปิตุ + นํ
แก่...บิดา ท.
๒๐๓ : ๑๖๒. อุ สสฺมึ สโลโป จ.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี สตฺถุ
และ ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อุ แน่นอน และลบ ส วิภตั ติบา้ ง
		 เช่น สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน = สตฺถุ + ส แก่...ครู
			
ปิตุ, ปิตุสฺส, ปิตุโน = ปิตุ + ส แก่...บิดา
๒๐๔ : ๑๖๗. สกมนฺ ธาตาทีนฺจ.
			
เพราะสวิภตั ติ แปลงสระทีส่ ดุ ของศัพท์ม ี สกมนฺ ธาตุ เป็ นต้น เป็ น อุ และลบสวิภตั ติ
		 เช่น สกมนฺ ธาตุว อสฺส ราชิโน
= สกมนฺ ธาตุ + ส
			
แก่พระราชา พระนามว่าสกมันธาตุพระองค์นนั ้
นันแหละ
่
๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต โยน’โม ตุ.
			
หลังจากอารอาเทศนัน้ แปลง โยวิภตั ติ เป็ น โอ
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		 เช่น สตฺถาโร
			
ปิตโร
			
มาตโร

= สตฺถุ + โย
= ปิตุ + โย
= มาตุ + โย
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ครูทงั ้ หลาย
บิดาทัง้ หลาย
มารดาทัง้ หลาย

๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต สฺมิ’มิ .
			
หลังจากอารอาเทศนัน้ แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น อิ
		 เช่น สตฺถริ
= สตฺถุ + สฺม ึ ใน...ครู
			
ปิตริ
= ปิตุ + สฺม ึ
ใน...บิดา
			
มาตริ
= มาตุ + สฺม ึ ใน...มารดา
๒๐๗ : ๑๖๑. นา อา.
			
หลังจากอารอาเทศนัน้ แปลง นาวิภตั ติ เป็ น อา
		 เช่น สตฺถารา = สตฺถุ + นา ด้วย...ครู
			
ปิตรา
= ปิตุ + นา
ด้วย...บิดา
			
มาตรา
= มาตุ + นา ด้วย...มารดา
๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร รสฺส’มิ กาเร.
			
เพราะอิอกั ษรหลัง ให้ท�ำรัสสะ อารอาเทศ เป็ น
อร
		 เช่น สตฺถริ
= สตฺถุ + สฺม ึ ใน...ครู
			
ปิตริ
= ปิตุ + สฺม ึ
ใน...บิดา
			
มาตริ
= มาตุ + สฺม ึ ใน...มารดา
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๒๐๙ : ๑๖๘. ปิ ตาทีน’มสิ มหฺ ิ .
			
เพราะวิภตั ติทไ่ี ม่ใช่สวิ ภิ ตั ติ ให้ท�ำรัสสะ อาร ซึง่
เป็ นตัวอาเทศของศัพท์ม ี ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อร
		 เช่น ปิตโร
= ปิตุ + โย
บิดาทัง้ หลาย
			
ปิตรา
= ปิตุ + นา
ด้วย...บิดา
๒๑๐ : ๒๓๙. ตยา-ตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.
			
แปลง ตอักษร ของ ตยา และ ตยิ เป็ น ตฺว บ้าง
		 เช่น ตฺวยา, ตยา = ตุมฺห + นา ด้วย...ท่าน
			
ตฺวยิ, ตยิ = ตุมฺห + สฺม ึ ใน...ท่าน
จบนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓

---------
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๒.๔ นามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔
๒๑๑ : ๑๒๖. อตฺต’นฺ โต หิ สมฺ ิ ’มนตฺต.ํ
			
เพราะหิวภิ ตั ติ แปลงทีส่ ดุ ของอตฺตศัพท์ เป็ น
อน
		 เช่น อตฺตเนหิ, อตฺตเนภิ = อตฺต + หิ ด้วย...ตน ท.
๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต สฺมึ นิ .
			
หลังจากอตฺตศัพท์นนั ้ แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น นิ
		 เช่น อตฺตนิ
= อตฺต + สฺม ึ ใน...ตน
๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส โน.
			
หลังจากอตฺตศัพท์นนั ้ แปลง สวิภตั ติ เป็ น โน
		 เช่น อตฺตโน = อตฺต + ส
แก่...ตน
๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา นา.
			
หลังจากอตฺตศัพท์นนั ้ แปลง สฺมาวิภตั ติ เป็ น นา
		 เช่น อตฺตนา = อตฺต + สฺมา แต่...ตน
๒๑๕ : ๑๔๑. ฌ-ลโต จ.
			
หลังจาก ฌ และ ล แปลง สฺมาวิภตั ติ เป็ น นา
ห้ามแปลงบ้าง
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อคฺคนิ า
ทณฺฑนิ า
ภิกฺขนุ า
สยมฺภุนา

= อคฺค ิ + สฺมา
= ทณฺฑ ี + สฺมา
= ภิกฺขุ + สฺมา
= สยมฺภู + สฺมา

(อิ-ฌ)
(อี-ฌ)
(อุ-ล)
(อู-ล)

๒๑๖ : ๑๘๐. ฆ-ปโต สฺมึ ยํ วา.
			
หลังจาก ฆ และ ป แปลง สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น ยํ บ้าง
		 เช่น กญฺายํ, กญฺาย = กญฺา + สฺม ึ (อา-ฆ)
			
รตฺตยิ ,ํ รตฺตยิ า
= รตฺติ + สฺม ึ (อิ-ป)
			
อิตฺถยิ ,ํ อิตฺถยิ า
= อิตฺถี + สฺม ึ (อี-ป)
			
ยาคุย,ํ ยาคุยา
= ยาคุ + สฺม ึ (อุ-ป)
			
วธุย,ํ วธุยา		
= วธู + สฺม ึ
(อู-ป)
๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ นิ นปุํ สเกหิ .
			
หลังจากนปุงสกลิงค์ แปลง โยวิภตั ติทงั ้ ปวง
เป็ น นิ บ้าง
		 เช่น อฏฺีนิ, อฏฺี = อฏฺิ + โย กระดูกทัง้ หลาย
			
อายูนิ, อายู = อายุ + โย
อายุทงั ้ หลาย
๒๑๘ : ๑๙๖. อโต นิ จจฺ .ํ
			
หลังจากนปุงสกลิงค์อนั เป็ นอการันต์ แปลง โย

๒. นามกัณฑ์

วิภตั ติ เป็ น นิ แน่นอน
		 เช่น จิตฺตา, จิตฺตานิ
หลาย

= จิตฺต + โย
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๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
			
หลังจากนปุงสกลิงค์อนั เป็ นอการันต์ แปลง สิ
วิภตั ติ เป็ น อํ แน่นอน
		 เช่น จิตฺตํ
= จิตฺต + สิ
อ.จิต
๒๒๐ : ๗๔. เสสโต โลปํ คสิ ปิ.
			
หลังจากลิงค์ทเ่ี หลือทีถ่ ูกแสดงแล้วด้วยสูตรว่า
“สึ, โส, สฺยา จ” เป็ นต้นนัน้ ลบ ค(สิอาลปนะ)และสิปฐมาวิภตั ติ
		 เช่น โภติ อิตฺถิ = อิตฺถี + ค (สิ) (อาลปนะ)
			
สา อิตฺถี = อิตฺถี + สิ
(ปฐมา)
			
โภ ภิกฺขุ = ภิกฺขุ + ค (สิ) (อาลปนะ)
			
ภิกฺขุ
= ภิกฺขุ + สิ
(ปฐมา)
๒๒๑ : ๒๘๒. สพฺพาส’มาวุโส’ปสคฺค-นิ ปาตาทีหิ จ.
			
หลังจากอาวุโสศัพท์ อุปสัค และนิบาตเป็ นต้น
ลบวิภตั ติทงั ้ ปวง แน่นอน
		 เช่น ตฺวํ ปนาวุโส.		
= อาวุโส + สิ
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ดูก่อนท่านผูม้ อี ายุ ก็ ท่านเล่า?
ตุมฺเห ปนาวุโส.		
= อาวุโส + โย
ดูก่อนท่านผูม้ อี ายุทงั ้ หลาย ก็ พวกท่านเล่า?
ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย.		
= ปทโส + นา
บุคคล พึงให้กล่าวธรรมโดยบท
วิหารํ เสฺว อุปคจฺเฉยฺย.
= เสฺว + สฺม ึ
บุคคลพึงเข้าไปสูว่ หิ ารในวันพรุง่ นี้

๒๒๒ : ๓๔๒. ปุมสฺส ลิ งฺคาทีสุ สมาเสสุ.
			
เพราะบทหลังในสมาสมี ลิงฺคศัพท์เป็ นต้น ลบ
สระทีส่ ดุ ของปุมศัพท์
		 เช่น ปุลฺลงิ ฺคํ = ปุม + ลิงฺค (ฉัฏฐีตปั ปุรสิ สมาส)
			
ปุมฺภาโว = ปุม + ภาว (ฉัฏฐีตปั ปุรสิ สมาส)
			
ปุงฺโกกิโล = ปุม + โกกิล (กัมมธารยสมาส)
๒๒๓ : ๑๘๘. อํ ย’มีโต ปสฺโต.
			
หลังจากอีทม่ี ชี อ่ื ว่า ป แปลง อํวภิ ตั ติ เป็ น ยํ
บ้าง
		 เช่น อิตฺถยิ ,ํ อิตฺถึ = อิตฺถี + อํ
ซึง่ ...ผูห้ ญิง
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๒๒๔ : ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสา.
			
หลังจาก ฌ อันถูกกระท�ำเป็ นรัสสะแล้ว แปลง อํ
วิภตั ติ เป็ น นํ บ้าง
		 เช่น ทณฺฑนิ ํ = ทณฺฑ ี + อํ ซึง่ ...ผูม้ ไี ม้เท้า
			
โภคินํ
= โภคี + อํ
ซึง่ ...ผูม้ ที รัพย์
๒๒๕ : ๑๕๑. โยนํ โน.
			
หลังจาก ฌ อันถูกกระท�ำเป็ นรัสสะแล้ว แปลง
โยวิภตั ติ เป็ น โน
		 เช่น ทณฺฑโิ น = ทณฺฑ ี + โย (ปฐมา/ทุตยิ า)
			
เห ทณฺฑโิ น = ทณฺฑ ี + โย (อาลปนะ)
๒๒๖ : ๑๕๔. สฺมึ นิ .
			
หลังจาก ฌ อันถูกกระท�ำเป็ นรัสสะแล้ว แปลง
สฺมวึ ภิ ตั ติ เป็ น นิ บ้าง
		 เช่น ทณฺฑนิ ิ = ทณฺฑ ี + สฺม ึ ใน...ผูม้ ไี ม้เท้า
๒๒๗ : ๒๗๐. กิ สสฺ ก เว จ.
			
เพราะวปัจจัยหลัง แปลง กึ เป็ น ก
		 เช่น กฺว คโตสิ ตฺว.ํ = กึ + ว ท่านจะไปไหนครับ?
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๒๒๘ : ๒๗๒. กุ หึ-หํสุ จ.
			
เพราะ หึ และ หํปัจจัย แปลง กึ เป็ น กุ
		 เช่น กุห ึ คจฺฉสิ = กึ + หึ		
คุณจะไปไหน?
			
กุหํ คจฺฉสิ = กึ + หํ		
คุณจะไปไหน?
๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ จ.
			
เพราะวิภตั ติ และปัจจัยทัง้ หลาย ทีเ่ หลือจาก
ว ปัจจัย แปลง กึ เป็ น ก ห้ามแปลงบ้าง
		 เช่น โก ปกาโร กถํ = กึ + ถํ
ประการไร,
							
อย่างไร
๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺร-โต-เถสุ จ.
			
เพราะ ตฺร, โต และ ถปัจจัย แปลง กึ เป็ น กุ
		 เช่น กุตฺร
= กึ + ตฺร
ใน...ไหน
			
กุโต อาคโตสิ ตฺวํ = กึ + โต ท่านมาจากไหน
			
กุตฺถ
= กึ + ถ		
ใน...ไหน
๒๓๑ : ๒๖๓. สพฺพสฺเส’ตสฺสา’กาโร วา.
			
เพราะ โต และถปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทงั ้ ตัว
เป็ น อ บ้าง
		 เช่น อโต, เอตฺโต = เอต + โต
แต่...นั่น
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อตฺถ, เอตฺถ = เอต + ถ

ใน...นั่น

๒๓๒ : ๒๖๗. เตฺร นิ จจฺ .ํ
			
เพราะตฺรปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น อ
แน่นอน
		 เช่น อตฺร
= เอต + ตฺร
ใน...นั่น
๒๓๓ : ๒๖๔. เอ โต-เถสุ จ.
			
เพราะ โต และถปัจจัย แปลง เอตศัพท์ทงั ้ ตัว
เป็ น เอ บ้าง
		 เช่น เอตฺโต, อโต = เอต + โต
แต่...นัน่
			
เอตฺถ, อตฺถ = เอต + ถ
ใน...นัน่
๒๓๔ : ๒๖๕. อิ มสฺสิ ถํ-ทานิ -ห-โต-เธสุ จ.
			
เพราะ ถํ, ทานิ, ห, โต และ ธปัจจัย ต้องแปลง
อิมศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น อิ แน่นอน
		 เช่น อิตฺถํ
= อิม + ถํ
อย่างนี้
			
อิทานิ
= อิม + ทานิ ในกาลนี้, บัดนี้
			
อิห		
= อิม + ห
ใน...นี้
			
อิโต
= อิม + โต
แต่...นี้
			
อิธ		
= อิม + ธ
ใน...นี้
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๒๓๕ : ๒๘๑. อ ธุนามฺหิ จ.
			
เพราะธุนาปัจจัย แปลง อิมศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น อ
		 เช่น อธุนา
= อิม + ธุนา ในกาลเดีย๋ วนี้
๒๓๖ : ๒๘๐. เอต รหิ มหฺ ิ .
			
เพราะรหิปัจจัย แปลง อิมศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น เอต
		 เช่น เอตรหิ
= อิม + รหิ
ในกาลบัดนี้
๒๓๗ : ๑๗๖. อิ ตถฺ ิ ย’มโต อาปจฺจโย.
			
หลังจากอการันต์อนั เป็ นไปอยูใ่ นอิตถีลงิ ค์ ลง
อาปัจจัย
		 เช่น กฺา
= กฺ + อา สาวน้อย
			
สทฺธา
= สทฺธ + อา ความเชือ่
			
สพฺพา
= สพฺพ + อา ทัง้ ปวง
๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทิ โต วา อี.
			
หลังจากศัพท์อนั เหมือนกับ นทศัพท์ และจาก
อุ,โอการันต์ อันไม่เหมือนกับ นทศัพท์ อันเป็ นไปอยูใ่ นอิตถี
ลิงค์ ลง อีปัจจัย บ้าง
		 เช่น นที		
= นท + อี
(นทาทิ)
			
กุมารี
= กุมาร + อี (นทาทิ)
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ปุถวี
คาวี

= ปุถุ + อี
= โค + อี

(อนทาทิ)
(อนทาทิ)

๒๓๙ : ๑๙๐. ณว-ณิ ก-เณยฺย-ณ-นฺ ตหู ิ .
			
หลังจากศัพท์อนั มี ณว, ณิก, เณยฺย, ณ และ
นฺ ตุปัจจัยเป็ นทีส่ ดุ อันเป็ นไปอยูใ่ นอิตถีลงิ ค์ ลง อีปัจจัย ห้าม
ลงบ้าง
		 เช่น มาณวี
= มาณว + อี (ณว)
			
นาวิกี
= นาวิก + อี (ณิก)
			
เวนเตยฺย ี = เวนเตยฺย + อี (เณยฺย)
			
โคตมี
= โคตม + อี (ณ)
			
คุณวตี
= คุณวนฺ ตุ + อี (นฺ ตุ)
๒๔๐ : ๑๙๓. ปติ -ภิ กฺข-ุ ราชี’การ’นฺ เตหิ อิ นี.
			
หลังจาก ปติ, ภิกฺข,ุ ราชศัพท์ และศัพท์อนั มี
อีอกั ษรเป็ นทีส่ ดุ อันเป็ นไปอยูใ่ นอิตถีลงิ ค์ ลง อินีปัจจัย
		 เช่น คหปตานี = คหปติ + อินี หญิงแม่เรือน
			
ภิกฺขนุ ี
= ภิกฺขุ + อินี ภิกษุณี
			
ราชินี
= ราช + อินี พระราชินี
			
หตฺถนิ ี
= หตฺถี + อินี ช้างพัง
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๒๔๑ : ๑๙๑. นฺ ตสุ สฺ ต’มีกาเร.
			
เพราะอีอกั ษร แปลง นฺ ตุปัจจัยทัง้ ตัว เป็ น ต
บ้าง
		 เช่น คุณวตี, คุณวนฺ ตี = คุณวนฺ ตุ + อี หญิงผูม้ ี
คุณ
๒๔๒ : ๑๙๒. ภวโต โภโต.
			
เพราะอีอกั ษรทีเ่ ป็ นไปในอิตถีลงิ ค์ แปลง ภวนฺ ต
ศัพท์ทงั ้ ตัว เป็ น โภต
		 เช่น โภติ อยฺเย = ภวนฺ ต + อี แน่ ะ ...แม่ เ จ้ า ผู้
เจริญ
๒๔๓ : ๑๑๐. โภ เค ตุ.
			
เพราะค(สิอาลปนะ) แปลง ภวนฺ ตศัพท์ทงั ้ ตัว
เป็ น โภ
		 เช่น โภ ปุรสิ
= ภวนฺ ต + ค (สิ) แ น่ ะ . . . บุ รุ ษ ผู้
เจริญ
๒๔๔ : ๗๒. อการ-ปิ ตาทฺ’ยนฺ ตาน’มา.
			
เพราะ ค (สิ อาลปนะ) แปลง อ อักษรและทีส่ ดุ
ของศัพท์ม ี ปิตุ เป็ นต้น เป็ น อา
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		 เช่น โภ ปุรสิ า = ปุรสิ + ค (สิ) แ น่ ะ . . . บุ รุ ษ ผู้
เจริญ
			
โภ ปิตา = ปิตุ + ค (สิ) แ น่ ะ . . . บิ ด า ผู้
เจริญ
๒๔๕ : ๑๕๒. ฌ-ล-ปา รสฺส.ํ
			
เพราะค (สิอาปลนะ) รัสสะ ฌ, ล และ ป
		 เช่น โภ ทณฺฑ ิ = ทณฺฑ ี + ค (สิ) (อี-ฌ)
			
โภ สยมฺภุ = สยมฺภู + ค (สิ) (อู-ล)
			
โภติ อิตฺถิ = อิตฺถี + ค (สิ) (อี-ป)
			
โภติ วธุ = วธู + ค (สิ) (อู-ป)
๒๔๖ : ๗๓. อากาโร วา.
			
เพราะค (สิอาปลนะ) รัสสะ อา เป็ น อ บ้าง
		 เช่น โภ ราช, ราชา
= ราช + ค (สิ) ข้าแต่...
พระราชา
จบนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔

---------
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๒.๕ นามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย วิ ภตฺติสฺาโย.
			
ตัง้ ปัจจัยมี โต เป็ นต้น ชือ่ ว่าวิภตั ติ
		 เช่น สพฺพโต = สพฺพ + โต โดย...ทัง้ ปวง
๒๔๘ : ๒๖๐. กฺวจิ โต ปฺจมฺยตฺเถ.
			
โตปัจจัย ลงในอรรถปัญจมีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น สพฺพโต = สพฺพ + โต แต่...ทัง้ ปวง
			
ราชโต
= ราช + โต
แต่...พระราชา
๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺร-ถ สตฺตมิ ยา สพฺพนาเมหิ .
			
หลังจากสัพพนาม ลง ตฺร และ ถปัจจัย ในอรรถ
สัตตมีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น สพฺพตฺร = สพฺพ + ตฺร ใน...ทัง้ ปวง
			
สพฺพตฺถ = สพฺพ + ถ
ใน...ทัง้ ปวง
๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต ธิ .
			
หลังจากสพฺพศัพท์ ลง ธิปัจจัยในอรรถสัตตมี
วิภตั ติ บ้าง
		 เช่น สพฺพธิ, สพฺพสฺม ึ = สพฺพ + ธิ ใน...ทัง้ ปวง

๒. นามกัณฑ์
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๒๕๑ : ๒๖๙. กิ สมฺ า โว.
			
หลังจากกึศพั ท์ ลง วปัจจัยในอรรถสัตตมีวภิ ตั ติ
		 เช่น กฺว คโตสิ ตฺวํ = กึ + ว ท่านจะไปไหนคะ?
๒๕๒ : ๒๗๑. หึ-หํ-หิ ฺจนํ.
			
หลังจากกึศพั ท์ ลง หึ, หํ และ หิญฺจนํปัจจัยใน
อรรถสัตตมีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น กุห		ึ
= กึ + หึ		
ใน...ไหน
			
กุห		ํ
= กึ + หํ		
ใน...ไหน
			
กุหญ
ิ ฺจนํ = กึ + หิญฺจนํ ใน...ไหน
๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา จ.
			
หลังจาก ตศัพท์ ลง หึ และ หํปัจจัยในอรรถ
สัตตมีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น ตหึ		
= ต + หึ		
ใน...นัน้
			
ตหํ		
= ต + หํ		
ใน...นัน้
๒๕๔ : ๒๗๔. อิ มสฺมา ห-ธา จ.
			
หลังจากอิมศัพท์ ลง ห และ ธปัจจัยในอรรถ
สัตตมีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น อิห		
= อิม + ห
ใน...นี้
			
อิธ		
= อิม + ธ
ใน...นี้
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๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต หึ.
			
หลังจากยศัพท์ ลง หึปัจจัยในอรรถสัตตมี บ้าง
		 เช่น ยหึ		
= ย + หึ		
ใน...ใด
๒๕๖ : ๐. กาเล.
			
นักศึกษาพึงทราบว่าสูตรนี้เป็ นสูตรส�ำหรับตาม
ไป (อธิการสูตร)
๒๕๗ : ๒๗๖. กึ-สพฺพ’ฺเ’ก-ย-กุหิ ทา-ทาจนํ.
			
หลัง กึ, สพฺพ, อญฺ, เอก, ย และ กุศพั ท์ ลง ทา
และ ทาจนํปัจจัย ในอรรถกาลสัตตมี บ้าง
		 เช่น กทา
= กึ + ทา
ในกาลไร
			
สพฺพทา = สพฺพ + ทา ในกาลทัง้ ปวง
			
อญฺทา = อญฺ + ทา ในกาลอืน่
			
เอกทา
= เอก + ทา
ในกาลครัง้ หนึ่ง
			
ยทา
= ย + ทา
ในกาลใด
			
กุทาจนํ = กึ + ทาจนํ ในกาลไหน
๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.
			
หลังจากตศัพท์ ลง ทานิ และ ทาปัจจัย ในอรรถ
กาลสัตตมี บ้าง
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		 เช่น ตทานิ
			
ตทา

= ต + ทานิ
= ต + ทา

ในกาลนัน้
ในกาลนัน้

๒๕๙ : ๒๗๙. อิ มสฺมา รหิ -ธุนา-ทานิ จ.
			
หลังจากอิมศัพท์ ลง รหิ, ธุนา และ ทานิปัจจัย
ในอรรถกาลสัตตมี บ้าง
		 เช่น เอตรหิ
= อิม + รหิ
ในกาลบัดนี้
			
อธุนา
= อิม + ธุนา ในกาลเดีย๋ วนี้
			
อิทานิ
= อิม + ทานิ ในกาลนี้
๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา.
			
เพราะทาปัจจัย แปลง สพฺพศัพท์ เป็ น ส บ้าง
		 เช่น สทา, สพฺพทา
= สพฺพ + ทา ในกาล
ทุกเมือ่
๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺ โณ เย โลปฺจ.
			
เพราะยปัจจัย ลบอวัณณะ
		 เช่น พาหุสฺสจฺจํ = พหุสตุ + ณฺย ความเป็ นพหูสตู ร
			
โกสลฺลํ = กุสล + ณฺย ความเป็ นผูฉ้ ลาด
			
อาธิปจฺจํ = อธิปติ + ณฺย ความเป็ นอธิบดี
(ลบ อิวณ
ั ณะด้วย จศัพท์)
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๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฒ
ฺ สฺส โช อิ ยิฏฺเสุ.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง วุฑฺฒศัพท์
เป็ น ช
		 เช่น เชยฺโย
= วุฑฺฒ + อิย เจริญกว่า
			
เชฏฺโ
= วุฑฺฒ + อิฏฺ เจริญทีส่ ดุ
๒๖๓ : ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จ.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง ปสตฺถศัพท์
เป็ น ส และ ช
		 เช่น เสยฺโย
= ปสตฺถ + อิย ประเสริฐกว่า
			
เสฏฺโ
= ปสตฺถ + อิฏฺ ประเสริฐทีส่ ดุ
๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺ ติกสฺส เนโท.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง อนฺ ตกิ ศัพท์
เป็ น เนท
		 เช่น เนทิโย
= อนฺ ตกิ + อิย ใกล้กว่า
			
เนทิฏฺโ = อนฺ ตกิ + อิฏฺ ใกล้ทส่ี ดุ
๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธ.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง พาฬฺหศัพท์
เป็ น สาธ

๒. นามกัณฑ์

		 เช่น สาธิโย
			
สาธิฏฺโ
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= พาฬฺห + อิย มันคงกว่
่
า
= พาฬฺห + อิฏฺ มันคงที
่
ส่ ดุ

๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ .
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง อปฺปศัพท์
เป็ น กณฺ
		 เช่น กณิโย
= อปฺป + อิย น้อยกว่า
			
กณิฏฺโ = อปฺป + อิฏฺ น้อยทีส่ ดุ
๒๖๗ : ๓๙๖. ยุวานฺจ.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย แปลง ยุวศัพท์ เป็ น
กณฺ
		 เช่น กนิโย
= ยุว + อิย
หนุ่มกว่า
			
กนิฏฺโ = ยุว + อิฏฺ หนุ่มทีส่ ดุ
๒๖๘ : ๓๙๗. วนฺ ต-ุ มนฺ ต-ุ วีนฺจ โลโป.
			
เพราะ อิย และ อิฏฺปัจจัย ลบ วนฺ ตุ, มนฺ ตุ และ
วีปัจจัย
		 เช่น คุณโิ ย
= คุณวนฺ ตุ + อิย มีคณ
ุ กว่า
			
คุณฏิ ฺโ = คุณวนฺ ตุ + อิฏฺ มีคณ
ุ ทีส่ ดุ
			
สติโย
= สติมนฺ ตุ + อิย มีสติกว่า
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สติฏฺโ
เมธิโย
เมธิฏฺโ

= สติมนฺ ตุ + อิฏฺ มีสติทส่ี ดุ
= เมธาวี + อิย
มีปัญญากว่า
= เมธาวี + อิฏฺ มีปัญญาทีส่ ดุ

๒๖๙ : ๔๑. ยวตํ ต-ล-น-ทการานํ พฺยฺชนานิ จ-ล-			
ชการตฺต.ํ
			
แปลง ตฺย เป็ น จ, แปลง ลฺย เป็ น ล, แปลง นฺ ย
เป็ น , แปลง ทฺย เป็ น ช บ้าง
		 เช่น พาหุสฺสจฺจํ = พหุสตุ + ณฺย ความเป็ นพหูสตู
			
เวปุลฺลํ
= วิปลุ + ณฺย ความไพบูลย์
			
อญฺาโย = อนิ + อาโย ไม่ใช่วธิ ี
			
โสหชฺชํ = สุหท + ณฺย ความมีใจดี
๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺห -ตุมฺห -นฺ ตุ- ราช-พฺร หฺ ม ’ตฺต -สข-สตฺถ -ุ
			
ปิ ตาทีหิ สฺมา นา’ว.
			
หลังจากศัพท์ม ี อมฺห, ตุมฺห, นฺ ตุ, ราช, พฺรหฺม,
อตฺต, สข, สตฺถุ และ ปิตุ เป็ นต้น ตัง้ สฺมาวิภตั ติ เหมือน นา
วิภตั ติ (ให้แปลง สฺมา เป็ น นา)
		 เช่น มยา
= อมฺห + สฺมา จากข้าพเจ้า
			
ตยา
= ตุมฺห + สฺมา จากท่าน
			
คุณวตา = คุณวนฺ ตุ + สฺมา จากผูม้ คี ณ
ุ

๓. การกกัณฑ์

			
			
			
			
			
			

รญฺา
พฺรหฺมนุ า
อตฺตนา
สขินา
สตฺถารา
ปิตรา

= ราช + สฺมา
= พฺรหฺม + สฺมา
= อตฺต + สฺมา
= สข + สฺมา
= สตฺถุ + สฺมา
= ปิตุ + สฺมา
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จากพระราชา
จากพรหม
จากตน
จากเพือ่ น
จากพระศาสดา
จากบิดา

จบนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
จบนามสูตร

---------

๓. การกกัณฑ์
๒๗๑ : ๘๘ (๓๐๘) ยสฺมา’ทเปติ ภย’มาทตฺเต วา
			
ต’ทปาทานํ.
			
ย่อมหลีกไป จากการกใด ก็ด,ี ความกลัว ย่อม
เกิด จากการกใด ก็ด,ี ย่อมเรียนเอาจากการกใด ก็ด,ี การกนัน้
ชือ่ ว่าอปาทาน
		 เช่น คามา อเปนฺ ติ มุนโย.
= คาม + สฺมา
			
พระมุนีทงั ้ หลาย ย่อมหลีกออก จากหมูบ่ า้ น
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โจรา ภยํ ชายเต.		
= โจร + สฺมา
			
ภัย ย่อมเกิด จากโจร
			
อาจริยปุ ชฺฌาเยหิ สิกฺขํ คณฺหาติ สิสฺโส.
			
= อาจริยปุ ชฺฌาย + หิ
			
ศิษย์ ย่อมศึกษา ซึง่ สิกขา จากอาจารย์และ
อุปัชฌาย์ทงั ้ หลาย
๒๗๒ : ๓๐๙. ธาตุ-นามาน’มุปสคฺค-โยคาทีสวฺ ปิ จ.
			
การกใดมีอ ยู่ ใ นที่ป ระกอบแห่ ง ธาตุ แ ละนาม
และทีป่ ระกอบด้วยอุปสัคบทเป็ นต้น การกนัน้ ชือ่ ว่าอปาทาน
เช่น พุทฺธสฺมา ปราเชนฺ ติ อญฺติตฺถยิ า
= พุทฺธ
+ สฺมา
			
อัญญเดียรถียท์ งั ้ หลาย ย่อมพ่ายแพ้ จาก
พระพุทธเจ้า
			
หิมวตา ปภวนฺ ติ ปญฺจ มหานทิโย. =
หิมวนฺ ตุ + สฺมา
			
แม่น้�ำใหญ่ ๕ สาย ย่อมเกิดเบือ้ งแรก จากภูเขา
หิมพานต์
			
อุรสฺมา ชาโต ปุตฺโต. = อุร + สฺมา
			
บุตร ผูเ้ กิด แต่อก

๓. การกกัณฑ์
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๒๗๓ : ๓๑๐. รกฺขณตฺถาน’มิ จฉฺ ิ ต.ํ
			
การกใดทีถ่ ูกปรารถนาในทีป่ ระกอบแห่งธาตุท่ี
มีอรรถการรักษา การกนัน้ ชือ่ ว่าอปาทาน
		 เช่น กาเก รกฺขนฺ ติ ตณฺฑลุ า. = ตณฺฑลุ + สฺมา
			
ย่อมรักษา ซึง่ กา ท. จากข้าวสาร
๒๗๔ : ๓๑๑. เยน วา’ทสฺสนํ.
			
การกทีป่ ระสงค์เอาการไม่เห็น ชือ่ ว่าอปาทาน
บ้าง
		 เช่น อุปชฺฌายา อนฺ ตรธายติ สิสฺโส. = อุปชฺฌาย +
สฺมา
			
ศิษย์ ย่อมหายไป จากพระอุปัชฌาย์.
๒๗๕ : ๓๑๒. ทู ร ’นฺ ติ ก ’ทฺธ -กาล-นิ มฺม าน-ตฺ ว าโลป-ทิ ส า
			
โยค-วิ ภตฺต’ารปฺปโยค-สุทฺธปฺ-ปโมจน-เหตุ			
วิ วิตฺตปฺ-ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺ ธน-คุณวจน			
ปณฺ ห-กถน-โถกา’กตฺตสู ุ จ.
			
การกใด มีอยู่ ในทีป่ ระกอบแห่งทูรศัพท์และ
ศัพท์อนั มีอรรถทูระ, ทีป่ ระกอบแห่งอนฺ ตกิ ศัพท์และศัพท์อนั มี
อรรถอันติกะ, ทีแ่ สดงปริมาณแห่งระยะทาง และกาลเวลา, ที่
ลบ ตฺวาปัจจยันตบท, ทีป่ ระกอบแห่งทิสาศัพท์ และศัพท์อนั มี
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อรรถว่าทิศ, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถจ�ำแนก, ทีป่ ระกอบ
แห่งศัพท์อนั มีอรรถงดเว้น, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถ
หมดจด, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถการพ้น, ทีป่ ระกอบ
แห่งศัพท์อนั มีอรรถเหตุ, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถความ
สงบ, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถการประมาณ, ทีป่ ระกอบ
แห่งปุพฺพศัพท์เป็ นต้น, ทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถการผูก,
การกล่าวซึง่ คุณ, การถาม, การตอบ, ศัพท์อนั มีอรรถว่าเล็ก
น้อย, ศัพท์อนั มีอรรถเหตุทไ่ี ม่ใช่เหตุกตั ตา การกนัน้ ชือ่ ว่า
อปาทาน.
		 เช่น ทูรโตว นมสฺสนฺ ต.ิ 		
ทูรตฺถ.
			
ย่อมนอบน้อม แต่ทไ่ี กลเทียว
			
อนฺ ตกิ ํ คามา. 		
อนฺ ตกิ ตฺถ
			
ทีใ่ กล้ จากหมูบ่ า้ น.
			
อิโต มถุราย จตูสุ โยชเนสุ สงฺกสฺสํ นาม นครํ
อตฺถ.ิ อทฺธ
			
เมืองชือ่ ว่าสังกัสสะ มีอยู่ ในโยชน์ ๔ จากเมือง
มถุรานี้
			
อิโต ติณฺณํ มาสานํ อจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ.
กาลนิมฺมาน.
			
ในกาลล่วงไปสามเดือน แต่กาลนี้ พระพุทธเจ้า
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จักปรินิพพาน
			
ปาสาทา สงฺกเมยฺย		
ตฺวาโลป.
			
ขึน้ แล้ว สูป่ ราสาท พึงก้าวลง
			
ทกฺขณ
ิ โต			
ทิสาโยค.
			
จากทิศใต้
			
ยโต ปณีตตโร วา วิสฏิ ฺตโร วา นตฺถ.ิ วิภตฺต.
			
ธรรม อันประณีตกว่า ก็ดี อันประเสริฐกว่า ก็ดี
กว่าพระนิพพานใด ย่อมไม่ม ี
			
ปาณาติปาตา เวรมณิ.
อารติปปฺ โยค
			
การงดเว้น จากปาณาติบาต
			
โลภนีเยหิ ธมฺเมหิ สุทฺโธ อสํสฏฺโ. สุทฺธ.
			
บุคคล ผูห้ มดจด ไม่เกลือกกลัว้ จากธรรม ท. ที่
น่าต้องการ
			
มุตฺโตสฺม ิ มารพนฺ ธนา
ปโมจน.
			
เรา เป็ นผูพ้ น้ แล้ว จากบ่วงแห่งมาร
			
กสฺมา อิเธว มรณํ ภวิสฺสติ. เหตฺวตฺถ.
			
ความตาย จักมี ในทีน่ ้ีนนเที
ั ่ ยว เพราะอะไร
			
วิวติ ฺโต ปาปกา ธมฺมา.
วิวติ ฺตตฺถ.
			
สงัดแล้ว จากบาปธรรม
			
ทีฆโส นว วิทตฺถโิ ย สุคตวิทตฺถยิ า ปมาณิกา
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กาเรตพฺพา.
			
พึงท�ำ ๙ คืบ โดยคืบพระสุคต ให้เป็ นประมาณ
ตามความยาว
			
ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา. ปุพฺพโยค.
			
ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย ในกาลก่อนแต่กาลตรัสรู้
ของเรานันเที
่ ยว
			
สตสฺมา พทฺโธ นโร รญฺา. พนฺ ธนตฺถ.
			
คนอันพระราชาจองจ�ำเพราะหนี้ ๑๐๐
			
ปุญฺาย สุคตึ ยนฺ ต.ิ คุณวจน.
			
สัตว์ทงั ้ หลายย่อมไปสูส่ คุ ติเพราะบุญ
			
กุโตสิ ตฺว.ํ 			
ปญฺห.
			
ท่านมาจากไหน?
			
ปาฏลิปตุ ฺตโต.		
กถน.
			
มาจากเมืองปาฏลีบุตร
			
โถกา มุจฺจนฺ ต.ิ 		
โถกตฺถ
			
สัตว์ทงั ้ หลาย ย่อมพ้น โดยเล็กน้อย
			
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺ นตฺตา
วิปลุ ตฺตา จกฺขวุ ญ
ิ ฺาณํ อุปปฺ นฺ นํ โหติ. อกตฺตริ (ญาปกเหตุ)
			
จักขุวญ
ิ ญาณเกิดขึน้
เพราะกรรมถูกกระท�ำ
สังสมแล้
่
ว เพิม่ พูนไพบูลย์แล้ว		
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๒๗๖ : ๘๔ (๓๐๒) ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา
			
ตํ สมฺปทานํ.
			
ประสงค์จะให้แก่การกใดก็ด,ี ย่อมชอบใจแก่
การกใดก็ด,ี ย่อมทรงไว้แก่การกใดก็ด,ี การกนัน้ ชือ่ ว่า
สัมปทาน
		 เช่น สมณสฺส จีวรํ ททาติ. = สมณ + ส
			
ย่อมถวาย ซึง่ จีวร แก่พระสมณะ.
			
สมณสฺส โรจเต สจฺจ.ํ = สมณ + ส
			
ความสัตย์ ย่อมชอบใจ แก่พระสมณะ.
			
เทวทตฺตสฺส สุวณฺณจฺฉตฺตํ ธารยเต ยญฺทตฺโต.
= เทวทตฺต + ส
			
ยัญญทัต ย่อมทรงไว้ ซึง่ ร่มทองค�ำ แก่เทวทัต
๒๗๗: ๓๐๓. สิ ลาฆ-หนุ-า-สป-ธาร-ปิ ห-กุธ-ทุหิ’สฺโส’สูย			
ราธิ กฺข-ปจฺจาสุณ-อนุ ปติ คิณ-ปุพฺพกตฺตา’			
โรจนตฺ ถ -ตทตฺ ถ -ตุ ม ตฺ ถ า’ลมตฺ ถ -มฺ  า’			
นาทร’ปฺปาณิ นิ คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสีสตฺถ			
สมฺมตุ ิ -ภิ ยยฺ -สตฺตมฺยตฺเถสุ จ.
			
การกทีม่ อี ยูใ่ นทีป่ ระกอบแห่ง สิลาฆธาตุ หนุ
ธาตุ าธาตุ สปธาตุ ธรธาตุ ปิหธาตุ กุธธาตุ ทุหธาตุ อิสฺสธาตุ
อุสยู ธาตุ ราธธาตุ อิกฺขธาตุ กัตตาในประโยคหน้าของสุธาตุอนั
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มีปติหรืออาอุปสัคเป็ นบทหน้า หรือคิธาตุ ทีม่ อี นุหรือปติอุปสัค
เป็ นบทหน้า อรรถการกล่าว ประโยชน์ของกิรยิ านัน้ อรรถตุํ
ปัจจัย อรรถของอลํศพั ท์ อรรถอันไม่ใช่สตั ว์อนั ถูกไม่เคารพ
ในทีป่ ระกอบแห่งมนธาตุ ในกรรมของธาตุอนั มีอรรถการไป
ในทีป่ ระกอบแห่งศัพท์อนั มีอรรถการปรารถนา ทีป่ ระกอบ
แห่งสมฺมตุ ศิ พั ท์ ทีป่ ระกอบแห่งภิยฺยศัพท์ และในอรรถสัตตมี
วิภตั ติ, การกนัน้ มีชอ่ื ว่าสัมปทาน
		 เช่น พุทฺธสฺส สิลาฆเต. 		
สิลาฆธาตุ
			
ย่อมสรรเสริญ ต่อพระพุทธเจ้า
			
หนุเต ตุยฺหเมว.		
หนุธาตุ
			
ย่อมหลอกลวง ต่อท่านนันเที
่ ยว
			
อุปติฏฺเยฺย สกฺยปุตฺตานํ วฑฺฒกี.
าธาตุ
			
นายช่างไม้ พึงอุปัฏฐาก แก่พระศากยบุตรทัง้
หลาย
			
ตุยฺหํ สปเต.			
สปธาตุ
			
ย่อมสาบาน แก่ทา่ น
			
สุวณฺณํ เต ธารยเต.		
ธรธาตุ
			
ย่อมทรงไว้ ซึง่ ทอง แก่ทา่ น
			
สมิทฺธานํ ปิหยนฺ ติ ทลิทฺทา. ปิหธาตุ
			
ผูข้ ดั สนทัง้ หลาย ย่อมปรารถนา ต่อผูม้ งคั
ั ่ ง่
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ตสฺส กุชฺฌ มหาวีร.		
กุธธาตุ
			
ข้าแต่ทา่ นผูม้ คี วามเพียรมาก อ.ท่าน จงโกรธ
ต่อพระราชานัน้
			
ทุหยติ ทิสานํ เมโฆ.		
ทุหธาตุ
			
เมฆ ย่อมท�ำร้าย ต่อทิศ ท.
			
โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
ทุภธาตุ
			
บุคคลใด ย่อมไม่ประทุษร้าย ต่อมิตร ท.
			
ติตฺถยิ า อิสฺสนฺ ติ สมณานํ. อิสฺสธาตุ
			
เดียรถียท์ งั ้ หลาย ย่อมริษยา ต่อพระสมณะทัง้
หลาย
			
ทุชฺชนา คุณวนฺ ตานํ อุสยู นฺ ต.ิ อุสยู ธาตุ
			
เหล่าคนชัว่ ย่อมกล่าวโทษ ต่อผูม้ คี ณ
ุ ทัง้ หลาย
			
อาราโธ เม รฺโ.		
ราธธาตุ
			
ความชอบใจ ของข้าพเจ้า ต่อพระราชา
			
กฺยาหํ อยฺยานํ อปรชฺฌามิ. ราธธาตุ
			
ข้าพเจ้า ย่อมประพฤติผดิ ซึง่ อะไร ต่อพระคุณ
เจ้าทัง้ หลาย
			
อายสฺมโต อุปาลิตฺเถรสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข
อุปติสฺโส. 					
อิกฺขธาตุ
			
พระอุปติสสะ ผูป้ ระสงค์การอุปสมบท ต่อพระ
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อุบาลีเถระ ผูม้ อี ายุ
			
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ.ํ ปจฺจาสุณ
			
ภิกษุเหล่านัน้ ทูลรับแล้ว ต่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
			
ตสฺส ภิกฺขโุ น ชโน อนุคณ
ิ าติ. อนุปติคณ
ิ
			
ชน ย่อมกล่าวตอบ ต่อภิกษุนนั ้
			
อาโรจยามิ โว ภิกฺขเว.
อาโรจน
			
ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย เรา จะบอก แก่เธอทัง้
หลาย
			
พุทฺธสฺส อตฺถาย.		
ตทตฺถ
			
เพือ่ ประโยชน์ แก่พระพุทธเจ้า
			
ภิกฺขนู ํ ผาสุวหิ าราย วินโย ปญฺตฺโต. ตุมตฺถ
			
วินยั ถูกบัญญัตแิ ล้ว เพือ่ การอยูส่ บาย ของภิกษุ
ทัง้ หลาย
			
อลํ เม รชฺช.ํ 			
อรหตฺถ
			
ความเป็ นแห่งพระราชา สมควร แก่เรา
			
อลํ เม หิรญฺสุวณฺเณน.
ปฏิกฺเขป
			
อย่าเลย ด้วยเงินและทอง แก่เรา
			
กฏฺสฺส ตุวํ มฺเ.		
มญฺติ
			
ย่อมส�ำคัญ ซึง่ ท่าน ว่าเป็ นไม้
			
คามสฺส ปาเทน คโต.		
คตฺยตฺถกมฺมนิ
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ไปแล้ว สูห่ มูบ่ า้ น ด้วยเท้า
			
อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ.
			
สัตว์ จ�ำนวนน้อย ย่อมไป สูส่ วรรค์
			
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.
อาสีสตฺถ
			
ความสวัสดี ขอจงมี แก่ทา่ น ในกาลทุกเมือ่
			
สาธุ สมฺมตุ ิ เม ตสฺส ภควโต ทสฺสนาย. สมฺ มุตปิ ฺ
ปโยค
			
การสมมุติ แก่ขา้ พเจ้า เพือ่ การเฝ้า ซึง่ พระผูม้ ี
พระภาคเจ้านัน้ เป็ นการดี
			
ภิยฺโยโส มตฺตาย.		
ภิยฺยปฺปโยค
			
โดยยิง่ กว่าประมาณ
			
ตุยฺหญฺจสฺส อาวิกโรมิ.
สตฺตมฺยตฺถ
			
ข้าพเจ้า จะกระท�ำให้แจ้ง ในส�ำนักของท่านนัน้
ด้วย
๒๗๘ : ๙๓ (๓๒๐) โย’ธาโร ต’โมกาสํ.
			
การกใด เป็ นทีต่ งั ้ แห่งกิรยิ าการกระท�ำ การก
นัน้ ชือ่ ว่าโอกาส
		 เช่น กเฏ นิสที ติ เทวทตฺโต. นายเทวทัต ย่อมนัง่
บนเสือ่
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(๒๙๒) เยน วา กยิ รเต ตํ กรณํ.
บุคคลย่อมท�ำด้วยการกใด ก็ด,ี การกนัน้ ชือ่ ว่า
หตฺเถน กมฺมํ กโรติ.
(อชฺฌตฺตกิ กรณ)
ย่อมกระท�ำ ซึง่ การงาน ด้วยมือ.
ทาตฺเตน วีหโย ลุนาติ.
(พาหิรกรณ)
ย่อมเกีย่ ว ซึง่ ข้าวทัง้ หลาย ด้วยเคียว.

๒๘๐ : ๗๕ (๒๘๕) ยํ กโรติ ตํ กมฺม.ํ
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ สิง่ ใด, สิง่ นัน้ ชือ่ ว่ากัมมะ
		 เช่น ฉตฺตํ กโรติ. ย่อมกระท�ำ ซึง่ ร่ม
๒๘๑ : ๗๗
			
		 เช่น
			

(๒๙๔) โย กโรติ ส กตฺตา.
การกใด ย่อมกระท�ำ, การกนัน้ ชือ่ ว่ากัตตา
อหินา ทฏฺโ นโร.
มนุษย์ อันงู กัดแล้ว

๒๘๒ : ๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตุ.
			
การกใด ย่อมให้กระท�ำ, การกนัน้ ชือ่ ว่าเหตุ
		 เช่น โส ปุรโิ ส ตํ ปุรสิ ํ กมฺมํ กาเรติ.
			
บุรษุ นัน้ ยังบุรษุ นัน้ ย่อมให้ท�ำ ซึง่ การงาน

๓. การกกัณฑ์

141

๒๘๓ : ๙๑ (๓๑๖) ยสฺส วา ปริ คคฺ โห ตํ สามี.
			
ทรัพย์อนั ถูกครอบครอง ของอรรถใด มีอยู,่
อรรถนัน้ ชือ่ ว่าสามี
		 เช่น ตสฺส ภิกฺขโุ น ปตฺโต.
			
บาตร ของภิกษุนนั ้
๒๘๔ : ๖๕
			
		 เช่น
			

(๒๘๓) ลิ งฺคตฺเถ ปมา.
ลงปฐมาวิภตั ติ ในอรรถแห่งลิงค์
ปุรโิ ส
= ปุรสิ + สิ
บุรษุ
ปุรสิ า
= ปุรสิ + โย
บุรษุ ทัง้ หลาย

๒๘๕ : ๗๐.
			
		 เช่น
			
หลาย

อาลปเน จ.
ลงปฐมาวิภตั ติในอรรถอาลปนะ
โภ ปุรสิ
= ปุรสิ + สิ
แน่ะ...บุรษุ
ภวนฺ โต ปุรสิ า = ปุรสิ + โย แน่ ะ...บุ รุ ษ ทั ้ง

๒๘๖ : ๘๓ (๒๙๑) กรเณ ตติ ยา.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในกรณการก
		 เช่น กาเยน กมฺมํ กโรติ = กาย + นา
ด้วยกาย

ท�ำงาน
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๒๘๗ : ๒๙๖. สหาทิ โยเค จ.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในทีป่ ระกอบด้วย สหศัพท์
เป็ นต้น
		 เช่น สหาปิ คคฺเคน สํโฆ อุโปสถํ กเรยฺย = คคฺค + นา
			
พระสงฆ์ พึงท�ำ อุโบสถ แม้กบั ด้วยพระคัคคะ
			
นิสที ิ ภควา สทฺธึ ภิกฺขสุ เํ ฆน. = ภิกฺขสุ ฆํ + นา
			
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับนัง่ พร้อมกับภิกษุ
สงฆ์
๒๘๘ : ๗๘ (๒๙๓) กตฺตริ จ.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในอรรถอวุตตกัตตุการก (หรือ
อนภิหติ กัตตา)
		 เช่น ชิเนน เทสิโต ธมฺโม.
= ชิน + นา
			
พระธรรม อันพระชินเจ้า ทรงแสดงแล้ว
๒๘๙ : ๒๙๗. เหตฺวตฺเถ จ.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในอรรถเหตุ
		 เช่น อนฺ เนน วสติ.		
= อนฺ น + นา
			
ย่อมอยู่ เพราะข้าว

๓. การกกัณฑ์
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๒๙๐ : ๒๙๘. สตฺตมฺยตฺเถ จ.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในอรรถสัตตมีวภิ ตั ติ
		 เช่น เตน โข ปน สมเยน = สมย + นา
			
ก็ ในสมัยนัน้ แล
๒๙๑ : ๒๙๙. เยน’งฺควิ กาโร.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในอวัยวะอันถูกสังเกตอยูว่ า่ มี
ความพิการ
		 เช่น อกฺขนิ า กาโณ.
= อกฺข ิ + นา
			
ผูบ้ อด ด้วยนัยน์ตา
๒๙๒ : ๓๐๐. วิ เสสเน จ.
			
ลงตติยาวิภตั ติ ในอรรถวิเสสนะ
		 เช่น โคตฺเตน โคตโม นาโถ.
= โคตฺต + นา
			
พระพุทธเจ้า พระนามว่าโคดม โดยพระโคตร
๒๙๓ : ๘๕
			
		 เช่น
			

(๓๐๑) สมฺปทาเน จตุตถฺ ี.
ลงจตุตถีวภิ ตั ติ ในสัมปทานการก
พุทฺธสฺส ทานํ เทติ.		
= พุทฺธ + ส
ย่อมถวาย ซึง่ ทาน แด่พระพุทธเจ้า
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๒๙๔ : ๓๐๕. นโมโยคาทีสวฺ ปิ จ.
			
ลงจตุตถีวภิ ตั ติ แม้ในทีป่ ระกอบด้วยศัพท์ม ี
นโม เป็ นต้น
		 เช่น นโม กโรหิ นาคสฺส. = นาค + ส
			
ท่าน จงกระท�ำ ซึง่ การนอบน้อม แก่พระอรหันต์
๒๙๕ : ๘๙
			
		 เช่น
			

(๓๐๗) อปาทาเน ปฺจมี.
ลงปัญจมีวภิ ตั ติ ในอปาทานการก
ปาปา จิตฺตํ นิวารเย. = ปาป + สฺมา
พึงห้าม ซึง่ จิต จากความชัว่

๒๙๖ : ๓๑๔. การณตฺเถ จ.
			
ลงปัญจมีวภิ ตั ติ ในอรรถเหตุ
		 เช่น อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ
ยถาภูตํ อทสฺสนา.
			
เพราะการไม่รู้ เพราะการไม่แทงตลอด เพราะ
การไม่เห็น ซึง่ อริยสัจทัง้ ๔ ตามความเป็ นจริง
๒๙๗: ๗๖ (๒๘๔) กมฺมตฺเถ ทุติยา.
			
ลงทุตยิ าวิภตั ติ ในอรรถกรรม
		 เช่น ธมฺมํ สุณาติ = ธมฺม + อํ
ย่อมฟัง ซึง่ ธรรม

๓. การกกัณฑ์
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๒๙๘ : ๒๘๗.กาลทฺธาน’มจฺจนฺ ต-สํโยเค.
			
ลงทุตยิ าวิภตั ติ ในทีป่ ระกอบอย่างต่อเนื่องแห่ง
กาลเวลาและระยะทาง
		 เช่น สรทํ รมณียา นที. = สรท + อํ (กาลอจฺจนฺ ต-)
			
แม่น้�ำ น่ารืน่ รมย์ ตลอดฤดูสรทะ (ฤดูอบั ลม)
			
โยชนํ ทีโฆ ปพฺพโต. = โยชนํ + อํ (อทฺธานอจฺจนฺ ตสํโยค)
			
ภูเขา ยาว ตลอดโยชน์
๒๙๙ : ๒๘๘. กมฺมปฺ-ปวจนี ย-ยุตเฺ ต.
			
ลงทุตยิ าวิภตั ติ ในทีป่ ระกอบด้วยอุปสัคและ
นิบาตทีค่ วรกล่าวกรรม
		 เช่น ปพฺพชิต’มนุ ปพฺพชึส.ุ
= ปพฺพชิต + อํ
			
ชนทัง้ หลาย บวชตามแล้ว ซึง่ พระโพธิสตั ว์ผู้
บวชแล้ว
			
ธิ พฺราหฺมณสฺส หนฺ ตารํ.
= หนฺ ตุ + อํ
			
น่าติเตียน ซึง่ บุคคลผูเ้ บียดเบียน ต่อพราหณ์
(พระอรหันต์)
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๓๐๐ : ๒๘๖. คติ -พุทธฺ ิ -ภุช-ป-หร-กร-สยาทีนํ การิ เต วา.
			
ลงทุ ติย าวิภ ตั ติใ นการิต กัม มะที่ป ระกอบด้ว ย
คมุ, พุธ, ภุช, ป, หร, กร และ สิธาตุเป็ นต้น บ้าง
		 เช่น ปุรโิ ส ปุรสิ ํ คามํ คามยติ.
= ปุรสิ + อํ
			
บุรษุ ยังบุรษุ ย่อมให้ไป สูห่ มูบ่ า้ น
๓๐๑ : ๙๒
			
		 เช่น
			

(๓๑๕) สามิ สมฺ ึ ฉฏฺี.
ลงฉัฏฐีวภิ ตั ติ ในสามี (เจ้าของทรัพย์)
ตสฺส ภิกฺขโุ น จีวรํ		
= ภิกฺขุ + ส
จีวร ของภิกษุ รูปนัน้

๓๐๒ : ๙๔
			
		 เช่น
			

(๓๑๙) โอกาเส สตฺตมี.
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ ในโอกาสการก
ปาปสฺม ึ รมตี มโน.		
= ปาป + สฺม ึ
ใจ ย่อมยินดี ในบาป

๓๐๓ : ๓๒๑. สามิ สฺส ราธิ ป ติ - ทายาท-สกฺ ขี - ปติ ภ ู- ปสู ต 			
กุสเลหิ จ.
			
ลงฉัฏฐีและสัตตมีวภิ ตั ติในทีป่ ระกอบด้วย สามี,
อิสฺสร, อธิปติ, ทายาท, สกฺข,ิ ปติภ,ู ปสูต และ กุสลศัพท์
		 เช่น โคณานํ สามี, โคเณสุ สามี. = โคณ + นํ / สุ

๓. การกกัณฑ์
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เป็ นเจ้าของ แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ อิสฺสโร, โคสุ อิสฺสโร.
= โค + นํ / สุ
ผูเ้ ป็ นใหญ่ แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ อธิปติ, โคสุ อธิปติ.
= โค + นํ / สุ
ผูเ้ ป็ นอธิบดี แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ ทายาโท, โคสุ ทายาโท. = โค + นํ / สุ
เป็ นทายาท แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ สกฺข,ิ โคสุ สกฺข.ิ 		
= โค + นํ / สุ
เป็ นผูด้ แู ล แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ ปติภ,ู โคสุ ปติภ.ู 		
= โค + นํ / สุ
เป็ นผูร้ บั หน้าที่ แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ ปสูโต, โคสุ ปสูโต.
= โค + นํ / สุ
เป็ นผูเ้ กิด แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย
ควํ กุสโล, โคสุ กุสโล.
= โค + นํ / สุ
เป็ นผูฉ้ ลาด แห่งวัวทัง้ หลาย / ในวัวทัง้ หลาย

๓๐๔ : ๓๒๒. นิ ทธฺ ารเณ จ.
			
ลงฉัฏฐีวภิ ตั ติ และสัตตมีวภิ ตั ติ ในอรรถ
นิทธารณะ
		 เช่น กณฺหา คาวีนํ สมฺปนฺ นขีรตมา. = คาวี + นํ
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อ.-แห่งแม่ววั ท.หนา -แม่ววั ด�ำ มีน้�ำนมถึง
พร้อมทีส่ ดุ ย่อมเป็ น
			
กณฺหา คาวีสุ สมฺปนฺ นขีรตมา. = คาวี + สุ
			
อ.-ในแม่ววั ท.หนา -แม่ววั ด�ำ มีน้�ำนมถึงพร้อม
ทีส่ ดุ ย่อมเป็ น
๓๐๕ : ๓๒๓. อนาทเร จ.
			
เมือ่ มีอรรถอนาทร ลงฉัฏฐีและสัตตมีวภิ ตั ติ
		 เช่น รุทโต ทารกสฺส ปพฺพชิ.
= ทารก + ส
			
เมือ่ เด็กชาย ร้องไห้อยู,่ บิดา บวชแล้ว
			
รุทนฺ ตสฺม ึ ทารเก ปพฺพชิ. = ทารก + สฺม ึ
			
เมือ่ เด็กชาย ร้องไห้อยู,่ บิดา บวชแล้ว
๓๐๖ : ๒๘๙. กฺวจิ ทุติยา ฉฏฺีน’มตฺเถ.
			
ลงทุตยิ าวิภตั ติ ในอรรถฉัฏฐีวภิ ตั ติ บ้าง
		 เช่น อนฺ ตรา จ ราชคหํ อนฺ ตรา จ นาลนฺ ทํ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺ โน.
			
พระศาสดาทรงเสด็จ ด�ำเนิ น ไปสู่ห นทางไกล
ระหว่างแห่งเมืองราชคฤห์และเมืองนาลันทา

๓. การกกัณฑ์

149

๓๐๗ : ๒๙๐. ตติ ยา-สตฺตมีนฺจ.
			
ลงทุตยิ าวิภตั ติ ในอรรถตติยาวิภตั ติและสัตตมี
วิภตั ติ บ้าง
		 เช่น ตฺวญฺจ มํ นาภิภาสสิ.		
= อมฺห + อํ
			
ก็ ท่าน จะไม่กล่าว กับด้วยข้าพเจ้าหรือ?
			
เอกํ สมยํ ภควา.		
= สมย + อํ
			
ในสมัยหนึ่ง อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
๓๐๘ : ๓๑๗. ฉฏฺี จ.
			
ลงฉัฏฐีวภิ ตั ติ ในอรรถตติยาวิภตั ติ และสัตตมี
วิภตั ติ บ้าง
		 เช่น กตํ เม ปาปํ.			
= อมฺห + ส
			
บาป อันข้าพเจ้า กระท�ำแล้ว (ตติยา)
			
กุสโล ตฺวํ รถสฺส องฺคปจฺจงฺคานํ.
			
= องฺคปจฺจงฺค + นํ				
			
ท่าน เป็ นผูฉ้ ลาด ในส่วนน้อยใหญ่ทงั ้ หลาย
ของรถ (สัตตมี)
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๓๐๙ : ๓๑๘. ทุติยา-ปฺจมีนฺจ.
			
ลงฉัฏฐีวภิ ตั ติ ในอรรถทุตยิ าวิภตั ติ และปัญจมี
วิภตั ติ บ้าง
		 เช่น สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร.
(ทุตยิ า)
			
ผูก้ ระท�ำ ซึง่ กรรม โดยผลุนผลัน
			
สพฺเพ ตสนฺ ติ ทณฺฑสฺส.
(ปัญจมี)
			
สัตว์ทงั ้ ปวง ย่อมสะดุง้ กลัว แต่อาชญา
๓๑๐ : ๓๒๔. กมฺม-กรณ-นิ มิตตฺ ตฺเถสุ สตฺตมี.
			
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ ในอรรถกรรม, กรณะ และ นิมติ
		 เช่น สุนฺทราวุโส อิเม อาชีวกา ภิกฺขสู ุ อภิวาเทนฺ ต.ิ
(กัมมะ)
			
ผูม้ อี ายุ อาชีวกเหล่านี้ ย่อมไหว้ ซึง่ ภิกษุทงั ้
หลาย เป็ นการดี
			
หตฺเถสุ ปิณฺฑาย จรนฺ ต.ิ 		
(กรณะ)
			
ย่อมเทีย่ วไป เพือ่ บิณฑบาต ด้วยมือทัง้ หลาย
			
กุญฺชโร ทนฺ เตสุ หญฺเต.		
(นิมติ )
			
ช้าง ย่อมถูกฆ่า ในเพราะงาทัง้ หลาย

๓. การกกัณฑ์
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๓๑๑ : ๓๒๕. สมฺปทาเน จ.
			
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ
ในอรรถสัมปทาน.(จตุตถี
วิภตั ติ)
		 เช่น สํเฆ ทินฺนํ มหปฺผลํ. = สํฆ + สฺม ึ
			
ทาน อันบุคคลถวายแล้ว แก่พระสงฆ์ เป็ นทาน
มีผลมาก
๓๑๒ : ๓๒๖. ปฺจมฺยตฺเถ จ.
			
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ ในอรรถปัญจมีวภิ ตั ติดว้ ย
		 เช่น กทลีสุ คเช รกฺขนฺ ต.ิ = กทลี + สุ
			
ย่อมรักษา ซึง่ ช้างทัง้ หลาย จากกล้วยทัง้ หลาย
๓๑๓ : ๓๒๗. กาล-ภาเวสุ จ.
			
เมื่อนามศัพท์ถูกประกอบอยู่ในอรรถกาลและ
ภาวะ ลงสัตตมีวภิ ตั ติ
		 เช่น ปุพฺพณฺหสมเย คโต		
(กาล)
			
เขาไปแล้ว ในเวลาเช้า
			
ภิกฺขสู ุ โภชียมาเนสุ คโต. (ภาว/ลักขณะ)
			
เมือ่ ภิกษุทงั ้ หลาย อันมนุษย์ให้ฉนั อยู่ บุรษุ นัน้
ไปแล้ว
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๓๑๔ : ๓๒๘. อุปธฺ’ยาธิ กิสสฺ ร-วจเน.
			
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ ในทีก่ ล่าวอรรถว่าเพิม่ อีกและ
เป็ นใหญ่ แห่งอุปอุปสัค และอธิอุปสัค
		 เช่น อุป ขาริยํ โทโณ.		
(อุป-อธิกะ)
			
หนึ่งทะนาน ยิง่ กว่าในหนึ่งสาแหรก
			
อธิ เทเวสุ พุทฺโธ.		
(อธิ-อิสฺสร)
			
พระพุทธเจ้า เป็ นใหญ่ ในเทพทัง้ หลาย
๓๑๕ : ๓๒๙. มณฺ ฑิต’ุ สฺสกุ ฺเกสุ ตติ ยา จ.
			
เมือ่ มีอรรถว่าผ่องใสและขวนขวาย ลงตติยา
วิภตั ติและสัตตมีวภิ ตั ติ
		 เช่น าเณน าณสฺม ึ วา ปสีทโิ ต. (มณฺฑติ -ผ่องใส)
			
ผ่องใสแล้ว ด้วยญาณ หรือในญาณ
			
าเณน าณสฺม ึ วา อุสฺสกุ ฺโก. (อุสฺสกุ ฺกขวนขวาย)
			
ขวนขวายแล้ว ด้วยญาณ หรือในญาณ
จบการกกัปป์ ในนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๖
จบการกสูตร

---------
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๓๑๖ : ๓๓๑. นามานํ สมาโส ยุตตฺ ตฺโถ.
			
ตัง้ หมูบ่ ททีม่ อี รรถรวมกันสัมพันธ์กนั
ชือ่ ว่า
สมาส
		 เช่น กถินทุสฺสํ = กถิน + ทุสฺส ผ้าเพือ่ กฐิน
			
ชีวติ นิ ฺ ทริยํ = ชีวติ + อินฺทฺรยิ อินทรียค์ อื ชีวติ
๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ วิ ภตฺติโย โลปา จ.
			
ลบวิภตั ติแห่งสมาสบท ตัทธิตบท และบททีม่ ี
อายปัจจัยเป็ นต้นเป็ นทีส่ ดุ ทีม่ อี รรถประกอบกัน ห้ามลบบ้าง
		 เช่น มหนฺ โต ปุรโิ ส
= มหนฺ ต + สิ, ปุรสิ + สิ
			
วสิฏฺสฺส อปจฺจํ = วสิฏฺ + ส, อปจฺจ + สิ
			
ปพฺพตํ อิว อาจรติ = ปพฺพต + อํ, อิว อาจรติ
๓๑๘ : ๓๓๓. ปกติ จ’สฺส สรนฺ ตสฺส.
			
เมือ่ ลบวิภตั ติแล้ว ท�ำศัพท์ทม่ี อี รรถประกอบกัน
ทีม่ สี ระเป็ นทีส่ ดุ ให้เป็ นปกติ
		 เช่น มหนฺ ต + สิ, ปุรสิ + สิ = มหนฺ ต, ปุรสิ
			
วสิฏฺ + ส, อปจฺจ + สิ = วสิฏฺ, อปจฺจ
			
ปพฺพต + อํ, อิว อาจรติ = ปพฺพต อิว อาจรติ
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๓๑๙ : ๓๓๐. อุปสคฺค-นิ ปาต-ปุพพฺ โก อพฺยยีภาโว.
			
สมาสทีม่ อี ุปสัคและนิบาตอยู่หน้าและแปลเป็ น
ประธาน ชือ่ อัพยยีภาวะ
		 เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนครํ. (อุป + นคร) (อุปสัค-)
			
ใกล้ แห่งเมือง ชือ่ ว่าอุปนคร. (ใกล้เมือง)
			
ปาสาทสฺส อนฺ โต อนฺ โตปาสาทํ. (อนฺ โต +
ปาสาท) (นิบาตปุพพกะ)
		
ในภายใน แห่งปราสาท ชือ่ ว่าอนฺ โตปาสาท. (ใน
ภายในปราสาท)
๓๒๐ : ๓๓๕. โส นปุํ สก-ลิ งฺโค.
			
ตัง้ อัพยยีภาวสมาส ให้เป็ นนปุงสกลิงค์
		 เช่น อุปนครํ		
= อุป + นคร
			
ใกล้เมือง
			
อนฺ โตปาสาทํ
= อนฺ โต + ปาสาท
			
ในภายในปราสาท
๓๒๑ : ๓๔๙. ทิ คสุ เฺ ส’กตฺต.ํ
			
สมาหารทิคสุ มาส เป็ นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์
		 เช่น ตโย โลกา ติโลกํ. (ติ + โลก)
			
โลกทัง้ หลาย สาม ชือ่ ว่าติโลก. (โลกสาม)
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๓๒๒ : ๓๕๙. ตถา ทฺวนฺ เท ปาณิ -ตูริย-โยคฺค-เสน’งฺค			
ขุททฺ ชนฺ ตกุ -วิ วิธวิ รทุ ธฺ -วิ สภาคตฺถาทีนฺจ.
			
ความเป็ นเอกวจนะและนปุงสกลิงค์ แห่งศัพท์ท่ี
มีอรรถอวัยวะของสัตว์ องค์ประกอบของดนตรี องค์ประกอบ
ของเครือ่ งไถนา องค์ประกอบของกองทัพ สัตว์เล็ก ความ
เป็ นปฏิปักษ์กนั โดยประการต่างๆ และธรรมอันต่างกันโดย
ลักษณะ (แต่)เหมือนกันโดยกิจ ในสมาหารทวันทสมาส เป็ น
เหมือนในสมาหารทิคสุ มาส
		 เช่น จกฺขุ จ โสตฺจ จกฺขโุ สตํ. (จกฺขุ + โสต)
			
ตาด้วย หูดว้ ย ชือ่ ว่าจกฺขโุ สต. (ตาและหู)
			
คีตฺจ วาทิตฺจ คีตวาทิต.ํ (คีต + วาทิต)
			
การข้บร้องด้วย การบรรเลงด้วย ชือ่ ว่าคีตวาทิต.
(การขับร้องและการบรรเลง)
			
ผาโล จ ปาจนฺจ ผาลปาจนํ. (ผาล + ปาจน)
			
ผาลด้วย ปฏักด้วย ชือ่ ว่าผาลปาจน. (ผาลและ
ปฏัก)
			
อสิ จ จมฺมฺจ อสิจมฺม.ํ (อสิ + จมฺม)
			
ดาบด้วย โล่ดว้ ย ชือ่ ว่าอสิจมฺม. (ดาบและโล่)
			
ฑํสา จ มกสา จ ฑํสมกสํ. (ฑํส + มกส)
			
เหลือบ ท. ด้วย ยุง ท. ด้วย ชือ่ ว่าฑํสมกส.
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(เหลือบและยุง)
			
อหิ จ นกุโล จ อหินกุล.ํ (อหิ + นกุล)
			
งูดว้ ย พังพอนด้วย ชือ่ ว่าอหินกุล. (งูและ
พังพอน)
			
นามฺจ รูปฺจ นามรูปํ. (นาม + รูป)
			
นามด้วย รูปด้วย ชือ่ ว่านามรูป. (นามและรูป)
๓๒๓ : ๓๖๐. วิ ภาสา รุกฺข-ติ ณ-ปสุ-ธน-ธฺ-ชนปทา			
ทีนฺจ.
			
ในทวันทสมาส ศัพท์ทก่ี ล่าวอรรถต้นไม้ หญ้า
สัตว์สเ่ี ท้า ทรัพย์ ธัญญชาติ และชนบทเป็ นต้น เป็ นเอกวจนะ
นปุงสกลิงค์ บ้าง
		 เช่น อมฺพา จ ปนสา จ อมฺพปนสํ, อมฺพปนสา. (อมฺพ
+ ปนส)
			
มะม่วง ท.ด้วย ขนุน ท.ด้วย ชือ่ ว่าอมฺพปนส.
			
มฺุชา จ ปพฺพชา จ มฺุชปพฺพชํ,มฺุชปพฺพชา.
(มฺุช+ปพฺพช)
			
หญ้าปล้อง ท.ด้วย หญ้ามุง่ กระต่าย ท.ด้วย ชือ่
ว่ามุญฺชปพฺพช.
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คาโว จ มหิโส จ โคมหิส,ํ โคมหิสา. (โค + มหิส)
			
วัวด้วย ควายด้วย ชือ่ ว่าโคมหิส.
			
ชาตรูปฺจ รชตฺจ ชาตรูปรชตํ,ชาตรูปรชตา.
(ชาตรูป+รชต)
			
ทองด้วย เงินด้วย ชือ่ ว่าชาตรูปรชต.
			
สาลี จ ยวา จ สาลิยวํ, สาลิยวา. (สาลิ + ยว)
			
ข้าวสาลีดว้ ย ข้าวบาเล่ยด์ ว้ ย ชือ่ ว่าสาลิยว.
			
กาสี จ โกสลา จ กาสิโกสลํ, กาสิโกสลา. (กาสี
+ โกสล)
			
แคว้นกาสีดว้ ย แคว้นโกศลด้วย ชือ่ ว่ากาสิโกสล.
			
สุขฺจ ทุกฺขฺจ สุขทุกฺข,ํ สุขทุกฺขานิ. (สุข +
ทุกฺข)
			
ความสุขด้วย ความทุกข์ดว้ ย ชือ่ ว่าสุขทุกฺข.
๓๒๔ : ๓๓๙. ทฺวิปเท ตุลฺยาธิ กรเณ กมฺมธารโย.
			
เมือ่ มีบททัง้ สองอันมีอรรถทีต่ งั ้ เหมือนกัน หมู่
บทนัน้ ชือ่ ว่ากัมมธารยสมาส
		 เช่น มหนฺ โต ปุรโิ ส มหาปุรโิ ส. (มหนฺ ต + ปุรสิ )
			
บุรษุ ผูป้ ระเสริฐ ชือ่ ว่ามหาปุรสิ . (บุรษุ ผู้
ประเสริฐ, มหาบุรษุ )

158

กัจจายนสุตตปาฐะแปล

๓๒๕ : ๓๔๘. สงฺขยฺ า-ปุพโฺ พ ทิ ค.ุ
			
ตัง้ กัมมธารยสมาสทีม่ สี งั ขยาอยูห่ น้า ชือ่ ว่าทิค-ุ
สมาส
		 เช่น ตโย โลกา ติโลกํ. (ติ + โลก)
			
โลกทัง้ หลาย สาม ชือ่ ว่าติโลก. (โลกสาม)
๓๒๖ : ๓๔๑. อุเภ ตปฺปรุ ิ สา.
			
ตัง้ กัมมธารยสมาสและทิคสุ มาสทัง้ สอง ชือ่ ว่า
ตัปปุรสิ สมาส
			
ตัปปุรสิ สมาส ๒
			
- สุทธตัปปุรสิ ะ ได้แก่ ทุตยิ า - อโลปตัปปุรสิ ะ
			
- มิสสกตัปปุรสิ ะ ได้แก่ กัมมธารยสมาสและทิค-ุ
สมาส
๓๒๗ : ๓๕๑. อ’มาทโย ปร-ปเทภิ .
			
หมูบ่ ททีม่ ี อํวภิ ตั ติเป็ นต้นเป็ นทีส่ ดุ ย่อมถูก
ย่อเข้ากับบทหลังบ้าง และหมูบ่ ททีย่ อ่ แล้วนัน้ ชือ่ ว่าตัปปุรสิ สมาส
			
สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต. (สุข + ปตฺต)
			
ถึงแล้ว ซึง่ ความสุข ชือ่ ว่าสุขปฺปตฺต. (ผูถ้ งึ ความ
สุข)
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๓๒๘ : ๓๕๒. อฺ-ปทตฺเถสุ พหุพพฺ ีหิ.
			
ย่อนามบทเข้าด้วยกันในอรรถของบทอืน่ บ้าง
และตัง้ ชือ่ ว่าพหุพพีหสิ มาส
		 เช่น สุนฺทรํ คนฺ ธํ อสฺสาติ สุคนฺ ธ,ํ จนฺ ทนํ. (สุ + คนฺ ธ)
			
กลิน่ อันหอม ของจันทน์นนั ้ มีอยู่ เหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สุคนฺ ธ.
๓๒๙ : ๓๕๗. นามานํ สมุจจฺ โย ทฺวนฺ โท.
			
ตัง้ นามบทที่ม ีอ รรถรวบรวมมีว ิภ ตั ติเ ดีย วกัน
ชือ่ ว่าทวันทสมาส บ้าง
		 เช่น เทโว จ มนุสฺโส จ เทวมนุสฺสา. (เทว + มนุสฺส)
			
เทวดาด้วย มนุษย์ดว้ ย ชือ่ ว่าเทวมนุสฺส.
(เทวดาและมนุษย์)
๓๓๐ : ๓๔๐. มหตํ มหา ตุลฺยาธิ กรเณ ปเท.
			
เพราะบทหลังทีม่ อี รรถเหมือนกัน แปลง มหนฺ ต
ศัพท์ เป็ น มหา
		 เช่น มหนฺ โต ปุรโิ ส มหาปุรโิ ส. (มหนฺ ต + ปุรสิ )
			
บุรษุ ผูป้ ระเสริฐ ชือ่ ว่ามหาปุรสิ . (บุรษุ ผู้
ประเสริฐ, มหาบุรษุ )
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๓๓๑ : ๓๕๓. อิ ตถฺ ิ ย ํ ภาสิ ต-ปุมิตถฺ ี ปุมา’ว เจ.
			
เพราะบทหลังทีเ่ ป็ นตุลยาธิกรณะเป็ นอิตถีลงิ ค์
หากว่า เคยกล่าวปุงลิงค์ ศัพท์อติ ถีลงิ ค์นนั ้ พึงทราบว่าเป็ น
เหมือนปุงลิงค์ (ในพหุพพีหสิ มาส)
		 เช่น ทีฆา ชงฺฆา อสฺสาติ ทีฆชงฺโฆ, ปุคฺคโล. (ทีฆา
+ ชงฺฆา)
			
แข้ง อันยาว ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ทีฆชงฺฆ.
๓๓๒ : ๓๔๓. กมฺมธารย-สฺเ จ.
			
เพราะบทหลังที่เป็ นตุ ลยาธิกรณะที่เป็ นอิตถีลิงค์ ถ้าศัพท์นนั ้ เคยเป็ นปุงลิงค์ ก็ให้ทราบว่าเป็ นเหมือนปุงลิงค์ ในกัมมธารยสมาส
		 เช่น ขตฺตยิ า กฺา ขตฺตยิ กฺา. (ขตฺตยิ า + กฺา)
			
สาวน้อย ผูเ้ ป็ นกษัตริย์ ชือ่ ว่าขตฺตยิ กญฺา.
(สาวน้อยกษัตริย)์
๓๓๓ : ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปรุ ิ เส.
			
ในตัปปุรสิ สมาส เพราะพยัญชนะหลัง แปลง น
นิบาต เป็ น อ
		 เช่น น พฺราหฺมโณ อพฺราหฺมโณ. (น + พฺราหฺมณ)
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พราหมณ์ ไม่ใช่ ชือ่ ว่าอพฺราหฺมณ. (ผูไ้ ม่ใช่
พราหมณ์)
๓๓๔ : ๓๔๕. สเร อนฺ .
			
ในตัปปุรสิ สมาส เพราะสระหลัง แปลง นนิบาต
เป็ น อนฺ
		 เช่น น อริโย อนริโย. (น + อริย)
			
พระอริยะ ไม่ใช่ ชือ่ ว่าอนริย. (ไม่ใช่พระอริยะ)
๓๓๕ : ๓๔๖. กทฺ กุสสฺ .
			
ในตัปปุรสิ สมาส เพราะสระหลัง แปลง กุนิบาต
เป็ น กทฺ
		 เช่น กุจฺฉติ ํ อนฺ นํ กทนฺ นํ. (กุ + อนฺ น)
			
ข้าว อันน่าเกลียด ชือ่ ว่ากทนฺ น. (ข้าวอันน่า
เกลียด)
๓๓๖ : ๓๔๗. กา’ปฺปตฺเถสุ จ.
			
ในตัปปุรสิ สมาส แปลง กุนิบาตทีม่ อี รรถว่าน้อย
เป็ น กา.
		 เช่น อปฺปกํ ลวณํ กาลวณํ. (กุ + ลวณ)
			
เกลือ จ�ำนวนน้อย ชือ่ ว่ากาลวณ. (เกลือน้อย)
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๓๓๗ : ๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺ ต-คตาน’มการนฺ โต.
			
แปลงสระที่สุ ด ของนามที่ต ัง้ อยู่ ใ นที่สุ ด ของ
สมาส เป็ น อ ในบางอุทาหรณ์. (และสามารถลง กปัจจัยได้
ด้วย การศัพท์)
		 เช่น ติสฺโส รตฺตโิ ย ติรตฺต.ํ (ติ + รตฺต)ิ
			
ราตรีทงั ้ หลาย สาม ชือ่ ว่าติรตฺต. (สามราตรี)
			
นตฺถิ เหตุ อสฺสาติ อเหตุโก. (น + เหตุ)
			
เหตุ ของธรรมนัน้ ไม่ม ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อเหตุก. (ไม่มเี หตุ)
๓๓๘ : ๓๕๖. นทิ มหฺ า จ.
			
หลังจาก อี และ อู ทีก่ ล่าวอิตถีลงิ ค์อนั มีชอ่ื ว่านที
อันตัง้ อยูใ่ นทีส่ ดุ ของสมาส ลง กปัจจัย
		 เช่น พหู นทิโย อสฺมนิ ฺ ติ พหุนทิโก. (พหุ + นที) มี
แม่น้�ำมาก
			
แม่น้�ำทัง้ หลาย มาก ในทีน่ ้ี มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าพหุนทิก.
๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย ตุท-ํ ชานิ ปติ มหฺ ิ .
			
เพราะปติศพั ท์ แปลง ชายาศัพท์ เป็ น ตุทํ และ
ชานิ ในบางอุทาหรณ์

๔. สมาสกัณฑ์

		 เช่น
			
สามี)
			
			
และสามี)
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ชายา จ ปติ จ ตุทปํ ตี. (ชายา + ปติ)
ภรรยาด้วย สามีดว้ ย ชือ่ ว่าตุทปํ ติ. (ภรรยาและ
ชายา จ ปติ จ ชานิปตี. (ชายา + ปติ)
ภรรยาด้วย สามีดว้ ย ชือ่ ว่าชานิปติ. (ภรรยา

๓๔๐ : ๓๕๕. ธนุมหฺ า จ.
			
ลง อา ปัจจัยหลังจากธนุศพั ท์ทต่ี งั ้ อยูใ่ นทีส่ ดุ
สมาส บ้าง
		 เช่น คาณฺฑโี ว ธนุ อสฺสาติ คาณฺฑวี ธนฺ วา, ราชา.
(คาณฺฑวี + ธนุ)
			
ธนู อันมีขอ้ มาก ของพระราชาพระองค์นนั ้ มีอยู่
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าคาณฺฑวี ธนฺ ว. (ผูม้ ธี นูมขี อ้ มาก)
๓๔๑ : ๓๓๖. อํ วิ ภตฺตีน’มการนฺ ตา อพฺยยีภาวา.
			
แปลงวิภตั ติทงั ้ หลายทีเ่ ป็ นเบือ้ งหลังจากอัพยยีภาวสมาส ทีเ่ ป็ น อการันต์ เป็ น อํ บ้าง.
		 เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนครํ. (อุป + นคร)
			
ใกล้ แห่งเมือง ชือ่ ว่าอุปนคร. (ใกล้เมือง)
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๓๔๒ : ๓๓๗. สโร รสฺโส นปุํ สเก.
			
ให้ท�ำรัสสะสระทีส่ ุดของสมาสทีเ่ ป็ นไปในนปุงสกลิงค์
		 เช่น ภิกฺขาย สมิทฺธตี ิ สุภกิ ฺข.ํ (สุ + ภิกฺขา)
			
สมบูรณ์ ด้วยอาหาร ชือ่ ว่าสุภกิ ฺข. (สมบูรณ์ดว้ ย
อาหาร)
๓๔๓ : ๓๓๘. อฺสฺมา โลโป จ.
			
ลบวิภตั ติหลังจากอัพยยีภาวสมาสอันอื่นจาก
อการันต์
		 เช่น อิตฺถสี ุ อธิกจิ ฺจ อธิตฺถ.ิ (อธิ + อตฺถ)ี
			
อาศัยแล้ว ในหญิงทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอธิตฺถ.ิ (อาศัย
ในหญิง)
จบสมาสกัปป์ ในนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๗
จบสมาสสูตร

---------

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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๕. ตัทธิตกัณฑ์
๓๔๔ : ๓๖๑. วา ณ’ปจฺเจ.
			
ลง ณปัจจัย ในอรรถอปัจจะ บ้าง
		 เช่น วสิฏฺสฺส อปจฺจํ วาสิฏฺโ. (วสิฏฺ + ณ)
			
เหล่ากอ ของนายวสิฏฐะ ชือ่ ว่าวาสิฏฺ. (เหล่า
กอนายวสิฏฐะ)
๓๔๕ : ๓๖๖. ณายน-ณาน วจฺฉาทิ โต.
			
ลง ณายน และ ณานปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี วจฺฉ
เป็ นต้น ในอรรถอปัจจะ บ้าง
		 เช่น กจฺจสฺส อปจฺจํ กจฺจายโน. (กจฺจ + ณายน)
			
เหล่ากอ ของนายกัจจะ ชือ่ ว่ากจฺจายน.
(เหล่ากอนายกัจจะ)
			
กจฺจสฺส อปจฺจํ กจฺจาโน. (กจฺจ + ณาน)
			
เหล่ากอ ของนายกัจจะ ชือ่ ว่ากจฺจาน. (เหล่ากอ
นายกัจจะ)
๓๔๖ : ๓๖๗. เณยฺโย กตฺติกาทีหิ.
			
ลง เณยฺยปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี กตฺตกิ า เป็ นต้น
ในอรรถอปัจจะ บ้าง
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		 เช่น กตฺตกิ าย อปจฺจํ กตฺตเิ กยฺโย. (กตฺตกิ า + เณยฺย)
			
เหล่ากอ ของนางกัตติกา ชือ่ ว่ากตฺตเิ กยฺย.
(เหล่ากอของกัตติกา)
๓๔๗ : ๓๖๘. อโต ณิ วา.
			
ลง ณิปัจจัย หลังจากอการันต์ ในอรรถอปัจจะ
บ้าง
		 เช่น ทกฺขสฺส อปจฺจํ ทกฺข.ิ (ทกฺข + ณิ)
			
เหล่ากอ ของผูข้ ยัน ชือ่ ว่าทกฺข.ิ (เหล่ากอของผู้
ขยัน)
๓๔๘ : ๓๗๑. ณโว’ปคฺวาทีหิ.
			
ลง ณวปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี อุปคุ เป็ นต้น ใน
อรรถอปัจจะ บ้าง
		 เช่น อุปคุสฺส อปจฺจํ โอปคโว. (อุปคุ + ณว)
			
เหล่ากอ ของอุปคุ ชือ่ ว่าโอปคว. (เหล่ากอของ
อุปคุ)
๓๔๙ : ๓๗๒.เณร วิ ธวาทิ โต.
			
ลง เณรปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี วิธวา เป็ นต้น ใน
อรรถอปัจจะ บ้าง

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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		 เช่น วิธวาย อปจฺจํ เวธเวโร. (วิธวา + เณร)
			
เหล่ากอ ของนางวิธวา ชือ่ ว่าเวธเวร. (เหล่ากอ
ของวิธวา)
			
สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร. (สมณ + เณร)
			
เหล่ากอ ของพระสมณะ ชือ่ ว่าสามเณร.
(เหล่ากอพระสมณะ)
๓๕๐ : ๓๗๓. เยน วา สํสฏฺํ ตรติ จรติ วหติ ณิ โก.
			
ผสมแล้ว ด้วยสิง่ ใดก็ดี ย่อมข้าม ย่อมเทีย่ วไป
ย่อมน�ำไป ด้วยสิง่ ใด ก็ดี ลง ณิกปัจจัย บ้าง
		 เช่น ติเลน สํสฏฺํ โภชนํ เตลิก.ํ (ติล + ณิก)
			
โภชนะ อันผสมแล้ว ด้วยงา ชือ่ ว่าเตลิก. (ผสม
ด้วยงา)
			
นาวาย ตรตีติ นาวิโก. (นาวา + ณิก)
			
ย่อมข้าม ด้วยเรือ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่านาวิก.
(ผูข้ า้ มด้วยเรือ)
			
สกเฏน จรตีติ สากฏิโก. (สกฏ + ณิก)
			
ย่อมเทีย่ วไป ด้วยเกวียน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สากฏิก. (ผูเ้ ทีย่ วไปด้วยเกวียน)
			
สีเสน วหตีติ สีสโิ ก. (สีส + ณิก)
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ย่อมน�ำไป ด้วยศีรษะ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสีสกิ .
(ผูน้ �ำไป ด้วยศีรษะ)
๓๕๑ : ๓๗๔. ต’มธีเต เตนกตาทิ -สนฺ นิธาน-นิ โยค-สิ ปปฺ 			
ภณฺ ฑ-ชีวิกตฺเถสุ จ.
			
ลง ณิกปัจจัย ในอรรถย่อมสวดคัมภีรน์ นั ้ , ถูก
กระท�ำด้วยสิง่ นัน้ , นับเนื่องในสิง่ นัน้ , ประกอบในสิง่ นัน้ ,
ศิลปะของบุคคลนัน้ , สินค้าของบุคคลนัน้ และเครือ่ งเลีย้ งชีพ
ของบุคคลนัน้ บ้าง
		 เช่น วินยมธีเต เวนยิโก. (วินย + ณิก)
			
ย่อมสวด ซึง่ พระวินยั ชือ่ ว่าเวนยิก. (ผูส้ วดพระ
วินยั )
			
กาเยน กตํ กมฺมํ กายิก.ํ (กาย + ณิก)
			
กรรม อันถูกกระท�ำแล้ว ทางกาย ชือ่ ว่ากายิก.
(อันถูกกระท�ำทางกาย)
			
สรีเร สนฺ นิธานา เวทนา สารีรกิ า. (สรีร + ณิก)
			
เวทนา อันนับเนื่อง ในสรีระ ชือ่ ว่าสารีรกิ . (อัน
นับเนื่องในสรีระ)
			
ทฺวาเร นิยตุ ฺโต โทวาริโก. (ทฺวาร + ณิก)
			
ประกอบแล้ว ทีป่ ระตู ชือ่ ว่าโทวาริก. (ผูป้ ระกอบ
ทีป่ ระตู, ผูเ้ ฝ้าประตู)

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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วีณา อสฺส สิปปฺ ํ เวณิโก. (วีณา + ณิก)
			
การดีดพิณ เป็ นศิลปะ ของบุคคลนัน้ ชือ่ ว่า
เวณิก. (ผูม้ กี ารดีดพิณเป็ นศิลปะ)
			
สกุเณ หนฺ ตฺวา ชีวตีติ สากุณโิ ก. (สกุณ + ณิก)
			
ฆ่าแล้ว ซึง่ นกทัง้ หลาย ย่อมเป็ นอยู่ เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่าสากุณกิ . (ผูฆ้ า่ นกเลีย้ งชีพ, นายพรานนก)
๓๕๒ : ๓๗๖. ณ ราคา ตสฺเส’ท’มฺตฺเถสุ จ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากศัพท์อนั กล่าวอรรถน�้ำย้อม,
อรรถว่า ทรัพย์น้ีของบุคคลนัน้ และในอรรถเหล่าอืน่ บ้าง
		 เช่น กสาเวน รตฺตํ วตฺถํ กาสาวํ. (กสาว + ณ)
			
ผ้า อันถูกย้อมแล้ว ด้วยน�้ำฝาด ชือ่ ว่ากาสาว.
(ผ้าอันถูกย้อมด้วยน�้ำฝาด, ผ้ากาสาวพัสตร์)
			
สูกรสฺส อิทํ มํสํ โสกรํ. (สูกร + ณ)
			
เนื้อนี้ ของสุกร ชือ่ ว่าโสกร. (เนื้อของสุกร)
๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีน’มิ มิยา จ.
			
ลง อิม และ อิยปัจจัย ในอรรถมี ชาตะ เป็ นต้น
		 เช่น ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉโิ ม. (ปจฺฉา + อิม)
			
ผูเ้ กิดแล้ว ในภายหลัง ชือ่ ว่าปจฺฉมิ . (ผูเ้ กิดใน
ภายหลัง)
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มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย. (มนุสฺสชาติ
+ อิย)
			
เกิดแล้ว โดยชาติของมนุษย์ ชือ่ ว่ามนุสฺสชาติย.
(ผูเ้ กิดโดยชาติมนุษย์)
๓๕๔ : ๓๗๙. สมูหตฺเถ กณฺ -ณา.
			
ลง กณฺ และ ณปัจจัย ในอรรถสมูหะ (หมู)่
		 เช่น มนุสฺสานํ สมูโห มานุสฺสโก. (มนุสฺส + กณฺ)
			
หมู่ แห่งมนุษย์ทงั ้ หลาย ชือ่ ว่ามานุสฺสก. (หมู่
แห่งมนุษย์)
			
มนุสฺสานํ สมูโห มานุสฺโส. (มนุสฺส + ณ)
			
หมู่ แห่งมนุษย์ทงั ้ หลาย ชือ่ ว่ามานุสฺส. (หมูแ่ ห่ง
มนุษย์)
๓๕๕ : ๓๘๐. คาม-ชน-พนฺ ธ-ุ สหายาทีหิ ตา.
			
ลง ตาปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี คาม, ชน, พนฺ ธุ
และ สหาย เป็ นต้น ในอรรถสมูหะ (หมู)่
		 เช่น คามานํ สมูโห คามตา. (คาม + ตา)
			
หมู่ แห่งหมูบ่ า้ นทัง้ หลาย ชือ่ ว่าคามตา. (หมู่
แห่งหมูบ่ า้ น)

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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ชนานํ สมูโห ชนตา. (ชน + ตา)
			
หมู่ แห่งชนทัง้ หลาย ชือ่ ว่าชนตา. (หมูแ่ ห่งชน)
			
พนฺ ธนู ํ สมูโห พนฺ ธุตา. (พนฺ ธุ + ตา)
			
หมู่ แห่งเผ่าพันธุท์ งั ้ หลาย ชือ่ ว่าพนฺ ธตุ า. (หมู่
แห่งเผ่าพันธุ)์
			
สหายานํ สมูโห สหายตา. (สหาย + ตา)
			
หมู่ แห่งสหายทัง้ หลาย ชือ่ ว่าสหายตา. (หมู่
แห่งสหาย)
๓๕๖ : ๓๘๑. ต’ทสฺส าน’มิ โย จ.
			
ลง อิยปัจจัย ในอรรถว่า “ตทสฺส านํ”
		 เช่น มทนสฺส านํ มทนิย.ํ (มทน + อิย)
			
เหตุ แห่งความมัวเมา ชือ่ ว่ามทนิย. (สุรา)
๓๕๗ : ๓๘๒. อุปมตฺถา’ยิ ตตฺต.ํ
			
ลง อายิตตฺตปัจจัย ในอรรถอุปมา (การเปรียบ
เทียบ)
		 เช่น ธูโม วิย ทิสฺสติ อทุํ วนํ ตทิทํ ธูมายิตตฺต.ํ (ธูม +
อายิตตฺต)
			
ป่าโน้น ย่อมปรากฏ เหมือนควันไฟ ป่านัน้ ชือ่
ว่าธูมายิตตฺต. (เหมือนควันไฟ)
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๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺ นิสสฺ ิ ตตฺเถ โล.
			
ลง ลปัจจัย ในอรรถตันนิสสิตะและ “ตทสฺส านํ”
		 เช่น ทุฏฺุ นิสฺสติ ํ ทุฏฺุลฺล.ํ (ทุฏฺุ + ล)
			
อาศัยแล้ว ซึง่ สิง่ ทีไ่ ม่ดี ชือ่ ว่าทุฏฺุลฺล. (อาศัยสิง่
ไม่ด)ี
			
ทุฏฺุ านํ ทุฏฺุลฺล.ํ (ทุฏฺุ + ล)
			
ทีต่ งั ้ ของสิง่ ไม่ดี ชือ่ ว่าทุฏฺุลฺล. (ทีอ่ นั ไม่ด)ี
๓๕๙ : ๓๘๔. อาลุ ตพฺพหุเล.
			
ลง อาลุปัจจัย ในอรรถตัพพหุละ (มีมากแห่งสิง่
นัน้ )
		 เช่น อภิชฺฌา อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ. (อภิชฺฌา + อาลุ)
			
การเพ่งโทษ ของบุคคลนัน้ เป็ นปกติ ชือ่ ว่า
อภิชฺฌาลุ. (ผูม้ กี ารเพ่งโทษเป็ นปกติ)
๓๖๐ : ๓๘๗. ณฺ ย-ตฺต-ตา ภาเว ตุ.
			
ลง ณฺย, ตฺต และ ตาปัจจัย ในอรรถภาวะ
		 เช่น อโรคสฺส ภาโว อาโรคฺย.ํ (อโรค + ณฺย)
			
ความเป็ น แห่งผูไ้ ม่มโี รค ชือ่ ว่าอาโรคฺย. (ความ
เป็ นแห่งผูไ้ ม่มโี รค)
			
ปํสกุ ลู กิ สฺส ภาโว ปํสกุ ลู กิ ตฺต.ํ (ปํสกุ ลู กิ + ตฺต)
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ความเป็ น แห่งผูท้ รงไว้ซง่ึ ผ้าบังสุกุลเป็ นวัตร ชือ่
ว่าปํสกุ ลู กิ ตฺต. (ความเป็ นแห่งผูท้ รงไว้ซง่ึ ผ้าบังสุกุลเป็ นวัตร)
			
นิทฺทารามสฺส ภาโว นิทฺทารามตา. (นิทฺทาราม
+ ตา)
			
ความเป็ น แห่งผูย้ นิ ดีในการนอน ชือ่ ว่านิทฺทารามตา. (ความเป็ นแห่งผูย้ นิ ดีในการนอน)
๓๖๑ : ๓๘๘. ณ วิ สมาทีหิ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี วิสม เป็ นต้น ใน
อรรถภาวะ
		 เช่น วิสมสฺส ภาโว เวสมํ. (วิสม + ณ)
			
ความเป็ น แห่งทีอ่ นั ไม่เสมอ ชือ่ ว่าเวสม. (ความ
เป็ นแห่งทีอ่ นั ไม่เสมอ)
๓๖๒ : ๓๘๙. รมณี ยาทิ โต กณฺ .
			
ลง กณฺ, ตฺต และ ตาปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี
รมณีย เป็ นต้น ในอรรถภาวะ
		 เช่น รมณียสฺส ภาโว รามณียกํ. (รมณีย + กณฺ)
			
ความเป็ น แห่งทีอ่ นั น่ารืน่ รมย์ ชือ่ ว่ารามณียก.
(ความเป็ นแห่งทีอ่ นั น่ารืน่ รมย์)
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๓๖๓ : ๓๙๐. วิ เสเส ตร-ตมิ ’สิ กิ’ยิ ฏฺา.
			
ลง ตร, ตม, อิสกิ , อิย และ อิฏฺปัจจัย ในอรรถ
วิเสสะ
		 เช่น สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ
ปาปตโร. (ปาป+ตร)
			
ชนเหล่านี้ทงั ้ หมด เป็ นคนชัว,่ คนนี้ เป็ นคนชัว่
โดยวิเศษ กว่าชนเหล่านี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาปตร. (ผูช้ วั ่
กว่า)
			
สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ อติสเยน ปาโปติ
ปาปตโม. (ปาป+ตม)
			
ชนเหล่านี้ทงั ้ หมด เป็ นคนชัว,่ คนนี้ เป็ นคนชัว่
โดยวิเศษทีส่ ดุ กว่าชนเหล่านี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาปตม. (ผู้
ชัวที
่ ส่ ดุ )
			
สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ
ปาปิสโิ ก. (ปาป+อิสกิ )
			
ชนเหล่านี้ทงั ้ หมด เป็ นคนชัว,่ คนนี้ เป็ นคนชัว่
โดยวิเศษ กว่าชนเหล่านี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาปิสกิ . (ผูช้ วั ่
กว่า)
			
สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ
ปาปิโย. (ปาป+อิย)
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ชนเหล่านี้ทงั ้ หมด เป็ นคนชัว,่ คนนี้ เป็ นคนชัว่
โดยวิเศษ กว่าชนเหล่านี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาปิย. (ผูช้ วั ่
กว่า)
			
สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ อติสเยน ปาโปติ
ปาปิฏฺโ. (ปาป+อิฏฺ)
			
ชนเหล่านี้ทงั ้ หมด เป็ นคนชัว,่ คนนี้ เป็ นคนชัว่
โดยวิเศษทีส่ ดุ กว่าชนเหล่านี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาปิฏฺ. (ผู้
ชัวที
่ ส่ ดุ )
๓๖๔ : ๓๙๘. ตทสฺสตฺถีติ วี จ.
			
ลง วีปัจจัย ในอรรถตทัสสัตถิ
		 เช่น เมธา อสฺส อตฺถตี ิ เมธาวี. (เมธา + วี)
			
ปัญญา ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
เมธาวี. (ผูม้ ปี ัญญา)
๓๖๕ : ๓๙๙. ตปาทิ โต สี.
			
ลง สีปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี ตป เป็ นต้น ในอรรถ
ตทัสสัตถิ
		 เช่น ตโป อสฺส อตฺถตี ิ ตปสฺส.ี (ตป + สี)
			
ความเพียร ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าตปสฺส.ี (ผูม้ คี วามเพียร)
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๓๖๖ : ๔๐๐. ทณฺ ฑาทิ โต อิ ก-อี.
			
ลง อิก และ อีปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี ทณฺฑ
เป็ นต้น ในอรรถตทัสสัตถิ
		 เช่น ทณฺโฑ อสฺส อตฺถตี ิ ทณฺณโิ ก. (ทณฺฑ + อิก)
			
ไม้เท้า ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ทณฺฑกิ . (ผูม้ ไี ม้เท้า)
			
ทณฺโฑ อสฺส อตฺถตี ิ ทณฺฑ.ี (ทณฺฑ + อี)
			
ไม้เท้า ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ทณฺฑ.ี (ผูม้ ไี ม้เท้า)
๓๖๗ : ๔๐๑. มธฺวาทิ โต โร.
			
ลง รปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี มธุ เป็ นต้น ในอรรถ
ตทัสสัตถิ
		 เช่น มธุ อสฺส อตฺถตี ิ มธุโร. (มธุ + ร)
			
น�้ำหวาน ของสิง่ นัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
มธุร. (มีน้�ำหวาน)
๓๖๘ : ๔๐๒. คุณาทิ โต วนฺ ต.ุ
			
ลง วนฺ ตุปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี คุณ เป็ นต้น ใน
อรรถตทัสสัตถิ
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		 เช่น คุโณ อสฺส อตฺถตี ิ คุณวา. (คุณ + วนฺ ตุ)
			
คุณ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
คุณวนฺ ตุ. (ผูม้ คี ณ
ุ )
๓๖๙ : ๔๐๓. สตฺยาทีหิ มนฺ ต.ุ
			
ลง มนฺ ตุปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี สติ เป็ นต้น ใน
อรรถตทัสสัตถิ
		 เช่น สติ อสฺส อตฺถตี ิ สติมา. (สติ + มนฺ ตุ)
			
สติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สติมนฺ ตุ. (ผูม้ สี ติ)
๓๗๐ : ๔๐๕. สทฺธาทิ โต ณ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากศัพท์ม ี สทฺธา เป็ นต้น ใน
อรรถตทัสสัตถิ
		 เช่น สทฺธา อสฺส อตฺถตี ิ สทฺโธ, ปุรโิ ส. (สทฺธา + ณ)
			
ศรัทธา ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สทฺธ. (ผูม้ ศี รัทธา)
๓๗๑ : ๔๐๔. อายุสสฺ ’ุ การา’ส มนฺ ตมุ หฺ ิ .
			
เพราะมนฺ ตุปัจจัย แปลง อุอกั ษรทีส่ ดุ ของอายุ
ศัพท์ เป็ น อสฺ
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		 เช่น อายุ อสฺส อตฺถตี ิ อายสฺมา. (อายุ + มนฺ ตุ)
			
อายุ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อายสฺมนฺ ตุ. (ผูม้ อี ายุ)
๓๗๒ : ๓๘๕. ตปฺปกติ -วจเน มโย.
			
ลง มยปัจจัย ในอรรถตัปปกติ (การท�ำด้วยสิง่
นัน้ )
		 เช่น สุวณฺเณน ปกตํ กมฺมํ โสวณฺณมยํ. (สุวณฺณ +
มย)
			
การงาน อันถูกกระท�ำแล้ว ด้วยทอง ชือ่ ว่า
โสวณฺณมย. (อันถูกกระท�ำแล้วด้วยทอง)
๓๗๓ : ๔๐๖. สงฺขยฺ าปูรเณ โม.
			
ลง มปัจจัย ในอรรถสังขยาปูรณะ (เต็มแห่ง
สังขยา)
		 เช่น ปญฺจนฺ นํ ปูรโณ ปญฺจโม. (ปญฺจ + ม)
			
เต็ม แห่งห้าทัง้ หลาย ชือ่ ว่าปญฺจม. (ที่ ๕)
๓๗๔ : ๔๐๘. ส ฉสฺส วา.
			
แปลง ฉ เป็ น ส บ้าง ในสังขยาปูรณะ
		 เช่น ฉนฺ นํ ปูรโณ สฏฺโ, ฉฏฺโ วา. (ฉ + )
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เต็ม แห่งหกทัง้ หลาย ชือ่ ว่าสฏฺ, ชือ่ ว่าฉฏฺ
บ้าง. (ที่ ๖)
๓๗๕ : ๔๑๒. เอกาทิ โต ทสสฺสี.
			
ลง อีปัจจัยในทีส่ ดุ แห่งทสศัพท์ ทีอ่ ยูห่ ลังจาก
สังขยาศัพท์ม ี เอก เป็ นต้น ในอรรถสังขยาปูรณะ บ้าง
		 เช่น เอกาทสนฺ นํ ปูรณี เอกาทสี. (เอกาทส + อี)
			
เต็ม แห่งสิบเอ็ดทัง้ หลาย ชือ่ ว่าเอกาทสี. (ที่ ๑๑)
๓๗๖ : ๒๕๗. ทเส โส นิ จจฺ ฺจ.
			
เพราะทสศัพท์ แปลง ฉสังขยา เป็ น โส แน่นอน
		 เช่น โสฬส
= ฉ + ทส
สิบหก
๓๗๗ :๐. อนฺ เต นิ คคฺ หีตฺจ.
			
ลงนิคหิตอาคมในทีส่ ดุ แห่งสังขยาเหล่านัน้
		 เช่น ปญฺจทสึ = ปญฺจทสี + อํ สิบห้า
๓๗๘ : ๔๑๔. ติ จ.
			
ลง ติ อาคมในทีส่ ดุ แห่งสังขยาเหล่านัน้ โดย
ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น วีสติ
= วีส + ติ
ยีส่ บิ
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๓๗๙: ๒๕๘. ล ท-รานํ.
			
แปลง ท และ ร ของสังขยาศัพท์ เป็ น ล โดย
ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น โสฬส
= ฉ + ทส
สิบหก
			
จตฺตาลีสํ = จตฺตาร + อีสํ สีส่ บิ
๓๘๐ : ๒๕๕. วีสติ -ทเสสุ พา ทฺวิสสฺ ตุ.
			
เพราะ วีสติ และ ทสศัพท์ แปลง ทฺว ิ เป็ น พา บ้าง
		 เช่น พาวีสติ อินฺทฺรยิ านิ = ทฺว ิ + วีสติ อิน ทรีย์
ทัง้ หลาย ๒๒
			
พารส มนุสฺสา
= ทฺว ิ + ทส
ม นุ ษ ย์
ทัง้ หลาย ๑๒ คน
๓๘๑ : ๒๕๔. เอกาทิ โต ทส ร สงฺขยฺ าเน.
			
แปลง ท ของ ทสศัพท์ หลังจากสังขยามี เอก
เป็ นต้น เป็ น ร ในสังขยา บ้าง
		 เช่น เอการส, เอกาทส = เอก + ทส สิบเอ็ด
			
พารส, ทฺวาทส
= ทฺว ิ + ทส
สิบสอง
๓๘๒ : ๒๕๙. อฏฺาทิ โต จ.
			
แปลง ท ของ ทสศัพท์ หลังจากสังขยามี อฏฺ
เป็ นต้น เป็ น ร ในสังขยา บ้าง
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๓๘๓ : ๒๕๓. เทฺวกฏฺาน’มากาโร วา.
			
เพราะสังขยา แปลงสระทีส่ ดุ ของสังขยาศัพท์คอื
ทฺว,ิ เอก และ อฏฺ เป็ น อา บ้าง
		 เช่น ทฺวาทส = ทฺว ิ + ทส
สิบสอง
			
เอกาทส = เอก + ทส สิบเอ็ด
			
อฏฺารส = อฏฺ + ทส สิบแปด
๓๘๔ : ๔๐๗. จตุจ-ฺ เฉหิ ถ-า.
			
ลง ถปัจจัย หลังจาก จตุ สังขยา และลง ปัจจัย
หลังจาก ฉ สังขยา ในอรรถสังขยาปูรณะ
		 เช่น จตุตฺโถ = จตุ + ถ
ทีส่ ่ี
			
ฉฏฺโ
= ฉ + 		
ทีห่ ก
๓๘๕ : ๔๐๙. ทฺวิ-ตีหิ ติ โย.
			
ลง ติยปัจจัย หลังจาก ทฺว ิ และ ติ สังขยา ใน
อรรถสังขยาปูรณะ
		 เช่น ทุตโิ ย
= ทฺว ิ + ติย
ทีส่ อง
			
ตติโย
= ติ + ติย
ทีส่ าม
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๓๘๖ : ๔๑๐. ติ เย ทุ-ตาปิ จ.
			
เพราะติยปัจจัย แปลง ทฺว ิ เป็ น ทุ และแปลง ติ
เป็ น ต
		 เช่น ทุตโิ ย
= ทฺว ิ + ติย
ทีส่ อง
			
ตติโย
= ติ + ติย
ทีส่ าม
๓๘๗ : ๔๑๑. เตส’มฑฺฒ’ู ปปเทน
อฑฺฒฑ
ุ ฒ
ฺ -ทิ วฑฺฒ			
ทิ ยฑฺฒ’ฑฺฒติ ยา.
			
แปลง อฑฺฒศัพท์กบั จตุตฺถสังขยา เป็ น
อฑฺฒฑ
ุ ฺฒ, แปลง อฑฺฒศัพท์ กับ ทุตยิ สังขยา เป็ น ทิวฑฺฒ,
ทิยฑฺฒ และแปลง อฑฺฒศัพท์กบั ตติยสังขยา เป็ น อฑฺฒติย
		 เช่น อฑฺเฒน จตุตฺโถ อฑฺฒฑ
ุ ฺโฒ. (อฑฺฒ + จตุตฺถ)
			
ทีส่ ่ี ด้วยทัง้ กึง่ ชือ่ ว่าอฑฺฒฑ
ุ ฺฒ. (ทีส่ ด่ี ว้ ยทัง้ กึง่ ,
สามครึง่ )
			
อฑฺเฒน ทุตโิ ย ทิวฑฺโฒ, ทิยฑฺโฒ. (อฑฺฒ +
ทุตยิ )
			
ทีส่ อง ด้วยทัง้ กึง่ ชือ่ ว่าทิวฑฺฒ, ทิยฑฺฒ. (ทีส่ อง
ด้วยทัง้ กึง่ , หนึ่งครึง่ )
			
อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒติโย. (อฑฺฒ + ตติย)
			
ทีส่ าม ด้วยทัง้ กึง่ ชือ่ ว่าอฑฺฒติย. (ทีส่ ามด้วยทัง้
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กึง่ , สองครึง่ )
๓๘๘ : ๖๘. สรูปาน’เมกเสสฺว’สกึ.
			
ในที่กล่าวบทและพยัญชนะที่มสี ภาพเสมอกัน
หลายครัง้ ท�ำให้เหลือเพียงศัพท์เดียว
		 เช่น ปุรโิ ส จ ปุรโิ ส จ ปุรสิ า. (ปุรสิ + ปุรสิ )
			
บุรษุ ด้วย บุรษุ ด้วย ชือ่ ว่าปุรสิ . (บุรษุ ทัง้ หลาย)
			
อุปาสโก จ อุปาสิกา จ อุปาสกา. (อุปาสก +
อุปาสิกา)
			
อุบาสกด้วย อุบาสิกาด้วย ชือ่ ว่าอุปาสก.
(อุบาสกและอุบาสิกา)
๓๘๙ : ๔๑๓. คณเน ทสสฺส ทฺวิ-ติ -จตุ-ปฺจ-ฉ-สตฺต-อฏฺ			
นวกานํ วี-ติ -จตฺตาร-ปฺา-ฉ-สตฺตา’ส-นวา
			
โยสุ โยนฺจีส’มาสํ-ิ-ริ -ตีตตุ ิ .
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลง ทสศัพท์อนั ท�ำเอกเสสที่
กล่าวอรรถ ๒๐ เป็ น วี, กล่าวอรรถ ๓๐ เป็ น ติ, กล่าวอรรถ
๔๐ เป็ น จตฺตาร, กล่าวอรรถ ๕๐ เป็ น ปฺา, กล่าวอรรถ ๖๐
เป็ น ฉ, กล่าวอรรถ ๗๐ เป็ น สตฺต, กล่าวอรรถ ๘๐ เป็ น อส
และกล่าวอรรถ ๙๐ เป็ น นว และแปลงโยวิภตั ติ เป็ น อีส,ํ อาสํ,
ิ, ริ, ติ, อีติ และ อุติ ในสังขยา
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วีสํ
ตึสํ
จตฺตาลีสํ
ปญฺาสํ
สฏฺิ
สตฺตริ, สตฺตติ
อสีติ
นวุติ

= ทส(๒)+โย
= ทส(๓)+โย
= ทส(๔)+โย
= ทส(๕)+โย
= ทส(๖)+โย
= ทส(๗)+โย
= ทส(๘)+โย
= ทส(๙)+โย

ยีส่ บิ
สามสิบ
สีส่ บิ
ห้าสิบ
หกสิบ
เจ็ดสิบ
แปดสิบ
เก้าสิบ

๓๙๐ : ๒๕๖. จตู’ปปทสฺส โลโป ตุ’ตฺตร-ปทาทิ จสฺส จุ-โจปิ
			
นวา.
			
ในสังขยา ลบ ตุของจตุศพั ท์ อันเป็ นบทใกล้ของ
ทสศัพท์ และแปลง จ เป็ น จุ และ โจ บ้าง
		 เช่น จุทฺทส, โจทฺทส
= จตุ + ทส
สิบสี่
๓๙๑ : ๔๒๓. ย’ทนุปปนฺ นา นิ ปาตนา สิ ชฌ
ฺ นฺ ติ.
			
ศัพท์ทย่ี งั ไม่ส�ำเร็จตัวรูป ย่อมส�ำเร็จด้วยนิปาตน
สูตรนี้
		 เช่น เสฺนโห
= สิเนโห
ความรัก
			
เกฺลโส
= กิเลโส		
กิเลส

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิ โต โก’เนกตฺเถ จ.
			
ลง กปัจจัย หลังจากสังขยามี ทฺว ิ เป็ นต้น ในอรรถ
สกัตถะและอรรถปริมาณะ
		 เช่น สตสฺส ทฺวกิ ํ ทฺวสิ ตํ = ทฺว ิ + ก
		
			
หมวดสอง แห่งร้อย ชือ่ ว่าทฺวสิ ต. (หมวดสอง
แห่งร้อย, สองร้อย)
๓๙๓ : ๔๑๕. ทส-ทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสฺจ โยมฺหิ.
			
เพราะโยวิภตั ติ แปลง ทสศัพท์ สิบครัง้ ทีน่ บั
เนื่องในสังขยา เป็ น สตํ และแปลง ทสศัพท์ ร้อยครัง้ ทีน่ บั
เนื่องในสังขยา เป็ น สหสฺสํ
		 เช่น สตํ		
= ทส x ๑๐
หนึ่งร้อย
			
สหสฺสํ
= ทส x ๑๐๐ หนึ่งพัน
๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว ต’ทุตตฺ ริ ทส-คุณิตฺจ.
			
นักศึกษาพึงท�ำการคูณด้วยสิบให้ยงิ่ เพียงใด
แห่งสังขยาเหล่านัน้
		 เช่น ทสสฺส คณนสฺส ทสคุณติ ํ สตํ โหติ. ทส x ทส
= ๑๐๐
			
สังขยาอันถูกคูณด้วยสิบ แห่งสังขยา คือ สิบ
เป็ นหนึ่งร้อย			
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๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ .
			
ชือ่ ของสังขยาทีไ่ ม่ได้ถกู แสดงไว้ ย่อมส�ำเร็จ
ด้วยชือ่ ของตนๆ
		 เช่น สตสหสฺสานํ สตํ โกฏิ.
= โกฏิ
			
ร้อย แห่งหนึ่งแสนทัง้ หลาย ชือ่ ว่าโกฏิ.
			
โกฏิสตสหสฺสานํ สตํ ปโกฏิ.
= ปโกฏิ
			
ร้อย แห่งแสนโกฏิทงั ้ หลาย ชือ่ ว่าปโกฏิ.
			
ปโกฏิสตสหสฺสานํ สตํ โกฏิปปฺโกฏิ. = โกฏิปปฺ โกฏิ
			
ร้อย แห่งแสนปโกฏิทงั ้ หลาย ชือ่ ว่าโกฏิปปฺโกฏิ.
			
โกฏิปปฺโกฏิสตสหสฺสานํ สตํ นหุต.ํ = นหุต
			
ร้อย แห่งแสนโกฏิปโกฏิทงั ้ หลาย ชือ่ ว่านหุต.
			
นหุตสตสหสฺสานํ สตํ นินฺนหุต.ํ = นินนหุต
			
ร้อย แห่งแสนนหุตทัง้ หลาย ชือ่ ว่านินฺนหุต.
			
นินฺนหุตสตสหสฺสานํ สตํ อกฺโขภิณ.ี = อักโขภิณี
			
ร้อย แห่งแสนนินนหุตทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอกฺโขภิณ.ี
			
อกฺโขภินีสตสหสฺสานํ สตํ พินฺท.ุ = พินทุ
			
ร้อย แห่งแสนอักโขภินีทงั ้ หลาย ชือ่ ว่าพินฺท.ุ
			
พินฺทสุ ตสหสฺสานํ สตํ อพฺพทุ .ํ
= อัพพุทะ
			
ร้อย แห่งแสนพินทุทงั ้ หลาย ชือ่ ว่าอพฺพทุ .
			
อพฺพทุ สตสหสฺสานํ สตํ นิรพฺพทุ .ํ = นิรพั พุทะ
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ร้อย แห่งแสนอัพพุทะทัง้ หลาย ชือ่ ว่านิรพฺพทุ .
นิรพฺพทุ สตสหสฺสานํ สตํ อหหํ. = อหหะ
ร้อย แห่งแสนนิรพั พุทะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอหห.
อหหสตสหสฺสานํ สตํ อพพํ.
= อพพะ
ร้อย แห่งแสนอหหะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอพพ.
อพพสตสหสฺสานํ สตํ อฏฏํ.
= อฏฏะ
ร้อย แห่งแสนอพพะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอฏฏ.
อฏฏสตสหสฺสานํ สตํ โสคนฺ ธกิ .ํ = โสคันธิกะ
ร้อย แห่งแสนอฏฏะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าโสคนฺ ธกิ .
โสคนฺ ธกิ สตสหสฺสานํ สตํ อุปปฺ ลํ. = อุปปละ
ร้อย แห่งแสนโสคันธิกะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าอุปปฺ ล.
อุปปฺ ลสตสหสฺสานํ สตํ กุมทุ .ํ
= กุมทุ ะ
ร้อย แห่งแสนอุปปละทัง้ หลาย ชือ่ ว่ากุมทุ .
กุมทุ สตสหสฺสานํ สตํ ปุณฺฑรีก.ํ = บุณฑริก
ร้อย แห่งแสนกุมทุ ทัง้ หลาย ชือ่ ว่าปุณฺฑรีก.
ปุณฺฑรีกสตสหสฺสานํ สตํ ปทุม.ํ = ปทุมะ
ร้อย แห่งแสนปุณฑรีกะทัง้ หลาย ชือ่ ว่าปทุม.
ปทุมสตสหสฺสานํ สตํ กถานํ.
= กถานะ
ร้อย แห่งแสนปทุมทัง้ หลาย ชือ่ ว่ากถาน
กถานสตสหสฺสานํ สตํ มหากถานํ.= มหากถานะ
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ร้อย แห่งแสนกถานะทัง้ หลาย ชือ่ ว่ามหากถาน
			
มหากถานสตสหสฺสานํ สตํ อสงฺเขฺยยฺย.ํ =
อสงไขย
			
ร้อย แห่งแสนมหากถานะทัง้ หลาย ชือ่ ว่า
อสงฺเขฺยยฺย.
๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ โณ โลปํ .
			
ลบ ณฺ อนุพนั ธ์ ของปัจจัยเหล่านัน้
		 เช่น วสิฏฺสฺส อปจฺจํ วาสิฏฺโ. (วสิฏฺ + ณ)
			
เหล่ากอ ของนายวสิฏฐะ ชือ่ ว่าวาสิฏฺ.
			
สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร. (สมณ + เณร)
			
เหล่ากอ ของพระสมณะ ชือ่ ว่าสามเณร.
๓๙๗: ๔๒๐. วิ ภาเค ธา จ.
			
ลง ธาปัจจัยหลังสังขยาศัพท์ ในอรรถวิภาคะ
(การแบ่ง/ส่วน)
		 เช่น เอเกน วิภาเคน เอกธา. (เอก + ธา)
			
โดยส่วนหนึ่ง ชือ่ ว่าเอกธา. (โดยส่วนหนึ่ง)
			
ทฺวหี ิ วิภาเคหิ ทฺวธิ า, ทุธา, เทฺวธา. (ทฺว ิ + ธา)
			
โดยส่วนทัง้ หลาย สอง ชือ่ ว่าทฺวธิ า, ทุธา,
เทฺวธา. (โดยสองส่วน)

๕. ตัทธิตกัณฑ์
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๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการ-วจเน ตุ ถา.
			
ลง ถาปัจจัย ในอรรถการกล่าวประการ หลัง
จากสัพพนาม
		 เช่น เตน ปกาเรน ตถา. (ต + ถา)
			
โดยประการนัน้ ชือ่ ว่าตถา. (โดยประการนัน้ )
			
เยน ปกาเรน ยถา. (ย + ถา)
			
โดยประการใด ชือ่ ว่ายถา. (โดยประการใด)
๓๙๙ : ๔๒๒. กิ ’มิ เมหิ ถํ.
			
ลง ถํปัจจัย หลังจาก กึ และ อิมศัพท์ ในอรรถ
การกล่าวประการ
		 เช่น โก ปกาโร กถํ. (กึ + ถํ)
			
ประการไร ชือ่ ว่ากถํ. (ประการไร, อย่างไร)
			
อยํ ปกาโร อิตฺถ.ํ (อิม + ถํ)
			
ประการนี้ ชือ่ ว่าอิตฺถ.ํ (ประการนี้)
๔๐๐ : ๓๖๔. วุทธฺ า’ทิ สรสฺส วา’สํโยคนฺ ตสฺส สเณ จ.
			
เพราะปัจจัยทีม่ ี ณฺ อนุพนั ธ์ วุทธิ(พฤทธิ ์)สระหน้า
หรือสระของพยัญชนะหน้าทีไ่ ม่มสี งั โยคอยูท่ า้ ย ห้ามวุทธิบา้ ง
		 เช่น อาภิธมฺมโิ ก		
= อภิธมฺม + ณิก
			
ผูส้ วดพระอภิธรรม
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วาสิฏฺโ		
= วสิฏฺ + ณ
เหล่ากอของวสิฏฐะ

๔๐๑ : ๓๗๕. มา ยูน’มาคโม าเน.
			
เพราะปัจจัยทีม่ ี ณฺ อนุพนั ธ์ ไม่ตอ้ งวุทธิสระที่
เป็ นเบือ้ งต้นคือ อิ และ อุ อันไม่มสี งั โยคเป็ นทีส่ ดุ และให้ลง เอ
และ โออาคมในทีน่ นั ้ ในฐานะอันสมควร วุทธิได้บา้ ง
		 เช่น พฺยากรณมธีเต เวยฺยากรณิโก. (พฺยากรณ +
ณิก)
			
ย่อมสวด ซึง่ ไวยากรณ์ ชือ่ ว่าเวยฺยากรณิก. (ผู้
สวดไวยากรณ์)
			
ทฺวาเร นิยตุ ฺโต โทวาริโก. (ทฺวาร + ณิก)
			
ผูป้ ระกอบแล้ว ทีป่ ระตู ชือ่ ว่าโทวาริก. (ผู้
ประกอบทีป่ ระตู, ผูเ้ ฝ้าประตู)
๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺตฺจ.
			
เพราะปัจจัยทีม่ ี ณฺ อนุพนั ธ์ แปลง อิ และ อุ เป็ น
อา และลง ริ อาคม ในฐานะอันสมควร
		 เช่น อิสสิ ฺส ภาโว อาริสฺย.ํ (อิส ิ + ณฺย)
			
ความเป็ น แห่งฤาษี ชือ่ ว่าอาริสฺย. (ความเป็ น
ฤาษี)
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อุสภสฺส ภาโว อาสภํ. (อุสภ + ณ)
ความเป็ น แห่งผูก้ ล้า ชือ่ ว่าอาสภ. (ความเป็ นผู้

๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา’ทิ มชฺฌตุ ตฺ รานํ ทีฆ-รสฺสา ปจฺจเยสุ จ.
			
เพราะปัจจัยและมิใช่ปัจจัย ให้ท�ำทีฆะ และรัสสะ
แห่งสระเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ บ้าง
		 เช่น ปาติโมกฺโข = ปติโมกฺข
(อาทิทฆี ะ)
			
องฺคมาคธิโก= องฺคมคธิก (มัชเฌทีฆะ)
			
ขนฺ ตี ปรมํ = ขนฺ ติ ปรมํ (อุตตรทีฆะ)
			
ปเคว
= ปา เอว
(อาทิรสั สะ)
			
สุเมธโส = สุเมธาโส
(มัชเฌรัสสะ)
			
โภวาทิ นาม = โภวาที นาม (อุตตรรัสสะ)
๔๐๔ : ๓๗๐. เตสุ วุทธฺ ิ -โลปา’คม-วิ การ-วิ ปรีตา’เทสา จ.
			
การวุทธิ การลบ การลงอาคม การวิการ การ
วิปริต และการแปลง ในเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ ของบท
มีในบางอุทาหรณ์
		 เช่น กุณฺฑนิยา ปุตฺโต โกณฺฑญฺโ. (กุณฺฑนี + ณฺย)
(วุทธิ)
			
อ.บุตร ของนางกุณฑนี ชือ่ ว่าโกณฺฑญฺ.
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ปฏิสงฺขา โยนิโส

= ปฏิสงฺขาย โยนิโส

พิจารณาแล้ว โดยอุบายอันแยบคาย
มานุโส
= มนุ+ณ (ลง สฺอาคม) (อาคม)
อนิณ
= อณณ (น เป็ น ณ, อิ เป็ น อ)
อยิโร
= อริโย		
(วิปริต)
สกฺยปุตฺตโิ ย = สกฺยปุตฺตโิ ก (อาเทศ/แปลง)

๔๐๕ : ๓๖๕. อ-ยุวณฺ ณานฺ’จา’โย วุทธฺ ี.
			
วุทธิ อ เป็ น อา, วุทธิ อิ, อี เป็ น เอ และวุทธิ อุ,
อู เป็ น โอ
		 เช่น อาภิธมฺมโิ ก = อภิธมฺม+ณิก (วุทธิ อ เป็ น อา)
			
เวนเตยฺโย = วินตา+เณยฺย (วุทธิ อิ เป็ น เอ)
			
โอฬุมฺปิโก = อุฬุมฺป+ณิก (วุทธิ อุ เป็ น โอ)
จบตัทธิตกัปป์ ในนามกัปป์ กัณฑ์ที่ ๘
จบตัทธิตสูตร

---------
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๖. อาขยาตกัณฑ์

๖.๑ อาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑
๔๐๖ : ๔๒๙. อถ ปุพพฺ านิ วิ ภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิ .
			
ต่อจากตัทธิตกัณฑ์นนั ้ วิภตั ติ ๖ ตัวข้างหน้า
มีชอ่ื ว่าปรัสสบท
		 เช่น ติ อนฺ ต,ิ สิ ถ, มิ ม.
๔๐๗ : ๔๓๙. ปราณฺ ’ยตฺตโนปทานิ .
			
วิภตั ติ ๖ ตัวหลัง มีชอ่ื ว่าอัตตโนบท
		 เช่น เต อนฺ เต, เส วฺเห, เอ มฺเห.
๔๐๘ : ๔๓๑. เทฺว เทฺว ปม-มชฺฌิมตุ ตฺ ม-ปุริสา.
			
วิภตั ติ ๒ ตัวแรกของวิภตั ติทงั ้ ฝ่ายปรัสสบทและ
อัตตโนบท ชือ่ ปฐมบุรษุ , วิภตั ติ ๒ ตัวกลาง ชือ่ มัชฌิมบุรษุ ,
วิภตั ติ ๒ ตัวสุดท้าย ชือ่ อุตตมบุรษุ
		 เช่น ติ, อนฺ ติ = ปฐมบุรษุ
(ปรัสสบท)
			
สิ, ถ
= มัชฌิมบุรษุ
”
			
มิ, ม
= อุตตมบุรษุ
”
			
เต, อนฺ เต = ปฐมบุรษุ
(อัตตโนบท)
			
เส, วฺเห = มัชฌิมบุรษุ
”
			
เอ, มฺเห = อุตตมบุรษุ
”
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๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส’เมกาภิ ธาเน ปโร ปุริโส.
			
ให้ประกอบบุรษุ หลัง (ปโรปุรสิ ะ) ในทีก่ ล่าวรวม
กันแห่งวิภตั ติทงั ้ ปวง
		 เช่น โส จ ปติ, ตฺวญฺจ ปสิ, ตุมฺเห ปถ.
			
เขาด้วย ย่อมสวด, ท่านด้วย ย่อมสวด, ท่านทัง้
หลาย ย่อมสวด
			
โส จ ตฺวญฺจ ปถ.
			
เขาด้วย ท่านด้วย ย่อมสวด
๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชชฺ มาเนปิ ตุลฺยาธิ กรเณ ปโม.
			
เมือ่ นามถูกประกอบอยูก่ ด็ ี ไม่ถกู ประกอบอยูก่ ็
ดี ลงปฐมบุรษุ ในทีม่ อี รรถทีต่ งั ้ เหมือนกัน
		 เช่น โส คจฺฉติ, เต คจฺฉนฺ ต.ิ
			
เขา ย่อมไป, เขาทัง้ หลาย ย่อมไป
๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมเฺ ห มชฺฌิโม.
			
เมือ่ ตุมฺหศัพท์ จะถูกประกอบอยูก่ ต็ าม ไม่ถกู
ประกอบอยูก่ ต็ าม ลงมัชฌิมบุรษุ ในทีม่ อี รรถทีต่ งั ้ เหมือนกัน
		 เช่น ตฺวํ ยาสิ, ตุมฺเห ยาถ.
			
ท่าน ย่อมไป, ท่านทัง้ หลาย ย่อมไป
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๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห อุตตฺ โม.
			
เมือ่ อมฺหศัพท์ จะถูกประกอบอยูก่ ต็ าม ไม่ถกู
ประกอบอยูก่ ต็ าม ลงอุตตมบุรษุ ในทีม่ อี รรถทีต่ งั ้ เหมือนกัน
		 เช่น อหํ ยชามิ, มยํ ยชาม.
			
ข้าพเจ้า ย่อมบูชา, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ย่อมบูชา
๔๑๓ : ๔๒๗. กาเล.
			
สูตรว่า กาเล นี้ พึงทราบว่าเพือ่ การตามไป
๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจปุ ปฺ นฺ เน.
			
ลงวัตตมานาวิภตั ติ ในปัจจุบนั กาล
		 เช่น สาวตฺถึ ปวิสติ.
(ป+วิส+อ+ติ)
			
ย่อมเข้าไป สูเ่ มืองสาวัตถี
๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยา’สิ ฏฺเ’นุตตฺ กาเล ปฺจมี.
			
ลงปัญจมีวภิ ตั ติ ในอรรถการบังคับ ความหวัง
ในอนุตตกาล (กาลอันถูกกล่าวใกล้ๆ)
		 เช่น กโรตุ กุสลํ. (อาณตฺติ = การสัง,่ บังคับ)
			
บุคคล จงกระท�ำ ซึง่ กุศล
			
สุขํ เต โหตุ. (อาสีส = ความหวัง, ปรารถนา)
			
ความสุข ขอจงมี แก่ทา่ น
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๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมติ -ปริ กปฺปตฺเถสุ สตฺตมี.
			
ลงสัตตมีวภิ ตั ติ
ในอรรถการคล้อยตามและ
ความสงสัย ในอนุตตกาล
		 เช่น ตฺวํ คจฺเฉยฺยาสิ. (อนุมติ = คล้อยตาม, เห็นสมควร)
			
ท่าน พึงไป
			
กิมหํ กเรยฺยามิ. (ปริกปฺป = คาดคะเน, สงสัย)
			
ข้าพเจ้า พึงกระท�ำ ซึง่ อะไร
๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขา’ตีเต.
			
ลงปโรกขาวิภตั ติ ในอดีตกาล อันไม่ประจักษ์
ต่ออินทรีย์
		 เช่น เอวํ กิร โปราณาหุ. (อาหุ = พฺรู + อ)
			
ได้ยนิ ว่า โบราณาจารย์ทงั ้ หลาย กล่าวแล้ว
อย่างนี้.
๔๑๘ : ๔๕๖. หิ ยโฺ ย-ปภุติ ปจฺจกฺเข หิ ยยฺ ตฺตนี .
			
ลงหิยยัตตนีวภิ ตั ติ ในอดีตกาลตัง้ แต่เมือ่ วาน
อันประจักษ์ต่ออินทรีย์ หรือไม่ประจักษ์ต่ออินทรียก์ ต็ าม
		 เช่น โส มคฺคํ อคมา.
(อ+คมุ+อา)
			
เขา ได้ไปแล้ว สูห่ นทาง
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๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเป’ชฺชตนี .
			
ลงอัชชตนีวภิ ตั ติ ในอดีตกาลอันใกล้ตงั ้ แต่วนั นี้
อันประจักษ์ หรือไม่ประจักษ์ต่ออินทรียก์ ต็ าม
		 เช่น โส มคฺคํ อคมี.
(อ+คมุ+อี)
			
เขา ได้ไปแล้ว สูห่ นทาง
๔๒๐ : ๔๗๑. มา-โยเค สพฺพกาเล จ.
			
ลงหิยยัตตนี อัชชตนี และปัญจมีวภิ ตั ติ ในที่
ประกอบด้วย มาศัพท์ ในกาลทัง้ ปวง
		 เช่น มา คจฺฉาหิ (คมุ+อ+หิ)
ปัญจมี
			
ท่าน ขอจงอย่าไป
			
มา คมา (คมุ+อา)
หิยยัตตนี
			
เขา อย่าไปแล้ว
			
มา เอวํ กริ. (คมุ+โอ)
อัชชตนี
			
ท่าน อย่ากระท�ำแล้ว อย่างนี้
๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต ภวิ สสฺ นฺ ตี.
			
ลงภวิสสันตีวภิ ตั ติ ในอนาคตกาล
		 เช่น โส คจฺฉสิ ฺสติ.
(คมุ+สฺสติ)
			
เขา จักไป
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๔๒๒ : ๔๗๕. กฺริยาติ ปนฺ เน’ตีเต กาลาติ ปตฺติ.
			
ลงกาลาติปัตติวภิ ตั ติ ในอดีตกาลอันปล่อยให้
กิรยิ าล่วงเลยไปโดยไม่ได้กระท�ำ
		 เช่น โส เจ ตํ ยานํ อลภิสฺสา, อคจฺฉสิ ฺสา.
			
หากว่า เขา จักได้ได้แล้ว ซึง่ ยานนัน้ ไซร้, เขา
จักได้ไปแล้ว
๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมานา ติ -อนฺ ติ-สิ -ถ-มิ -ม,-เต-อนฺ เต-เส			
วฺเห-เอ-มฺเห.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ ติ อนฺ ต,ิ สิ ถ, มิ ม, เต
อนฺ เต, เส วฺเห, เอ มฺเห ชือ่ ว่าวัตตมานาวิภตั ติ
๔๒๔ : ๔๕๐. ปฺจมี ตุ-อนฺ ต-ุ หิ -ถ-มิ -ม,-ตํ-อนฺ ต-ํ สฺส-ุ วฺโห			
เอ-อามเส.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ ตุ อนฺ ตุ, หิ ถ, มิ ม, ตํ อนฺ ต,ํ
สฺสุ วฺโห, เอ อามเส ชือ่ ว่าปัญจมีวภิ ตั ติ
๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี
เอยฺย-เอยฺย-ุํ เอยฺยาสิ -เอยฺยาถ			
เ อ ยฺ ย า มิ - เ อ ยฺ ย า ม , - เ อ ถ - เ อ รํ - เ อ โ ถ 			
เอยฺยาวฺโห-เอยฺย-ํ เอยฺยามฺเห.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ เอยฺย เอยฺย,ุํ เอยฺยาสิ
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เอยฺยาถ, เอยฺยามิ เอยฺยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาวฺโห, เอยฺยํ
เอยฺยามฺเห ชือ่ ว่าสัตตมีวภิ ตั ติ
๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา อ-อุ-เอ-ตฺถ-อํ-มฺห,-ตฺถ-เร-ตฺโถ-วฺโห			
อึ-มฺเห.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ อ อุ, เอ ตฺถ, อํ มฺห, ตฺถ เร,
ตฺโถ วฺโห, อึ มฺเห ชือ่ ว่าปโรกขาวิภตั ติ
๔๒๗ : ๔๕๕. หิ ยยฺ ตฺตนี อา-อู-โอ-ตฺถ-อํ-มฺหา,-ตฺถ-ตฺถ-ํุ เส			
วฺห-ํ อึ-มฺหเส.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ อา อู, โอ ตฺถ, อํ มฺหา, ตฺถ
ตฺถุ,ํ เส วฺห,ํ อึ มฺหเส ชือ่ ว่าหิยยัตตนีวภิ ตั ติ
๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตนี อี-อุ-ํ โอ-ตฺถ-อึ-มฺหา,-อา-อู-เส-วฺห-ํ
			
อํ-มฺเห.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ อี อุ,ํ โอ ตฺถ, อึ มฺหา, อา อู,
เส วฺห,ํ อํ มฺเห ชือ่ ว่าอัชชตนีวภิ ตั ติ
๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิ สสฺ นฺ ตี สฺสติ -สฺสนฺ ติ-สฺสสิ -สฺสถ-สฺสามิ 			
สฺ ส าม,-สฺ ส เต-สฺ ส นฺ เ ต-สฺ ส เส-สฺ ส วฺ เ ห-สฺ สํ			
สฺสามฺเห.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ สฺสติ สฺสนฺ ต,ิ สฺสสิ สฺสถ,
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สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺ เต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเห ชือ่ ว่า
ภวิสสันตีวภิ ตั ติ
๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติ ปตฺติ
สฺสา-สฺสสํ -ุ สฺเส-สฺสถ-สฺส-ํ
			
สฺ ส ามฺ ห า,-สฺ ส ถ-สฺ สิ สุ - สฺ ส เส-สฺ ส วฺ เ ห-สฺ สึ 			
สฺสามฺหเส.
			
ตัง้ วิภตั ติ ๑๒ ตัว คือ สฺสา สฺสสํ ,ุ สฺเส สฺสถ, สฺสํ
สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสสิ ,ุ สฺสเส สฺสวฺเห, สฺส ึ สฺสามฺหเส ชือ่ ว่า
กาลาติปัตติวภิ ตั ติ
๔๓๑ : ๔๕๘. หิ ยยฺ ตฺตนี -สตฺตมี-ปฺจมี-วตฺตมานา สพฺพ			
ธาตุก.ํ
			
ตัง้ หิยยัตตนี สัตตมี ปัญจมี และวัตตมานา ชือ่
ว่าสัพพธาตุกวิภตั ติ
		 เช่น อคมา
= อ+คมุ+อา หิยยัตตนี
			
คจฺเฉยฺย = คมุ+อ+เอยฺย สัตตมี
			
คจฺฉตุ
= คมุ+อ+ตุ
ปัญจมี
			
คจฺฉติ
= คมุ+อ+ติ
วัตตมานา
จบอาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑

---------
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๖.๒ อาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒
๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุ-ลิ งฺเคหิ ปรา ปจฺจยา.
			
ลงปัจจัยหลังจากธาตุและลิงค์
		 เช่น กโรติ
= กร+โอ+ติ (ธาตุ) ย่อมกระท�ำ
			
วาสิฏฺโ = วสิฏฺ+ณ (ลิงค์) ลูกของวสิฏฐะ
๔๓๓ : ๕๒๘. ติ ช-คุป-กิ ต-มาเนหิ ข-ฉ-สา วา.
			
ลง ข, ฉ และสปัจจัย หลังจาก ติช, คุป, กิต และ
มานธาตุ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ติตกิ ฺขติ = ติช+ข+ติ
ย่อมอดกลัน้
			
ชิคจุ ฺฉติ = คุป+ฉ+ติ
ย่อมรังเกียจ
			
ติกจิ ฺฉติ = กิต+ฉ+ติ
ย่อมเยียวยา
			
วีมสํ ติ
= มาน+ส+ติ ย่อมพิจารณา
๔๓๔ : ๕๓๔. ภุช-ฆส-หร-สุ-ปาทีหิ ตุ’มิ จฉฺ ตฺเถสุ.
			
ลง ข, ฉ และสปัจจัย หลังจากธาตุม ี ภุช, ฆส,
หร, สุ และ ปา เป็ นต้น ในอรรถปรารถนาเพือ่ (ตุมจิ ฺฉตฺถ=
อรรถตุปํ ัจจัยและอิจฺฉาศัพท์) บ้าง
		 เช่น พุภุกฺขติ = ภุช+ข+ติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะ
กิน
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ชิฆจฺฉติ = ฆส+ฉ+ติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะกิน
ชิคสี ติ = หร+ส+ติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะน�ำ
สุสฺสสู ติ = สุ+ส+ติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะฟัง
ปิวาสติ = ปา+ส+ติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะดืม่

๔๓๕ : ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตปู มานา’ทาจาเร.
			
ลง อายปัจจัย หลังจากนามอันเป็ นอุปมาของ
กัตตา ในอรรถความประพฤติ
		 เช่น ปพฺพตมิว อตฺตานํ อาจรติ ปพฺพตายติ. =
ปพฺพต+อาย+ติ
			
ย่อมประพฤติ ซึง่ ตน เพียงดังภูเขา ชือ่ ว่า
ปพฺพตายติ.
๔๓๖ : ๕๓๗. อีย’ู ปมานา จ.
			
ลง อียปัจจัย หลังจากนามอันเป็ นอุปมา ใน
อรรถความประพฤติ
		 เช่น อฉตฺตํ ฉตฺตมิว อาจรติ ฉตฺตยี ติ. (ฉตฺต+อีย+ติ)
			
ย่อมประพฤติ ซึง่ สิง่ ทีไ่ ม่ใช่รม่ เพียงดังร่ม ชือ่ ว่า
ฉตฺตยี ติ.

๖. อาขยาตกัณฑ์
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๔๓๗ : ๕๓๘. นามมฺหา’ตฺติจฉฺ ตฺเถ.
			
ลง อียปัจจัย หลังจากนาม ในอรรถความ
ปรารถนาเพือ่ ตน
		 เช่น อตฺตโน ปตฺตมิจฺฉติ ปตฺตยี ติ. (ปตฺต+อีย+ติ)
			
ย่อมปรารถนา ซึง่ บาตร เพือ่ ตน ชือ่ ว่าปตฺตยี ติ.
๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตูหิ เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา การิ ตานิ
			
เหตฺวตฺเถ.
			
ลง เณ, ณย, ณาเป และ ณาปยปัจจัย หลังจาก
ธาตุ ในอรรถเหตุ และตัง้ ชือ่ ว่าการิตะ
		 เช่น กาเรติ
= กร+เณ+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การยติ = กร+ณย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาเปติ = กร+ณาเป+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาปยติ = กร+ณาปย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรเู ป นามสฺมา ณโย จ.
			
เมือ่ ธาตุรปู มีอยู,่ ลง ณยปัจจัย หลังจากนาม
และมีชอ่ื ว่าการิตะ
		 เช่น หตฺถนิ า อติกฺกมติ มคฺคํ อติหตฺถยติ. (หตฺถ+ี ณย
+ติ)
			
ย่อมก้าวล่วง ซึง่ ทาง ด้วยช้าง ชือ่ ว่าอติหตฺถยติ.
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๔๔๐ : ๔๔๕. ภาว-กมฺเมสุ โย.
			
ลง ยปัจจัย หลังจากธาตุ ในอรรถภาวะและกรรม
		 เช่น ียเต
= า+ย+เต ย่อมตัง้ อยู่ (ภาวะ)
			
ลพฺภเต = ลภ+ย+เต ย่อมถูกได้ (กรรม)
๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวนฺ ตสฺส.
			
แปลง ยปัจจัยกับพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ เป็ นจวรรค
ยอักษร และวอักษร โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น วุจฺจเต
= วจ+ย+เต
ย่อมถูกกล่าว
			
มชฺชเต = มท+ย+เต ย่อมมัวเมา
			
ยุชฺชเต
= ยุช+ย+เต
ย่อมถูกประกอบ
			
พุชฺฌเต = พุธ+ย+เต
ย่อมถูกรู้
			
หญฺเต = หน+ย+เต ย่อมถูกฆ่า
			
ทิพฺพเต = ทิว+ุ ย+เต
ย่อมรุง่ เรือง
๔๔๒ : ๔๔๘. อิ วณฺ ณาคโม วา.
			
เพราะยปัจจัยนัน้ ลงอิวณ
ั ณะอาคม หลังจาก
ธาตุ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น คจฺฉยี เต = คมุ+ย+เต
ย่อมถูกไป

๖. อาขยาตกัณฑ์
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๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพพฺ รูปฺจ.
			
แปลง ยปัจจัย หลังจากธาตุ ให้เป็ นเหมือน
พยัญชนะตัวหน้า (บุพพรูป) โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระ
บาลี
		 เช่น คมฺมเต = คมุ+ย+เต
ย่อมถูกไป
			
ทมฺมเต = ทมุ+ย+เต ย่อมถูกฝึก
๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.
			
แปลงยปัจจัยในอรรถกัตตา
อรรถภาวะและกรรม
		 เช่น พุชฺฌติ = พุธ+ย+ติ
			
อุปปฺ ชฺชติ = อุ+ปท+ย+ติ
			
สิพฺพติ
= สิว+ุ ย+ติ
			
สมฺมติ
= สมุ+ย+ติ
			
ตุสฺสติ
= ตุส+ย+ติ

ให้เป็ นเหมือนใน
ย่อมรู,้ ย่อมตรัสรู้
ย่อมเกิดขึน้
ย่อมเย็บ
ย่อมสงบ
ย่อมยินดี

๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิ โต อ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีล่ งในอรรถกัตตา ลง อ
ปัจจัย หลังจาก ธาตุม ี ภู เป็ นต้น
		 เช่น ภวติ
= ภู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
			
คจฺฉติ
= คมุ+อ+ติ
ย่อมไป
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๔๔๖ : ๕๐๙. รุธาทิ โต นิ คคฺ หีต ปุพพฺ ฺจ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีล่ งในอรรถกัตตา ลง อ
ปัจจัย (อิ,อี,เอ และโอปัจจัย) หลังจากธาตุม ี รุธ เป็ นต้น และ
ลงนิคหิตอาคมข้างหน้าปัจจัย หลังสระของธาตุ
		 เช่น รุนฺธติ
= รุธ+อ+ติ
ย่อมปิดกัน้
			
ภุญฺชติ
= ภุช+อ+ติ
ย่อมบริโภค
๔๔๗ : ๕๑๐. ทิ วาทิ โต โย.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีล่ งในอรรถกัตตา ลง ย
ปัจจัย หลังจาก ธาตุม ี ทิวุ เป็ นต้น
		 เช่น ทิพฺพติ
= ทิว+ุ ย+ติ
ย่อมรุง่ เรือง
๔๔๘ : ๕๑๒. สฺวาทิ โต ณุ-ณา-อุณา จ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีล่ งในอรรถกัตตา ลง
ณุ, ณา และ อุณาปัจจัย หลังจากธาตุม ี สุ เป็ นต้น
		 เช่น สุโณติ
= สุ+ณุ+ติ
ย่อมฟัง
			
สุณาติ
= สุ+ณา+ติ
ย่อมฟัง
			
ปาปุณาติ = ป+อป+อุณา+ติ ย่อมถึง, ย่อม
บรรลุ
			
สกฺกุณาติ = สก+อุณา+ติ ย่อมสามารถ

๖. อาขยาตกัณฑ์
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๔๔๙ : ๕๑๓. กิ ยาทิ โต นา.
			
ลง นาปัจจัย หลังจากธาตุม ี กี เป็ นต้น ในอรรถ
กัตตา
		 เช่น กิณาติ
= กี+นา+ติ
ย่อมซือ้
			
วิกฺกณ
ิ าติ = วิ+กี+นา+ติ ย่อมขาย
			
ชานาติ = ญา+นา+ติ ย่อมรู้
			
ชินาติ
= ชิ+นา+ติ
ย่อมชนะ
๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทิ โต ปฺป-ณฺ หา.
			
ลง ปฺป และ ณฺหาปัจจัย หลังจากธาตุทเ่ี หมือน
กับ คหธาตุ ในอรรถกัตตา
		 เช่น เฆปฺปติ = คห+ปฺป+ติ ย่อมถือเอา
			
คณฺหาติ = คห+ณฺหา+ติ ย่อมถือเอา
๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทิ โต โอ-ยิ รา.
			
ลง โอ และ ยิรปัจจัย หลังจากธาตุม ี ตนุ เป็ นต้น
ในอรรถกัตตา
		 เช่น ตโนติ
= ตนุ+โอ+ติ ย่อมแผ่ไป
			
กโรติ
= กร+โอ+ติ
ย่อมกระท�ำ
			
กยิรติ
= กร+ยิร+ติ
ย่อมกระท�ำ
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๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทิ โต เณ-ณยา.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทีล่ งในอรรถกัตตา ภาวะ
และกรรม ลง เณ และ ณยปัจจัย หลังจากธาตุม ี จุร เป็ นต้น
		 เช่น โจเรติ
= จุร+เณ+ติ ย่อมขโมย
			
โจรยติ
= จุร+ณย+ติ ย่อมขโมย
๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ .
			
ลงอัตตโนบท ในอรรถภาวะและกรรม
		 เช่น อุจฺจเต
= วจ+ย+เต ย่อมถูกกล่าว (กัม.)
			
กุชฺฌเต = กุธ+ย+เต ย่อมโกรธ (ภาวะ)
๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ จ.
			
ลงอัตตโนบท ในอรรถกัตตา
		 เช่น มฺเต = มน+ย+เต ย่อมส�ำคัญ (กัตตุ)
			
ชายเต
= ชน+ย+เต ย่อมเกิด (กัตตุ)
๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปปฺ จฺจเยหิ วิ ภตฺติโย.
			
ลงวิภตั ติ หลังจากธาตุปัจจัย
		 เช่น ติตกิ ฺขติ = ติช+ข+ติ
ย่อมอดกลัน้
			
กาเรติ
= กร+เณ+ติ ย่อมให้กระท�ำ

๖. อาขยาตกัณฑ์
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๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.
			
ลงปรัสสบทหลังจากธาตุทงั ้ ปวง ในอรรถกัตตา
		 เช่น คจฺฉติ
= คมุ+อ+ติ
ย่อมไป
๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.
			
ตัง้ ศัพท์ม ี ภู เป็ นต้น ชือ่ ว่าธาตุ
		 เช่น ภวติ
= ภู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
จบอาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒

---------

๖.๓ อาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓
๔๕๘ : ๔๖๑. กฺวจา’ทิ วณฺ ณาน’เมกสฺสรานํ เทฺวภาโว.
			
ท�ำเทวภาวะอักษรทีม่ สี ระตัวเดียวอันเป็ นเบือ้ ง
แรกของธาตุ ตามสมควรแก่อุทาหรณ์
		 เช่น ติตกิ ฺขติ = (ติ)-ติช+ข+ติ ย่อมอดกลัน้
๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพโฺ พ’พฺภาโส.
			
ตัง้ อักษรตัวหน้าทีซ่ อ้ น(เทวภาวะ)เข้ามา ชือ่ ว่า
อัพภาส
		 เช่น ททาติ
= (ทา)-ทา+อ+ติ ย่อมให้
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ชหาติ

= (หา)-หา+อ+ติ ย่อมละ,ย่อมสละ

๔๖๐ : ๕๐๖. รสฺโส.
			
รัสสะสระทีอ่ ยูใ่ นอัพภาส
		 เช่น ททาติ
= (ทา)-ทา+อ+ติ ย่อมให้
			
ชหาติ
= (หา)-หา+อ+ติ ย่อมละ,ย่อมสละ
๔๖๑ : ๔๖๔. ทุติย-จตุตถฺ านํ ปม-ตติ ยา.
			
แปลงอักษรตัวทีช่ อ่ื อัพภาสตัวที่ ๒ ในวรรค
เป็ นอักษรวรรคตัวที่ ๑ และแปลงอักษรตัวทีช่ อ่ื อัพภาสตัวที่ ๔
ในวรรค เป็ นอักษรวรรคตัวที่ ๓
		 เช่น ทธาติ
= (ธา)-ธา+อ+ติ ย่อมทรงไว้
๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.
			
แปลงอักษร ก วรรคทีเ่ ป็ นอัพภาส เป็ นอักษร จ
วรรค
		 เช่น ชคาม
= (ค)-คมุ+อ ไปแล้ว(ปโรกขา)
			
จงฺกมติ = (ก)-กมุ+อ+ติ ย่อมจงกรม
๔๖๓ : ๕๓๒. มาน-กิ ตานํ ว-ตตฺตํ วา.
			
แปลง มฺ ของมานธาตุทเ่ี ป็ นตัวอัพภาสเป็ น วฺ
และแปลง กฺ ของกิตธาตุทเ่ี ป็ นตัวอัพภาสเป็ น ตฺ บ้าง
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		 เช่น วีมสํ ติ
			
ติกจิ ฺฉติ
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= (มา)-มาน+ส+ติ ย่อมพิจารณา
= (กิ)-กิต+ฉ+ติ ย่อมเยียวยา

๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส โช.
			
แปลง ห ทีอ่ ยูใ่ นอัพภาสเป็ น ช
		 เช่น ชหาติ
= (หา)-หา+อ+ติ ย่อมละ,ย่อมสละ
๔๖๕ : ๔๖๓. อนฺ ตสฺสิ’วณฺ ณ’ากาโร วา.
			
แปลงสระทีส่ ดุ ของอัพภาส เป็ นอิวณ
ั ณะและ
ออักษร โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ปิวาสติ = (ปา)-ปา+ส+ติ
			
ย่อมปรารถนาเพือ่ จะดืม่
			
วีมสํ ติ
= (มา)-มาน+ส+ติ ย่อมพิจารณา
๔๖๖ : ๔๘๙. นิ คคฺ หีตฺจ.
			
ลงนิคหิตอาคมในทีส่ ดุ อัพภาส โดยก�ำหนดตาม
อุทาหรณ์
		 เช่น จงฺกมติ = (ก)-กมุ+อ+ติ ย่อมจงกรม
			
จญฺจลติ = (จ)-จล+อ+ติ ย่อมหวันไหว
่
			
ชงฺคมติ = (ค)-คมุ+อ+ติ ย่อมเทีย่ วไป
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๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต ปา-มานานํ วา-มํ เสสุ.
			
เพราะสปัจจัย แปลงปาธาตุ เป็ น วา และแปลง
มานธาตุ เป็ น มํ ทีอ่ ยูห่ ลังจากอัพภาสนัน้
		 เช่น ปิวาสติ = (ปา)-ปา+ส+ติ ย่ อ มปรารถนา
เพือ่ จะดืม่
			
วีมสํ ติ
= (มา)-มาน+ส+ติ ย่อมพิจารณา
๔๖๘ : ๔๙๒. า ติ ฏฺโ.
			
แปลง าธาตุ เป็ น ติฏฺ โดยก�ำหนดตาม
อุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ติฏฺติ
= า+อ+ติ
ย่อมยืนอยู,่ ตัง้ อยู่
๔๖๙ : ๔๙๔. ปา ปิ โพ.
			
แปลง ปาธาตุ เป็ น ปิพ โดยก�ำหนดตาม
อุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ปิพติ
= ปา+อ+ติ
ย่อมดืม่
			
ปิวติ
= ปา+อ+ติ
ย่อมดืม่
๔๗๐ : ๕๑๔. าสฺส ชา-ชํ-นา.
			
แปลง าธาตุ เป็ น ชา, ชํ และ นา โดยก�ำหนด
ตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
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		 เช่น ชานาติ
			
ชฺา
			
นายติ
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= า+นา+ติ ย่อมรู้
= า+นา+เอยฺย พึงรู้
= า+ย+เต ย่อมถูกรู้

๔๗๑ : ๔๘๓. ทิ สสฺส ปสฺส-ทิ สสฺ -ทกฺขา วา.
			
แปลง ทิสธาตุ เป็ น ปสฺส, ทิสฺส และ ทกฺข บ้าง
		 เช่น ปสฺสติ
= ทิส+อ+ติ
ย่อมเห็น
			
ทิสฺสติ
= ทิส+ย+เต
ย่อมถูกเห็น
			
ทกฺขติ
= ทิส+อ+ติ
ย่อมเห็น
๔๗๒ : ๕๓๑. พฺยฺชนนฺ ตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ.
			
เพราะฉปัจจัย แปลงพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ เป็ น จฺ
		 เช่น ชิคจุ ฺฉติ = คุป+ฉ+ติ
ย่อมรังเกียจ
๔๗๓ : ๕๒๙. โก เข จ.
			
เพราะขปัจจัย แปลงพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ เป็ น กฺ
		 เช่น ติตกิ ฺขติ = ติช+ข+ติ
ย่อมอดกลัน้
๔๗๔ : ๕๓๕. หรสฺส คี เส.
			
เพราะสปัจจัย แปลงหรธาตุ เป็ นคี
		 เช่น ชิคสี ติ
= หร+ส+ติ
ย่ อ มปรารถนา
เพือ่ จะน�ำไป
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๔๗๕ : ๔๖๕. พฺร-ู ภูน’มาห-ภูวา ปโรกฺขายํ.
			
ในปโรกขาวิภตั ติ แปลง พฺรธู าตุ เป็ น อาห และ
แปลง ภูธาตุ เป็ น ภูว
		 เช่น อาห
= พฺร+ู อ		
กล่าวแล้ว
			
พภูว
= ภู+อ		
มีแล้ว, เป็ นแล้ว
๔๗๖ : ๔๔๒. คมิ สสฺ ’นฺ โต จฺโฉ วา สพฺพาสุ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทัง้ ปวง แปลง มฺ ทีส่ ดุ
ของ คมุธาตุเป็ น จฺฉ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น คจฺฉติ
= คมุ+อ+ติ
ย่อมไป
๔๗๗:๔๗๙. วจสฺส’ชฺชตนิ มหฺ ิ มกาโร โอ.
			
เพราะอัชชตนีวภิ ตั ติ แปลง อ ของวจธาตุเป็ น
โอ
		 เช่น อโวจิ
= อ+วจ+อี
ได้กล่าวแล้ว
			
อโวจ
= อ+วจ+อา
ได้กล่าวแล้ว
๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร ทีฆํ หิ -มิ -เมสุ.
			
เพราะหิ, มิ และมวิภตั ติ ทีฆะ อ เป็ น อา
		 เช่น คจฺฉาหิ = คมุ+อ+หิ
จงไป
			
คจฺฉามิ = คมุ+อ+มิ
ย่อมไป, จงไป
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คจฺฉาม

= คมุ+อ+ม
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ย่อมไป, จงไป

๔๗๙ : ๔๕๒. หิ โลปํ วา.
			
ลบหิวภิ ตั ติ อันเป็ นเบือ้ งหลังจากออักษร บ้าง
		 เช่น คจฺฉ
= คมุ+อ+หิ
จงไป
			
ภว		
= ภู+อ+หิ
จงมี, จงเป็ น
			
ติฏฺ
= า+อ+หิ
จงยืน
๔๘๐ : ๔๙๐. โหติ สสฺ เร’โหเห ภวิ สสฺ นฺ ติมหฺ ิ สฺสสฺส จ.
			
เพราะภวิสสันตีวภิ ตั ติ แปลง อู ของ หูธาตุ เป็ น
เอห, โอห และ เอ และลบ สฺส บ้าง
		 เช่น เหหิติ
= หู+สฺสติ
จักมี, จักเป็ น
			
โหหิติ
= หู+สฺสติ
จักมี, จักเป็ น
			
เหติ
= หู+สฺสติ
จักมี, จักเป็ น
๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห.
			
เพราะภวิสสันตีวภิ ตั ติ แปลงกรธาตุพร้อมกับ
ปัจจัย เป็ น กาห บ้าง และลบ สฺส
		 เช่น กาหติ
= กร+โอ+สฺสติ จักกระท�ำ
จบอาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓

---------
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๖.๔ อาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔
๔๘๒ : ๕๐๘. ทาทนฺ ตสฺสํ มิ -เมสุ.
			
เพราะมิ และมวิภตั ติ แปลง อา ทีส่ ดุ ของทาธาตุ
เป็ น อํ บ้าง
		 เช่น ทมฺม ิ
= ทา+อ+มิ
ย่อมให้
			
ทมฺม
= ทา+อ+ม
ย่อมให้
๔๘๓ : ๕๒๗. อสํโยคนฺ ตสฺส วุทธฺ ิ การิ เต.
			
เพราะการิตปัจจัย วุทธิธาตุทไ่ี ม่มสี งั โยคเป็ น
ทีส่ ดุ
		 เช่น กาเรติ
= กร+เณ+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การยติ = กร+ณย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาเปติ = กร+ณาเป+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาปยติ = กร+ณาปย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
๔๘๔ : ๕๔๒. ฆฏาทีนํ วา.
			
เพราะการิตปัจจัย วุทธิธาตุทเ่ี หมือนกับฆฏธาตุ
ทีไ่ ม่มสี งั โยค เป็ นทีส่ ดุ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ฆาเฏติ = ฆฏ+เณ+ติ ย่อมพยายาม
			
ฆเฏติ
= ฆฏ+เณ+ติ ย่อมพยายาม
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๔๘๕ : ๔๓๔. อฺเสุ จ.
			
เพราะปัจจัยเหล่าอืน่ จากการิตปัจจัย วุทธิตน้
ธาตุ แห่งธาตุทไ่ี ม่มสี งั โยคเป็ นทีส่ ดุ โดยก�ำหนดตามพระบาลี
		 เช่น ภวติ
= ภู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
			
โหติ
= หู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
๔๘๖ : ๕๔๓. คุห-ทุสานํ ทีฆ.ํ
			
เพราะการิตปัจจัย ทีฆะสระของ คุห และทุสธาตุ
		 เช่น คูหยติ
= คุห+ณย+ติ ย่อมให้ปกปิด
			
ทูสยติ
= ทุส+ณย+ติ
			
ย่อมให้ประทุษร้าย
๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีน’มุกาโร วสฺส เย.
			
เพราะยปัจจัยอันกล่าวภาวะและกรรม แปลง ว
ของธาตุม ี วจ, วส และ วห เป็ นต้น เป็ น อุ (หรือแปลง อ ของ
ว เป็ น อุ)
		 เช่น อุจฺจเต
= วจ+ย+เต
ย่อมถูกกล่าว
			
วุจฺจเต
= วจ+ย+เต
ย่อมถูกกล่าว
			
วุจฺจติ
= วจ+ย+เต
ย่อมถูกกล่าว
			
วุสฺสติ
= วส+ย+เต
ย่อมถูกอยูอ่ าศัย
			
วุยฺหติ
= วห+ย+เต
ย่อมถูกน�ำไป
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๔๘๘ : ๔๘๑. ห-วิ ปริ ยโย โล วา.
			
เพราะยปัจจัย กลับหน้ากลับหลัง หฺย เป็ น ยฺห
และแปลง ย เป็ น ล โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น วุลฺหติ, วุยฺหติ = วห+ย+เต ย่อมถูกน�ำไป
			
คยฺหติ
= คห+ย+เต
ย่อมถูกถือเอา
๔๘๙ : ๕๑๙. คหสฺส เฆ ปฺเป.
			
เพราะปฺปปัจจัย แปลง คหธาตุ เป็ น เฆ
		 เช่น เฆปฺปติ = คห+ปฺป+ติ ย่อมถือเอา
๔๙๐ : ๕๑๘. หโลโป ณฺ หามฺหิ.
			
เพราะณฺหาปัจจัย ลบ ห ของ คหธาตุ
		 เช่น คณฺหาติ = คห+ณฺหา+ติ ย่อมถือเอา
๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺต’มชฺชตนิ มหฺ ิ .
			
เพราะอัชชตนีวภิ ตั ติ แปลง กรธาตุ เป็ น กาส
บ้าง
		 เช่น อกาสิ
= อ+กร+อี
ได้กระท�ำแล้ว
๔๙๒ : ๔๙๙. อสสฺมา มิ -มานํ มฺหิ-มฺหา’นฺ ตโลโป จ.
			
หลังจากอสธาตุ แปลง มิ เป็ น มฺห ิ และแปลง ม
เป็ น มฺห บ้าง และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ
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		 เช่น อมฺห,ิ อสฺม ิ = อส+อ+มิ
			
อมฺห, อสฺม = อส+อ+ม

ย่อมมี, ย่อมเป็ น
ย่อมมี, ย่อมเป็ น

๔๙๓ : ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺต.ํ
			
หลังจากอสธาตุ แปลง ถวิภตั ติ เป็ น ตฺถ และลบ
พยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ
		 เช่น อตฺถ
= อส+อ+ถ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
๔๙๔ : ๔๙๕. ติ สสฺ ตฺถิตตฺ .ํ
			
หลังจากอสธาตุ แปลง ติวภิ ตั ติ เป็ น ตฺถิ และลบ
พยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ
		 เช่น อตฺถิ
= อส+อ+ติ
มีอยู่
๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสสฺ ตฺถตุ ตฺ .ํ
			
หลังจากอสธาตุ แปลง ตุ วิภตั ติ เป็ น ตฺถุ และ
ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ
		 เช่น อตฺถุ
= อส+อ+ตุ
จงมี, จงเป็ น
๔๙๖ : ๔๙๗. สิ มหฺ ิ จ.
			
เพราะสิวภิ ตั ติ ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของ อส ธาตุ
		 เช่น อสิ = อส+อ+สิ
(ตฺว)ํ ย่อมมี, ย่อมเป็ น
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๔๙๗ : ๔๗๗. ลภสฺมา อี-อึนํ ตฺถ-ตฺถ.ํ
			
หลังจากลภธาตุ แปลง อี เป็ น ตฺถ และแปลง อึ
เป็ น ตฺถํ และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ บ้าง
		 เช่น อลตฺถ
= อ+ลภ+อี
(เขา) ได้ได้แล้ว
			
อลตฺถํ
= อ+ลภ+อึ
(เรา) ได้ได้แล้ว
๔๙๘ : ๔๘๐. กุสสฺมา ที จฺฉิ.
			
หลังจากกุสธาตุ แปลง อีวภิ ตั ติ เป็ น จฺฉิ และลบ
พยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ บ้าง
		 เช่น อกฺโกจฺฉิ = อา+กุส+อี ด่าแล้ว
๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตุสสฺ ทชฺช.ํ
			
แปลง ทาธาตุทงั ้ ตัว เป็ น ทชฺช บ้าง
		 เช่น ทชฺชามิ = ทา+อ+มิ
ย่อมให้
๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส วชฺช.ํ
			
แปลง วทธาตุทงั ้ ตัว เป็ น วชฺช บ้าง
		 เช่น วชฺชามิ = วท+อ+มิ
ย่อมกล่าว
๕๐๑ : ๔๔๓. คมิ สสฺ ฆมฺม.ํ
			
แปลง คมุธาตุทงั ้ ตัว เป็ น ฆมฺม บ้าง
		 เช่น ฆมฺมตุ
= คมุ+อ+ตุ
จงไป
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๕๐๒ : ๔๙๓. ยมฺหิ ทา-ธา-มา-า-หา-ปา-มห-มถาทีน’มี.
			
เพราะยปัจจัยทีก่ ล่าวภาวะและกรรม แปลงสระ
ทีส่ ดุ ของธาตุ มี ทา, ธา, มา, า, หา, ปา, มห และ มถ เป็ นต้น
เป็ น อี
		 เช่น ทียเต
= ทา+ย+เต
ย่อมถูกให้
			
ธียติ
= ธา+ย+เต
ย่อมถูกทรงไว้
			
มียติ
= มา+ย+เต
ย่อมถูกวัด, ย่อม
ถูกตวง, ย่อมถูกชัง่
			
ียติ
= า+ย+เต
(อันเขา) ย่อมตังไว้
้
			
หียติ
= หา+ย+เต
ย่อมถูกละ,สละ
			
ปียติ
= ปา+ย+เต
ย่อมถูกดืม่
			
มหียติ
= มห+ย+เต ย่อมถูกบูชา
			
มถียติ
= มถ+ย+เต
ย่อมถูกย�่ำยี
๕๐๓ : ๔๘๕. ยชสฺสา’ทิ สสฺ ิ .
			
เพราะยปัจจัย แปลง ย อันเป็ นเบือ้ งแรกของ
ยชธาตุ เป็ น อิ
		 เช่น อิชฺชเต
= ยช+ย+เต
ย่อมถูกบูชา
๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต อุํ อึส.ุ
			
หลังจากธาตุทงั ้ ปวง แปลง อุวํ ภิ ตั ติ เป็น อึสุ บ้าง
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		 เช่น อุปสงฺกมึสุ = อุป+สํ+กมุ+อุํ เข้าไปหาแล้ว
๕๐๕ : ๔๘๒. ชร-มรานํ ชีร-ชียยฺ -มียยฺ า วา.
			
แปลง ชรธาตุ เป็ น ชีร, ชียฺย และแปลง มรธาตุ
เป็ น มียฺย บ้าง
		 เช่น ชีรติ
= ชร+อ+ติ
ย่อมคร�่ำคร่า
			
ชียฺยติ
= ชร+อ+ติ
ย่อมคร�่ำคร่า
			
มียฺยติ
= มร+อ+ติ
ย่อมตาย
๕๐๖ : ๔๙๖. สพฺพตฺถา’สสฺสา’ทิ โลโป จ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทัง้ ปวง ลบอักษรตัวแรก
ของ อสธาตุ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น สิยา
= อส+อ+เอยฺย พึงมี, พึงเป็ น
			
สมาโน
= อส+อ+มาน มีอยู,่ เป็ นอยู่
๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก ภู.
			
เพราะอสัพพธาตุกวิภตั ติ แปลง อสธาตุ เป็ น ภู
บ้าง
		 เช่น ภวิสฺสติ = อส+(อิ)+สฺสติ จักมี, จักเป็ น
๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส าโต อิ ยา-า.
			
หลังจากาธาตุ แปลง เอยฺยวิภตั ติ เป็ น อิยา
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และ า บ้าง
		 เช่น ชานิยา, ชฺา
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= า+นา+เอยฺย พึงรู้

๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺต.ํ
			
หลังจากาธาตุ ลบ นาปัจจัย และแปลง นา
ปัจจัย เป็ น ย โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ชฺา
= า+นา+เอยฺย พึงรู้
			
นายติ
= า+นา+ติ ย่อมรู้
๕๑๐ : ๔๘๗. โลปฺ’เจตฺต’มกาโร.
			
หลังจากธาตุในภูวาทิคณะ ลบ อปัจจัย หรือ
แปลง อปัจจัย เป็ น เอ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น โหติ
= หู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
			
วเทมิ
= วท+อ+มิ
ย่อมกล่าว
๕๑๑ : ๕๒๑. อุตตฺ ’โมกาโร.
			
แปลง โอปัจจัย เป็ น อุ บ้าง
		 เช่น กุรเุ ต
= กร+โอ+เต ย่อมกระท�ำ
๕๑๒ : ๕๒๒. กรสฺสา’กาโร จ.
			
แปลง อ ของกรธาตุ เป็ น อุ บ้าง
		 เช่น กุรเุ ต
= กร+โอ+เต ย่อมกระท�ำ
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๕๑๓ : ๔๓๕. โอ อว สเร.
			
เพราะสระ แปลง โออันเป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น
อว
		 เช่น ภวติ
= ภู+อ+ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็ น
			
จวติ
= จุ+อ+ติ
ย่อมเคลือ่ น
			
ชวติ
= ชุ+อ+ติ
ย่อมไปเร็ว
๕๑๔ : ๔๙๑. เอ อย.
			
เพราะสระ แปลง เออันเป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น
อย
		 เช่น สยติ
= สิ+อ+ติ
ย่อมนอน
			
นยติ
= นี+อ+ติ
ย่อมน�ำไป
๕๑๕ : ๕๔๑. เต อาวายา การิ เต.
			
เพราะการิตปัจจัย แปลง โอ ซึง่ เป็ นทีสุ่ ดของ
ธาตุ เป็ น อาว และแปลง เอ ซึง่ เป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น อาย
		 เช่น ภาเวติ
= ภู+เณ+ติ
ย่อมให้เจริญ
			
นาเยติ
= นี+เณ+ติ
ย่อมให้น�ำไป
๕๑๖ : ๔๖๖. อิ การาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ.
			
เพราะอสัพพธาตุกวิภตั ติทงั ้ ปวง ลง อิอาคม บ้าง

๖. อาขยาตกัณฑ์

		 เช่น พภูวติ ฺถ
			
อคจฺฉติ ฺถ
			
คมิสฺสติ
			
อปจิสฺส
(กาลาติปัตติ)
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= ภู+(อิ)+ตฺถ เป็ นแล้ว (ปโรกขา)
= อ+คมุ+(อิ)+อา ได้ไปแล้ว(อัชชตนี)
= คมุ+(อิ)+สฺสติ จักไป (ภวิสสันตี)
= อ+ปจ+(อิ)+สฺสา
จักได้หงุ แล้ว

๕๑๗ : ๔๘๘. กฺวจิ ธาตุ-วิ ภตฺติป-ฺ ปจฺจยานํ ทีฆ-วิ ปรีตา’			
เทส-โลปา’คมา จ.
			
การท�ำทีฆะ การท�ำรัสสะ(วิปริต) การแปลง การ
ลบ และการลงอาคม แห่งธาตุ วิภตั ติ และปัจจัย ย่อมมีได้ใน
บางอุทาหรณ์
		 เช่น สูยฺยติ (ทีฆะ) = สุ+ย+เต ย่อมถูกได้ยนิ
			
อทาสิ (รัสสะ) = อ+ทา+อี ได้ให้แล้ว
			
อกริ (อาเทสะ) = อ+กร+โอ (ท่าน) ได้กระท�ำ
แล้ว
			
วเทนฺ ติ (โลปะ) = วท+อ+อนฺ ติ ย่อมกล่าว
			
อคมุตฺถ (อาคมะ) = อ+คมุ+ตฺถ ได้ไปแล้ว
๕๑๘ : ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต.ํ
			
แปลงวิภตั ติฝ่ายอัตตโนบท เป็ นปรัสสบท บ้าง
		 เช่น วุจฺจติ
= วจ+ย+เต
ย่อมถูกกล่าว
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๕๑๙:๔๕๗. อการาคโม หิ ยยฺ ตฺตนี -อชฺชตนี -กาลาติ ปตฺตีส.ุ
			
เพราะหิยยัตตนี อัชชตนี และกาลาติปัตติวภิ ตั ติ
ลง ออาคมหน้าธาตุ บ้าง
		 เช่น อคมา
= อ+คมุ+อา ได้ไปแล้ว
			
อกาสิ
= อ+กร+อี
ได้กระท�ำแล้ว
			
อปจิสฺสา = อ+ปจ+สฺสา จักได้หงุ แล้ว
๕๒๐ : ๕๐๒. พฺรโู ต อี ติ มหฺ ิ .
			
เพราะติวภิ ตั ติ ลง อีอาคม หลังจากพฺรธู าตุ
		 เช่น พฺรวีติ
= พฺร+ู อ+(อี)+ติ ย่อมกล่าว
๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสสฺ ’นฺ โต โลโป’เนกสฺสรสฺส.
			
ลบสระทีส่ ดุ ของธาตุทม่ี สี ระหลายตัว บ้าง
		 เช่น คจฺฉติ
= คมฺ อุ +อ+ติ ย่อมไป
๕๒๒ : ๔๗๖. อิ ส-ุ ยมูน’มนฺ โต จฺโฉ วา.
			
แปลงพยัญชนะทีส่ ดุ ของ อิสุ และ ยมุธาตุ เป็ น
จฺฉ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น อิจฺฉติ
= อิส+ุ อ+ติ
ย่อมปรารถนา
			
นิยจฺฉติ = นิ+ยมุ+อ+ติ ย่อมก�ำหนด

๗. กิพพิธานกัณฑ์
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๕๒๓ : ๕๒๖. การิ ตานํ โณ โลปํ .
			
ลบ ณฺอนุพนั ธ์ของการิตปัจจัยทัง้ หลาย
		 เช่น กาเรติ
= กร+เณ+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การยติ = กร+ณย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาเปติ = กร+ณาเป+ติ ย่อมให้กระท�ำ
			
การาปยติ = กร+ณาปย+ติ ย่อมให้กระท�ำ
จบอาขยาตกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔
จบอาขยาตสูตร

---------

๗. กิพพิธานกัณฑ์

๗.๑ กิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑
๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิ มหฺ ิ โณ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากธาตุอนั มีกรรมอยูข่ า้ งหน้า
		 เช่น กมฺมํ กโรตีติ กมฺมกาโร. (กมฺม+กร+ณ)
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ การงาน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กมฺมการ.(ผูท้ �ำงาน)
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๕๒๕ : ๕๖๕. สฺาย’มนุ.
			
เมือ่ ชือ่ พึงถูกกล่าว ลง อปัจจัยหลังจากธาตุอนั มี
กรรมอยูข่ า้ งหน้า และลง นุ อาคมท้ายอุปบท
		 เช่น อรึ ทเมตีติ อรินฺทโม, ราชา. (อริ+[นุ]+ทม+อ)
			
ย่อมข่ม ซึง่ ข้าศึก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอรินฺทม.
(ผูข้ ม่ ข้าศึก)
๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร ททา จ อึ.
			
ลง อ ปัจจัย หลังจาก ททธาตุ อันมีปรุ ศัพท์อยู่
ข้างหน้า และแปลง อ ของปุรศัพท์ เป็ น อึ
		 เช่น ปุเร ทานํ อทาสีติ ปุรนิ ฺ ทโท, เทวราชา. (ปุร+ทท
+อ)
			
ได้ให้แล้ว ซึง่ ทาน ในกาลก่อน เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปุรนิ ฺ ทท. (ผูเ้ คยให้ทานในกาลก่อน, พระอินทร์)
๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต ณฺ ว-ุ ตฺวา’วี วา.
			
เมือ่ มีกรรมอยูข่ า้ งหน้า หรือไม่มอี ยูก่ ต็ าม ลง อ,
ณฺว,ุ ตุ และอาวีปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น หิตํ กโรตีติ หิตกโร. (หิต+กร+อ)
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ ประโยชน์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
หิตกร. (ผูก้ ระท�ำ ซึง่ ประโยชน์)
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กระท�ำ)
			
			
(ผูเ้ ห็นภัย)
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ททาตีติ ทายโก. (ทา+ณฺว)ุ
ย่อมให้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าทายก. (ผูใ้ ห้)
กโรตีติ กตฺตา. (กร+ตุ)
ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากตฺตุ. (ผู้
ภยํ ปสฺสตีติ ภยทสฺสาวี. (ภย+ทิส+อาวี)
ย่อมเห็น ซึง่ ภัย เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภยทสฺสาวี.

๕๒๘ : ๕๗๗. วิ ส-รุช-ปทาทิ โต ณ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากธาตุม ี วิส, รุช และ ปท
เป็ นต้น
		 เช่น ปวิสตีติ ปเวโส. (ป+วิส+ณ)
			
ย่อมเข้าไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปเวส. (ผู้
เข้าไป)
			
รุชตีติ โรโค. (รุช+ณ)
			
ย่อมเสียดแทง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าโรค. (ผู้
เสียดแทง, โรค)
			
อุปปฺ ชฺชตีติ อุปปฺ าโท. (อุ+ปท+ณ)
			
ย่อมเกิดขึน้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอุปปฺ าท. (ผู้
เกิดขึน้ )
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๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว จ.
			
ลง ณปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง ในอรรถภาวะ
		 เช่น จชนํ จาโค. (จช+ณ)
			
การสละ ชือ่ ว่าจาค. (การสละ, การบริจาค)
๕๓๐ : ๕๘๔. กฺวิ จ.
			
ลง กฺวปิ ัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น ภุเชน คจฺฉตีติ ภุชโค. (ภุช+คมุ+กฺว)ิ
			
ย่อมไป ด้วยขนด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภุชค. (ผู้
ไปด้วยขนด, งู)
๕๓๑ : ๕๘๙. ธราทีหิ รมฺโม.
			
ลง รมฺมปัจจัย หลังจากธาตุม ี ธร เป็ นต้น
		 เช่น ธรติ เตนาติ ธมฺโม. (ธร+รมฺม)
			
ย่อมทรงไว้ ด้วยสภาพนัน้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ธมฺม. (สภาพเป็ นเครือ่ งทรงไว้, ธรรม)
			
กรียตีติ กมฺม.ํ (กร+รมฺม)
			
ย่อมถูกกระท�ำ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากมฺม. (สิง่ ที่
ถูกกระท�ำ, กรรม)

๗. กิพพิธานกัณฑ์
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๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสีลาทีสุ ณี -ตฺวา’วี จ.
			
ลง ณี, ตุ และ อาวีปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
ในอรรถทัง้ หลายมี ตัสสีละ เป็ นต้น
		 เช่น พฺรหฺมํ จริตุํ สีลมสฺสาติ พฺรหฺมจารี. (พฺรหฺม+จร
+ณี)
			
อันประพฤติ ซึง่ ข้อวัตรอันประเสริฐ เป็ นปกติ
ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าพฺรหฺมจารี. (ผูม้ กี าร
ประพฤติขอ้ วัตรทีป่ ระเสริฐเป็ นปกติ)
			
ปสยฺห ปวตฺตุํ สีลมสฺสาติ ปสยฺหปวตฺตา. (ปสยฺห
+ป+วจ+ตุ)
			
อันข่มแล้วกล่าว เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปสยฺหปวตฺตุ. (ผูม้ อี นั ข่มแล้วกล่าวเป็ น
ปกติ)
			
ภยํ ปสฺสติ ุํ สีลมสฺสาติ ภยทสฺสาวี. (ภย+ทิส+
อาวี)
			
อันเห็น ซึง่ ภัย เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภยทสฺสาวี. (ผูม้ อี นั เห็นภัยเป็ นปกติ)
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๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กุธ-จล-มณฺ ฑตฺถ-รุจาทีหิ ยุ.
			
ลง ยุปัจจัย หลังจากธาตุอนั มีอรรถว่า การท�ำ
เสียง, ความโกรธ, ความหวันไหว,
่
การประดับ และ รุจธาตุ
เป็ นต้น ในอรรถทัง้ หลายมี ตัสสีละ เป็ นต้น
		 เช่น โฆสนสีโล โฆสโน. (ฆุส+ยุ)
			
ผูม้ กี ารป่าวประกาศเป็ นปกติ ชือ่ ว่าโฆสน.
			
โกธนสีโล โกธโน. (กุธ+ยุ)
			
ผูม้ คี วามโกรธเป็ นปกติ ชือ่ ว่าโกธน.
			
จลนสีโล จลโน. (จล+ยุ)
			
ผูม้ คี วามหวันไหวเป็
่
นปกติ ชือ่ ว่าจลน.
			
มณฺฑนสีโล มณฺฑโน. (มฑิ+ยุ)
			
ผูม้ กี ารประดับเป็ นปกติ ชือ่ ว่ามณฺฑน.
			
โรจนสีโล โรจโน. (รุจ+ยุ)
			
ผูม้ คี วามรุง่ เรืองเป็ นปกติ ชือ่ ว่าโรจน.
๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิ คมิ มหฺ า รู.
			
ลง รูปัจจัย หลังจาก คมุธาตุอนั มี ปาร เป็ นต้น
เป็ นอุปบท (บทใกล้ธาตุ) ในอรรถมี ตัสสีละ เป็ นต้น
		 เช่น ภวปารํ คนฺ ตุํ สีลมสฺสาติ ภวปารคู. (ภวปาร+คมุ
+รู)
			
การไป สูฝ่ ั่งแห่งภพ เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มี
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อยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภวปารคู. (ผูม้ กี ารไปสูฝ่ ั่งแห่งภพเป็ น
ปกติ)
๕๓๕ : ๕๙๓. ภิ กฺขาทิ โต จ.
			
ลง รูปัจจัย หลังจากธาตุม ี ภิกฺข เป็ นต้น ใน
อรรถทัง้ หลายมี ตัสสีละ เป็ นต้น
		 เช่น ภิกฺขนสีโล ยาจนสีโล ภิกฺข.ุ (ภิกฺข+รู)
			
ผูม้ กี ารขอเป็ นปกติ ชือ่ ว่าภิกฺข.ุ
๕๓๖ : ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ ณุโก.
			
ลง ณุกปัจจัย ในทีส่ ดุ แห่งธาตุม ี หน เป็ นต้น ใน
อรรถทัง้ หลายมี ตัสสีละ เป็ นต้น
		 เช่น อาหนนสีโล อาฆาตุโก. (อา+หน+ณุก)
			
ผูม้ กี ารเบียดเบียนเป็ นปกติ ชือ่ ว่าอาฆาตุก. (ผู้
เบียดเบียด เป็ นปกติ)
๕๓๗ : ๕๖๖. นุ นิ คคฺ หีตํ ปทนฺ เต.
			
แปลง นฺ ของ นุ อาคมทีล่ งท้ายบท เป็ นนิคหิต
		 เช่น อรึ ทเมตีติ อรินฺทโม, ราชา. (อริ+ทมุ+อ)
			
ย่อมข่ม ซึง่ ข้าศึก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอรินฺทม.
(ผูข้ ม่ ข้าศึก)
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๕๓๘ : ๕๙๕. สํหนา’ฺาย วา โร โฆ.
			
ลง รปัจจัย หลังจาก หนธาตุ อันมี สํ อุปสัคเป็ น
บทหน้า และจากธาตุอน่ื และแปลง หนธาตุ เป็ น ฆ
		 เช่น สํหนติ สมคฺคํ กมฺมํ สมุปคจฺฉตีติ สํโฆ. (สํ+หน+ร)
			
ย่อมเข้าถึง ซึง่ กรรม อันพร้อมเพรียงกัน เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสํฆ. (พระสงฆ์)
๕๓๙ : ๕๕๘. รมฺหิ ร’นฺ โต ราทิ โน
			
เพราะปัจจัยทีม่ ี รฺ อนุพนั ธ์ ลบพยัญชนะทีส่ ดุ
ธาตุ อันมี รฺ อนุพนั ธ์เป็ นขอบเขต
		 เช่น ปารํ คนฺ ตุํ สีลมสฺสาติ ปารคู. (ปาร+คมุ+รู)
			
อันถึง ซึง่ ฝั่ง เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปารคู. (ผูม้ อี นั ถึงซึง่ ฝั่งเป็ นปกติ)
๕๔๐ : ๕๔๕. ภาว-กมฺเมสุ ตพฺพา’นี ยา.
			
ลง ตพฺพ และ อนียปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
ในอรรถภาวะและกรรม
		 เช่น ภวิตพฺพํ = ภู+(อิ)+ตพฺพ พึงมี, พึงเป็ น (ภาวะ)
			
ภวนียํ = ภู+อนีย
พึงมี, พึงเป็ น (ภาวะ)
			
กตฺตพฺพํ = กร+ตพฺพ พึงถูกกระท�ำ (กรรม)
			
กรณียํ = กร+อนีย พึงถูกกระท�ำ (กรรม)
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๕๔๑ : ๕๕๒. ณฺ โย จ.
			
ลง ณฺยปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง ในอรรถ
ภาวะและกรรม
		 เช่น เนยฺยํ
= นี+ณฺย
พึงถูกน�ำไป
๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา ริ จจฺ .
			
ลง ริจฺจปัจจัย หลังจาก กรธาตุ ในอรรถภาวะ
และกรรม
		 เช่น กิจฺจํ
= กร+ริจฺจ
สิง่ ทีค่ วรกระท�ำ
๕๔๓ : ๕๕๕. ภูโต’พฺพ.
			
แปลง ณฺยปัจจัย กับ อู ของ ภูธาตุ เป็ น อพฺพ
เช่น ภวิตพฺโพ ภพฺโพ. (ภู+ณฺย)
			
พึงเป็ น ชือ่ ว่าภพฺพ. (ควรมี, ควรเป็ น, สมควร)
๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คมุ-ยุช-ครหา’การาทีหิ ชฺช-มฺม-คฺค			
ยฺเห’ยฺยา คาโร วา.
			
หลังจากธาตุม ี วท, มท, คมุ, ยุช, ครห และธาตุ
อันมีอาอักษรเป็ นทีส่ ดุ แปลง ณฺยปัจจัยกับทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น
ชฺช, มฺม, คฺค, ยฺห และ เอยฺย ตามล�ำดับ และแปลง คร ของ
ครหธาตุ เป็ น คาร โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
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		 เช่น วตฺตพฺพํ วชฺช.ํ (วท+ณฺย) [แปลง ทฺย เป็ น ชฺช]
			
พึงถูกกล่าว ชือ่ ว่าวชฺช. (พึงถูกกล่าว, โทษ)
			
มทนียํ มชฺช.ํ (มท+ณฺย) [แปลง ทฺย เป็ น ชฺช]
			
อันบุคคล พึงเมา ชือ่ ว่ามชฺช. (อันบุคคลพึงเมา)
			
คมนียํ คมฺม.ํ (คมุ+ณฺย) [แปลง มฺย เป็ น มฺม]
			
อันบุคคล พึงไป/พึงถึง ชือ่ ว่าคมฺม. (อันบุคคล
พึงไป/พึงถึง)
			
โยชนียํ โยคฺค.ํ (ยุช+ณฺย) [แปลง ชฺย เป็ น คฺค]
			
อันบุคคล พึงประกอบ ชือ่ ว่าโยคฺค. (ควรถูก
ประกอบ)
			
ครหิตพฺพํ คารยฺห.ํ (ครห+ณฺย) [แปลง หฺย เป็ น
ยฺห]
			
อันบุคคล พึงติเตียน ชือ่ ว่าคารยฺห. (พึงถูก
ติเตียน)
			
ทาตพฺพํ เทยฺย.ํ (ทา+ณฺย) [แปลง อา กับ ย เป็ น
เอยฺย]
			
อันบุคคล พึงให้ ชือ่ ว่าเทยฺย. (อันบุคคลพึงให้)
			
าตพฺพํ เยฺย.ํ (า+ณฺย) [แปลง อา กับ ย
เป็ น เอยฺย]
			
อันบุคคล พึงทราบ ชือ่ ว่าเยฺย. (พึงถูกทราบ)
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๕๔๕ : ๕๔๘. เต กิ จจฺ า.
			
ตัง้ ปัจจัย ๕ ตัว มี ตพฺพ เป็ นต้น ริจฺจ เป็ นทีส่ ดุ
มีชอ่ื ว่ากิจฺจ
			
กิจจปัจจัยมี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย
และ ริจฺจ
๕๔๖ : ๕๖๒. อฺเ กิ ต.ฺ
			
ปัจจัยเหล่าอืน่ จากกิจจปัจจัย ชือ่ ว่ากิตฺ
๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺ ทาทีหิ ยุ.
			
ลง ยุปัจจัย หลังจากธาตุม ี นนฺ ท เป็ นต้น ใน
อรรถภาวะและกรรม
		 เช่น นนฺ ทยี เต นนฺ ทนํ. (นนฺ ท+ยุ)
			
อันเขาย่อมเพลิดเพลิน ชือ่ ว่านนฺ ทน. (ความ
เพลิดเพลิน)
๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺต-ุ กรณ-ปเทเสสุ จ.
			
ลง ยุปัจจัย หลังจากธาตุ ในอรรถกัตตุ, กรณะ
และอธิกรณะ
		 เช่น รชํ หรตีติ รโชหรณํ, โตยํ. (รช+หร+ยุ) (กัตตุสาธนะ)
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ย่อมน�ำไป ซึง่ ฝุ่น เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ารโชหรณ,
ได้แก่น้�ำ.
			
กโรติ เตนาติ กรณํ. (กร+ยุ) (กรณสาธนะ)
			
ย่อมกระท�ำ ด้วยสิง่ นัน้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กรณ. (เป็ นเครือ่ งกระท�ำ)
			
ติฏฺนฺ ติ ตสฺมนิ ฺ ติ านํ. (า+ยุ) (อธิกรณสาธนะ)
			
ย่อมยืนอยู่ ในทีน่ นั ้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าาน.
(ทีเ่ ป็ นทีย่ นื )
๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทิ โต ณ.
			
หลังจากธาตุทล่ี งท้ายด้วย ร และ ห เป็ นต้น
แปลง น ของ อน และ อนีย เป็ นต้นเป็ น ณ
		 เช่น ปูเรติ เตนาติ ปูรณํ. (ปูร+ยุ)
			
ย่อมเต็ม ด้วยจ�ำนวนนัน้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ปูรณ. (เป็ นเครือ่ งเต็ม, เป็ นเหตุเต็ม)
			
คหณียํ เตนาติ คหณํ. (คห+ยุ)
			
อันบุคคลพึงถือเอา ด้วยสิง่ นัน้ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าคหณ. (เป็ นเครือ่ งอันเขาถือเอา)
จบกิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๑

---------
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๗.๒ กิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒
๕๕๐ : ๕๔๖. ณาทโย เตกาลิ กา.
			
ปัจจัยมี ณ เป็ นต้น มี ยุปัจจัยเป็ นทีส่ ดุ พึงทราบ
ว่าประกอบในสามกาล
		 เช่น กุมฺภํ กโรตีติ กุมฺภกาโร. (กุมฺภ+กร+ณ) ปัจจุบนั
กาล
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ หม้อ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากุมฺภการ. (ช่างหม้อ)
			
กุมฺภํ อกาสีติ กุมฺภกาโร. (กุมฺภ+กร+ณ)
อดีตกาล
			
ได้กระท�ำแล้ว ซึง่ หม้อ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กุมฺภการ. (ช่างหม้อ)
			
กุมฺภํ กริสฺสตีติ กุมฺภกาโร. (กุมฺภ+กร+ณ)
อนาคตกาล
			
จักกระท�ำ ซึง่ หม้อ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากุมฺภการ. (ช่างหม้อ)
			
อโชติ โชตติ โชติสฺสติ สีเลนาติ วา โชตโน. (ชุต
+ยุ)
			
ได้รงุ่ เรืองเแล้ว ย่อมรุง่ เรือง หรือจักรุง่ เรือง โดย
ปกติ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าโชตน. (ผูร้ งุ่ เรืองโดยปกติ)
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๕๕๑ : ๕๙๘. สฺายํ ทา-ธาโต อิ .
			
เมือ่ ชือ่ ถูกรูอ้ ยู่ ลง อิปัจจัย หลังจาก ทา และธา
ธาตุ
		 เช่น ปมํ อาทียตีติ อาทิ. (อา+ทา+อิ)
			
ย่อมถูกถือเอา ในเบือ้ งแรก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ว่าอาทิ. (เป็ นต้น)
			
อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ. (อุทก+ธา+อิ)
			
ย่อมทรงไว้ ซึง่ น�้ำ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอุทธิ.
(ทะเล)
๕๕๒ : ๖๐๙. ติ กิ จจฺ า’สิ ฏฺเ.
			
เมือ่ ชือ่ พึงถูกกล่าว เมือ่ ความปรารถนา ถูกรูอ้ ยู่
ลง ติ และกิตฺปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น ธนํ อสฺส ภวตูติ ธนภูต.ิ (ธน+ภู+ติ)
			
ทรัพย์ ขอจงมี แก่บุคคลนัน้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ว่าธนภูต.ิ (ผูข้ อให้มที รัพย์)
๕๕๓ : ๕๙๙. อิ ตถฺ ิ ย’ม-ติ -ยโว วา.
			
เมือ่ อิตถีลงิ ค์พงึ ถูกกล่าว ลง อ, ติ และ ยุปัจจัย
หลังจากธาตุทงั ้ ปวง บ้าง
		 เช่น ชีรตีติ ชรา. (ชร+อ+อา)
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ย่อมคร�่ำคร่า เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าชรา. (ชรา)
มฺตีติ มติ. (มน+ติ)
ย่อมถูกรู้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามติ. (ปัญญา)
เจตยตีติ เจตนา. (จิต+ยุ+อา)
ย่อมจงใจ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าเจตนา. (เจตนา,

๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต ริ ริย.
			
เมือ่ อิตถีลงิ ค์ หรือลิงค์อน่ื พึงถูกกล่าว ลง ริรยิ
ปัจจัย หลังจาก กรธาตุ บ้าง
		 เช่น กตฺตพฺพา กิรยิ า. (กร+ริรยิ +อา)
			
พึงถูกกระท�ำ ชือ่ ว่ากิรยิ า.
			
กรณียํ กิรยิ .ํ (กร+ริรยิ )
			
พึงถูกกระท�ำ ชือ่ ว่ากิรยิ .
๕๕๕ : ๖๑๒. อตีเต ต-ตวนฺ ต-ุ ตาวี.
			
ลง ต, ตวนฺ ตุ และ ตาวีปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้
ปวง ในอดีตกาล
		 เช่น ภุตฺโต
= ภุช+ต		
บริโภคแล้ว
			
ภุตฺตวา = ภุช+ตวนฺ ตุ บริโภคแล้ว
			
ภุตฺตาวี = ภุช+ตาวี
บริโภคแล้ว
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๕๕๖ : ๖๒๒. ภาว-กมฺเมสุ ต.
			
ลง ตปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวงในอดีตกาล ใน
อรรถภาวะและกรรม
		 เช่น หสนํ หสิต.ํ (หส+ต) ภาวสาธนะ
			
การหัวเราะ ชือ่ ว่าหสิต. (การหัวเราะ)
			
อภาสียติ ฺถาติ ภาสิต.ํ (ภาส+ต) กัมมสาธนะ
			
ได้ถกู กล่าวแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภาสิต.
(ถูกกล่าวแล้ว)
๕๕๗ : ๖๐๖. พุธ-คมาทิ ตเฺ ถ กตฺตริ .
			
เมือ่ อรรถของธาตุนนั ้ ถูกรูอ้ ยู่ ลง ตปัจจัย หลัง
จากธาตุม ี พุธ และ คมุ เป็ นต้น ในอรรถกัตตา ในกาลทัง้ ปวง
		 เช่น สพฺเพ สงฺขตาสงฺขตสมฺมตุ เิ ภเท ธมฺเม พุชฺฌติ
อพุชฺฌ ิ พุชฺฌสิ ฺสตีติ วา พุทฺโธ. (พุธ+ต)
			
ย่อมตรัสรู้ ได้ตรัสรูแ้ ล้ว หรือจักตรัสรู้ ซึง่ ธรรม
ท. อันต่างโดย สังขตะ อสังขตะ และสมมุติ ทัง้ ปวง เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่าพุทฺธ. (ผูต้ รัสรู,้ พระพุทธเจ้า)
๕๕๘ : ๖๐๒. ชิ โต อิ น สพฺพตฺถ.
			
ลง อินปัจจัย หลังจากชิธาตุ ในอรรถกัตตา ใน
กาลทัง้ ปวง
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		 เช่น ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ชินาติ อชินิ ชินิสฺสตีติ วา
ชิโน. (ชิ+อิน)
			
ย่อมชนะ ได้ชนะแล้ว หรือจักชนะ ซึง่ ธรรม ท.
อันเป็ นบาป อันเป็ นอกุศล เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าชิน. (ผูช้ นะ
อกุศลธรรม, พระชินเจ้า)
๕๕๙ : ๖๐๓. สุปโต จ.
			
ลง อินปัจจัย หลังจาก สุปธาตุ ในอรรถกัตตุและ
ภาวะ
		 เช่น สุปตีติ สุปิโน. (สุป+อิน) กัตตุสาธนะ
			
ย่อมนอน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสุปิน. (ผูน้ อน)
			
สุปียเต สุปินํ. (สุป+อิน) ภาวสาธนะ
			
การนอน/การฝัน ชือ่ ว่าสุปิน. (การนอน, การฝัน)
๕๖๐ : ๖๐๔. อีส-ํ ทุ-สูหิ ข.
			
หลังจากธาตุทงั ้ ปวง อันมี อีสนํ ิบาต, ทุ และสุ
อุปสัคเป็ นบทหน้า ลง ขปัจจัย ในอรรถภาวะและกรรม
		 เช่น ทุกฺเขน กรียตีติ ทุกฺกรํ. (ทุ+กร+ข)
			
ย่อมถูกกระท�ำ โดยยาก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ทุกฺกร. (อันบุคคลกระท�ำได้ยาก)
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สุเขน กรียตีติ สุกรํ. (สุ+กร+ข)
			
ย่อมถูกกระท�ำ โดยง่าย เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สุกร. (อันบุคคลกระท�ำได้โดยง่าย)
๕๖๑ : ๖๓๖. อิ จฉฺ ตฺเถสุ สมาน-กตฺตเุ กสุ ตเว-ตุํ วา.
			
เมือ่ มีธาตุอนั มีอรรถปรารถนา มีกตั ตาเดียวกัน
ลง ตเว และ ตุปํ ัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น โส ปฺุานิ กาตเว อิจฺฉติ. (กร+ตเว)
			
เขา ย่อมปรารถนา เพือ่ อันท�ำ ซึง่ บุญ ท.
			
สทฺธมฺมํ โสตุมจิ ฺฉติ. (สุ+ตุ)ํ
			
เขา ย่อมปรารนา เพือ่ อันฟัง ซึง่ พระสัทธรรม
๕๖๒ : ๖๓๘. อรห-สกฺกาทีสุ จ.
			
เมือ่ อรรถทัง้ หลายมี อรหะและสักกะเป็ นต้น ถูก
ประกอบอยู่ ลง ตุปํ ัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น โก ตํ นินฺทติ ุมรหติ. (นินฺท+ตุ)ํ
			
ใคร ย่อมควร เพือ่ อันติเตียน ซึง่ บุคคลนัน้
			
สกฺกา เชตุํ ธเนน วา. (ชิ+ตุ)ํ
			
หรือว่า อาจ เพือ่ อันชนะ ด้วยทรัพย์
			
อนุจฺฉวิโก ภวํ ทานํ ปฏิคฺคเหตุ.ํ (ปฏิ+คห+ตุ)ํ
			
ท่าน เป็ นผูค้ วร เพือ่ อันรับ ซึง่ ทาน
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๕๖๓ : ๖๓๙. ปตฺตวจเน อล’มตฺเถสุ จ.
			
บรรดาอรรถของอลํศพั ท์ เมือ่ อรรถว่าสมควร
ถูกประกอบอยู่ ลง ตุปํ ัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
		 เช่น อลเมว ปฺุานิ กาตุ.ํ (กร+ตุ)ํ
			
ควรนันเที
่ ยว เพือ่ อันท�ำ ซึง่ บุญทัง้ หลาย
๕๖๔ : ๖๔๐. ปุพพฺ กาเล’กกตฺตกุ านํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.
			
บรรดากิร ิย าหน้ า และกิร ิย าหลัง ที่ม ีก ัต ตาตัว
เดียวกัน ลง ตุน, ตฺวาน และตฺวาปัจจัย ในกิรยิ าหน้า (ปุพฺพกาลกิรยิ า) โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น กาตุน กมฺมํ คจฺฉติ. (กร+ตุน)
			
เขา กระท�ำแล้ว ซึง่ การงาน จะไป
			
สตฺตา สุตฺวาน ธมฺมํ โมทนฺ ต.ิ (สุ+ตฺวาน)
			
สัตว์ทงั ้ หลาย ฟังแล้ว ซึง่ ธรรม ย่อมบันเทิง
			
สุตฺวา ชานิสฺสาม. (สุ+ตฺวา)
			
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ฟังแล้ว จักทราบ
๕๖๕ : ๖๔๖. วตฺตมาเน มาน’นฺ ตา.
			
ลง มาน และ อนฺ ตปัจจัย หลังจากธาตุทงั ้ ปวง
ในปัจจุบนั กาล
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สรมาโน โรทติ. (สร+อ+มาน)
บุคคล ระลึกถึงอยู่ ย่อมร้องไห้
คจฺฉนฺ โต คณฺหาติ. (คมุ+อ+อนฺ ต)
บุคคล ไปอยู่ ย่อมถือเอา

๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทีหิ รตฺถ.ุ
			
ลง รตฺถุปัจจัย หลังจากธาตุม ี สาส เป็ นต้น
		 เช่น สาสตีติ สตฺถา. (สาส+รตฺถุ)
			
ย่อมสังสอน
่
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสตฺถุ. (ผูส้ งั ่
สอน, ศาสดา, ครู)
๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิ โต ริ ต.ุ
			
ลง ริตุปัจจัย หลังจากธาตุม ี ปา เป็ นต้น
		 เช่น ปาติ ปุตฺตนฺ ติ ปิตา. (ปา+ริตุ)
			
ย่อมรักษา ซึง่ บุตร เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปิตุ. (ผู้
รักษา, บิดา)
๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทีหิ ราตุ.
			
ลง ราตุปัจจัย หลังจากธาตุม ี มาน เป็ นต้น
		 เช่น ธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ มาตา. (มาน+ราตุ)
			
ย่อมยกย่อง ซึง่ บุตร โดยธรรม เพราะเหตุนนั ้
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ชือ่ ว่ามาตุ. (มารดา)
๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา ตุโก.
			
ลง ตุกปัจจัย หลังจาก คมุธาตุ อันมี อาอุปสัค
เป็ นบทหน้า
		 เช่น อาคจฺฉตีติ อาคนฺ ตุโก, ภิกฺข.ุ (อา+คมุ+ตุก)
			
ย่อมมา เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอาคนฺ ตุก. (แขก, ผู้
มาเยียน)
๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ อิ ก.
			
ลง อิกปัจจัย หลังจาก คมุธาตุ ในอรรถสมควร
		 เช่น คมิสฺสติ คนฺ ตุํ ภพฺโพติ คมิโก, ภิกฺข.ุ (คมุ+อิก)
			
สมควร เพือ่ อันจะไป จักไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
คมิก. (ผูจ้ ะเดินทาง)
จบกิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๒

---------
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๗.๓ กิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓
๕๗๑ : ๖๒๔. ปจฺจยา’ทนิ ฏฺา นิ ปาตนา สิ ชฌ
ฺ นฺ ติ.
			
ศัพท์ทงั ้ หลายทีย่ งั ไม่ส�ำเร็จตัวรูป เพราะปัจจัย
ย่อมส�ำเร็จ ด้วยมหาสูตรนี้เป็ นเครือ่ งให้ส�ำเร็จ
		 เช่น นจฺจนํ นจฺจ,ํ นฏฺฏ.ํ (นต+ต)
			
การฟ้อนร�ำ ชือ่ ว่านจฺจ, นฏฺฏ.
๕๗๒ : ๖๒๕. สาส-ทิ สโต ตสฺส ริ ฏฺโ จ.
			
หลังจาก สาส และ ทิสธาตุ แปลง ตปัจจัย เป็ น
ริฏฺ
		 เช่น อนุสาสียติ ฺถาติ อนุสฏิ ฺโ. (อนุ+สาส+ต)
			
ถูกพร�่ำสอนแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอนุสฏิ ฺ.
(ถูกพร�่ำสอนแล้ว)
			
อทิสฺสติ ฺถาติ ทิฏฺํ. (ทิส+ต)
			
ได้ถกู เห็นแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าทิฏฺ. (ถูก
เห็นแล้ว)
๕๗๓ : ๖๒๖. สาทิ สนฺ ต-ปุจฉฺ -ภนฺ ช-หนฺ สาทีหิ ฏฺโ.
			
หลังจากธาตุอนั มี ส อักษรเป็ นทีส่ ดุ , ปุจฺฉ, ภนฺ ช
และหนฺ สธาตุ เป็ นต้น แปลง ตปัจจัย กับด้วยพยัญชนะทีส่ ดุ
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ธาตุอนั เป็ นเบือ้ งหน้าของปัจจัยนัน้ เป็ น ฏฺ
		 เช่น อตุสฺสตี ิ ตุฏฺโ. (ตุส+ต)
			
ได้ยนิ ดีแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าตุฏฺ. (ยินดีแล้ว)
			
อปุจฺฉยี ติ ฺถาติ ปุฏฺโ. (ปุจฺฉ+ต)
			
ได้ถกู ถามแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปุฏฺ. (ถูก
ถามแล้ว)
			
อภญฺชยี ติ ฺถาติ ภฏฺโ. (ภนฺ ช+ต)
			
ได้ถกู ย�่ำแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภฏฺ. (ถูก
ย�่ำยีแล้ว)
			
อหํสตี ิ หฏฺโ. (หนฺ ส+ต)
			
ได้รา่ เริงแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าหฏฺ. (ร่าเริง
แล้ว)
๕๗๔ : ๖๑๓. วสโต อุตถฺ .
			
หลังจาก วสธาตุ แปลง ตอักษรของปัจจัย กับ
พยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุเป็ น อุตฺถ ในฐานะอันสมควร
		 เช่น วสฺสํ อวสีติ วุตฺโถ. (วุฏฺโ) (วส+ต)
			
ได้อยูจ่ �ำแล้ว ซึง่ กาลฝน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
วุตฺถ. (วุฏฺ) (อยูแ่ ล้ว)
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๕๗๕ : ๖๑๔. วสฺส วา วุ.
			
เพราะ ต อักษรของปัจจัย แปลง ว ของ วสธาตุ
เป็ น อุ บ้าง
		 เช่น อวสีติ อุสติ ,ํ วุสติ .ํ (วส+อิ+ต)
			
ได้อยูป่ ระพฤติแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอุสติ ,
วุสติ .(อยูป่ ระพฤติแล้ว)
๕๗๖ : ๖๐๗. ธ-ฒ-ภ-เหหิ ธ-ฒา จ.
			
หลังจากธาตุอนั มี ธ และ ภอักษรเป็ นทีส่ ดุ
แปลง ตอักษรของปัจจัย เป็ น ธ และธาตุอนั มี ฒ และ หอักษร
เป็ นทีส่ ดุ แปลง ตอักษรของปัจจัย เป็ น ฒ ห้ามแปลงบ้าง
		 เช่น พุทฺโธ.
= พุธ+ต		
ผูต้ รัสรู้
			
ลทฺธ.ํ
= ลภ+ต		
ถูกได้แล้ว
			
วุฑฺโฒ
= วุฑฺฒ+ต
เจริญแล้ว
			
ทฑฺฒํ
= ทห+ต		
ถูกไหม้แล้ว
๕๗๗: ๖๒๘. ภนฺ ชโต คฺโค จ.
			
หลังจาก ภนฺ ชธาตุ แปลง ตปัจจัยกับพยัญชนะ
ทีส่ ดุ ธาตุ เป็ น คฺค
		 เช่น ภคฺโค
= ภนฺ ช+ต
หักแล้ว, ท�ำลาย
แล้ว
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๕๗๘ : ๕๖๐. ภุชาทีน’มนฺ โต โน ทฺวิ จ.
			
ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุม ี
ซ้อน ตฺ
		 เช่น ภุตฺโต
= ภุช+ต		
			
ยุตฺโต
= ยุช+ต		
			
วิวติ ฺโต
= วิ+วิจ+ต

ภุช เป็ นต้น และ
บริโภคแล้ว
ประกอบแล้ว
สงัดแล้ว

๕๗๙: ๖๒๙. วจ วา วุ.
			
แปลง ว ของ วจธาตุ เป็ น อุ ห้ามแปลงบ้าง, ลบ
จ ซึง่ พยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุและซ้อน ตฺ
		 เช่น วุตฺต,ํ อุตฺตํ = วจ+ต		
ถูกกล่าวแล้ว
๕๘๐ : ๖๓๐. คุปาทีนฺจ.
			
ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุม ี คุป เป็ นต้น และ
ซ้อน ตฺ
		 เช่น สุคตุ ฺตํ จิตฺต		
ํ
= สุ+คุป+ต
			
จิต ถูกคุม้ ครองดีแล้ว
			
อาทิตฺโต อคฺคนิ า = อา+ทีป+ต
			
อันไฟ เผาไหม้แล้ว
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๕๘๑ : ๖๑๖. ตราทีหิ อิ ณฺโณ.
			
หลังจากธาตุม ี ตร เป็ นต้น แปลง ตปัจจัย เป็ น
อิณฺณ และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น อตรีติ ติณฺโณ.
(ตร+ต)
			
ได้ขา้ มแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าติณฺณ. (ข้ามแล้ว)
๕๘๒ : ๖๓๑. ภิ ทาทิ โต อิ นฺน-อนฺ น-อีณา วา.
			
หลังจากธาตุม ี ภิทิ เป็ นต้น แปลง ตปัจจัย เป็ น
อินฺน, อนฺ น และ อีณ และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ โดย
ก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ภินฺทติ พฺโพติ ภินฺโน. (ภิท+ิ ต)
			
พึงถูกท�ำลาย เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภินฺน. (ถูก
ท�ำลายแล้ว)
			
ปสีทตี ิ ปสนฺ โน.
(ป+สท+ต)
			
เลือ่ มใสแล้ว เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปสนฺ น.
(เลือ่ มใสแล้ว)
			
นิสที ตี ิ นิสนิ ฺ โน.
(นิ+สท+ต)
			
นังแล้
่ ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่านิสนิ ฺ น. (นังแล้
่ ว)
			
อขียตี ิ ขีณา.
(ขี+ต+อา)
			
ได้สน้ิ ไปแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าขีณา. (สิน้ ไป
แล้ว)
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๕๘๓ : ๖๑๗. สุส-ปจ-สกโต กฺข-กฺกา จ.
			
หลังจาก สุส, ปจ และ สกธาตุ แปลง ตปัจจัย
เป็ น กฺข และ กฺก และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น อสุสฺสตี ิ สุกฺโข, รุกฺโข. (สุส+ต)
			
ได้เหือดแห้งแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสุกฺข.
(แห้งแล้ว)
			
อปจฺจตี ิ ปกฺก,ํ ผลํ. (ปจ+ต)
			
ได้สกุ แล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปกฺก. (สุกแล้ว)
			
อสกฺขตี ิ สกฺโก.
(สก+ต)
			
ได้อาจแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสกฺก. (ผูอ้ าจ,
พระอินทร์)
๕๘๔ : ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นฺ โต จ.
			
หลังจากธาตุทงั ้ หลายมี กมุ อันมี ปอุปสัคเป็ น
บทหน้าเป็ นต้น แปลง ตปัจจัย เป็ น นฺ ต และลบพยัญชนะทีส่ ดุ
ของธาตุ
		 เช่น ปกฺกมีติ ปกฺกนฺ โต. (ป+กมุ+ต)
			
หลีกไปแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปกฺกนฺ ต. (ผู้
หลีกไปแล้ว)
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สงฺกมีติ สงฺกนฺ โต. (สํ+กมุ+ต)
ย้ายแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสงฺกนฺ ต. (ผูย้ า้ ย

๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาทีน’มา ติ มหฺ ิ จ.
			
เพราะ ต และติปัจจัย แปลง นฺ ทีส่ ดุ ของธาตุม ี
ชน เป็ นต้นเป็ น อา
		 เช่น อชนีติ ชาโต. (ชน+ต)
			
ได้เกิดขึน้ แล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าชาต. (ผูเ้ กิด
ขึน้ แล้ว)
			
ชนนํ ชาติ. (ชน+ติ)
			
อ.การเกิด ชือ่ ว่าชาติ. (การเกิด, ชาติ)
๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ขน-หน-รมาทีน’มนฺ โต.
			
เพราะ ต และติปัจจัย ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
มี คมุ, ขนุ, หน และ รมุ เป็ นต้น บ้าง
		 เช่น คโต, คตา, คตํ. = คมุ+ต ไปแล้ว, ถึงแล้ว
			
คจฺฉนฺ ติ เอตฺถาติ คติ. (คมุ+ติ)
			
อ.สัตว์ ท. ย่อมไป ในทีน่ ้ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
คติ. (ทีเ่ ป็ นทีไ่ ป)
			
ขโต, ขตา, ขตํ = ขนุ+ต ถูกขุดแล้ว
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หโต, หตา, หตํ = หน+ต
รโต, รตา, รตํ = รมุ+ต

ถูกเบียดเบียนแล้ว
ยินดีแล้ว

๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร จ.
			
เพราะ ต และติปัจจัย ธาตุทม่ี ี ร อักษรเป็ นทีส่ ดุ
ย่อมถูกลบไป
		 เช่น กรียติ ฺถาติ กโต, กตา, กตํ. (กร+ต)
			
ถูกกระท�ำแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากต. (ถูก
กระท�ำแล้ว)
			
สรติ เอตายาติ สติ. (สร+ติ)
			
ย่อมระลึก ด้วยธรรมชาติน้ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สติ. (ธรรมชาติ เป็ นเครือ่ งระลึก)
			
นีหรียติ ฺถาติ นีหโฏ. (นี+หร+ต)
			
ถูกน�ำออกแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่านีหฏ. (ถูก
น�ำออกแล้ว)
๕๘๘ : ๖๒๐. า-ปาน’มิ -อี จ.
			
เพราะ ต และติปัจจัย แปลง อา ทีส่ ดุ ของ า
เป็ น อิ และแปลง อา ทีส่ ดุ ของ ปาธาตุ เป็ น อี
		 เช่น ิโต
= า+ต		
ยืนอยูแ่ ล้ว
			
ิต		ิ
= า+ติ		
การยืน,การตัง้ ไว้
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ปีโต
ปีต		ิ

= ปา+ต		
= ปา+ติ		

ดืม่ แล้ว
การดืม่

๕๘๙ : ๖๒๑. หนฺ เตหิ โห หสฺส โฬ วา อ-ทห-นหานํ.
			
หลังจากธาตุอนั มี ห อักษรเป็ นทีส่ ดุ เว้น ทห
และ นหธาตุ แปลง ตปัจจัย เป็ น ห และแปลง ห อักษรอัน
เป็ นทีส่ ดุ ธาตุ เป็ น ฬ บ้าง
		 เช่น อารุหติ ฺถาติ อารุฬฺโห. (อา+รุห+ต)
			
งอกขึน้ แล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอารุฬฺห. (งอก
ขึน้ แล้ว)
จบกิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๓

---------

๗.๔ กิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔
๕๙๐ : ๕๗๙. ณมฺหิ รนฺ ชสฺส โช ภาว-กรเณสุ.
			
เพราะปัจจัยอันมี ณฺอนุพนั ธ์ แปลง นฺ ช อันเป็ น
ทีส่ ดุ ของ รนฺ ชธาตุ เป็ น ช ในอรรถภาวะและกรณะ
		 เช่น รญฺชนํ ราโค. (รนฺ ช+ณ) ภาวสาธนะ
			
ความยินดี ชือ่ ว่าราค. (ความก�ำหนัด, ความ
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ยินดี)
			
รญฺชนฺ ติ เอเตนาติ ราโค. (รนฺ ช+ณ) กรณสาธนะ
			
ชนทัง้ หลาย ย่อมยินดี ด้วยสิง่ นี้ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าราค. (เป็ นเครือ่ งยินดี, เป็ นเครือ่ งก�ำหนัด)
๕๙๑ : ๕๔๔. หนสฺส ฆาโต.
			
เพราะปัจจัยอันมี ณฺ อนุพนั ธ์ แปลง หนธาตุ
ทัง้ ตัว เป็ น ฆาต
		 เช่น อุปหนตีติ อุปฆาโต. (อุป+หน+ณ)
			
ย่อมเข้าไปเบียดเบียน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอุปฆาต.
๕๙๒ : ๕๐๓. วโธ วา สพฺพตฺถ.
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทัง้ ปวง แปลง หนธาตุ
เป็ น วธ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น หนตีติ วธโก.
(หน+ณฺว)ุ
			
ย่อมเบียดเบียน/ฆ่า เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าวธก.
(ผูฆ้ า่ )
๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺ ตาน’มาโย.
			
เพราะปัจจัยอันมี ณฺ อนุพนั ธ์ แปลง อา อันเป็ น
สระทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น อาย
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		 เช่น ททาตีติ ทายโก, ทายิกา. (ทา+ณฺว)ุ
			
ย่อมให้เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าทายก, ทายิกา. (ผูใ้ ห้)
๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-ส’มุป-ปรีหิ กโรติ สสฺ
ข-ขรา วา
			
ตปจฺจเยสุ จ.
			
เพราะตปัจจัยและณปัจจัย แปลง กรธาตุ เป็ น ข
และ ขร หลังจาก ปุรศัพท์, สํ, อุป และปริอุปสัค บ้าง
		 เช่น ปุเร อกรียติ ฺถาติ ปุรกฺขโต. (ปุร+กร+ต)
			
ได้ถกู กระท�ำแล้ว ในกาลก่อน เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปุรกฺขต. (ถูกกระท�ำในกาลก่อน)
			
ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กรียติ ฺถาติ สงฺขโต. (สํ+กร+ต)
			
อันปัจจัย ท. อาศัยแล้ว กระท�ำแล้ว เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่าสงฺขต. (ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)
			
อุปกรียติ ฺถาติ อุปกฺขโต, อุปกฺขโฏ. (อุป+กร+ต)
			
ถูกเข้าไปกระท�ำแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อุปกฺขต, อุปกฺขฏ. (ถูกเข้าไปกระท�ำ)
			
ปริกรียติ ฺถาติ ปริกฺขโต. (ปริ+กร+ต)
			
ถูกกระท�ำโดยรอบแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ปริกฺขต. (ถูกกระท�ำไว้โดยรอบ)
			
สงฺขรณํ สงฺขาโร. (สํ+กร+ณ)
			
การปรุงแต่งหรือการกระตุน้ ชือ่ ว่าสงฺขาร.
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๕๙๕ : ๖๓๗. ตเว-ตุนาทีสุ กา.
			
เพราะปัจจัยมี ตเว และ ตุน เป็ นต้น แปลง กร
ธาตุ เป็ น กา บ้าง
		 เช่น กาตเว = กร+ตเว
เพือ่ อันกระท�ำ
			
กาตุํ
= กร+ตุํ
เพือ่ อันกระท�ำ
			
กาตุน
= กร+ตุน
กระท�ำแล้ว
			
กาตพฺพํ = กร+ตพฺพ พึงถูกกระท�ำ
๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ขน-หนาทีนํ ตุ-ํ ตพฺพาทีสุ น.
			
เพราะปัจจัยมี ตุํ และ ตพฺพ เป็ นต้น แปลงทีส่ ดุ
ของธาตุม ี คมุ, ขนุ และ หน เป็ นต้น เป็ น นฺ บ้าง
		 เช่น คนฺ ตุํ
= คมุ+ตุํ
เพือ่ อันไป
			
คนฺ ตพฺพํ = คมุ+ตพฺพ พึงถูกไป
			
คนฺ ตฺวา = คมุ+ตฺวา ไปแล้ว
			
คนฺ ตฺวาน = คมุ+ตฺวาน ไปแล้ว
			
ขนฺ ตุํ
= ขนุ+ตุํ
เพือ่ อันขุด
			
ขนฺ ตพฺพํ = ขนุ+ตพฺพ พึงถูกขุด
			
หนฺ ตุํ
= หน+ตุํ
เพือ่ อันเบียดเบียน
			
หนฺ ตพฺพํ = หน+ตพฺพ พึงถูกเบียดเบียน
			
หนฺ ตฺวา = หน+ตฺวา เบียดเบียนแล้ว
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๕๙๗: ๖๔๑. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย.
			
หลังจากธาตุทงั ้ ปวง แปลงปัจจัยมี ตุน เป็ นต้น
เป็ น ย โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น อภิวนฺ ทยิ = อภิ+วนฺ ท+อิ+ตฺวา กราบไหว้แล้ว
			
อาทาย = อา+ทา+ตฺวา ถือเอาแล้ว
๕๙๘ : ๖๔๓. จ-น’นฺ เตหิ รจฺจ.ํ
			
หลังจากธาตุอนั มี จ และ นอักษรเป็ นทีส่ ดุ
แปลงปัจจัยมี ตุน เป็ นต้น เป็ น รจฺจ โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์
ในพระบาลี
		 เช่น วิวจิ ฺจ
= วิ+วิจ+ตฺวา สงัดแล้ว
			
อาหจฺจ = อา+หน+ตฺวา กระทบแล้ว
๕๙๙ : ๖๔๔. ทิ สา สฺวาน-สฺวา’นฺ ตโลโป จ.
			
หลังจากทิสธาตุ แปลงปัจจัยมี ตุน เป็ นต้น เป็ น
สฺวาน และ สฺวา บ้าง และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น ทิสฺวาน = ทิส+ตฺวาน เห็นแล้ว
			
ทิสฺวา
= ทิส+ตฺวา
เห็นแล้ว
๖๐๐ : ๖๔๕. ม-ห-ท-เภหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ.
			
หลังจากธาตุอนั มี มฺ เป็ นทีส่ ดุ แปลงปัจจัยมี ตุน
เป็ นต้น เป็ น มฺม, ธาตุอนั มี หฺ เป็ นทีส่ ดุ แปลงเป็ น ยฺห, ธาตุอนั
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มี ทฺ เป็ นทีส่ ดุ แปลงเป็ น ชฺช และธาตุอนั มี ภฺ เป็ นทีส่ ดุ แปลง
เป็ น พฺภ และ ทฺธา บ้าง และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น อาคมฺม = อา+คมุ+ตฺวา อาศัยแล้ว
			
ปคฺคยฺห = ป+คห+ตฺวา ยกย่องแล้ว
			
อุปปฺ ชฺช = อุ+ปท+ตฺวา เกิดขึน้ แล้ว
			
อารพฺภ = อา+รภ+ตฺวา ปรารภแล้ว
			
ลทฺธา
= ลภ+ตฺวา
ได้แล้ว
๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธิต-สมาส-กิ ตกา นามํ’วา’ตเวตุนาทีสุ จ.
			
ศัพท์อนั มีตทั ธิต สมาส และกิตกปัจจัยเป็ นทีส่ ดุ
เว้นศัพท์ทม่ี ี ตเว, ตุน, ตฺวาน และ ตฺวาปัจจัยเป็ นต้น พึงทราบ
ว่าเป็ นเพียงดังนาม
		 เช่น วสิฏฺสฺส อปจฺจํ วาสิฏฺโ. (วสิฏฺ+ณ) ตัทธิต
			
เหล่ากอ ของนายวสิฏฐะ ชือ่ ว่าวาสิฏฺ.
			
ปตฺโต ธมฺโม เยน, โส ปตฺตธมฺโม. (ปตฺต+ธมฺม)
สมาส
			
ธรรม อันบุคคลใด บรรลุแล้ว, บุคคลนัน้ ชือ่ ว่า
ปตฺตธมฺม.
			
กุมฺภํ กโรตีติ กุมฺภกาโร. (กุมฺภ+กร+ณ) กิตก์
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ หม้อ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากุมฺภการ. (ช่างปั้นหม้อ)
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ครุ
		 เช่น
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ทุมหฺ ิ ครุ.
เพราะอักษรสองตัว รัสสะอักษรตัวหน้า มีชอ่ื ว่า
ทตฺวา
ภิตฺวา

= ท+ตฺ -วา
= ภิ+ตฺ -วา

๖๐๓ : ๗. ทีโฆ จ.
			
ทีฆะสระ มีชอ่ื ว่าครุ
		 เช่น นที		
= นที		

ให้แล้ว
ท�ำลายแล้ว

แม่น้�ำ

๖๐๔ : ๖๘๔. อกฺขเรหิ การ.
			
ลง การปัจจัย หลังจากอักษรทัง้ หลาย
		 เช่น อ เอว อกาโร. (อ+การ)
			
อ นันเที
่ ยว ชือ่ ว่าอการ. (อ อักษร)
			
ก เอว กกาโร. (ก+การ)
			
ก นันเที
่ ยว ชือ่ ว่ากการ. (ก อักษร)
๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคม’มิ กาโร.
			
เพราะกิจ จปั จ จัย และกิต กปั จ จัย ที่ข้นึ ต้น ด้ว ย
พยัญชนะทัง้ ปวง ลง อิอาคม หลังจากธาตุทงั ้ ปวง ตาม
อุทาหรณ์ในพระบาลี

๗. กิพพิธานกัณฑ์
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		 เช่น ภวิตพฺพํ = ภู+(อิ)+ตพฺพ พึงมี, พึงเป็ น
			
เวทิตพฺพํ = วิท+(อิ)+ตพฺพ พึงถูกทราบ
๖๐๖ : ๖๔๒. ท-ธ’นฺ ตโต โย กฺวจิ .
			
เพราะปัจจัยมี ตุน เป็ นต้น ลง ยอาคม หลังจาก
ธาตุอนั มี ท และ ธ เป็ นทีส่ ดุ บ้าง
		 เช่น อุปปฺ ชฺชติ ฺวา = อุ+ปท+(ย)+(อิ)+ตฺวา เกิดขึน้ แล้ว
			
พุชฺฌติ ฺวา = พุธ+(ย)+(อิ)+ตฺวา ตรัสรูแ้ ล้ว
จบกิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๔

---------

๗.๕ กิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
๖๐๗ : ๕๗๘. นิ คคฺ หีต สํโยคาทิ โน.
			
แปลง นฺ อกั ษร อันเป็ นเบือ้ งแรกของสังโยค เป็ น
นิคหิต
		 เช่น รงฺโค
= รนฺ ช+ณ
ผูก้ �ำหนัด
			
ภงฺโค
= ภนฺ ช+ณ
การแตกไป
			
สงฺโค
= สนฺ ช+ณ
การข้อง, การติด
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๖๐๘ : ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค คี.
			
เพราะตและติปัจจัยทัง้ ปวง แปลง เคธาตุ เป็ น คี
		 เช่น คีต		ํ
= เค+ต		
การขับร้อง
			
คีต		ิ
= เค+ติ		
การขับร้อง
๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺต.ํ
			
เพราะวิภตั ติและปัจจัยทัง้ หลาย แปลง สทธาตุ
เป็ น สีท บ้าง
		 เช่น นิสที ติ
= นิ+สท+อ+ติ ย่อมนัง่
๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเ.
			
เพราะ ฏฺ แปลงสระของ ยชธาตุ เป็ น อิ
		 เช่น ยิฏฺโ
= ยช+ต		
ถูกบูชาแล้ว
๖๑๑ : ๖๐๘. ห-จตุตถฺ าน’มนฺ ตานํ โท เธ.
			
เพราะ ธ แปลง หฺ และพยัญชนะตัวทีส่ ใ่ี นวรรค
อันเป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น ทฺ
		 เช่น สนฺ นทฺโธ = สํ+นห+ต
ผูกสอดแล้ว
			
กุทฺโธ
= กุธ+ต		
โกรธแล้ว
			
ลทฺโธ
= ลภ+ต		
ถูกได้แล้ว

๗. กิพพิธานกัณฑ์
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๖๑๒ : ๖๑๕. โฑ ฒกาเร.
			
เพราะฒอักษร แปลง หฺ และพยัญชนะตัวทีส่ ใ่ี น
วรรค อันเป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ เป็ น ฑฺ
		 เช่น ทฑฺโฒ
= ทห+ต		
ถูกไหม้แล้ว
			
วุฑฺโฒ
= วุฑฺฒ+ต
เจริญแล้ว
๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วา.
			
เพราะณปัจจัย แปลง คหธาตุทงั ้ ตัว เป็ น ฆร บ้าง
		 เช่น คยฺหตีติ ฆรํ = คห+ณ
บ้าน, เรือน
			
ย่อมถูกจับจอง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าฆร.
๖๑๔ : ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํ.
			
เพราะณปัจจัย แปลง ท ของ ทหธาตุ เป็ น ฬ บ้าง
		 เช่น ปริทหนํ ปริฬาโห. (ปริ+ทห+ณ)
			
ความเร่าร้อน ชือ่ ว่าปริฬาห.
๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนฺ ตสฺส โลโป กฺวิมหฺ ิ .
			
เพราะกฺวปิ ัจจัย ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค. (อุร+คมุ+กฺว)ิ
			
ย่อมไป ด้วยอก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอุรค. (ผูไ้ ป
ด้วยอก, งู)
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ภุเชน คจฺฉตีติ ภุชโค. (ภุช+คมุ+กฺว)ิ
			
ย่อมไป ด้วยขนด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภุชค. (ผู้
ไปด้วยขนด, งู)
๖๑๖ : ๕๘๗. วิ ทนฺ เต อู.
			
เพราะกฺวปิ ัจจัย ลง อูอาคมในทีส่ ดุ ของ วิทธาตุ
		 เช่น โลกํ วิทติ ชานาตีติ โลกวิท.ู (โลก+วิท+กฺว)ิ
			
ย่อมรู้ ซึง่ โลก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าโลกวิท.ู
(พระพุทธเจ้าผูร้ ซู้ ง่ึ โลก)
๖๑๗ : ๖๓๓. น-ม-กราน’มนฺ ตานํ นิ ยตุ ตฺ -ตมฺหิ.
			
เพราะตปั จ จัย อัน ประกอบด้ว ยอิอ ัก ษรอาคม
ไม่มกี ารลบ น, ม, ก และ รอักษร อันเป็ นทีส่ ดุ ของธาตุ
		 เช่น หนิตุํ
= หน+(อิ)+ตุํ
			
เพือ่ อันเบียดเบียน
			
คมิโต
= คมุ+(อิ)+ต ไปแล้ว
			
สงฺกโิ ต
= สกิ+(อิ)+ต สงสัยแล้ว
			
สริโต
= สร+(อิ)+ต ระลึกถึงแล้ว
๖๑๘ : ๕๗๑. น ก-คตฺตํ จ-ชา ณฺ วมุ หฺ ิ .
			
เพราะณฺวปุ ัจจัย ไม่แปลง จฺ เป็ น กฺ และไม่แปลง
ชฺ เป็ น คฺ

๗. กิพพิธานกัณฑ์
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ปจตีติ ปาจโก. (ปจ+ณฺว)ุ
ย่อมหุง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาจก. (ผูห้ งุ )
ยชตีติ ยาชโก. (ยช+ณฺว)ุ
ย่อมบูชา เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ายาชก. (ผูบ้ ชู า)

๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตุสมฺ ึ.
			
เพราะตุปัจจัย แปลง รฺ ทีส่ ดุ ของ กรธาตุ เป็ น ตฺ
		 เช่น กโรตีติ กตฺตา. (กร+ตุ)
			
ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากตฺตุ. (ผูก้ ระท�ำ)
๖๒๐ : ๕๔๙. ตุ-ํ ตุน-ตพฺเพสุ วา.
			
เพราะตุ,ํ ตุน และ ตพฺพปัจจัย แปลง รฺ ของ กร
ธาตุเป็ น ตฺ บ้าง
		 เช่น กตฺตุํ
= กร+ตุ		ํ
เพือ่ อันกระท�ำ
			
กตฺตุน
= กร+ตุน
กระท�ำแล้ว
			
กตฺตพฺพํ = กร+ตพฺพ
พึงถูกกระท�ำ
๖๒๑ : ๕๕๓. การิ ตํ วิ ย ณานุพนฺ โธ.
			
ตัง้ ปัจจัยทีม่ ี ณฺ อนุพนั ธ์ เพียงดังการิตปัจจัย
		 เช่น เนตีติ นายโก. (นี+ณฺว)ุ
			
ย่อมน�ำไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่านายก. (ผูน้ �ำไป)
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๖๒๒ : ๕๗๐. อน’กา ยุ-ณฺ วนู ํ.
			
แปลง ยุปัจจัย เป็ น อน และแปลง ณฺวปุ ัจจัย
เป็ น อก
		 เช่น นนฺ ทนํ
= นนฺ ท+ยุ
ความเพลิดเพลิน
			
การโก
= กร+ณฺวุ
ผูก้ ระท�ำ
๖๒๓ : ๕๕๔. ก-คา จ-ชานํ.
			
เพราะปัจจัยอันมี ณฺ อนุพนั ธ์ แปลง จ เป็ น ก
และแปลง ช เป็ น ค
		 เช่น ปาโก
= ปจ+ณ
การหุง, การต้ม
			
โยโค
= ยุช+ณ
การประกอบ
จบกิพพิธานกัปป์ กัณฑ์ที่ ๕
จบกิพพิธานสูตร

---------

๘. อุณาทิกัณฑ์
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๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ กิ ต.ฺ
			
กิตปัจจัย ลงในอรรถกัตตา
		 เช่น กตฺตา
= กร+ตุ ผูก้ ระท�ำ
๖๒๕ : ๖๐๕. ภาว-กมฺเมสุ กิ จจฺ -กฺต-ข’ตฺถา.
			
ปัจจัยอันมีอรรถ กิจฺจ อรรถ กฺต และอรรถ ข
ย่อมลงในอรรถภาวะและกรรมเท่านัน้
		 เช่น สยิตพฺพํ = สิ+(อิ)+ตพฺพ พึงนอน
			
อสิตํ
= อส+(อิ)+กฺต พึงถูกกิน
			
สุกรํ
= สุ+กร+ข
อันบุคคลกระท�ำ
ได้โดยง่าย
๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมนิ ทุติยายํ กฺโต.
			
เมือ่ ทุตยิ าวิภตั ติในอรรถกรรม มีอยู่ ลง กฺต
ปัจจัยในอรรถกัตตุ (กัตตุวาจก)
		 เช่น ทานํ ทินฺโน = ทา+กฺต
ให้แล้ว ซึง่ ทาน
			
สีลํ รกฺขโิ ต = รกฺข+(อิ)+กฺต รักษาแล้ว ซึง่ ศีล
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๖๒๗ : ๖๕๒. ขฺยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา.
			
หลังจากธาตุม ี ขี เป็ นต้น ลง มนฺ ปัจจัย และ
แปลง ม เป็ น ต โดยก�ำหนดตามอุทาหรณ์ในพระบาลี
		 เช่น ขียนฺ ติ อุปทฺทวา เอตฺถาติ เขโม. (ขี+มนฺ )
			
อุปัททวะ ท. ย่อมสิน้ ไป ในทีน่ ้ี เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าเขม. (ทีเ่ ป็ นทีเ่ กษม)
			
สุขทุกฺขํ อทติ ภกฺขตีติ อตฺตา. (อท+มนฺ )
			
ย่อมเสวย ซึง่ สุขและทุกข์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อตฺต. (ตน)
๖๒๘ : ๖๕๓. สมาทีหิ ถ-มา.
			
ลง ถ และ มปัจจัย หลังจากธาตุม ี สม เป็ นต้น
บ้าง
		 เช่น กิเลเส สเมตีติ สมโถ. (สม+ถ)
			
ยังกิเลส ท. ย่อมให้สงบ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สมถ. (สมถะ)
			
พนฺ ธติ พฺพาติ สีมา. (สิ+ม+อา)
			
พึงถูกผูก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสีมา. (เขตแดน)
๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺส’ุ ปธสฺเส วา.
			
แปลง อ อันเป็ นอุปธาของคหธาตุ เป็ น เอ บ้าง

๘. อุณาทิกัณฑ์
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		 เช่น ทพฺพสมฺภารํ คณฺหาตีติ เคหํ, คหํ. (คห+อ)
			
ย่อมถือเอา ซึง่ ทัพพะสัมภาระ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าเคห, คห. (บ้าน, เรือน)
๖๓๐ : ๖๕๔. มสุสสฺ สุสสฺ จฺฉร-จฺเฉรา.
			
แปลง สุ ของปาฏิปทิกบท(บทนาม)คือ มสุ เป็ น
จฺฉร, จฺเฉร
		 เช่น มจฺฉรตีติ มจฺฉโร, มจฺเฉโร. (มจฺฉริย)ํ (มสุ+กฺว)ิ
			
ย่อมตระหนี่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามจฺฉร, มจฺเฉร.
(ผูต้ ระหนี่)
๖๓๑ : ๖๕๕. อา-ปุพพฺ -จรสฺส จ.
			
แปลง จรธาตุทม่ี ี อาอุปสัคเป็ นบทหน้า เป็ น จฺฉร,
จฺเฉร (ด้วย จศัพท์ แปลงเป็ น จฺฉริย)
		 เช่น อาภุโส จริตพฺพนฺ ติ อจฺฉริย,ํ อจฺฉรํ, อจฺเฉรํ. (อา
+จร+กฺว)ิ
			
พึงถูกประพฤติ ยิง่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอจฺฉริย,
อจฺฉร, อจฺเฉร. (อัศจรรย์)
๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กล-สเลหิ ล-ยา.
			
ลง ล และ ยปัจจัย หลังจาก อล, กล และ สลธาตุ
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อลติ สมตฺเถตีติ อลฺล.ํ (อล+ล)
ย่อมสามารถ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอลฺล. (ของสด)
สลติ คจฺฉติ ปวิสตีติ สลฺย.ํ (สล+ย)
ย่อมเข้าไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสลฺย. (ลูกศร)

๖๓๓ : ๖๕๗. ยาณ-ลาณา.
			
ลง ยาณ และ ลาณปัจจัย หลังจาก กล และสล
ธาตุ
		 เช่น กลิตพฺพํ สงฺขฺยาตพฺพนฺ ติ กลฺยาณํ. (กล+ยาณ)
			
พึงถูกนับ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากลฺยาณ. (งาม)
			
คณโต ปฏิกฺกมิตฺวา สลนฺ ติ เอตฺถาติ ปฏิสลฺลาโณ.
			
ก้าวกลับแล้ว จากหมู่ ย่อมไป ในทีน่ ้ี เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่า ปฏิสลฺลาณ. (ทีเ่ ป็ นทีห่ ลีกเร้น) (ปติ+สล+ลาณ)
๖๓๔ : ๖๕๘. มถิ สสฺ ถสฺส โล จ.
			
แปลง ถฺ ของ มถธาตุ เป็ น ลฺ
		 เช่น อฺมฺํ มถติ วิโลฬตีติ มลฺโล, มลฺล.ํ (มถ+ล)
			
ย่อมกวน ซึง่ กันและกัน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
มลฺล. (มวยปล�้ำ)
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๖๓๕ : ๕๕๙. เปสา’ติ สคฺค-ปตฺตกาเลสุ กิ จจฺ า.
			
ลงกิจจปัจจัย ในอรรถมีการใช้, การอนุญาต
และการบอกเวลาทีถ่ งึ แล้ว
		 เช่น กรณียํ กิจฺจํ ภวตา. (กร+อนีย)
			
กิจ อันท่าน พึงท�ำ. เปส = การใช้
			
โภตฺตพฺพํ โภชนํ ภวตา. (ภุช+ตพฺพ)
			
โภชนะ อันท่าน ควรกิน. อติ สคฺค = อนุญาต
			
อชฺฌยิตพฺพํ ภวตา. (อธิ+อิ+[อิ]+ตพฺพ)
			
อันท่าน พึงสาธยาย. ปตฺตกาล = บอกเวลา
๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสกา’ธมิ เณสุ ณี จ.
			
ลงณีปัจจัยและกิจจปัจจัย ในอรรถแน่แท้และ
การติดหนี้
		 เช่น การีส ิ เม กมฺมํ อวสฺส.ํ (กร+ณี) อวัสสกะ (แน่แท้)
			
ท่าน เป็ นผูค้ วรกระท�ำ ซึง่ การงาน ของเรา
แน่แท้
			
ทายีส ิ เม สตํ อิณํ. (ทา+ณี) อธมิณะ(ติดหนี้)
			
ท่าน เป็ นผูค้ วรให้ ซึง่ หนี้ หนึ่งร้อย ของเรา
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๖๓๗ : ๐. อรห-สกฺกาทีหิ ตุ.ํ
			
ลงตุปํ ัจจัยหลังจากธาตุทงั ้ ปวง ในอรรถมี อรหะ
(สมควร) และ สักกะ(อาจ) เป็ นต้น
		 เช่น อรหา ภวํ วตฺตุ.ํ
= วจ+ตุํ อรหะ (สมควร)
			
ท่าน เป็ นผูค้ วร เพือ่ อันกล่าว
			
สกฺกา ภวํ ชเนตุ.ํ = ชน+เณ+ตุํ สักกะ(อาจ)
			
ท่าน อาจ เพือ่ อันให้เกิด
๖๓๘ : ๖๖๐. วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิ ปจฺจนฺ เต.
			
ศัพท์ม ี ปพฺพชฺชา เป็ นต้น ย่อมถูกให้ส�ำเร็จ ด้วย
ธาตุทงั ้ หลาย มี วช เป็ นต้น
		 เช่น ปมเมว วชิตพฺพาติ ปพฺพชฺชา. (ป+วช+ณฺย
+อา)
			
พึงถูกถึง ในเบือ้ งแรกนันเที
่ ยว เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปพฺพชฺชา.
			
วิชานนํ วิชฺชา. (วิท+ณฺย+อา)
			
ความรู้ ชือ่ ว่าวิชฺชา. (ความรู)้
๖๓๙ : ๕๘๕. กฺวิโลโป จ.
			
ลบกฺวปิ ัจจัย
		 เช่น สยํ อตฺตนา ภวตีติ สยมฺภ.ู (สยํ+ภู+กฺว)ิ
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ย่อมเป็ น ด้วยตนเอง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
สยมฺภ.ู (ผูเ้ ป็ นเอง)
๖๔๐ : ๐. ส-จ-ชานํ ก-คา ณานุพนฺ เธ.
			
เพราะปัจจัยอันมี ณฺ อนุพนั ธ์ แปลงธาตุทม่ี ี จฺ
เป็ นทีส่ ดุ เป็ น กฺ และแปลงธาตุทม่ี ี ชฺ เป็ นทีส่ ดุ เป็ น คฺ
		 เช่น วิเวโก
= วิ+วิจ+ณ
ความสงบ, วิเวก
			
จาโค
= จช+ณ		
การสละ, บริจาค
๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาทีหิ
ยุ-ณฺ วนู ’มนา’นนา’กา’นนกา
			
สการิ เตหิ จ.
			
หลังจากธาตุม ี นุท เป็ นต้น และหลังจากธาตุอนั
มีการิตปัจจัย แปลง ยุปัจจัย เป็ น อน, อานน และแปลง ณฺวุ
ปัจจัย เป็ น อก, อานนก (ในอรรถกัตตุ, กัมม, ภาวะ และกรณะ)
		 เช่น ปนุทตีติ ปนูทโน. (ป+นุท+ยุ) กัตตุสาธนะ
			
ย่อมบรรเทา เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปนูทน. (ผู้
บรรเทา)
			
สฺาเปตีติ สฺาปโก. (สํ+า+ณาเป+ณฺว)ุ
กัตตุสาธนะ
			
ย่อมให้รู้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสฺาปก. (ผูใ้ ห้ร)ู้
			
ปนุชฺชเต ปนูทนํ. (ป+นุท+ยุ) ภาวสาธนะ

276

กัจจายนสุตตปาฐะแปล

			
ย่อมบรรเทา ชือ่ ว่าปนูทน. (การบรรเทา)
			
เจตาปนํ เจตาปนํ. (จิต+ณาเป+ยุ) การิตปัจจัย,
ภาวสาธนะ
			
การให้รู้ ชือ่ ว่าเจตาปน. (การให้ร)ู้
			
นุทนฺ ติ อเนนาติ นูทนํ. (นุท+ยุ) กรณสาธนะ
			
ย่อมบรรเทา ด้วยสิง่ นี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
นูทน. (เป็ นเครือ่ ง บรรเทา)
๖๔๒ : ๕๘๘. อิ -ย-ต-ม-กิ -เอสาน’มนฺ ตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ
			
ทิ สสฺส คุณํ โท รํ สกฺขี จ.
			
เพราะกฺวปิ ัจจัย ทีฆะสระทีส่ ดุ ของ อิ, ย, ต, ม,
กิ, เอ และ สศัพท์ ทีเ่ ป็ นวิเสสนะของทิสธาตุ, แปลง ท เป็ น ร
บ้าง และแปลง สฺ ทีส่ ดุ ของทิสธาตุ เป็ น ส, กฺข และ อี
		 เช่น อิมมิว นํ ปสฺสตีติ อีทโิ ส, อีทกิ ฺโข, อีท,ี อีรโิ ส.
(อิม+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังบุคคลนี้ เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่าอีทสิ , อีทกิ ฺข, อีท,ี อีรสิ . (ผูเ้ ช่นนี้)
			
ยมิว นํ ปสฺสตีติ ยาทิโส, ยาทิกฺโข, ยาที, ยาริโส.
(ย+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังบุคคลใด เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่ายาทิส, ยาทิกฺข, ยาที, ยาริส. (ผูเ้ ช่นใด)
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ตมิว นํ ปสฺสตีติ ตาทิโส, ตาทิกฺโข, ตาที, ตาริโส.
(ต+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังบุคคลนัน้ เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่าตาทิส, ตาทิกฺข, ตาที, ตาริส. (ผูเ้ ช่นนัน้ )
			
มมิว นํ ปสฺสตีติ มาทิโส, มาทิกฺโข, มาที, มาริโส.
(อมฺห+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังเรา เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่ามาทิส, มาทิกฺข, มาที, มาริส. (ผูเ้ ช่นกับเรา)
			
กิมวิ นํ ปสฺสตีติ กีทโิ ส, กีทกิ ฺโข, กีท,ี กีรโิ ส. (กึ
+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังใคร เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่ากีทสิ , กีทกิ ฺข, กีท,ี กีรสิ . (ผูเ้ ช่นไร)
			
เอตมิว นํ ปสฺสตีติ เอทิโส, เอทิกฺโข, เอที, เอริโส.
(เอต+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังบุคคลนัน่ เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่าเอทิส, เอทิกฺข, เอที, เอริส. (ผูเ้ ช่นนัน)
่
			
สมานมิว นํ ปสฺสตีติ สาทิโส, สาทิกฺโข, สาที,
สาริโส. (สมาน+ทิส+กฺว)ิ
			
ย่อมเห็น ซึง่ บุคคลนัน้ เพียงดังผูเ้ หมือนกัน
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสาทิส, สาทิกฺข, สาที, สาริส. (ผูเ้ ช่นกับ)
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๖๔๓ : ๖๓๕. ภฺยาทีหิ มติ -พุธิ-ปูชาทีหิ จ กฺโต.
			
ลง กฺตปัจจัย หลังจากธาตุม ี ภี เป็ นต้น และหลัง
จากธาตุม ี มน, พุธ และ ปูช เป็ นต้น
		 เช่น อภายิตฺถาติ ภีต.ํ (ภี+กฺต)
			
อันบุคคล ได้กลัวแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภีต.
(ความกลัว)
			
สํ สุฏฺุ มานิตพฺโพ ปูเชตพฺโพติ สมฺมโต. (สํ+มน
+กฺต)
			
พึงถูกบูชา ด้วยดี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสมฺมต.
(ถูกบูชาแล้ว)
			
อวพุชฺฌติ ฺถาติ พุทฺโธ. (พุธ+กฺต)
			
ถูกรูแ้ ล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าพุทฺธ. (ถูกรูแ้ ล้ว)
			
ปฏิวชิ ฺฌติ ฺถาติ ปฏิวทิ ฺโธ. (ปติ+วิธ+ต) 		
			
ถูกแทงตลอดแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปฏิวทิ ฺธ.
(ถูกแทงตลอดแล้ว, ถูกบรรลุแล้ว)
			
อปูชยี ติ ฺถาติ ปูชโิ ต. (ปูช+เณ+กฺต)
			
ได้ถกู บูชาแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปูชติ . (ถูก
บูชาแล้ว)
			
อมานียติ ฺถาติ มานิโต. (มาน+เณ+กฺต)
			
ได้ถกู บูชาแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามานิต.
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๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทีหิ ถุ-ตฺติม-ณิ มา
			
นิ พพฺ ตฺเต.
			
ลง ถุ, ตฺตมิ และณิมปัจจัย หลังจากธาตุม ี เวปุ,
สี, ทว, วมุ, กุ, ทา, ภู และ หู เป็ นต้น ในอรรถว่าเกิด
		 เช่น เวปติ อเนนาติ เวปถุ. (เวปุ+ถุ)
			
ย่อมสัน่ เพราะโรคนี้ ชือ่ ว่าเวปถุ. (โรคไข้จบั สัน)
่
			
สเยน นิพฺพตฺโต สยถุ. (สี+ถุ)
			
โรค อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยการนอน ชือ่ ว่าสยถุ.
(โรคบวม)
			
ทเวน นิพฺพตฺโต ทวถุ. (ทว+ถุ)
			
โรค อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยความร้อน ชือ่ ว่าทวถุ.
(โรคร้อนใน)
			
วเมน นิพฺพตฺโต วมถุ. (วมุ+ถุ)
			
โรค อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยการอาเจียน ชือ่ ว่าวมถุ.
(โรคอาเจียน)
			
กุตฺตนิ า นิพฺพตฺตํ กุตฺตมิ .ํ (กร+ตฺตมิ ) (กร เป็ น กุ
= กุนิปาตนะ)
			
วัตถุ อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยการกระท�ำ ชือ่ ว่า
กุตฺตมิ .
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ว่าโภตฺตมิ .
			
			
โอหาวิม.
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ทาเนน นิพฺพตฺตํ ทตฺตมิ .ํ (ทา+ตฺตมิ )
วัตถุ อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยการให้ ชือ่ ว่าทตฺตมิ .
ภูตนิ า นิพฺพตฺตํ โภตฺตมิ .ํ (ภู+ตฺตมิ )
วัตถุ อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยความมี-ความเป็ น ชือ่
อวหุตนิ า นิพฺพตฺตํ โอหาวิม.ํ (อว+หู+ณิม)
วัตถุ อันเกิดขึน้ แล้ว ด้วยการบูชา ชือ่ ว่า

๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหา’นิ .
			
เมือ่ อรรถการด่า ถูกรูอ้ ยู่ เมือ่ อุปบท คือ นนิบาต
มีอยู่ ลง อานิปัจจัย หลังจากธาตุ
		 เช่น น คมิตพฺพํ อคมานิ เต ชมฺม เทสํ. (น+คมุ+อานิ)
			
แน่ะคนเลว อ.สถานที่ อันท่าน ไม่พงึ ไป ชือ่ ว่า
อคมานิ.
๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิ โต สกิ สสฺ กฺขตฺต.ุํ
			
ลง กฺขตฺตุปํ ัจจัย ในอรรถแห่งสกึศพั ท์ หลังจาก
สังขยามี เอก เป็ นต้น
		 เช่น เอกสฺส ปทตฺถสฺส สกึ วารํ เอกกฺขตฺตุ.ํ (เอก
+กฺขตฺตุ)ํ
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(หนึ่งครัง้ )
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ครัง้ แห่งเนื้อความของบท หนึ่ง ชือ่ ว่าเอกกฺขตฺตุ.ํ

๖๔๗ : ๖๖๓. สุนสฺส’ุ นสฺโส’ณ-วานุวานูนุนขุณานา.
			
แปลง อุน ของปาฏิปทิกบท คือ สุน เป็ น โอณ,
วาน, อุวาน, อูน, อุนข, อุณ, อา และ อาน.
		 เช่น สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ โสโณ. (สฺ+ อุน โอณ)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าโสณ. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สฺวาโน. (สฺ+ อุน วาน)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสฺวาน. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สุวาโน. (สฺ+ อุน อุวาน)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสุวาน. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สูโน. (สฺ+ อุน อูน)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสูน. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สุนโข. (สฺ+ อุน อุนข)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสุนข. (สุนขั )

282

กัจจายนสุตตปาฐะแปล

			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สุโณ. (สฺ+ อุน อุณ)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสุณ. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สา. (สฺ+ อุน อา)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสา. (สุนขั )
			
สามิกสฺส สทฺทํ สุณาตีติ สาโน. (สฺ+ อุน อาน)
			
ย่อมฟัง ซึง่ เสียง ของเจ้าของ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าสาน. (สุนขั )
๖๔๘ : ๖๖๔. ตรุณสฺส สุสุ จ.
			
แปลงปาฏิปทิกบท คือ ตรุณ เป็ น สุสุ บ้าง
		 เช่น สุสุ = ตรุณ คนหนุ่ม
๖๔๙ : ๖๖๕. ยุวสฺส’ุ วสฺส’ุ วุวานุนูนา.
			
แปลง อุว ของปาฏิปทิกบท
อุวาน, อุน และ อูน
		 เช่น ยุวา
= ยุว (อุว)
			
ยุวาโน
= ยุว (อุวาน)
			
ยุโน
= ยุว (อุน)
			
ยูโน
= ยุว (อูน)

คือ ยุว เป็ น อุว,
คนหนุ่ม
คนหนุ่ม
คนหนุ่ม
คนหนุ่ม
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๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล วตฺตมานา’ตีเต ณฺ วาทโย.
			
ลง ณุ เป็ นต้น (ยุ, กฺต และมิปัจจัย) หลังจากธาตุ
ในปัจจุบนั กาลและอดีตกาล
		 เช่น อกาสิ กโรตีติ วา การุ. (กร+ณุ)
			
ได้กระท�ำแล้ว หรือ ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าการุ. (ช่าง)
			
จกฺขตีติ จกฺข.ุ (จกฺข+ณุ)
			
ย่อมบอก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าจกฺข.ุ (จักษุ)
			
ภวติ เอตฺถาติ ภุวนํ. (ภู+ยุ)
			
ย่อมมีในทีน่ ้ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภุวน. (โลก, ภพ)
			
อภวิ ภวตีติ วา ภูต.ํ (ภู+กฺต)
			
ได้เป็ นแล้ว หรือ ย่อมเป็ น เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ภูต. (ภูต)
			
วายตีติ วาโต. (วา+กฺต)
			
ย่อมพัดไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าวาต. (ลม)
			
ภวนฺ ติ เอตฺถาติ ภูม.ิ (ภู+มิ)
			
ย่อมมี ในทีน่ ้ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าภูม.ิ (แผ่นดิน)
๖๕๑ : ๖๔๗. ภวิ สสฺ ติ คมาทีหิ ณี -ฆิ ณฺ.
			
ลง ณี และ ฆิณฺปัจจัย หลังจากธาตุม ี คมุ เป็ นต้น
ในอนาคตกาล
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		 เช่น อายตึ คมิตุํ สีลมสฺสาติ คามี. (คมุ+ณี)
			
อันไป ในกาลต่อไป เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มี
อยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าคามี. (ผูจ้ ะไปเป็ นปกติ, ผูม้ ปี กติจะไป)
			
อายตึ คมิตุํ สีลมสฺสาติ คามิ. (คมุ+ฆิณฺ)
			
อันไป ในกาลต่อไป เป็ นปกติ ของบุคคลนัน้ มี
อยู่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าคามิ. (ผูจ้ ะไปเป็ นปกติ, ผูม้ ปี กติจะไป)
๖๕๒ : ๖๔๘. กฺริยายํ ณฺ ว-ุ ตโว.
			
ลง ณฺวุ และ ตุปัจจัยหลังจากธาตุ ในอรรถของ
กิรยิ า ในอนาคตกาล
		 เช่น “กริสฺสนฺ ”ติ การโก วชติ. (กร+ณฺว)ุ
			
ผูค้ ดิ ว่า “เราจักกระท�ำแล้วจะไป” เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าการก. (ผูจ้ ะท�ำ)
			
“ภุญฺชสิ ฺสนฺ ”ติ โภตฺตา วชติ. (ภุช+ตุ)
			
ผูค้ ดิ ว่า “เราจักกินแล้วจะไป” เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ว่าโภตฺตุ. (ผูจ้ ะกิน)
๖๕๓ : ๓๐๖. ภาววาจิ มหฺ ิ จตุตถฺ ี.
			
ลงจตุตถีวภิ ตั ติ ในทีก่ ล่าวภาวะ ในอนาคตกาล
		 เช่น ปจนํ ปาโก, ปากาย วชติ. (ปจ+ณ)
			
อ.การหุง ชือ่ ว่าปาก, ย่อมไป เพือ่ การหุง

๘. อุณาทิกัณฑ์
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๖๕๔ : ๖๔๙. กมฺมนิ โณ.
			
เมือ่ มีกรรมเป็ นอุปบท ลง ณปัจจัยหลังจากธาตุ
ในอนาคตกาล
		 เช่น นครํ กริสฺสตีติ นครกาโร วชติ. (นคร+กร+ณ)
			
จักกระท�ำ (สร้าง) ซึง่ เมือง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
นครการ. (ผูจ้ ะสร้างเมือง)
๖๕๕ : ๖๕๐. เสเส สฺส-ํ นฺ ต-ุ มานา’นา.
			
เมือ่ กรรมเป็ นอุปบทมีอยู่ ลง สฺส,ํ นฺ ตุ, มาน และ
อานปัจจัย ในอรรถทีเ่ หลือ ในอนาคตกาล
		 เช่น กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กริสฺสํ วชติ. (กร+อิ+สฺส)ํ
			
จักกระท�ำ ซึง่ กรรม เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากริสฺส.ํ
(ผูจ้ ะกระท�ำ)
			
กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กโรนฺ โต วชติ. (กร+โอ+นฺ ตุ)
			
จักกระท�ำ ซึง่ กรรม เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากโรนฺ ต.
(ผูจ้ ะท�ำ)
			
กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กุรมุ าโน วชติ. (กร+โอ
+มาน)
			
จักกระท�ำ ซึง่ การงาน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กุรมุ าน. (ผูจ้ ะท�ำ)
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กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กราโน วชติ. (กร+โอ+อาน)
			
จักกระท�ำ ซึง่ การงาน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กราน. (ผูจ้ ะท�ำ)
๖๕๖ : ๖๖๖. ฉทาทีหิ ต-ตฺรณฺ .
			
ลง ต และตฺรณฺปัจจัย หลังจากธาตุม ี ฉท เป็ นต้น
		 เช่น อาตปํ ฉาเทตีติ ฉตฺต.ํ (ฉท+ต)
			
ย่อมปกปิด ซึง่ แสงแดด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ฉตฺต. (ร่ม)
			
อาตปํ ฉาเทตีติ ฉตฺร.ํ (ฉท+ตฺรณฺ)
			
ย่อมปกปิด ซึง่ แสงแดด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ฉตฺร. (ร่ม)
			
อารมฺมณํ จินฺเตตีติ จิตฺต.ํ (จินฺต+ต)
			
ย่อมคิด(รู)้ ซึง่ อารมณ์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
จิตฺต. (จิต)
			
อารมฺมณํ จินฺเตตีติ จิตฺร.ํ (จินฺต+ตฺรณฺ)
			
ย่อมคิด(รู)้ ซึง่ อารมณ์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าจิตฺร.
(จิต)

๘. อุณาทิกัณฑ์
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๖๕๗ : ๖๖๗. วทาทีหิ ณิ ตโฺ ต คเณ.
			
ลง ณิตฺตปัจจัย หลังจากธาตุม ี วท เป็ นต้น ใน
อรรถหมู่
		 เช่น วาทิตานํ คโณ วาทิตฺต.ํ (วท+ณิตฺต)
			
หมู่ แห่งผูบ้ รรเลงทัง้ หลาย ชือ่ ว่าวาทิตฺต. (หมู่
แห่งผูบ้ รรเลง)
๖๕๘ : ๖๖๘. มิ ทาทีหิ ตฺติ-ติ โย.
			
ลง ตฺติ และ ติปัจจัย หลังจากธาตุม ี มิท เป็ นต้น
		 เช่น มิชฺชติ สินิยฺหตีติ เมตฺต.ิ (มิท+ตฺต)ิ
			
ย่อมเยือ่ ใย เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าเมตฺต.ิ (ไมตรี)
			
อตฺตโน สภาวํ ธาเรตีติ ธาติ. (ธา+ติ)
			
ย่อมทรงไว้ ซึง่ สภาพ ของตน เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าธาติ.
๖๕๙ : ๖๖๙. อุส-ุ รนฺ ช-ทํสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒ-า จ.
			
บรรดาอุส,ุ รนฺ ช และทํสธาตุ แปลง ทํสธาตุ เป็ น
ทฑฺฒ และ ลง ฒปัจจัย หลังจาก อุสธุ าตุ และลง ปัจจัย หลัง
จาก รนฺ ชธาตุ
		 เช่น อุสยี เต อุฑฺโฒ. (อุส+ุ ฒ)
			
ย่อมร้อน ชือ่ ว่าอุฑฺฒ. (อูฐ)
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รญฺชนฺ ติ เอตฺถาติ รฏฺํ. (รนฺ ช+)
ชนทัง้ หลาย ย่อมยินดี ในทีน่ ้ี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ทํสยี เตติ ทฑฺโฒ. (ทํส+กฺว)ิ
ย่อมถูกกัด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าทฑฺฒ. (ถูกกัด)

๖๖๐ : ๖๗๐. สูวสุ าน’มูวสุ าน’มโต โถ จ.
			
แปลง อู, อุ และอสฺ ของ สู, วุ และ อสธาตุ เป็ น
อตฺ และลง ถปัจจัย
		 เช่น สวติ หึสติ เอเตนาติ สตฺถ.ํ (สู+ถ)
			
ย่อมเบียดเบียน ด้วยอาวุธนี้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ว่าสตฺถ. (ศัตรา)
			
หิโรตฺตปฺปํ สํวรติ เอเตนาติ วตฺถ.ํ (วุ+ถ)
			
ย่อมป้องกัน ซึง่ หิรแิ ละโอตตัปปะ ด้วยผ้านี้
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าวตฺถ. (ผ้าเป็ นเครือ่ งป้องกัน)
			
สทฺทานุรปู ํ อสติ ภวตีติ อตฺโถ. (อส+ถ)
			
ย่อมมี ตามสมควรแก่ศพั ท์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อตฺถ. (อรรถ)

๘. อุณาทิกัณฑ์
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๖๖๑ : ๖๗๑. รนฺ ชทุ าทีหิ ธ-ทิ ททฺ -กิ ’รา กฺวจิ ช-ท-โลโป จ.
			
หลังจากธาตุม ี รนฺ ช และ อุทิ เป็ นต้น ลง ธ, ท,
อิทฺท, ก และ อิรปัจจัย และลบ ช และ ท บ้าง
		 เช่น รญฺชติ พฺพนฺ ติ รนฺ ธ.ํ (รนฺ ช+ธ)
			
พึงถูกยินดี เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ารนฺ ธ. (รู, ช่อง,
โพลง)
			
มจฺฉมกรานํ ปีตโิ สมนสฺสํ อุนฺทติ ปสฺสวติ
ชเนตีติ สมุทฺโท.
			
ยังปีตแิ ละโสมนัส ย่อมให้เกิดขึน้ แก่ปลาและ
มังกรทัง้ หลาย เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสมุทฺท. (มหาสมุทร) (สํ
+อุท+ิ ท)
			
ทลติ ทุคฺคตภาวํ คจฺฉตีติ ทลิทฺโท. (ทล+อิทฺท)
(ผูข้ ดั สน)
			
ย่อมถึง ซึง่ ความเป็ นผูต้ กยาก เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าทลิทฺท.
			
วจิตพฺพนฺ ติ วกฺก.ํ (วจ+ก)
			
พึงถูกเรียก เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าวกฺก. (ม้าม)
			
อปฺปฏิหตํ หุตฺวา วชติ คจฺฉตีติ วชิร.ํ (วช+อิร)
			
เป็ นผูไ้ ม่ถกู ขัดขวางแล้ว ย่อมไป เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าวชิร. (วิเชียร, อาวุธของพระอินทร์)

290

กัจจายนสุตตปาฐะแปล

๖๖๒ : ๖๗๒. ปฏิ โต หิ สสฺ เหรณฺ -หีรณฺ .
			
หลังจากปฏิศพั ท์ แปลง หิธาตุ เป็ น เหรณฺ และ
หีรณฺ
		 เช่น ปฏิปกฺเข มทฺทติ ฺวา คจฺฉติ ปวตฺตตีติ ปาฏิเหรํ.
(ปฏิ+หิ+กฺว)ิ
			
ย่อมย�่ำยี ซึง่ ฝ่ายตรงกันข้าม ท. แล้วเป็ นไป
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาฏิเหร. (ปาฏิหาริย)์
			
ปฏิปกฺเข มทฺทติ ฺวา คจฺฉติ ปวตฺตตีติ ปาฏิหรี .ํ
(ปฏิ+หิ+กฺว)ิ
			
ย่อมย�่ำยี ซึง่ ฝ่ายตรงกันข้าม ท. แล้วเป็ นไป
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปาฏิหรี . (ปาฏิหาริย)์
๖๖๓ : ๖๗๓. กฑฺยาทีหิ โก.
			
ลง กปัจจัย หลังจากธาตุม ี กฑิ เป็ นต้น
		 เช่น กณฺฑติ พฺโพ ฉินฺทติ พฺโพติ กณฺโฑ. (กฑิ+ก)
			
พึงถูกตัด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ากณฺฑ. (ปริจเฉท,
กัณฑ์)
๖๖๔ : ๖๗๔. ขาทา’ม-คมานํ ขนฺ ธ’นฺ ธ-คนฺ ธา.
			
แปลง ขาทธาตุ เป็ น ขนฺ ธ, แปลง อมธาตุ เป็ น
อนฺ ธ และแปลง คมุธาตุ เป็ น คนฺ ธ และลง กปัจจัย
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		 เช่น ชาติชรามรณาทีห ิ สํสารทุกฺเขหิ ขาทิตพฺโพติ
ขนฺ โธ. (ขาท+ก)
			
อันสังสารทุกข์ ท. มี ชาติ ชรา และมรณะเป็ นต้น
พึงเคีย้ วกิน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าขนฺ ธ. (ขันธ์)
			
จกฺขนุ า อมติ รุชฺชตีติ อนฺ โธ. (อม+ก)
			
ย่อมเสียดแทง ด้วยจักษุ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อนฺ ธ. (ผูบ้ อด)
			
ตํ ตํ านํ วาเตน คจฺฉตีติ คนฺ โธ. (คมุ+ก)
			
ย่อมไป สูท่ น่ี นั ้ ๆ ด้วยลม เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
คนฺ ธ. (กลิน่ )
			
ชาติชรามรณาทีห ิ สํสารทุกฺเขหิ ขาทิตพฺโพติ
ขนฺ ธโก. (ขาท+ก)
			
อันสังสารทุกข์ ท. มี ชาติ ชรา และมรณะ
เป็ นต้น พึงเคีย้ วกิน เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าขนฺ ธก. (ขันธ์) (ไม่ลบ
กฺ อนุพนั ธ์)
			
จกฺขนุ า อมติ รุชฺชตีติ อนฺ ธโก. (อม+ก) (ไม่ลบ กฺ
อนุพนั ธ์)
			
ย่อมเสียดแทง ด้วยจักษุ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
อนฺ ธก. (ผูบ้ อด)
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ตํ ตํ านํ วาเตน คจฺฉตีติ คนฺ ธโก. (คมุ+ก) (ไม่
ลบ กอนุพนั ธ์)
			
ย่อมไป สูท่ น่ี นั ้ ๆ ด้วยลม เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
คนฺ ธก. (กลิน่ )
๖๖๕ : ๖๗๕. ปฏาทีห’ฺ ยลํ.
			
ลง อลปัจจัย หลังจากธาตุม ี ปฏ เป็ นต้น และ
หลังจาก ปาฏิปทิกบท
		 เช่น ปฏติ วุทฺธึ คจฺฉตีติ ปฏลํ. (ปฏ+อล)
			
ย่อมสามารถถึง ซึง่ ความเจริญ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปฏล. (หมู)่
			
ปาปเก อกุสเล ธมฺเม กุสติ ฉินฺทตีติ กุสลํ. (กุส
+อล)
			
ย่อมตัด ซึง่ อกุศลธรรม ท. เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
กุสล. (กุศล)
๖๖๖ : ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถ-ุ ปถา’โม วา.
			
แปลง ปุถ เป็ น ปุถุ และ ปถ และลง อมปัจจัย บ้าง
		 เช่น ปุถุ หุตฺวา ชาตนฺ ติ ปุถวี. (ปุถ+กฺว+ิ อี)
			
เป็ นของหนา เป็ น เกิดแล้ว เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ปุถวี. (แผ่นดิน)

๘. อุณาทิกัณฑ์
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ปถเม ชาโต ปถโม. (ปุถ+อม)
เกิดแล้ว ในทีห่ นึ่ง ชือ่ ว่าปถม. (ทีห่ นึ่ง)

๖๖๗ : ๖๗๗. สสฺวาทีหิ ตุ-ทโว.
			
ลง ตุ และ ทุปัจจัย หลังจากธาตุม ี สสุ เป็ นต้น
		 เช่น อญฺเ สตฺเต สสติ หึสตีติ สตฺตุ. (สสุ+ตุ)
			
ย่อมเบียดเบียน ซึง่ สัตว์ ท. เหล่าอื่น เพราะเหตุ
นัน้ ชือ่ ว่าสตฺตุ. (ศัตรู)
			
ทุกฺขํ ททาตีติ ททฺท.ุ (ทา+ทุ)
			
ย่อมให้ ซึง่ ความทุกข์ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่า
ททฺท.ุ (โรคกลาก)
๖๖๘ : ๖๗๘. จฺยาทีหิ อีวโร.
			
ลง อีวรปัจจัย หลังจากธาตุม ี จิ เป็ นต้น
		 เช่น จียตีติ จีวรํ. (จิ+อีวร)
			
ย่อมถูกสังสม
่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าจีวร. (จีวร)
๖๖๙ : ๖๗๙. มุนาทีหิ จิ .
			
ลงอิปัจจัย หลังจากธาตุมมี นุ เป็ นต้น (และหลัง
จากปาฏิปทิกบท)
		 เช่น อตฺถานตฺถํ มุนาตีติ มุนิ. (มุน+อิ)
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ย่อมรู้ ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามุนิ. (พระมุนี, พระภิกษุ, พระพุทธเจ้า)
			
มนตีติ มโณ = มณิ. (มน+อิ)
			
ย่อมรู้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามณ, = มณิ. (แก้วมณี)
๖๗๐ : ๖๘๐. วิ ทาทีห’ฺ ยูโร.
			
ลง อูรปัจจัย หลังจากธาตุม ี วิท เป็ นต้น
		 เช่น วิทติ ุํ อลนฺ ติ วิทโู ร. (วิท+อูร)
			
ควร เพือ่ อันรู้ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าวิทรู . (ควร
เพือ่ อันรู)้
๖๗๑ : ๖๘๑. หนาทีหิ ณุ-นุ-ตโว.
			
ลง ณุ, นุ และ ตุปัจจัย หลังจากธาตุม ี หน
เป็ นต้น
		 เช่น โภชนํ หนติ หึสติ เอเตนาติ หณุ. (หน+ณุ)
			
ย่อมเบียดเบียน ซึง่ โภชนะ ด้วยอวัยวะนี้ เพราะ
เหตุนนั ้ ชือ่ ว่าหณุ. (คาง)
			
วายตีติ เวนุ, เวณุ วา. (เว+นุ/ณุ)
			
ย่อมพัดไป เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าเวนุ, เวณุ.
(ไม้ไผ่)

๘. อุณาทิกัณฑ์
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ชายตีติ ชนฺ ตุ. (ชน+ตุ)
ย่อมเกิด เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าชนฺ ตุ. (สัตว์ผเู้ กิด)

๖๗๒ : ๖๘๒. กุฏาทีหิ โ.
			
ลง ปัจจัย หลังจากธาตุม ี กุฏ เป็ นต้นและหลัง
จากปาฏิปทิกบท
		 เช่น องฺคมงฺคํ กุฏติ ฉินฺทตีติ กุฏฺํ. (กุฏ+)
			
ย่อมตัด ซึง่ อวัยวะน้อยใหญ่ เพราะเหตุนนั ้ ชือ่
ว่ากุฏฺ. (โรคเรือ้ น)
๖๗๓ : ๖๘๓. มนุ-ปูร-สุณาทีหิ อุสสฺ -นุสิ’สา.
			
ลง อุสฺส, นุส และ อิสปัจจัย หลังจากธาตุม ี มนุ,
ปูร และ สุณ เป็ นต้น และหลังจากปาฏิปทิกบท (ศัพท์นาม)
		 เช่น การณาการณํ มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส. (มนุ
+อุสฺส)
			
ย่อมรู้ ซึง่ เหตุและสิง่ มิใช่เหตุ เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่ามนุสฺส. (มนุษย์)
			
อตฺถานตฺถํ มนติ ชานาตีติ มานุโส. (มนุ+นุส)
			
ย่อมรู้ ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่ามานุส. (มนุษย์)
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อตฺตโน มโนรถํ ปูเรตีติ ปุรโิ ส. (ปูร+อิส)
			
ยังมโนรถ ของตน ย่อมให้เต็ม เพราะเหตุนนั ้
ชือ่ ว่าปุรสิ . (ผูท้ �ำความปรารถนาของตัวเองให้เต็ม, บุรษ)
			
มาตาปิตนู ํ หทยํ ปูเรตีติ ปุรโิ ส. (ปูร+อิส)
			
ยังใจ ของมารดาและบิดาทัง้ หลาย ย่อมให้เต็ม
เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าปุรสิ . (ผูท้ �ำให้ใจของพ่อแม่เต็ม, บุรษุ )
			
ทฺวนิ ฺ นํ ชนานํ กุลสนฺ ตานํ กโรตีติ สุณสิ า. (สุณ
+อิส)
			
ย่อมกระท�ำ ซึง่ การสืบต่อตระกูล ของชนทัง้
หลาย สอง เพราะเหตุนนั ้ ชือ่ ว่าสุณสิ า. (ลูกสะใภ้)
จบอุณาทิกัปป์ กัณฑ์ที่ ๖ ในกิพพิธานกัปป์
จบอุณาทิสูตร
จบกัจจายนสูตร
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