พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย ฉบับพกพา
โดย พลเรื อตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร
---------------------------------------------------------------คาปรารภ
พจนานุ ก รมศั พ ท์ บ าลี - ไทย ฉบั บ พกพา ได้ ใ ช้
หนัง สื อ Concise Pali-English Dictionary ของท่ า น
A. P. Buddhadhatta Mahathera เป็ นต้ นแบบในการ
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จัดทา แต่ก็ไ ม่ ไ ด้ ใช้ ศัพ ท์ ที่ท่ า นใช้ ทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ พื่ อ
ไม่ให้ หนังสือมีขนาดหนามาก
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาในโรงเรี ย นและใน
มหาวิ ท ยาลัย ตลอดจนผู้ สนใจศึ ก ษาภาษาบาลี
สามารถนาไปใช้ เพื่อเป็ นอุปกรณ์ ในการศึกษาภาษา
บาลีได้ เป็ นอย่างดี
ส า ห รั บ ใ น ก า ร แ ป ล ศั พ ท์ ภ า ษ า บ า ลี สู่
ภาษาไทยได้ รักษาความหมายแบบดังเดิ
้ มของภาษา
บาลี เ อาไว้ บ้าง และได้ เ พิ่ม เติม ด้ วยภาษาสมัยใหม่
บ้ าง ซึง่ ยากนักที่จะหาได้ จากหนังสือพจนานุกรมศัพท์
บาลี-ไทยเล่มอื่นๆ
พจนานุ ก รมศัพท์ บ าลี - ไทย ฉบั บ พกพา
เล่มนี ้ได้ ใช้ เวลาจัดทาเป็ นเวลาหลายปี และเพิ่งสิ ้นสุด
ลง เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน พ .ศ. 2562 ตรง กั บ
วันหยุดราชการ (วันจักรี ) และตรงกับอายุของผู้จดั ทา
ครบ 70 ปี พอดี (เกินไปเพียง 4 วันเท่านัน)
้
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การเรี ยงล าดั บ ศั พ ท์ ภ าษาบาลี เ ป็ นไ ป
ตามลาดับอักษรของภาษาบาลี กล่าวคือ สระ ตาม
ด้ วยพยัญชนะวรรคต่าง และพยัญชนะเศษวรรค
ขอได้ ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ
พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร
-----------------------------------------------------สารบัญ
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อ (หน้ า 8)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อา(หน้ า 123)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อิ (หน้ า 153)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อี (หน้ า 161)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อุ (หน้ า 162)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ อู (หน้ า 210)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ เอ (หน้ า 212)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดสระ โอ (หน้ า 218)
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พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ก (หน้ า
232)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ข (หน้ า
264)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ค (หน้ า
279)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ฆ (หน้ า
296)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ จ (หน้ า
300)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ฉ (หน้ า
312)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ช (หน้ า
318)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ฌ (หน้ า
330)
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พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ญ (หน้ า
332)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ฏ (หน้ า
333)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ฐ (หน้ า
334)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ฑ (หน้ า
336)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ต (หน้ า
338)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ถ (หน้ า
355)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ท (หน้ า
359)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ธ (หน้ า
366)
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พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ น (หน้ า
388)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ป (หน้ า
430)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ผ (หน้ า
533)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ พ (หน้ า
537)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ภ (หน้ า
545)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ม (หน้ า
558)
พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ย (หน้ า
585)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ร (หน้ า
592)
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พจนานุกรมศัพท์บาลี-ไทย หมวดพยัญชนะ ล (หน้ า
602)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ว (หน้ า
614)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ส(หน้ า
692)
พจนานุกรมศัพท์บาลี -ไทย หมวดพยัญชนะ ห(หน้ า
796)

7

พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดสระ อ

อกฏ, อกต (วิเสสนะ) ไม่ทา, ไม่ปรุงแต่ง
อกตญฺญู (วิเสสนะ) ไม่ร้ ูคณ
ุ ที่ผ้ อู ื่นกระทาไว้ แล้ ว
อกมฺปิย (วิเสสนะ) ไม่เคลื่อนไหว, ถาวร, มัน่ คง
อกรณ (นปุงสกลิงค์) ไม่กระทา
อกรณีย (อัพพยศัพท์) สิ่งที่ไม่พึงกระทา,สิ่งที่ไม่ควร,
การกระทาที่ไม่เหมาะสม
อกโรนฺต (อันตะ) ไม่กระทาอยู่
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อกาจ (วิเสสนะ) ไม่มีที่ติ
อกามก (วิเสสนะ) ไม่ปรารถนา
อกาล (ปุงลิงค์) ไม่ใช่กาล, เวลาที่ไม่เหมาะสม. (วิเส
สนะ) พ้ นฤดู
อกาสิ (อดีตกาล) ได้ กระทาแล้ ว
อกิ ริ ย (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ไม่ ท า, อกิ ริ ย วาท (ปุ ง ลิ ง ค์ )
ทฤษฎีที่ว่าไม่มีผลภายหลังของการกระทา
อกิญฺจน (วิเสสนะ) ไม่มีอะไร
อกิลาสุ (วิเสสนะ) ไม่เหน็ดเหนื่อย, กระฉับกระเฉง
อกุฏิล (วิเสสนะ) ตรง, ซื่อสัตย์, ไม่คด
อกุโตภย (วิเสสนะ) ปลอดภัยจากทุกที่
อกุปปฺ (วิเสสนะ) มัน่ คง, ไม่สนั่ สะเทือน
อกุสลา (นปุงสกลิงค์) เป็ นบาป, การกระทาที่ไม่ดี, (วิ
เสสนะ) ไม่มีทกั ษะ
อโกวิท (วิเสสนะ) ไม่ฉลาด
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อกฺก (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
อกฺกนฺต (กิริยากิตก์) เหยียบแล้ ว
อกฺกนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องให้
อกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) เหยียบ, ปราบปราม
อกฺกฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) ด่าแล้ ว
อกฺโกส (ปุงลิงค์) ด่า
อกฺโกสติ (กิริยาอาขยาต) ด่า
อกฺข (นปุงสกลิงค์) ลูกเต๋า, แกน, อวัยวะรับสัมผัส
อกฺขก (นปุงสกลิงค์) กระดูกไหปลาร้ า
อกฺขณ (ปุงลิงค์) เวลาที่ไม่เหมาะสม
อกฺขต (วิเสสนะ) ไม่บาดเจ็บ, ไม่มีตาหนิ
อกฺขทสฺส (ปุงลิงค์) ผู้พิพากษา
อกฺขทุตฺต (วิเสสนะ) ติดการพนัน
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อกฺขย (วิเสสนะ) ไม่เปลี่ยนแปลง, นิรันดร, ไม่สิ ้นไป,
(นปุงสกลิงค์) สันติภาพนิรันดร
อกฺขร (นปุงสกลิงค์) ตัวอักษร
อกฺขาต (กิริยากิตก์ ) ประกาศแล้ ว,บอกแล้ ว, กล่าว
แล้ ว
อกฺขาติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ, บอก, กล่าว
อกฺขาตุ, อกฺขายี (ปุงลิงค์) ผู้บอก,ผู้สอน
อกฺขิ (ปุงลิงค์) ดวงตา
อกฺขิตฺต (วิเสสนะ) ไม่ขว้ างแล้ ว
อกฺโกภ (วิเสสนะ) สุขมุ
อกฺโขภินี,อกฺโขหินี (อิตถีลิงค์) จานวนมาก, กองทัพที่
มีทหารจานวนมาก
อกฺเขตฺต (นปุงสกลิงค์) สถานที่ที่ไม่เหมาะสม
อค (ปุงลิงค์) ภูเขา, ต้ นไม้
อคติ (อิตถีลิงค์) ทางผิด,ลาเอียง
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อคท (นปุงสกลิงค์) ยารักษาโรค
อคุ (วิเสสนะ) ไม่หนัก,ไม่ลาบาก
อคลุ (ปุงลิงค์) ไม้ ว่านหางจระเข้
อคาธ (วิเสสนะ) ลึกมาก,ไม่หนุน
อคาร (นปุงสกลิงค์) บ้ าน,ที่พกั อาศัย
อคาริก,อคาริย (วิเสสนะ) คฤหัสถ์,ผู้ครองเรือน
อคฺค (วิเสสนะ) เลิศ, ยอด,ปลายสุด
อคฺคญฺญ (วิเสสนะ) รู้ว่าเป็ นยอด
อคฺคล (นปุงสกลิงค์) กลอนประตู, สลัก
อคฺคิ (ปุงลิงค์) ไฟ
อคฺฆ (ปุงลิงค์) ราคา,คุณค่า
อคฺฆก, อคฺฆนก (วิเสสนะ) มีคณ
ุ ค่า
อคฺฆติ (กิริยาอาขยาต) มีค่า
อคฺฆาปน (นปุงสกลิงค์) การกาหนดราคา
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อคฺฆิก, อคฺคิย (นุงสกลิงค์) เสาที่ประดับด้ วยพู่ห้อย
อคฺฆิย (นปุงสกลิงค์) ภาระผูกพัน
อฆ (นปุง สกลิ ง ค์ ) ท้ อ งฟ้ า , ความเศร้ าโศก,ความ
เจ็บปวด,บาป,ความโชคร้ าย
องฺก (ปุงลิงค์) ตัก, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์,
องฺกรุ (ปุงลิงค์) หน่อ
องฺกสุ (ปุงลิงค์) ตะขอ
องฺเกติ (กิริยาอาขยาต) ทาเครื่องหมาย
องฺ ค (นปุง สกลิ ง ค์ ) องค์ , ส่ ว นประกอบ, อวัย วะ,
คุณภาพ
องฺคชาต (นปุงสกลิงค์) อวัยวะเพศหญิง,อวัยวะเพศ
ชาย
องฺคณ (นปุงสกลิงค์) ที่โล่งแจ้ ง, สนามหญ้ า,ความไม่
บริ สทุ ธิ์ของจิต
องฺคท (นปุงสกลิงค์) กาไลแขน
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องฺคนา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
องฺคาร (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ถ่าน
องฺคิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ
องฺคีรส (ปุงลิงค์) พระพุทธเจ้ า,ผู้รุ่งโรจน์
องฺคฏุ ฺ ฐ (ปุงลิงค์) นิ ้วหัวแม่มือ
องฺคลุ (นปุงสกลิงค์) นิ ้ว
องฺคลุ ิ (อิตถีลิงค์) นิ ้วมือ
องฺคลุ ียก, องฺคเุ ลยฺยก (นปุงสกลิงค์) แหวนประดับนิ ้ว
มือ
อจล (วิเสสนะ) ไม่เคลื่อนไหว,ไม่สนั่ สะเทือน
อจิร (วิเสสนะ) เร็ วนีๆ้ , ใหม่, อจิร (วิเสสนะ) เร็ วๆนี,้
ไม่นาน
อเจตน (วิเสสนะ) ขาดเจตนา
อเจล (วิเสสนะ) ไม่มีเสื ้อผ้ า, เปลือย
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อจฺจคา (อติ+คม) เอาชนะ, ผ่านไป
อจฺจนา (อิตถีลิงค์) การบูชา
อจฺจนฺต (วิเสสนะ) ตลอดกาล
อจฺจย (ปุงลิงค์) ความผิด
อจฺจาธาย ทับซ้ อน
อจฺจายิก (วิเสสนะ) รีบเร่ง,ด่วน
อจฺจาสน (วิเสสนะ) ใกล้ มาก
อจฺจิ (ปุงลิงค์) เปลวไฟ
อจฺจิต (กิริยากิตก์) เคารพแล้ ว
อจฺจคุ ฺคต (วิเสสนะ) สูงมาก
อจฺจณ
ุ ฺห (วิเสสนะ) ร้ อนมาก
อจฺจตุ (วิเสสนะ) ยัง่ ยืน, ตลอดกาล, สันตินิรันตร์
อจฺจสุ ฺสนฺน (วิเสสนะ) อุดมสมบูรณ์มาก
อจฺเจติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวล่วง,ให้ เกียรติ,เคารพ
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อจฺโจคาฬฺห (วิเสสนะ) พลัดลงไปในที่ลกึ มาก
อจฺโจทก (นปุงสกลิงค์) มีน ้ามาก
อจฺฉ (วิเสสนะ) ใส, บริ สทุ ธิ์,(ปุงลิงค์) หมี
อจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) นัง่
อจฺฉมฺภี (วิเสสนะ) ไม่กลัว
อจฺฉรา (อิตถีลิงค์) นางอัปสร, การดีดนิ ้วมือ,ชัว่ ขณะ
อจฺฉริย (นปุงสกลิงค์) อัศจรรย์
อจฺ ฉ าทน (นปุง สกลิ ง ค์ ) เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ,เสื อ้ ผ้ า ,การ
ปกปิ ด
อจฺฉาเทติ (กิริยาอาขยาต) นุ่งห่ม,ปกปิ ด
อจฺฉิชฺช (กิริยากิตก์) ปล้ น,ชิง
อจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ปล้ น, ชิง
อจฺเฉจฺฉิ (กิริยากิตก์) ทาลาย, ตัด
อจฺเฉชฺช (วิเสสนะ) ทาลายได้ , ตัดไม่ได้
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อช (ปุงลิงค์) แพะ
อชคร (ปุงลิงค์) งูเหลือม
อชญฺญ (วิเสสนะ) ไม่บริ สทุ ธิ์,ไม่สะอาด
อชา, อชี (อิตถีลิงค์) แพะตัวเมีย
อชานน (นปุงสกลิงค์) ความไม่ร้ ู
อชานนฺต, อชานมาน (อัตนะ,มานะ) ไม่ร้ ูอยู่
อชานิตฺวา, อชานิย (ตฺวา) ไม่ร้ ูแล้ ว
อชิน (ปุงลิงค์) เสือสีดา
อชินปตฺตา (อิตถีลิงค์) ค้ างคาว
อชินิ (กิริยากิตก์) ชนะแล้ ว
อชิมฺห (วิเสสนะ) ตรง, ไม่คด
อชิร (นปุงสกลิงค์) ลาน
อชีรก (นปุงสกลิงค์) ไม่ย่อย
อเชยฺย (วิเสสนะ) ไม่ชนะ
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อชฺช (อัพพยศัพท์) วันนี ้
อชฺชว (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ตรง
อชฺชิต (วิเสสนะ) สะสมแล้ ว,รวบรวมแล้ ว
อชฺ ชุ น (ปุง ลิ ง ค์ ) ต้ น ไม้ ช นิ ด หนึ่ ง , ชื่ อ ชองเจ้ า ชาย
พระองค์หนึ่ง
อชฺฌคา มา, ได้ รับ, ประสบ
อชฺฌตฺต (วิเสสนะ) ส่วนตัว, เกี่ยวกับตัวเอง
อชฺฌปฺปตฺต (วิเสสนะ) ล้ มลง,เข้ าไปใกล้
อชฺฌภาสติ (กิริยาอาขยาต) พูด, กล่าว
อชฺฌายน (นปุงสกลิงค์) การเรียน, การเล่าเรียน
อชฺฌาจรติ (กิริยาอาขยาต) ละเมิด,ล่วงละเมิด
อชฺฌาจาร (ปุงลิงค์) การล่วงละเมิด, พฤติกรรมที่ผิด,
การมีสมั พันธ์ทางเพศ
อชฺ ฌ าจิ ณฺ ณ (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ปฏิ บัติ ม ากแล้ ว ,ท าตาม
นิสยั แล้ ว
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อชฌาปน (ปุงสกลิงค์) การสอน, การแนะนา
อชฺฌาปนฺน (กิริยากิตก์) มีความผิด,ปฏิบตั ิผิด
อชฺฌาย (ปุงลิงค์) บท
อชฺฌายก (ปุงลิงค์) ผู้สงั่ สอน,ครู
อชฺฌารุหติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น,ปี นขึ ้น
อชฺฌาวร (ปุงลิงค์) ผู้สมัคร
อชฺฌาวสติ (กิริยอาขยาต) อาศัย, ตังหลั
้ กปักฐาน
อชฺฌาวุตฺถ (กิริยาอาขยาต) อาศัยแล้ ว, ครอบครอง
แล้ ว
อขฺฌาสย (ปุงลิงค์) ความตังใจ,
้ นิสยั , แนวโน้ ม
อชฺฌิตฺต (กิรากิตก์) เรียกร้ องแล้ ว,เชื ้อเชิญแล้ ว
อชฺ ฌุ ป คจฺ ฉ ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) มาถึ ง , บรรลุ ถึ ง ,
ยินยอม
อชฺฌปุ คต (กิริยากิตก์) มาถึงแล้ ว, บรรลุถึงแล้ ว
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อชฺฌปุ คมน (นปุงสกลิงค์) การมาถึง, การตกลง, การ
ยินยอม
อชฺฌเุ ปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) วางเฉย, ละเลย
อชฺ ฌุเ ปกฺขน (นปุง สกลิ ง ค์ ) , อชฺ ฌุเ ปกฺขนา (อิต ถี
ลิงค์) การวางเฉย, การละเลย
อชฺฌเุ ปติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไปใกล้ ,
อชฺเฌสติ (กิริยาอาขยาต) เรียกร้ อง, เชื ้อเชิญ
อชฺเฌสนา (อิตถีลิงค์) การเรียกร้ อง, การเชื ้อเชิญ
อชฺเฌสิต (กิริยากิตก์) เรียกร้ องแล้ ว, เชื ้อเชิญแล้ ว
อชฺโฌกาส (ปุงลิงค์) ที่โล่งแจ้ ง
อชฺโฌกิรติ (กิริยาอาขยาต) เรี่ยราย, กระจัดกระจาย
อชฺโฌคาหติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, ท่วม
อชฺโฌคาฬฺห (กิริยากิตก์) เข้ าไปแล้ ว,ท่วมแล้ ว
อชฺโฌตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, ท่วม
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อชฺโฌตฺถต (กริยากิตก์) กระจายไปทัว่ , จม
อชฺโฌสาน (นปุงสกลิงค์) การยึดถือ
อชฺโฌหต (กิริยากิตก์) กลืนแล้ ว
อชฺโฌหรณ (นปุงสกลิงค์) การกลืน,การกิน
อชฺโฌหรติ (กิริยาอาขยาต) กลืน,กิน
อชฺโฌหาร (นปุงสกลิงค์) การกลืน, การกิน
อชฺโฌหิต (กิริยากิตก์) ยัดใส่(ปาก) แล้ ว
อญฺชติ (กิริยาอาขยาต) หยอด (ตา)
อญฺชน (นปุงสกลิงค์) การยอดตา
อญฺชลิ (อิตถีลิงค์) การกระพุ่มมือไหว้
อญฺชส (นปุงสกลิงค์) หนทาง, ถนน
อญฺชิต (กิริยากิตก์) หยอดแล้ ว
อญฺเชติ (กิริยาอาขยาต) หยอด(ตา)
อญฺญ (วิเสสนะ) อื่น
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อญฺญาตม (วิเสสนะ) หนึ่งในหลายอย่าง,ไม่ร้ ู
อญฺญาตร (วิเสสนะ) บางอย่าง, ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั
อญฺญติตฺถิย (ปุงลิงค์) นับถือลัทธิอื่น
อญฺตฺถ, อญฺญตร (วิเสสนะ) ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง,ที่อื่น
อญฺญถตฺต (นปุงสกลิงค์) การเปลี่ยนแปล, การเปลี่ยน
ใจ
อญฺญถา(วิเสสนะ) อย่างอื่น,ทางอื่น
อญฺญทตฺถุ (อัพพยศัพท์) แน่นอน, อีกอย่างหนึ่ง
อญฺญทา (วิเสสนะ) วันอื่น, เวลาอื่น
อญฺ ญ มญฺ ญ , อญโญญฺ ญ (วิ เ สสนะ) กั น และกั น ,
อญฺญมญฺญ (วิสสนะ) กันและกัน
อญฺญวิหิต (วิเสสนะ) ถูกยึดครองด้ วยบางสิ่ง
อญฺญา (อิตถีลิงค์) ความรู้ ที่สมบูรณ์, ความเป็ นพระ
อรหันต์
อญฺญาณ (นปุงสกลิงค์) ความไม่ร้ ู
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อญฺญาต (วิเสสนะ) ไม่ร้ ู,ไม่เข้ าใจ
อญฺญาตก (วิเสสนะ) ไม่เกี่ยวข้ อด้ วยสายเลือด,ไม่ร้ ู ,
ไม่รับรู้
อญฺญาตาวี, อญฺญาตุ (ปุงลิงค์) ผู้ร้ ู,ผู้เห็นแจ้ ง
อญฺญาย (กิริยากิตก์) เข้ าใจแล้ ว
อฏฏ (ปุงลิงค์) ชื่อของนรกขุมหนึ่ง
อฏฏน (นปุงสกลิงค์) การเร่ร่อน
อฏนิ (อิตถีลิงค์) โครงเตียง
อฏวิ (อิตถีลิงค์) ป่ า
อฏฺฏ (นปุงสกลิงค์) คดีความ, หอคอย, ผ้ าปิ ดปาก
อฏฺฏก (ปุงลิงค์) ยกพื ้น,ผ้ าปิ ดปาก
อฏฺฏาน (ปุงลิงค์) เสายึดสาหรับคนอาบน ้า
อฏฺฏิล (กิริยากิตก์) โศกเศร้ าแล้ ว,เดือดร้ อนแล้ ว
อฏฺฏิยติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อน,วิตก
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อฏฺฏิยน (นปุงสกลิงค์) อฏฺฏิยนา (อิตถีลิงค์) ไม่ชอบ
,ขยะแขยง
อฏฺฐ (วิเสสนะ) แปด
อฏฺฐก (นปุงสกลิงค์) หมู่แปด
อฏฺฐกถา (อิตถีลิงค์) คาอธิบาย
อฏฺฐงฺคิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยองค์แปด,มีองค์แปด
อฏฺฐปท (นปุงสกลิงค์) กระดานหมากรุก
อฏฺฐส (วิเสสนะ) มีแปดมุม
อฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) สถานที่ผิด, สถานะที่ผิด, ความ
เป็ นไปไม่ได้
อฏฺฐารส (วิเสสนะ) สิบแปด
อฏฺฐิ (นปุงสกลิงค์) กระดูก, เมล็ดพืชแข็ง
อฏฺฐิ ต (วิเสสนะ) ไม่มงั่ คง,ไม่แน่วแน่
อฏฺฐิ กตฺวา (ตฺวา) มีความตังใจมาก,
้
มีความสนใจ
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อฑฺฒ (วิเสสนะ) มัง่ คัง่ (ปุงลิงค์) ครึ่ง, อฑฺฒตา ความ
มัง่ คัง่
อฑฺฒ ติย, อฑฺฒ เตยฺย (วิเ สสนะ) ประกอบด้ วยสอง
ครึ่ง
อฑฺฒทณฺฑก ไม้ เท้ าขนาดสัน้
อฑฺฒมาส (ปุงลิงค์) ครึ่งเดือน
อฑฺฒโยค (ปุงลิงค์) บ้ านชนิดหนึ่งซึ่งมีหลังคาเป็ นรูป
ปี กของนกอินทรี
อฑฺฒรตฺต (นปุงสกลิงค์) เที่ยงคืน
อฑฺฒฑุ ฺฒ (ปุงลิงค์) สามครึ่ง
อณุ (ปุงลิงค์) อณู,อะตอม,เล็กๆ
อณฺฑ, อณฺฑก (นปุงสกลิงค์) ไข่, ลูกอัณฑะ
อณฺฑช (วิเสสนะ) เกิดจากไข่, นก, งู
อณฺฑปู ก (นปุงสกลิงค์) ขดเป็ นวง
อณฺณ (ปุงลิงค์) น ้า
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อณฺณว (ปุงลิงค์) มหาสมุทร
อณฺห (ปุงลิงค์) วัน
อตจฺฉ (วิเสสนะ) ผิด (นปุงสกลิงค์) ความผิด
อตนฺทิต, อตนฺที (วิเสสนะ) ขี ้เกียจ,กระฉับกระเฉง
อตปฺปิย (วิเสสนะ) ไม่น่าพอใจ
อติ (วิเสสนะ) คาอุปสรรคมีความหมายหลายอย่าง
เช่น ยิ่ง, เกิน เป็ นต้ น
อติกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) คร่าไป ,ดึงไป, ลาบาก
อติกร (วิเสสนะ) ออกท่าทางมากเกินไป
อติกนฺต (กิริยากิตก์) ก้ าวล่วง, เอาชนะ, ล ้าหน้ า
อติกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวล่วง, เอาชนะ, ล ้าหน้ า
อติกฺกม (ปุงลิงค์) ก้ าวพ้ น,ก้ าวล่วง, ละเมิด
อติขิปปฺ (วิเสสนะ) เร็วเกินไป
อติขิณ (วิเสสนะ) ทื่อ
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อติขีณ (วิเสสนะ) เหน็ดเหนื่อยมาก,สิน้ เปลืองมาก,
ถูกยิงจากลูกศร
อติค (วิเสสนะ) ไปแล้ ว,ผ่านพ้ นแล้ ว
อติ ค จฺ ฉ ติ (กิ ริ ยาอาขยาต) เอาชนะ, ผ่ า นพ้ น,
เหนือกว่า
อติคาฬฺห (วิเสสนะ) เข้ มข้ น, แน่นมาก
อติโฆร (วิเสสนะ) น่ากลัวมาก,ร้ ายแรงมาก
อติจรติ (กิริยาอาขยาต) ล่วงละเมิด, ประพฤติผิดใน
กาม
อติจริ ยา (อิตถีลิงค์) การล่วงละเมิด, ประพฤติผิดใน
กาม
อติจฺจ (อพพยศัพท์) ผ่านไป,เอาชนะ
อติฉตฺต (นปุงสกลิงค์) ม่านบังแดดชนิดพิเศษ
อติตฺต (วิเสสนะ) ไม่อิ่มแล้ ว
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อติตฺถ (นปุง สกลิ ง ค์ ) สถานที่ที่ไ ม่ ส มควร, ทางที่ไม่
สมควร, ลักษณะที่ไม่สมควร
อติถิ (ปุงลิงค์) แขก,คนแปลกน้ า
อติ ท ารุ ณ (วิ เ สสนะ) ทารุ ณ เกิ น ไป, น่ า กลัว มาก,
โหดร้ ายมาก
อติทิวา (อัพพยศัพท์) สายเกินไป
อติทิสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้แจง, อธิบาย
อติทรู (นปุงสกลิงค์) ไกลมาก
อติเทว (ปุงลิงค์) อติเทพ, มหาเทพ
อติธมติ (กิริยาอาขยาต) ตีกลองบ่อยหรือดังเกินไป
อติธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่งเร็ว, ผ่านขีดจากัด
อติโธนจารี (วิเสสนะ) ผู้มกั มากในอาหาร เป็ นต้ น
อตินาเมติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เวลาผ่านไป
อติปณฺฑิต (วิเสสนะ) ฉลาดเกินไป
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อติปปญฺจ (ปุงลิงค์) ชักช้ ามาก
อติปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห็นอย่างแจ่มแจ้ ง
อติปาต (ปุงลิงค์) การฆ่า, การทาลาย
อติปาตี (ปุงลิงค์) ผู้ฆ่า, ผู้ทาลาย
อติปาเตติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,ฆ่า
อติปโค (อัพพยศัพท์) เร็วเกินไป
อติพหล (วิเสสนะ) หนามาก
อติพาฬฺห (วิเสสนะ) มากเกินไป
อติพาเหติ (กิริยาอาขยาต) ขับออกไป
อติภคินี (อิตถีลิงค์) พี่น้องสาวเป็ นที่รักมาก
อติภาร (ปุงลิงค์) หนักมาก
อติโภติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ, สันทัด
อติมญฺญาติ (กิริยาอาขยาต) ดูหมิ่น
อติมญฺญนา (อิตถีลิงค์) การเย่อหยิ่งมาก, การดูถกู
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อติมนาป (วิเสสนะ) น่ารักมาก,เป็ นที่รักมาก
อติมตฺต (วิเสสนะ) มากเหลือเกิน
อติมหนฺต (วิเสสนะ) มากมาย,เหลือล้ น
อติม าน (ปุง ลิ ง ค์ ) ความภาคภูมิ ใจ, ความเย่อหยิ่ ง
,ความถือตัวจัด
อติมขุ ร (วิเสสนะ) พูดเก่งมาก
อติมุตฺตก (ปุงลิงค์) ชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่ง, ต้ นไม้
ชนิดหนึ่ง
อติยาจนา (อิตถีลิงค์) การขอมากเกินไป
อติยาติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ
อติริจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) เหลืออยู่
อติริตฺต (กิริยากิตก์) เหลือแล้ ว
อติริย (อัพพยศัพท์) เหลือเกิน, มากมาย
อติเรก (วิเสสนะ) ส่วนเกิน, เพิ่มเติม,
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อติโรจติ (กิริยาอาขยาต) รุ่งโรจน์
อติลทุ ฺธ (วิเสสนะ) ตระหนี่มาก
อติวตฺต (วิเสสนะ) เหนือกว่า, เอาชนะ
อติวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) ไปไกลกว่า
อติวตฺตน (วิเสสนะ) การเอาชนะ
อติวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ
อติวสฺสติ (กิริยาอาขยาต) (ฝน) ตกมาก
อติวากฺย (นปุงสกลิงค์) การตาหนิ
อติวาหก (วิเสสนะ) ผู้นาภาระ, ผู้แนะนา
อติวิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) เห็นตลอด
อติวิย (อัพพยศัพท์) มากมาย, เหลือเกิน
อติเวล (วิเสสนะ) เวลายืดเยื ้อ
อติส (ปุงลิงค์) มากมาย
อติสรติ ( กิริยาอาขยาต) ไปได้ เกินกาหนด,ล่วงละเมิด
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อติสาย (วิเสสนะ) (เวลา) เย็นมาก
อคิสาร (ปุงลิงค์) ล ้าเส้ น, โรคบิด
อติสณ
ุ (ปุงลิงค์) สุนขั บ้ า
อติหรติ (กิริยาอาขยาต) นาไป
อตีต (วิเสสนะ) ผ่านไป (ปุงลิงค์) อดีตกาล
อตีว (อัพพยศัพท์) มากมาย
อโต (อัพพยศัพท์) ดังนัน,แต่
้ นนั ้
อตฺต (ปุงลิงค์) อัตตา, วิญญาณ,ตนเอง
อตฺตช (วิเสสนะ) เกิดจากตนเอง, (ปุงลิงค์) บุตร
อตฺตทีป (วิเสสนะ) ที่พงึ่ ของตนเอง
อนฺตนิย (วิเสสนะ) เป็ นของตนเอง
อตฺตนฺตป (วิเสสนะ) ทรมานตน
อตฺตปจฺจกฺข (วิเสสนะ) มีตนเป็ นพยาน
อตฺตปฏิลาภ (ปุงลิงค์) การได้ บคุ ลิกภาพ
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อตฺ ต มน (วิ เ สสนะ) ยิ น ดี , อตฺ ต มนตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
ความยินดี, ความสุข
อตฺตสมฺภว (วิเสสนะ) เกิดจากตนเอง
อตฺตเหตุ (อัพพยศัพท์) เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
อตฺตาณ (วิเสสนะ) ปราศจากการคุ้มครอง
อตฺถ (ปุง ลิ ง ค์ ) ประโยชน์ , สวัสดิการ, ความมั่ง คั่ง ,
ความจาเป็ น,ความต้ องการ,ความหมาย, การทาลาย
อ ตฺ ถ ก ถ า ( อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ค า อ ธิ บ า ย , ค า อ ธิ บ า ย
ความหมาย
อตฺถคม (ปุงลิงค์) การวางลง, การสูญสิ ้น
อตฺถญู (วิเสสนะ) ผู้ร้ ูความหมาย
อตฺถต (กิริยากิตก์) แผ่กระจายไปทัว่ แล้ ว
อตฺถร (ปุงลิงค์) พรม
อตฺถรณ (นปุงสกลิงค์) การปู, ผ้ าปูที่นอน
อตฺถรก (ปุงลิงค์) ผู้ปู
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อตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) ปู
อตฺถวส (ปุงลิงค์) ฤดู, ประโยชน์
อตฺถาย เพื่อประโยชน์
อตฺถาร (ปุงลิงค์) การปู
อตฺถิ (กิริยาอาขยา) เป็ นอยู่, มีอยู่
อตฺถิก, อตฺถิย, อตฺถี (วิเสสนะ) ปรารถนา, แสวงหา
อตฺถิตา (อิตถีลิงค์) อตฺภิภาว (ปุงลิงค์) ความมีอยู่
อตฺถุ จงมี, จงเป็ น
อตฺร (วิเสสนะ) ทีน่ ่ี
อตรช (วิเสสนะ) เกิดจากตนเอง
อถ, อโถ (อัพพยศัพท์) ครัง้ นัน้
อตริจฺฉ (วิเสสนะ) โลภมาก
อธ, อโธ (อัพพยศัพท์) และแล้ ว
อทก (วิเสสนะ) ผู้กิน
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อทติ (กิยาอาขยาต) กิน
อทน (นปุงสกลิงค์) การกิน
อทสฺสน (นปุงสกลิงค์) การหายไป
อทิตฺต (วิเสสนะ) ไม่เห็น
อทินฺน (วิเสสนะ) ไม่ให้
อทิสฺสมาน (วิเสสนะ) มองไม่เห็น
อทุ (นปุงสกลิงค์) สิ่งนันสิ
้ ่งนี ้
อทูภก (วิเสสนะ) ไม่ทรยศ,ไม่หกั หลัง
อทฺท (วิเสสนะ) สีเขียว
อทฺทก (นปุงสกลิงค์) ขิงสด
อทฺทิ (ปุงลิงค์) ภูเขา
อทฺทิต (กิริยากิตก์) ให้ เจ็บปวด
อทฺธ (ปุงลิงค์) ครึ่งหนึ่ง
อทฺธคต (วิเสสนะ) ผู้มีอายุครึ่งหนึ่งของอายุขยั
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อทฺธคู (ปุงลิงค์) นักท่องเที่ยว
อทฺธนิย (วิเสสนะ) เหาะที่จะท่องเที่ยว
อทฺธา (อัพพยศัพท์) แน่แท้ , แน่นอน
อทฺธาน (นปุงสกลิงค์) ทางไกล
อทฺธิก (ปุงลิงค์) นักท่องเที่ยว
อทฺธุว (วิเสสนะ) ไม่ถาวร, ไม่มนั่ คง
อทฺเวชฺฌ (วิเสสนะ) ไม่ต้องสงสัย, ไม่ขดั แย้ ง
อธม (ปุงลิงค์) ต่า, น่ารังเกียจ
อธมฺม (ปุงลิงค์) ประพฤติผิด, หลักคาสอนที่ผิด
อธร (ปุงลิงค์) ริมฝี ปาก, (วิเสสนะ) ต่ากว่า
อธิ ยิ่ง, เกิน, บน
อธิก (วิเสสนะ) ยิ่งกว่า
อธิกต (วิเสสนะ) มีสาเหตุจาก
อธิกรณ (นปุงสกลิงค์) คดีความ
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อธิ ก าร (ปุ ง ลิ ง ค์ ) การจั ด การ, ส านั ก งาน, ความ
ทะเยอทะยาน
อธิคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ, เข้ าใจ
อธิคณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) โดดเด่นกว่า, เป็ นเจ้ าของ
, เอาชนะ
อธิคม (ปุงลิงค์) การบรรลุ,ความรู้
อธิจิตฺต (นปุงสกลิงค์) ความคิดที่สูง, ความแน่วแน่
ของจิต
อธิ ฏฺ ฐติ , อธิ ฏฺ ฐหติ (กิ ริ ย าอาขยาต) อธิ ษ ฐานจิ ต ,
กาหนดจิต
อทิฏฺฐาตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะกาหนดจิต
อธิ ฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์ ) การตัดสินใจ, การตกลงใจ
,ความแน่วแน่
อธิฏฺฐายก (วิเสสนะ) การกากับ, การดูแล (ปุงลิงค์) ผู้
กากับ,ผู้ดแู ล
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อธิฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) เด็ดเดี่ยวแล้ ว, ดาเนินการแล้ ว
อธิป, อธิปติ (ปุงลิงค์) ผู้เป็ นใหญ่, เจ้ านาย,ผู้นา
อธิปญฺญา (อิตถีลิงค์) ปัญญาระดับสูง
อธิปตน (นปุงสกลิงค์) โจมตี, ตกไป, กระโดด
อธิปนฺน (วิเสสนะ) เดือดร้ อน, เข้ าไป
อธิปาต (ปุงลิงค์) การทาลาย
อธิปาตก (ปุงลิงค์) ผีเสื ้อดอกไม้
อธิปาเตติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,ให้ ตกไป
อธิปปฺ าย (ปุงลิงค์) ความตังใจ
้
อธิปเฺ ปต (กิริยากิตก์) ตังใจแล้
้
ว,ปรารถนาแล้ ว
อธิภวติ (กิริยาอาขยาต) ครอบงา, เอาชนะ
อธิมตฺต (วิเสสนะ) มากมาย
อธิมาน (ปุงลิงค์) การประเมินตนเองที่ไม่เหมาะ
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อธิมานิก (วิเสสนะ) ผู้ที่คิดว่าตนได้ บรรลุความรู้เหนือ
ธรรมชาติ
อธิมจุ ฺจติ (กิริยาอาขยาต) มีแนวโน้ ม, ถูกวิญญาณเข้ า
สิง
อธิมจุ ฺจน (นปุงสกลิงค์) การตัดสินใจ,การถูกวิญญาณ
เข้ าสิง
อธุจฺฉิต (กิริยากิตก์) ลุม่ หลงแล้ ว
อธิมตุ ฺต (กริยากิตก์) มีแนวโน้ ม
อธิมตุ ฺติ (อิตถีลิงค์) ตกลงใจ,แนวโน้ ม
อธิโมกฺข (ปุงลิงค์) ตกลงใจแนวแน่
อธิโรหนี (อิตถีลิงค) บันได
อธิวจน (นปุงสกลิงค์) ศัพท์, การกาหนด
อธิวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ
อธิวตฺถ (วิเสสนะ) การพักอยู่, การอาศัยอยู่
อธิวสติ (กิริยาอาขยาต) พักอยู่, อาศัยอยู่
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อธิวาสก (วิเสสนะ) อดทน
อธิวาสนา (อิตถีลิงค์) ความอดทน
อธิวาเสติ (กิริยาอาขยาต) อดทน,รอคอย
อธิวตุ ฺถ (กิริยาอาขยาต) อดทนแล้ ว
อธิสีล (นปุงสกลิงค์) ศีลที่สงู
อธิเสติ (กิริยาอาขยาต) นอน
อธีน (วิเสสนะ) พึง่ พิง,เป็ นของ
อธียติ (กิริยาอาขยาต) เล่าเรียน, ท่องจา
อธุนา (วิเสสนะ) บัดนี ้, เร็วๆนี ้
อโธ (อัพพยศัพท์) ภายใต้ , เบื ้องล่าง
อนงฺคณ (วิเสสนะ) เยือกเย็น, ไม่มีที่ติ
อนชฺฌิฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่ได้ เชื ้อเชิญแล้ ว
อนณ (วิเสสนะ) ไม่มีหนี ้
อนตฺต (วิเสสนะ) ไม่มีตวั ตน,ไม่มีวิญญาณ
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อนตฺตมน (วิเสสนะ) ไม่พอใจ
อนตฺถ (ปุงลิงค์) อันตราย,โชคร้ าย
อนธิวร (ปุงลิงค์) ผู้เจริญ
อนนุจฺฉวิก (วิเสสนะ) ไม่สมควร
อนนฺต (วิเสสนะ) ไม่มีที่สิ ้นสุด, ไม่มีขอบเขต
อนนฺตร (วิเสสนะ) ถัดไป, ไม่มีระหว่าง,ต่อเนื่อง
อนเปกฺข (วิเสสนะ) ปราศจากความคาดหวัง
อนปฺปก (วิเสสนะ) มาก
อนภาว (ปุงลิงค์) การหยุดชะงัก
อนภิรต (วิเสสนะ) ไม่ยินดี
อนภิรติ (อิตถีลิงค์) ไม่พอใจ
อนตคฺค (วิเสสนะ) ไม่ร้ ูการเริ่มต้ น
อนย (ปุงลิงค์) โชคร้ าย
อนริย (วิเสสนะ) ไม่ประเสริฐ
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อนล (ปุงลิงค์) ไฟ
อนลงฺกต (วิเสสนะ) ไม่พอใจแล้ ว, ไม่ประดับแล้ ว
อนวฏฺฐิ ต (วิเสสนะ) ไม่ตงมั
ั ้ น่ ,ไม่ต่อเนื่อง
อนวย (วิเสสนะ) ไม่ขาด,สมบูรณ์
อนวรต (วิเสสนะ) คงที่
อนวเสส (วิเสสนะ) โดยไม่หลงเหลือ,สมบูรณ์
อนสน (นปุงสกลิงค์) การอดอาหาร
อนสฺสาสิก (วิเสสนะ) ไม่มีความสบายใจ
อนากุล (วิเสสนะ) ไม่สบั สน,ไม่คงั่ ค้ าง
อนาคต (วิเสสนะ) อนาคต,ยังมาไม่ถึง
อนาคมน (นปุงสกลิงค์) ยังไม่มา
อนาคามี (ปุงลิงค์) ผู้ไม่กลับมา, ผู้บรรลุอริยมรรคที่ 3
อนาจาร (ปุงลิงค์) ประพฤติผิด,ไม่มีศีลธรรม
อนาถ (วิเสสนะ) ไม่มีที่พงึ่ , น่าสงสาร
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อนาทร (ปุงลิงค์) ไม่เอื ้อเฟื อ้ ,ไม่เคารพ
อนาทา, อนาทาย ไม่ถือเอา
อนาทิยิตฺวา (ตฺวา) ไม่สนใจ, ไม่ถือเอา
อนาปุจฺฉา ไม่ถาม, ไม่อนุญาต
อนามย (วิเสสนะ) ไม่มีโรค
อนามสิต , อนามฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่ถกู ต้ องแล้ ว
อนายตน (นปุงสกลิงค์) สถานที่ไม่เหมาะ
อนายาส (วิเสสนะ) ไม่มีความเดือดร้ อน
อนายูหน (นปุงสกลิงค์) ไม่มีการพยายาม
อนายูหนฺต ไม่มีความพยายาม
อนารมฺภ (วิเสสนะ) ไม่มีความวุ่นวาย
อนาลย (วิเสสนะ) ไม่มีความยึดมัน่
อนาวาฏ ( วิเสสนะ) เปิ ด,ไม่ปิด
อนาวฏฺฏี (ปุงลิงค์) ผู้ไม่กลับ
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อนาวรณ (วิเสสนะ) เปิ ด,ไม่มีอปุ สรรค
อนาวิล (วิเสสนะ) ไม่ข่นุ มัว, ใส
อนาวุตฺถ (วิเสสนะ) ไม่อยู่
อนาสกตฺต (นปุงสกลิงค์) การอดอาหาร
อนาสว (วิเสสนะ) ไม่มีอาสวะ
อนาฬฺหิก (วิเสสนะ) ยากจน
อนิกฺกสาว (วิเสสนะ) ไม่ปลอดจากมลทินของจิต
อนิฆ (วิเสสนะ) ไม่มีความเดือดร้ อน
อนิจฺจ (วิเสสนะ) ไม่เที่ยง
อนิจฺฉนฺต, อนิจฺฉมาน (อันตะ,มานะ) ไม่ตงใจ
ั้
อนิจฺฉา (อิตถีลิงค์) ไม่ชอบ
อนิญฺชน (นปุงสกลิงค์) ไม่เคลื่อนไหว
อนิญฺชิต (วิเสสนะ) ไม่สนั่ สะเทือน
อนิฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่น่าปรารถนา
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อนิฏฺฐิ ต (วิเสสนะ) ไม่จบ
อนินฺทิต (วิเสสนะ) ไม่ถกู นินทา
อนินฺทิย (วิเสสนะ) ไม่ควรนินทา
อนิพฺพิสนฺต (อันตะ) ไม่พบ
อนุกฺกม (ปุงลิงค์) อนุกรม, ตามลาดับ
อนุขทุ ฺทก (วิเสสนะ) เล็กน้ อย,สาคัญน้ อย
อนุค (วิเสสนะ) ไปตาม
อนุคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ไปตาม
อนุคต (กิริยากิตก์) ไปตามแล้ ว
อนุคติ (อิตถีลิงค์) ไปตาม
อนุคม (ปุงลิงค์),อนุคมน (นปุงสกลิงค์) ไปตาม
อนุคามิก,อนุคามี (วิเสสนะ) ไปตาม, ผู้ไปตาม
อนุคาหติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป
อนุคิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) อยากได้
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อนุคิทฺธ (กิริยากิตก์) อยากได้ แล้ ว
อนุคฺคณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) ช่วยเหลือ,อนุเคราะห์
อนุ คฺ ค ณฺ ห น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) อนุ คฺ ค ห ช่ ว ยเหลื อ ,
อนุเคราะห์
อนุคฺคหิต (กิริยากิตก์) ช่วยเหลือแฃ้ ว,อนุเคาระห์แล้ ว
อนุคฺคาหก (วิเสสนะ) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อปุ ถัมภ์
อนุคฺคิรนฺต (อันตะ) ไม่พดู
อนุคฺฆาเฏติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ด
อนุจงฺกมติ (กิริยาอาขยาต) เดินจงกรม
อนุจร (ปุงลิงค์) ผู้ติดตาม, ผู้คอยดูแล
อนุจรติ (กิริยาอาขยาต) ติดตาม, ปฏิบตั ิตาม
อนุจรณ (นปุงสกลิงค์) การปฏิบตั ิตาม
อนุจริต (กิริยากิตก์) ไปตามแล้ ว, ปฏิบตั ิตามแล้ ว
อนุจิณฺณ (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว, บรรลุแล้ ว
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อนุจิณาติ (กิริยาอาขยาต) สะสมแล้ ว, ปฏิบตั ิแล้ ว
อนุจิต (วิเสสนะ) ไม่เหมาะสม
อนุจินฺเตติ (กิริยาอาขยาต) คิด,พิจารณา
อนุจฺจาริต (วิเสสนะ) ไม่พดู , ไม่ยก
อนุจฺจิฏฺฐ (เสสนะ) ไม่แตะต้ องแล้ ว,
อนุจฺฉวิก (วิเสสนะ) เหมาะสม, สมควร
อนุช (ปุงลิงค์) น้ องชาย
อนุชา (อิตถีลิงค์) น้ องสาว
อนุชาต (วิเสสนะ) เกิดภายหลัง
อนุชานาติ (กิริยาอาขยาต) อนุญาต
อนุชีวติ (กิริยาอาขยาต) มีชีวิตตาม
อนุชุ (วิเสสนะ) ไม่ตรง
อนุญฺญา (อิตถีลิงค์) อนุญาต, บีบบังคับ
อนุญฺญาต (กิริยากิตก์) อนุญาตแล้ ว, บังคับแล้ ว
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อนุฏฺฐหนฺต, อนุฏฺฐหาน, อนุฏฺฐาตุ (วิเสสนะ) ผู้ไม่ขยัน
,ผู้เฉื่อยชา
อนุฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) ไม่ลกุ ขึ ้น, ไม่ขยัน
อนุฏฺฐิ ต (วิเสสนะ) ไม่ลกุ ขึ ้นแล้ ว
อนุฑาหติ (กิริยาอาขยาต) เผา
อนุฑาหน (นปุงสกลิงค) การเผา
อนุตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อน
อนุตาป (ปุงลิงค์) ความเดือดร้ อน
อนุติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืน, ตกลง
อนุตีร (นปุงสกลิงค์) ใกล้ ฝั่ง
อนุตฺตร (วิเสสนะ) ยอดเยี่ยม
อนุตฺตาน (วิเสสนะ) ไม่ตื ้น,ลึก
อนุตฺถนุ น (นปุงสกลิงค์) ทอดถอนใจ
อนุตฺถนุ าติ (กิริยาอาขยาต) คร่าครวญ
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อนุตราสี ผู้ไม่สะดุ้ง,ผู้ไม่กลัว
อนุททาติ (กิริยาอาขยาต) ให้
อนุทิสา (อิตถีลิงค์) ทิศน้ อย
อนุทฺทิฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่ชี ้แล้ ว,ไม่บอกแล้ ว
อนุทธต (วิเสสนะ) ไม่ทาลายแล้ ว,ไม่ถอนออกแล้ ว
อนุทฺธต (วิเสสนะ) ไม่ภาคภูมิใจ
อนุธมฺม (ปุงลิงค์) สอดคล้ องกับกฎหมาย
อนุธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่งตาม
อนุนย (ปุงลิงค์) ความเป็ นเพื่อน
อนุนาสิก (วิเสสนะ) จมูก
อนุเนติ (กิริยาอาขยาต) ประนีประนอม
อนุเนตุ (ปุงลิงค์) ผู้ประนีประนอม
อนุป (ปุงลิงค์) แผ่นดินที่มีน ้ามาก
อนุปกฺกฏุ ฺ ฐ (วิเสสนะ) ไม่ตาหนิ, ไม่ติเตียน
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อนุปกฺขชฺช (วิเสสนะ) บุกรุก
อนุปฆาต (ปุงลิงค์) ไม่ทาร้ าย
อนุปปจิต (วิเสสนะ) ไม่สงั่ สม
อนุปจฺฉินฺน (วิเสสนะ) ต่อเนื่อง
อนุ ป ญฺ ญ ตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) อนุ บั ญ ญั ติ , การออก
กฎเกณฑ์เพิ่มเติม
อนุปฏฺฐิ ต (วิเสสนะ) ยังมาไม่ถึง, ไม่ใช่ปัจจุบนั
อนุปตติ (กิริยาอาขยาต) ตกไป
อนุปติต (กิริยากิตก์) ถูกกระทบแล้ ว, ถูกบีบแล้ ว
อนุปตฺติ (อิตถีลิงค์) บรรลุ
อนุปท (วิเสสนะ) คาต่อคา
อนุปทฺทว (วิเสสนะ) ไม่มีอนั ตราย
อนุปธาเรตฺวา (ตฺวา) ไม่พิจารณา
อนุปพฺพชติ (กิริยาอาขยาต) บวช
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อนุปเมย (วิเสสนะ) ไม่สามารถเปรียบเทียบ
อนุปริคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ไปรอบๆ
อนุปริธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่งไปรอบๆ
อนุปริยาติ (กิริยาอาขยาต) ไปรอบๆ
อนุปริวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนไหวไปรอบๆ
อนุปริวตฺตน (นปุงสกลิงค์) หมุนตาม
อนุปริตฺต (วิเสสนะ) ไม่แปดเปื อ้ น
อนุปวชฺช (วิเสสนะ) ไม่มีการตาหนิ
อนุปวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) หมุนไปตาม
อนุปวิฏฺฐ (กิริยากิตก์) เข้ าไปแล้ ว
อนุปวิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป
อนุส มฺ ปนฺน (วิเ สสนะ) ผู้ที่ยัง ไม่ ไ ด้ รับการอุปสมบท
อย่างสมบูรณ์
อนุปสฺสก (วิเสสนะ) ผู้สงั เกต
51

อนุปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) สังเกต
อนุปสฺสนา (อิตถีลิงค์) การพิจารณา
อนุปหจฺจ ไม่บาดเจ็บ, ไม่เดือดร้ อน
อนุปปหต (วิเสสนะ) ไม่ถกู ทาลาย
อนุปาต (ปุงลิงค์) โจมตีด้วยคาพูด
อนุปาตี ผู้โจมตี,ผู้ติดตาม
อนุปาทา, อนุปาทาย ไม่มีการยึดถือ
อนุปาทิเสส (วิเสสนะ) ไม่มีสิ่งใดเหลือ
อนุปาปุณาติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ
อนุปาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ บรรลุถึง
อนุปาย (ปุงลิงค์) วิธการที่ผิด
อนุปายาส (วิเสสนะ) ไม่เศร้ าโศก
อนุ ป าลก (วิ เ สสนะ) คุ้ม ครอง,รั ก ษา (ปุง ลิ ง ค์ ) ผู้
คุ้มครอง
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อนุปาลน (นปุงสกลิงค์) การรักษา, การคุ้มครอง
อนุปาเลติ (กิริยาอาขยาต) ดารง, คุ้มครอง,รักษา
อนุปจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) สอบถาม
อนุปฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) สอบถามแล้ ว
อนุปพุ ฺพ (วิเสสนะ) ตามลาดับ
อนุเปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณาอย่างละเอียด
อนุเปกฺขนา (อิตถีลิงค์) การพิจารณา
อนุเปเสติ (กิริยาอาขยาต) ส่งไป
อนุโปสิย (วิเสสนะ) ควรเลี ้ยง
อนุปปฺ ตฺต (กิริยากิตก์) ถึงแล้ ว,บรรลุแล้ ว
อนุปปฺ ตฺติ (อิตถีลิงค์) การมาถึง, การบรรลุถึง
อนุปปฺ ทาตุ (ปุงลิงค์) ผู้มอบให้
อนุปปฺ ทาน (นปุงสกลิงค์) การมอบให้ ,
อนุปปฺ ทินฺน (กิริยากิตก์) มอบให้ แล้ ว
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อนุปปฺ ทาติ (กิริยาอาขยาต) มอบให้
อนุปปฺ นฺน (วิเสสนะ) ไม่เกิด,ไม่ขึ ้น
อนุวิทฺธ (กิริยากิตก์) แทงแล้ ว
อนุวิทฺธียติ (กิริยาอาขยาต) ทาสอดคล้ องกับ
อนุวิโลเกติ (กิริยาอาขยาต) มองดู,ตรวจดู
อนุวตุ ฺถ (กิริยากิตก์) อาศัยแล้ ว,อยู่แล้ ว
อนุวยญฺชน (นปุงสกลิงค์) คุณสมบัติอนั ดับรอง
อนุสกฺกติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนกลับ
อนุสวจฺฉร (วิเสสนะ) ประจาปี
อนุสญฺจรติ (กิริยาอาขยาต) เดิน, ไปรอบๆ
อนุสญฺจริต (กิริยากิตก์) เดินแล้ ว,ไปรอบๆแล้ ว
อนุสญฺจรณ (นปุงสกลิงค์) การเดิน,การไปรอบๆ
อนุสต (กิริยากิตก์) โรยแล้ ว,
อนุสนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ไหลไป, เชื่อมต่อกับ
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อนุสนฺธิ (อิตถีลิงค์) สืบต่อ, ข้ อสรุป
อนุสย (ปุงลิงค์) ใจโอนเอียง
อนุสยติ (กิริยาอาขยาต) นอน
อนุสยิต (กิริยากิตก์) นอนแล้ ว
อนุสรติ (กิริยาอาขยาต) ไปตาม, ติดตาม
อนุสวติ (กิริยาอาขยาต) ไหลไป
อนุสายิก (วิเสสนะ) อยู่เป็ นปกติวิสยั
อนุสาร (ปุงลิงค์) ถัดไป
อนุสารี (วิเสสนะ) มุ่งมัน่
อนุสาวก (ปุงลิงค์) ผู้ประกาศ
อนุส าวน (นปุง สกลิ ง ค์ ) อนุส าวนา (อิตถี ลิง ค์ ) การ
ประกาศ
อนุสาวิต (กิริยากิตก์) ประกาศแล้ ว
อนุสาเวติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ
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อนุสาสก (ปุงลิงค์) ที่ปรึกษา
อนุสาสติ (กิริยาอาขยาต) แนะนา,พร่าสอน
อนุ ส าสน(นปุง สกลิ ง ค์ ) อนุ ส าสนี (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) อนุ
สาสนา (อิตถีลิงค์) คาแนะนา
อนุสิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เรียน, ปฏิบตั ิตาม
อนุสิกฺขน (นปุงสกลิงค์) การปฏิบตั ิ, การติดตาม
อนุสิฏฺฐ (กิริยากิตก์) แนะนาแล้ ว,พร่ าสอนแล้ ว
อนุสิทฺธิ (อิตถีลิงค์) คาแนะนา
อนุสกู ย (วิเสสนะ) ไม่อิจฉา
อนุโสจติ (กิริยาอาขยาต) เศร้ าโศก
อนุโสจน (นปุงสกลิงค์) อนโสจน (อิต ถีลิงค์) การเศร้ า
โศก
อนุโสต (ปุงลิงค์) ตามกระแสน ้า
อนุสฺสติ (อิตถีลิงค์) ระลึกถึง
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อนุสฺสรณ (นปุงสกลิงค์) การระลึกถึง
อนุสฺสรติ (กิริยาอาขยาต) จาได้ ,ระลึกได้
อนุสฺสริตุ (ปุงลิงค์) ผู้จาได้ ,ผู้ระลึกได้
อนุสฺสว (ปุงลิงค์) คาบอกเล่า, ประเพณี
อนุสฺสกุ (วิเสสนะ) ไม่ขวนขวาย},ไม่กล้ าหาญ
อนุสฺสตุ (กิริยากิตก์) ได้ ยินแล้ ว
อนุหีรมาน (มานะ) ทาให้ ลา่ ช้ า
อนุน,อนุก (วิเสสนะ) ไม่บกพร่อง
อนุปม (วิเสสนะ) ไม่มีการเปรียบเทียบ
อนุหต (วิเสสนะ) ไม่ถอนรากแล้ ว
อเนก (วิเสสนะ) มาก,หลากหลาย
อเนช (วิเสสนะ) ไม่มีความกาหนัด
อเนธ (วิเสสนะ) ไม่มีเชื ้อเพลิง
อเนสนา (อิตถีลิงค์) การแสวงหาที่ผิดทาง
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อเนฬ, อเนฬก (วิเสสนะ) ไม่มีมลทิน, บริ สทุ ธิ์
อเฬคล (วิเสสนะ) ไม่มีน ้าลายหยด
อโนก (วิเสสนะ) ไม่มีบ้าน, ไม่มีความยึดมัน่
อโนกาส (วิเสสนะ) ไม่มีโอกาส
อโนชา (อิตถีลิงค์) ต้ นไชนิดหนึ่ง
อโนตตฺต (ปุงลิงค์) สระอโนดาต (ในภูเขาหิมาลัย)
อโนตฺตปฺป (นปุงสกลิงค์) มีความเกรงกลัวต่อบาป
อโนทก (วิเสสนะ) ไม่มีน ้า
อโนทิสฺสก (วิเสสนะ) ไม่ถกู จากัด, โยทัว่ ไป, มี่การชี ้นา
อโนนมนฺต (วิเสสนะ) ไน้ อมลง
อโนม (วิเสสนะ) สูงส่ง
อโนสกฺกนา (อิตถีลิงค์) การใช้ กาลังมาก
อโนวสฺสก (วิเสสนะ) ฝนไม่รั่วรด
อนฺต (ปุงลิงค์) ปลายสุด, จบ, เป้าหมาย, สุดยอด,
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อนฺตก (ปุงลิงค์) ความตาย
อนฺตมโส (อัพพยศัพท์) อย่างน้ อย
อนฺตร (นปุงสกลิงค์) ความแตกต่าง,ภายใน
อนฺตรฏฺฐก (นปุงสกลิงค์) แปดวันที่หนาวที่สุดของฤดู
หนาวเอมีหะตก
อนฺตรนฺตรา (วิเสสนะ) บางครัง้
อนฺตรธาน อนฺตรธายน (นปุงสกลิงค์) หายไป
อนฺตรธายติ (กิริยาอาขยาต) หายไป
อนฺตรธาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ หายไป
อนฺตรวาสก (ปุงลิงค์) ผ้ านุ่ง
อนฺตรหิต (กิริยากิตก์) หายไปแล้ ว
อนฺตรส (ปุงลิงค์) พื ้นที่ระหว่างไหล่ทงสองข้
ั้
าง
อนฺตรา (วิเสสนะ) ระหว่าง
อนฺตราปณ (ปุงลิงค์) ตลาด
59

อนฺตราย (ปุงลิงค์) อันตราย,อุปสรรค
อนฺตรายิก (วิเสสนะ) การประอบเป็ นอันตราย
อนฺตราล (นปุงสกลิงค์) ระยะห่าง
อนฺตาริก (วิเสสนะ) ถัดไป
อนฺตาวนฺตุ (วิเสสนะ) มีที่สดุ
อนฺติก (วิเสสนะ) เป็ นที่สดุ ,ใกล้ , ความเป็ นเพื่อนบ้ าน
อนฺติม (วิเสสนะ) สุดท้ าย,
อนฺตฬิกฺข (นปุงสกลิงค์) ท้ องฟ้า
อนฺเตปุร (นปุงสกลิงค์) เมืองรอบใน,ฮาเร็ม,
อนฺเตวาสิก, อนฺเตวาสี (ปุงลิงค์) ผู้อยู่กับเจ้ านาย, ผู้
ดูแล,นักเรียน
อนฺโต (อัพพยศัพท์) ข้ างใน, ภายใน
อนฺท,ุ อนฺทกุ (ปุงลิงค์) โซ่ตรวน
อนฺธ (วิเสสนะ) บอด, โง่
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อนฺธก (ปุงลิงค์) ตัวเหลือบ
อนฺธการ (ปุงลิงค์) ความมืด
อนฺธนฺคม (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ความมืดมาก
อนฺน (นปุงสกลิงค์) อาหาร,ข้ าวต้ ม
อนฺวทฺธมาส (วิเสสนะ) สองครัง้ ในเดือน, สองปักษ์
อนฺวตฺถ (วิเสสนะ) ตามความรู้สกึ
อนฺวเทว (อัพพยศัพท์) ตามข้ างหลัง
อนฺวย (ปุงลิงค์) ความสอดคล้ อง, ประเพณี
อนฺวห (วิเสสนะ) ทุกวัน
อนฺวาคต (วิเสสนะ) ประกอบด้ วย,
อนฺวาย มีประสบการณ์
อนฺวาวิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าครอบครอง
อนฺวาหต (วิเสสนะ) ถูกตี
อนฺวาหิณฺฑติ (กิริยาอาขยาต) ท่องเที่ยวไป
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อนฺเวติ (กิริยาอาขยาต) ไปตาม, เข้ าใกล้
อนฺเวสก (วิเสสนะ) ผู้แสวงหา
อนฺเวสติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา, ค้ นหา
อนฺเวสนา (อิตถีลิงค์) การแสวงหา, การค้ นหา, การ
สืบสวน
อนฺเวสี (วิเสสนะ) การพยายาม,การแสวงหา (ปุงลิงค์)
ผู้แสวงหา
อปกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ดึงออกไป, ถอดออก
อปกต (กิริยากิตก์) เลื่อนออกแล้ ว, กาจัดแล้ ว
อปกโรติ (กิริยาอาขยาต) ทาร้ าย, เลื่อนออกไป, ทา
ผิด
อปกสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ดึงออกไปด้ านข้ าง
อปกสฺสนา (ปุงลิงค์) การถอด
อปการ (ปุงลิงค์) บาดเจ็บ, ความเสียหาย
อปกฺกม (ปุงลิงค์) การถอด,การจากไป
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อปกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) จากไป,หลีกไป
อปคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) หลีกไป
อปคต (กิริยากิตก์) ถอดแล้ ว,ออกไปแล้ ว,ไปแล้ ว
อปคพฺภ (วิเสสนะ) ไม่ไปเกิดอีก
อปคม (ปุงลิงค์) หายไป, หลบไป
อปคมฺม หลบไป
อปจย (ปุงลิงค์) ร่วงหล่น
อปจยติ (กิริยาอาขยาต) เคารพ
อปจายน (ปุงลิงค์) อปจายนา (อิตถีลิงค์) การเคารพ
อปจายก, อปจายี (วิเสสนะ) การทาความเคารพ
อปจาริต (กิริยากิตก์) เคารพ
อปจิติ (อิตถีลิงค์) เคารพ
อปจินน (นปุงสกลิงค์) การทาลาย
อปจฺจ (นปุงสกลิงค์) ลูกหลาน
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อปจฺจกฺข (วิเสสนะ) ไม่เห็น
อปชิต (นปุงสกลิงค์) พ่ายแพ้
อปณฺณก (วิเสสนะ) จริง, ไม่ผิดพลาด
อปตฺถฏ (วิเสสนะ) ไม่แผ่ออก
อปตฺถทฺธ (วิเสสนะ) หยิ่งผยอง
อปตฺถิย (วิเสสนะ) ไม่พงึ ปรารถนา
อปถ (ปุงลิงค์) ผิดทาง
อปท (วิเสสนะ) ไม่มีเท้ า, อปทตา (อิตถีลิงค์) ความไม่
มีเท้ า
อปทาน (นปุงสกลิงค์) ประวัติชีวิต, ตานาน
อปทิส (ปุงลิงค์) ประจักษ์พยาน
อปทิสติ (กิริยาอาขยาต) เรียกมาให้ เป็ นพยาน
อปทิสน (นปุงสกลิงค์) ชี ้แจง
อปเทส (ปุงลิงค์) เหตุผล
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อปธารณ (นปุงสกลิงค์) ฝาปิ ด
อปนามน (นปุงสกลิงค์) การถอด, การขับไล่
อปนาเมติ (กิริยาอาขยาต) ถอดออก,ขับไล่
อปนิทหติ (กิริยาอาขยาต) ซ่อน,ปกปิ ด
อปนิหิต (กิริยากิตก์) ซ่อนแล้ ว, ปกปิ ดแล้ ว
อปนีต (กิริยากิตก์) นาไปแล้ ว, ถอดออกแล้ ว
อปนุทาติ (กิริยาอาขยาต) ขับออกไป, ปัดเป่ า
อปนุทน (นปุงสกลิงค์) การถอดออก,การขับออก
อปนุทิตุ (ปุงลิงค์) ผู้ขบั ไล่
อปเนติ (กิริยาอาขยาต) นาออก, ถอดออก
อปมาร (ปุงลิงค์) โรคลมบ้ าหมู
อปร (วิเสสนะ) อื่น,ทิศตะวันตก
อปรชฺชุ (วิเสสนะ) วันต่อมา
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อปรชฺ ฌ ติ (กิ ริ ยาอาขยาต) ท าผิ ด , ประกอบ
อาชญากรรม
อปรทฺธ (กิริยากิตก์) ความผิด
อปรนฺต ที่สดุ สุดท้ าย,อนาคต, ชื่อแคว้ นหนึ่งในอินเดีย
ฟากตะวันตก
อปรนฺน เมล็ดพืชอื่นๆนอกจากธัญพืช
อปรปฺปจฺจย (วิเสสนะ) การไม่พงึ่ พาผู้อื่น
อปราชิต (วิเสสนะ) ไม่ชนะ
อปราธ (ปุงลิงค์) ความผิด
อปราธิก, อปราธี (วิเสสนะ) ความผิด, อาชญากรรม
อปราปริย (วิเสสนะ) ต่อๆมา
อปริคหิต (วิเสสนะ) ไม่เป็ นเจ้ าของ, ไม่เข้ าครอบครอง
อปริจฺฉินฺน (วิเสสนะ) ไม่จากัด, ไม่แยกออกจากกัน
อปริมาณ (วิเสสนะ) ไม่จากัด, วัดไม่ได้
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อปริมาณ (วิเสสนะ) ไม่จากัด,วัดไม่ได้
อปลายี (วิเสสนะ) ไม่หนี, ไม่กลัว
อปลาเลติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, ลูบไล้
อปลิพทุ ฺธ (วิเสสนะ) ไม่จากัด,อิสระ
อปลิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เลียออก,ถู
อปลิกฺขน (นปุงสกลิงค์) การเลียออก,การถูออก
อปโลกน (นปุงสกลิงค์) ทอดทิ ้ง, ยินยอม
อปโลกิต (กิริยากิตก์) มองดูแล้ ว,ได้ รับอนุญาตแล้ ว,
แจ้ งล่วงหน้ า
อปโลเกติ (กิริยาอาขยาต) มองดู,ได้ รับอนุญาต, แจ้ ง
ล่วงหน้ า
อปวคฺค (ปุงลิงค์) จัดส่งครัง้ สุดท้ าย, จบ
อปวทติ (กิริยาอาขยาต) ด่าว่า, ตาหนิ
อปวาท (ปุงลิงค์) ด่าว่า,ตาหนิ
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อปวิทฺธ (กิริยากิตก์) ขว้ างทิ ้งแล้ ว, ปฏิเสธแล้ ว
อปสกฺกติ (กิริยาอาขยาต) ไปข้ างๆ, เคลื่อนไหว
อปสกฺกน (นปุงสกลิงค์) การไปข้ างๆ
อปเสาวย (นปุงสกลิงค์) ข้ างขวา
อปสาทน (นปุงสกลิงค์) การดูหมิ่น
อปสาทิต (กิริยากิตก์) คัดค้ านแล้ ว, ปฏิเสธแล้ ว
อปสฺสย (ปุงลิงค์) สนับสนุน, หนุน, ที่หนุนศีรษะ
อปสฺสิต (กิริยากิตก์) พิงแล้ ว, พึง่ พิงแล้ ว
อปสฺเสติ,อปสฺสยติ (กิริยาอาขยาต) พิง,พึง่ พิง
อปสฺเสนผลก (นปุงสกลิงค์) แผ่นกระดานสาหรับพิง
อปหตฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้ถอด
อปหรติ (กิริยาอาขยาต) ถอด,นาออก, ขโมย
อปหรณ (นปุงสกลิงค์) การถอดออก, การขโมย
อปหาร (ปุงลิงค์) การนาออก,การขโมย
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อปางฺค (ปุงลิงค์) มุมตา
อปากฏ(วิเสสนะ) ไม่ร้ ู
อปาจี (อิตถีลิงค์) ทิศใต้
อปาจีน (วิเสสนะ) ทิศตะวันตก
อปาท, อปาทก (วิเสสนะ) ไม่มีเท้ า, การคลาน
อปาณ (นปุงสกลิงค์) การหายใจออก
อปาทาน (นปุงสกลิงค์) การแยกกัน
อปาปุรณ (นปุงสกลิงค์) ลูกกุญแจ
อปาปุรติ,อวาปุรติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ดออก
อปาย (ปุงลิงค์) นรก, ภาวะต่า, ความสูญเสีย
อปาร (วิเสสนะ) ไม่จากัด, ไม่มีฝั่งโน้ น,ฝั่งใกล้
อปารุต (วิเสสนะ) เปิ ด
อปาลมฺพ (ปุงลิงค์) กระดานสาหรับพิง(ในรถ)
อปิ (อัพพยศัพท์) และ, บ้ าง, เออก็
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อปิ ธาน (นปุงสกลิงค์) ฝาปิ ด
อปิ ลาปน (นปุงสกลิงค์) ไม่ลอยน ้า
อปิ ห, อปิ หาลุ (วิเสสนะ) ไม่โลภ
อเปกฺข, อเปกฺขก,อเปกฺขี (วิเสสนะ) รอคอย, มองหา
,ผู้สมัคร
อเปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการ, คาดหวัง
อเปกฺขน (นปุงสกลิงค์) อเปกฺขา (อิตถีลิงค์) การหวัง,
การปรารถนา, การคาดหวัง
อเปกฺขิต (กิริยากิตก์) ต้ องการแล้ ว, คาดหวัง
อเปต (กิริยาอาขยาต) ไปแล้ ว, กาจัดแล้ ว,ไม่มีแล้ ว
อเปติ (กิริยาอาขยาต) หนีไป, หายไป
อเปตฺเตยฺยตา (อิตถีลิงค์) ความไม่เคารพบิดา
อเปยฺย (วิเสสนะ) ดื่มไม่ได้ , สิ่งที่ไม่ควรดื่ม
อปฺป, อปฺปก (วิเสสนะ) เล็กน้ อย, ไม่สาคัญ
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อปฺปกิณฺณ (วิเสสนะ) ไม่พลุกพล่าน, เงียบ
อปฺปคพฺภ (วิเสสนะ) ไม่ภาคภูมิใจ
อปฺปคฺฆ (วิเสสนะ) มีค่าน้ อย
อปจฺจย (ปุงลิงค์) ไม่มีปัจจัย
อปฺปฏีฆ (วิเสสนะ) ไม่โกรธ, ไม่ขดั ขวาง
อปฺปฏินิสฺสคฺค (ปุงลิงค์) ไม่สละ
อปฺปฏิปคุ ฺคล (ปุงลิงค์) ไม่มีผ้ ใู ดเสมอเหมือน
อปฺปฏิพทฺธ (วิเสสนะ) ไม่เกี่ยวข้ องกัน,ไม่เชื่อมโยงกัน
อปฺปฏิภาณ (วิเสสนะ) สับสน
อปฺปฏิม (วิเสสนะ) เปรียบไม่ได้
อปฺปฏิวตฺติย (วิเสสนะ) หมุนกลับไม่ได้
อปฺปฏิวาน (วิเสสนะ) การหดกลับไม่ได้
อปฺปฏิวิทฺธ (วิเสสนะ) ไม่บรรลุ, ไม่เข้ าใจ
อปฺปฏิสนฺธิก (วิเสสนะ) ไม่สามารถกลับไปเกิดใหม่
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อปฺปณา (อิตถีลิงค์) การมีจิตแน่วแน่,การบรรลุฌาน
อปฺปณิหิต (วิเสสนะ) ไม่มีความอยาก
อปฺปติกฏุ ฺ ฐ (วิเสสนะ) ไม่ดหู มิ่น
อปฺปติฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่มีที่พงึ่ ,ไม่มีความช่วยเหลือ
อปฺปทิสฺส, อปฺปสฺสว (วิเสสนะ) กระด้ างกระเดื่อง
อปฺปติ(ตี)หต (วิเสสนะ) ไม่ขดั ขวางแล้ ว
อปฺปตีต (วิเสสนะ) ไม่พอใจ
อปฺปทุฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่โกรธ
อปฺปธสิย (วิเสสนะ) ไม่ละเมิด
อปฺปมญฺญา (อิตถีลิงค์) ประมาณไม่ได้ , คุณภาพของ
จิตสี่อย่าง
อปฺปมตฺต (วิเสสนะ) ไม่ประมาท, ระมัดระวัง,
อปฺปมาณ (วิเสสนะ) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีพรแดน
อปฺปมาท (ปุงลิงค์) ไม่ประมาท,เอาจริงเอาจัง
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อปฺปเมยฺย (วิเสสนะ) ไม่สามารถวัดได้
อปฺปวตฺติ (อิตถีลิงค์)ไม่มีความต่อเนื่อง, ไม่มีอยู่
อปฺปสาท (ปุงลิงค์) ไม่ชอบใจ, ไม่พอใจ
อปฺปสตฺถ (วิเสสนะ) มีเพื่อนน้ อย
อปฺปสนฺน (วิเสสนะ) ไม่พงึ พอใจ,ไม่เลื่อมใส
อปฺปสมารมฺภ (วิเสสนะ) มีความลาบากเล็กน้ อย
อปฺป สฺ ส ก (วิ เ สสนะ) มี ค วามเป็ น เจ้ า ของเล็ ก น้ อย
,ยากจน
อปฺปสฺสารท (วิเสสนะ) มีความรื่นเริงเล็กน้ อย
อปฺปหีน (วิเสสนะ) ไม่ถอน,ไม่ทาลาย
อปฺปาณก (วิเสสนะ) ไม่มีลมหายใจ
อปฺปาตงฺค (วิเสสนะ) ไม่มีความเจ็บป่ วย
อปฺปิ จฺ ฉ า (วิ เ สสนะ) มี ค วามต้ อ งการน้ อ ย,มี ค วาม
ปรารถนาน้ อย อปฺ ปิ จฺ ฉ ตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) มี ค วาม
ปรารถนาน้ อย,สันโดษ
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อปฺปิต (กิริยากิตก์) ประยุกต์ใช้ แล้ ว
อปฺปิย (วิเสสนะ) ไม่เป็ นที่รัก,ไม่เป็ นที่ชอบใจ
อเปกฺขทา (วิเสสนะ) บางครัง้
อปฺเปติ (กิริยาอาขยาต) ใช้ , กาหนด
อปฺเปว, อปฺเปว นาม (อพพยศัพท์) หากว่า, ถ้ าอย่างไร
อปฺเ ปสกฺ ข (วิ เ สสนะ) มี อิ ท ธิ พ ลเล็ ก น้ อ ย,มี อ านาจ
เล็กน้ อย
อปฺ โ ปสฺ สุ ก (วิ เ สสนะ) ไม่ ก ระฉั บ กระเฉ, มี ค วาม
ขวนขวายน้ อย
อปฺภฎู (วิเสสนะ) ไม่แพร่กระจาย
อปฺโผฏิต (กิริยากิตก์) ดีดนิ ้วมือแล้ ว
อปฺโผเฏติ (กิริยาอาขยาต) ดีดนิ ้วมือ, ปรบมือ
อผล (วิเสสนะ) มี่ผล,ไม่มีประโยชน์
อผสฺสิต (วิเสสนะ) ไม่ถกู ต้ อง
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อผาสุ (วิเสสนะ) ไม่ง่าย, ลาบาก
อพทฺธ , อพนฺธน (วิเสสนะ) ไม่ผกู ดั , มีอิสระ
อพพ (ปุงลิงค์) ชื่อของนรกขุมหนึ่ง
อพล (วิเสสนะ) อ่อนแอ, ไม่มีเรี่ยวแรง
อพาธ (วิเสสนะ) ไม่มีสิ่งขัดขวาง
อพฺพณ (วิเสสนะ)ไม่มีแผล
อพฺพต (วิเสสนะ) ไม่มีพนั ธะทางศีลธรรม
อพฺพทุ (นปุงสกลิงค์) ชิ ้นเนื ้อ, ทารกแรกเกิดในสัปดาห์
ที่ 2 หลังจากปฏิสนธิ, ชื่อของนรกขุมหนึ่ง
อพฺพหู ติ (กิริยาอาขยาต) ดึงเข้ า, ดันออก
อพฺพฬู ฺห (กิริยากิตก์) ดึงเข้ า,ดันออก
อพฺโพกิณฺ ณ (วิเ สสนะ) ไม่ ถูกจัดขวาง,คงที่ , ไม่ ลุก
พล่าน
อพฺโพฉินฺน (วิเสสนะ) ถูกขัดขวาง
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อพฺโพหาริก (วิเสสนะ) เล็กน้ อย
อพฺภ (นปุงสกลิงค์) เมฆ, ท้ องฟ้า
อพฺพก (นปุงสกลิงค์) ตะกัว่ ดา
อพฺภกฺขาติ (กิริยาอาขยาต) พูดใส่ร้าย
อพฺภกฺขาน (นปุงสกลิงค์) การพูดใส่ร้าย
อพฺภญฺชติ (กิริยาอาขยาต) หยอดยา, หลอดหล่อลื่น
อพฺภ ญฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การหยอดยา, การหลอด
หล่อลื่น
อพฺภตีต (วิเสสนะ) ล่วงแล้ ว,ผ่านแล้ ว
อพฺภนุโมทนา (อิตถีลิงค์) อนุโมทนาบุญ
อพฺภนฺตร (นปุงสกลิงค์) ภายใน
อพฺ ภ าคต ผู้ม าเยื อ น,คนแปลกหน้ า , (กิ ริ ย ากิ ต ก์ )
มาถึงแล้ ว
อพฺภาคน (นปุงสกลิงค์) การมาถึง
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อพฺภาจิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) กล่าวโทษ,
อพฺภาจิกฺขณ (นปุงสกลิงค์) การกล่าวโทษ
อพฺภาหต (กิริยากิตก์) ถูกโจมตีแล้ ว
อพฺภกุ ฺกิรณ (นปุงสกลิงค์) การดีงออก,การโรย
อพฺภกุ ฺกิรติ (กิริยาอาขยาต) โรย
อพฺภคุ ฺคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ลุกขึ ้น
อพฺภคฺคต (กิริยากิตก์) ลุกขึ ้นแล้ ว
อพฺภคุ ฺคมน (นปุงสกลิงค์) การลุกขึ ้น
อพฺภคุ ฺคิรติ (กิริยาอาขยาต) ตื่นขึ ้น, แกว่ง
อพฺภคุ ฺคิรณ (นปุงสกลิงค์) การแกว่ง
อพฺ ภุ ฏฺ ฐาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การขึ น้ ,การลุก ขึ น้ ,การ
ก้ าวหน้ า
อพฺภตุ (วิเสสนะ) อัศจรรย์,
อพฺภเุ ทติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น, เกิดขึ ้น
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อพฺภนุ ฺนต (วิเสสนะ) ขึ ้นสูง, สูง
อพฺภยุ ฺยติ (กิริยาอาขยาต) เดินขบวน
อพฺโภกาส (ปุงลิงค์) สถานที่โล่ง,ที่โล่งแจ้ ง
อพฺโภกิณฺณ (วิเสสนะ) พลุกพล่าน
อพฺโภกิรณ (นปุงสกลิงค์) การโรย,การเคลื่อนไหวของ
นักรา
อพฺโภกิรติ (กิริยาอาขยาต) โรย
อภพฺภ (วิเสสนะ) ไม่สามารถ, ไม่ชานาญ, อภพฺพตา
ความไม่มีความสามารถ,ความเป็ นไปไม่ได้
อ ภ ย ( วิ เ ส ส น ะ ) ป ล อ ด ภั ย , ไ ม่ มี ค ว า ม ก ลั ว
(นปุงสกลิงค์) ความปลอดภัย
อภยา (อิตถีลิงค์) สมอสีเหลือง
อภาว (ปุงลิงค์) ไม่มี,หายไป,ไม่มีไม่เป็ น
อภาวิต (วิเสสนะ) พัฒนา,ไม่ปฏิบตั ิ
อภิกงฺขติ (กิริยาอาขยาต) หวัง
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อภิ ก งฺ ข น, อภิ ก งฺ ขิ ต (นปุง สกลิ ง ค์ ) หวัง , ต้ อ งการ,
ปรารถนา
อภิกงฺขี (วิเสสนะ) ปรารถนา, ต้ องการ
อภิกิณฺณ (กิริยากิตก์) โรยแล้ ว, หว่านแล้ ว
อภิ กูช ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เพรี ย กร้ อง(ของนก),ร้ อง
เพลง(ของนก)
อภิกชู น (นปุงสกลิงค์) การร้ องของนก
อภิกชุ ิต (กิริยากิตก์) เสียงก้ องแล้ ว(ของนก)
อภิกฺกนฺต (กิริยาอาขยาต) ไปข้ างหน้ า, ล่วงแล้ ว, น่า
ชื่นใจมาก, (นปุงสกลิงค์) การไปข้ างหน้ า
อภิกฺกม (ปุงลิงค์) การไปข้ างหน้ า
อภิกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวไปข้ างหน้ า
อภิกฺขณ (วิเสสนะ) คงที่, อภิกฺขณ (วิเสสนะ) บ่อยๆ,
อย่างคงที่
อภิกฺขณติ (กิริยาอาขยาต) ขุด
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อภิกฺขณน (นปุงสกลิงค์) การขุด
อภิคชฺชติ (กิริยาอาขยาต) คาราม
อภิคชฺชน (นปุงสกลิงค์) การคาราม
อภิคิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) กระหายหา
อภิคิชฺชน (นปุงสกลิงค์) การกระหาย, การโลภ
อภิคีต (กิริยากิตก์) ร้ องเพลงหาแล้ ว
อภิฆาต (ปุงลิงค์) กระทบ,สัมผัส, การฆ่า
อภิฆาตน (นปุงสกลิงค์) การฆ่า,การทาลาย
อภิฆาตี (ปุงลิงค์) ศัตรู,ผู้ทาลาย
อภิชปฺปติ (กิริยาอาขยาต) อธิษฐานขอให้
อภิชปฺปน, อภิชปฺปิต (นปุงสกลิงค์) ตังความปรารถนา
้
,พูด
อภิชาต (วิเสสนะ) เกิดมาดี, ชาติกาเนิดประเสริฐ
อภิชาต (อิตฺถีลิงค์) การเกิดดี,ประเสริฐ
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อภิชานน (นปุงสกลิงค์) การรับรู้,การจดจา
อภิชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้แจ้ ง
อภิชายติ (กิริยาอาขยาต) เกิด,เกิดดี
อภิชิคสึ ติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการเอาชนะ,ปรารถนา
เอาชนะ
อภิชชานก, อภิชฺชมาน (วิเสสนะ) ไม่แตก,ไม่แยก
อภิชฺฌา (อิตถีลิงค์) โลภมาก
อภิ ชฺ ฌ ายติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ต้ อ งการมาก, อยาก
ได้ มาก
อภิญฺญา (วิเสสนะ) การความรู้, การมีความรู้
อภิ ญฺ ญ า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความรู้ พิ เ ศษ, ความรู้ เหนื อ
ธรรมชาติ
อภิญฺญา, อภิญฺญาย มีความเข้ าใจดี
อภิญฺญาณ (นปุงสกลิงค์) เครื่องหมายพิเศษ
อภิญฺญาต (กิริยากิตก์) รู้ดีแล้ ว
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อภิญฺเญยฺย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ เข้ าใจ
อภิณฺห (วิเสสนะ) ต่อเนื่อง, เนืองๆ, อภิณฺห (วิเสสนะ)
บ่อยๆ, ซ ้าๆ
อภิณฺหโส (วิเสสนะ) เสมอๆ, ซ ้าๆ
อภิรตฺต (กิริยาอาขยาต) ร้ อนมากแล้ ว
อภิตปติ (กิริยาอาขยาต) ส่องแสง
อภิตาป (ปุงลิงค์) ร้ อนมาก
อภิตาฬิต (กิริยากิตก์) ตีแล้ ว,ทุบแล้ ว
อภิตาเฬติ (กิริยาอาขยาต) ตี,ทุบ,ตีกลอง
อภิตณ
ุ ฺณ (กิริยากิตก์) เอาชนะแล้ ว
อภิตทุ ติ (กิริยาอาขยาต) แทง
อภิโต (อัพพยศัพท์) โดยรอบ
อภิโตเสติ (กิริยาอาขยาต) ยินดีมาก
อภิตฺถนติ (กิริยาอาขยาต) คาราม,ร้ อง
82

อภิตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) เร่งรีบ
อภิตฺถวติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง, ชมเชย
อภิตฺถวน (นปุงสกลิงค์) การยกย่อง,การชมเชย
อภิตฺถตุ (กิริยากิตก์) ชมเชยแล้ ว,ยกย่องแล้ ว
อภิตฺถวน (นปุงสกลิงค์) การยกย่อง,การชมเชย
อภิตฺถตุ (กิริยากิตก์) ยกย่อง,ชมเชย
อภตฺถนุ าติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง,ชมเชย
อภิโทส (ปุงลิงค์) เย็นที่แล้ ว
อภิทมติ (กิริยาอาขยาต) เป่ า
อภิธ มฺ ม (ปุง ลิ ง ค์ ) อธิ ธ รรม (หนึ่ง ในสามคัม ภีร์ข อง
พระพุทธศาสนา)
อภิธา (อิตถีลิงค์) อภิธาน (นปุงสกลิงค์) ชื่อ
อภิธาวติ (กริยาอาขยาต) วิ่ง
อภิเธยฺย (วิเสสนะ) มีชื่อ, (นปุงสกลิงค์) ความหมาย
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อภินต (กิริยากิตก์) โน้ มลงแล้ ว,น้ อมลงc]h;
อภินทติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียง
อภินทิต (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียงแล้ ว
อภินนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี
อภินนฺทน (นปุงสกลิงค์) ความยินดี, ความบันเทิง
อภินนฺทิต (กิริยากิตก์) (นปุงสกลิงค์) วัตถุแห่งความ
ยินดี
อภินมติ (กิริยาอาขยาต) โน้ มลง, น้ อมลง
อภินยน (นปุงสกลิงค์) การนาไป,การสอบถาม
อภินว (วิเสสนะ) ใหม่,สด
อภินาทิต (กิริยากิตก์) เสียงดังแล้ ว
อภินิกชู ิต (วิเสสนะ) เสียงดังของเสียงนก
อภินิกฺขมติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวต่อไป,สละโลก
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อภินิกฺขมน (นปุงสกลิงค์) การสละโลก,การออกจาก
ชีวิตของคฤหัสถ์
อภินิกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) วาง
อภินิกฺขิปน (นปุงสกลิงค์) การวาง
อภินิปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) นอนลง
อภินิปตติ (กิริยาอาขยาต) ล้ มลง
อภินิปาต (ปุงลิงค์) , อภินิปตน (นปุงสกลิงค์) กาล้ ม
ลง
อภินิปปฺ ิ เฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบ,คัน้
อภินิปผฺ ชฺชติ (กิริยาอาขยาต) สาเร็จ
อภินิปผฺ ตฺติ (อิตถีลิงค์) ผลผลิต, ความสาเร็จ
อภินิปผฺ าทิต (กิริยาอาขยาต) ผลิตแล้ ว,ให้ เกิดขึ ้นแล้ ว
อภินิพฺพตฺต (กิริยาอาขยาต) ได้ ผลิตแล้ ว, ได้ เกิดแล้ ว
อภินิพฺพตฺติ (อิตถีลิงค์) อภินิพฺพตฺตน (นปุงสกลิงค์)
การเกิด, ความมี
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อภินิพฺพตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ผลิต,ทาให้ เกิด
อภินิพฺพิทา (อิตถีลิงค์) ความเบื่อหน่าย
อภินิพฺพตุ (วิเสสนะ) ดับอย่างสมบูรณ์
อภินิมฺมิต (กิริยากิตก์) สร้ างแล้ ว, ผลิตแล้ ว,ทาแล้ ว
อภินิมฺมิณาติ (กิริยาอาขยาต) สร้ าง, ผลิต, ทา
อภินิโรปน (ปุงลิงค์) การกาหนด, การใช้
อภินิโรเปติ (กิริยาอาขยาต) ปลูก
อภินิวิฏฺฐ (กริ ยากิตก์) ยึดมัน่ แล้ ว
อภินิวิสติ (กิริยาอาขยาต) ยึดมัน่
อภินิเวส (ปุงลิงค์) แนวโน้ ม
อภินิสีทติ (กิริยาอาขยาต) นัง่ ใกล้
อภินิสฺสฏ (กิริยากิตก์) หลบหนีแล้ ว, ขจัดออกแล้ ว
อภินีต (กิริยากิตก์) นาไปแล้ ว
อภินีหฏ (กิริยากิตก์) ถูกนาไปแล้ ว
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อภินีหรติ (กิริยาอาขยาต) นาไป,
อภินีหาร (ปุงลิงค์) การนาออกไป, การมุ่งหวัง, การ
ตัดสินใจ
อภิปตฺถิต (กิริยากิตก์) มุ่งหวังแล้ ว, ปรารถนาแล้ ว
อภิปตฺเถติ ปรารถนา, มุ่งหวัง
อภิปาเลติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง,รักษา
อภิปีเฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบ,คัน้
อภิปรู ติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เต็ม
อภิปปฺ กิณฺณ (กิริยากิตก์) โรยแล้ ว
อภิปปฺ โมทติ (กิริยาอาขยาต) บันเทิงใจ,ยินดี
อภิปปฺ สนฺน (กิริยากิตก์) เสื่อมใสแล้ ว
อภิปปฺ สฺสาท (ปุงลิงค์) เลื่อมใส
อภิปปฺ สสาเรติ (กิริยาอาขยาต) ยืดออกไป
อภิปปฺ สีทติ (กิริยาอาขยาต) เลื่อมใส, อุทิศ
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อภิภวติ (กริยาอาขยาต) เอาชนะ,พิชิต
อภิภวน (นปุงสกลิงค์) การเอาชนะ, การพิชิต
อภิภวนีย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ เอาชนะ
อภิภู (ปุงลิงค์) ผู้ชนะ, พระผู้เป็ นเจ้ า
อภิภตู (กิริยากิตก์) เอาชนะแล้ ว,พิชิตแล้ ว
อภิมงฺคล (วิเสสนะ) โชคดี, มงคลอย่างยิ่ง
อภิมต (กิริยากิตก์) ตังใจแล้
้
ว, ปรารถนาแล้ ว
อภิมทฺทติ (กิริยาอาขยาต) บีบ, คัน,ปราบปราม
้
อภิมทฺทน (นปุงสกลิงค์) การบีบคัน,้ การปราบปราม
อภิมนฺถติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน,้ กวน
อภิมาน (ปุงลิงค์) เคารพในตนเอง
อภิมขุ (วิเสสนะ) ต่อหน้ า,ปัจจุบนั ,เผชิญหน้ า
อภิยาจติ (กิริยาอาขยาต) ขอ,ล่าถอย
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อภิ ย าจน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) , อภิ ย าจนา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
ขอร้ อง
อภิยาจิต (กิริยากิตก์) ถูกขอร้ องแล้ ว
อภิยาติ (กิริยาอาขยาต) คัดค้ าน
อภิยญ
ุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิบตั ิ, กล่าวหาในทางคดี
ความ,ตังค
้ าถาม
อภิยญ
ุ ชน (นปุงสกลิงค์) การทดลอง, การปฏิบตั ิ, การ
สังเกตการณ์
อภิโยค (ปุงลิงค์) การสังเกตการณ์
อภิโยคี (ปุงลิงค์) ผู้สงั เกต, ผู้ปฏิบตั ิ
อภิรกฺขติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง
อภิรกฺขณ (ปุงลิงค์) อภิรกฺขา (อิตถีลิงค์) การคุ้มครอง
อภิรต (กิริยากิตก์) ชอบพอ,หมกมุ่น
อภิรติ (อิตถีลิงค์) ยินดี,พึงพอใจ
อภิรทฺธ (กิริยากิตก์) พึงพอใจแล้ ว
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อภิลทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความพึงพอใจ
อภิรมติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี, มีความสุข
อภิรมน (นปุงสกลิงค์) ความพึงพอใจ,กีฬา
อภิรมาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ มีความยินดี
อภิราม (วิเสสนะ) น่ายินดี, เห็นพร้ องด้ วย
อภิรุจิ (อิตถีลิงค์) ความปรารถนา,ความต้ องการ
อภิรุจิต (กิริยากิตก์) ปรารถนาแล้ ว, เห็นพร้ องแล้ ว
อภิรุจิร (วิเสสนะ) มีความพอใจมาก,สวยงามมาก
อภิรุยฺห ขึ ้น
อภิรูป (วิเสสนะ) น่ารัก, หล่อ,สวย
อภิรุหติ, อภิรูหติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น
อภิรูหน (นปุงสกลิงค์) ปี นขึ ้น,
อภิโรเจติ (กิริยาอาขยาต) ชอบใจ, ชอบ
อภิลกฺขิต (กิริยากิตก์) หมายไว้ แล้ ว
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อภิลกฺเขติ (กิริยาอาขยาต) ทาเครื่องหมาย, ออกแบบ
อภิลาป (ปุงลิงค์) การพูด, คาพูด
อภิลาสา (อิตถีลิงค์) ความปรารถนา, ความอยาก
อภิวฏฺฏ , อภิวฑฺฒ (กิริยากิตก์) มีฝนรดแล้ ว
อภิวฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ปลูก,เพิ่มพูน
อภิวฑฺฒ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) อภิวฑฺฒิ (อิตถี ลิง ค์ ) การ
เติบโต,การเพิ่มขึ ้น
อภิวณฺณิต (กิริยากิตก์) ชมเชยแล้ ว, อธิบายแล้ ว
อภิวทติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ
อภิวนฺทติ (กิริยาอาขยาต) นอบน้ อม ,ไหว้
อภิวนฺทิย (นอบน้ อมแล้ ว, ไหว้ แล้ ว
อภิวสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ฝนตก
อภิวาทน (นปุงสกลิงค์) อภิวาทนา (อิตถีลิงค์) การ
นอบน้ อม,การไหว้
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อภิวาเทติ (กิริยาอาขยาต) นอน้ อม,ไหว้
อภิวาเทตพฺพ (ตัพพะ) พึงไหว้ ,พึงนอบน้ อม
อภิวายติ (กิริยาอาขยาต) พัดไป
อภิวิชินาติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ
อภิวิตรณ (นปุงสกลิงค์) การบริจาค
อภิวิสิฏฺฐ (วิเสสนะ) ยอดเยี่ยมมาก
อภิสงฺขต (กิริยากิตก์) ตระเตรียมแล้ ว, จัดแจงแล้ ว
อภิสงฺขรณ (นปุงสกลิงค์) การปฏิสงั ขรณ์, การจัดแจง
อภิสงฺกโรติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิสังขรณ์ , ซ่อมแซม,
จัดแจง,ตระเตรียม
อภิสงฺขาร (ปุงลิงค์) การสัง่ สม, การตระเตรียม
อภิสงฺค (ปุงลิงค์) การติดกัน
อภิสชฺชติ (กิริยาอาขยาต) โกรธ,ยึดติด
อภิสชฺชน (นปุงสกลิงค์) โกรธ,การยึดติด
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อภิสญฺเจตยิต (นปุงสกลิงค์) ความคิด, ตังใจ
้
อภิสญฺเจเตติ (กิริยาอาขยาต) คิด
อภิสต (กิริยากิตก์) เยี่ยมเยียนแล้ ว, เข้ าใกล้ แล้ ว
อภิสตฺต (กิริยากิตก์) ถูกสาปแล้ ว
อภิสทฺทหติ (กิริยาอาขยาต) มีความเชื่อ,มีศรัทธา
อภิสนฺท (ปุงลิงค์) ผลลัพธ์
อภิสนฺทน (นปุงสกลิงค์) การไหล, ผลลัพธ์
อภิสนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ไหลออก
อภิสนฺทหติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อม, นามารวมกัน
อภิสปติ (กิริยาอาขยาต) สาป,แช่ง,สาบานตน
อภิสปน (นปุงสกลิงค์) คาสาบาน,คาสาป
อภิสมย (ปุงลิงค์) การตรัสรู้,การแทงตลอด,การรู้แจ้ ง
เห็นจริง
อภิสมาจาริก (วิเสสนะ) ความประพฤติดี
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อภิสเมจฺจ มีความเข้ าใจดีแล้ ว
อภิสเมต,อภิสมิต (กิริยากิตก์) รู้อย่างสมบูรณ์แล้ ว
สภิสเมตาวี (วิเสสนะ) ผู้มีปัญญาสมบูรณ์
อภิสเมติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ, รู้แจ้ ง
อภิสมฺปราย (ปุงลิงค์) การเกิดในอนาคต,โลกหน้ า
อภิสมฺพชุ ฌติ (กิริยาอาขยาต) ได้ ปัญญาสูงสุด,ตรัสรู้
,รู้แจ้ ง
อภิสมฺพทุ ฺธ (กิริยากิตก์) รู้แจ้ งแล้ ว,ตรัสรู้แล้ ว
อภิสมฺโพธิ (อิตถีลิงค์) การรู้แจ้ งเห็นจริงสูงสุด
อภิสมฺภนุ าติ (กิริยาอาขยาต) มีความสามารถ, บรรลุ
อภิสมฺสมติ (กิริยาอาขยาต) สงบ, ระงับ
อภิสาป (ปุงลิงค์) ลาป, แช่ง
อภิสาริกา (อิตถีลิงค์) โสเภณี
อภิสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ประพรม, อภิเสก
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อภิสิตฺต (กิริยากิตก์) ประพรมแล้ ว,อภิเษกแล้ ว
อภิเษก (ปุงลิงค์) อภิสิญฺจน ม อภิเสจน (นปุงสกลิงค์)
อภิเษก
อภิเสเจติ (เหตุกตั ตุวาจก) อภิเษก
อภิหต (กิริยากิตก์) ทุบแล้ ว, ตีแล้ ว
อภิหนติ (กิริยาอาขยาต) ทุบ,ตี
อภิหรติ (กิริยาอาขยาต) นามา, เสนอ
อภิหาร (ปุงลิงค์) นาเกล้ ามาใกล้
อภิหิต (กิริยากิตก์ ) พูดแล้ ว, (นปุงสกลิงค์) คาพูด,
การกล่าว
อภีต, อภีรุ, อภีรุก (วิแสนะ) ไม่กลัว, กล้ าหาญ
อภูต (วิเสสนะ) ไม่แท้ , ปลอม
อเภชฺช (วิเสสนะ) ไม่แบ่งแยก
อโภชฺช (วิเสสนะ) ไม่เหมาะที่จะกิน
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อมจฺ จ (ปุง ลิ ง ค์ ) อมาตย์ , ที่ ป รึ ก ษาส่ว นตัว , เพื่ อ น
ร่วมงาน
อมชฺช (นปุงสกลิงค์) สิ่งที่ไม่มนึ เมา
อมร (นปุงสกลิงค์) เทวดา,สภาวะที่ไม่ตาย
อมตา (อิตถีลิงค์) ความไม่ตาย
อตฺต (วิเสสนะ) ไม่มึนเมา,(นปุงสกลิงค์) ภาชนะดิน
ขนาดเล็ก
อมตฺตญฺญู (วิเสสนะ) ไม่ร้ ู ประมาณ, อมตฺตญฺ ญุตา
(อิตถีลิงค์) ความไม่ร้ ูจกั ประมาณ
อมตฺเตยฺย (วิเสสนะ) ไม่เคารพมารดา, อมตฺเตยฺยตา
(อิตถีลิงค์) ความไม่เคารพมารดา
อมนุสฺส (ปุงลิงค์) อมนุษย์, ผี,เทวดา
อมม (วิเสสนะ) ไม่เห็นแก่ตวั ไม่มีความอยาก
อมร (วิเสสนะ) ไม่ตาย, (ปุงลิงค์) เทวดา
อมรา (อิตถีลิงค์) ปลาไหล
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อมล (วิเสสนะ) บริ สทุ ธิ์,ไม่มีมลทิน
อมาตาปิ ตก (วิเสสนะ) ไม่มีพ่อแม่
อมานุส , อมานุสก (วิเสสนะ) ไม่ใช่มนุษย์
อมาวาสี (อิตถีลิงค์) วันพระจันทร์ ข้างขึ ้น
อมิต (วิเสสนะ) มี่พรมแดน, วัดไม่ได้
อมิตฺต (ปุงลิงค์) ศัตรู
อมิลาต (วิเสสนะ) ไม่เหี่ยว
อมิลาตา (อิตถีลิงค์) สมุนไพรชนิดหนึ่ง
อมิสฺส (วิเสสนะ) ไม่เจือปน,ไม่ผสม
อมุ คนนันคนนี
้
้
อมุจฺฉิต (วิเสสนะ) ไม่โลภ
อมุตฺต (วิเสสนะ) ไม่พ้น
อมุตฺร (วิเสสนะ) ที่นี ้ที่นนั ้
อโมฆ (วิเสสนะ) ไม่ว่างเปล่า
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อโมห (ปุงลิงค์) ปัญญา
อมฺพ (ปุงลิงค์) ต้ นมะม่วง, (นปุงสกลิงค์) ผลมะม่วง
อมฺพร (นปุงสกลิงค์) เสื ้อผ้ า,ท้ องฟ้า
อมฺพา (อิตถีลิงค์) มารดา
อมฺพิล (วิเสสนะ) เปรีย้ ว (ปุงลิงค์) รสเปรีย้ ว
อมฺพุ (นปุงสกลิงค์) น ้า
อมฺพชุ ินี (อิตถีลิงค์) สระบัว
อมฺโภ (อัพพยศัพท์) ท่านผู้เจริญ
อมฺมณ (นปุงสกลิงค์) มาตราตวงวัดข้ าวสาร
อมฺมา (อิตถีลิงค์) มารดา
อย (ปุงลิงค์) รายได้
อย (ปุงลิงค์) นี ้
อยถ (อัพพยศัพทื) ผิด
อยน (นปุงสกลิงค์) หนทาง
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อยส (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ไม่มียศ, ไม่มีชื่อเสียง
อยุ ตฺ ต (วิ เ สสนะ) ไม่ เ หมาะสม (นปุง สกลิ ง ค์ ) ไม่
ยุติธรรม
อโย (เป็ น อย) เหล็ก
อโยคฺค (วิเสสนะ) ไม่สมควร, ไม่เหมาะสม
อโยชฺฌ (วิเสสนะ) เอาชนะไม่ได้
อโยนิโส (วิเสสนะ) ไม่แยบคาย, ไม่เหมาะสม
อยฺย (ปุงลิงค์) สุภาพบุรุษ, เจ้ านาย,หัวหน้ า (วิเสสนะ)
ผู้ประเสริฐ
อยฺยก (ปุงลิงค์) ปู่ ,ตา
อยฺยกา,อยฺยิกา (อิตถีลิงค์) ย่า,ยาย
อยฺยา (อิตถีลิงค์) แม่เจ้ า, สุภาพสตรี
อร (ปุงลิงค์) ซี่กา (ของล้ อเกวียนหรือรถ)
อรกฺขิย (วิเสสนะ) ไม่ควรรักษา
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อรช (วิเสสนะ) ไม่มีธุลี
อรญชร (ปุงลิงค์) ตุ่ใหญ่
อรญฺญ (นปุงสกลิงค์) ป่ า
อรญฺญานี (อิตถีลิงค์) ป่ าใหญ่
อรณ (วิเสสนะ) มีความสงบ,เยือกเย็น,สุขมุ
อรณี (อิตถีลิงค์) ท่อนฟื นสาหรับจุดไฟด้ วยการเอามา
สีกนั จนเป็ นไฟ
อรติ (อิตถีลิงค์) ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
อรวินฺท (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว
อรห (วิเสสนะ) สมควร
อรหติ (กิริยาอาขยาต) สมควร
อรหนฺต (ปุงลิงค์) พระอรหันต์
อริ (ปุงลิงค์) ศัตรู
อริญจามาน (วิเสสนะ) ไม่ยอมเลิก
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อริ ฏฺฐ (วิเสสนะ) โหดร้ าย,โชคร้ าย ()งลิงค์) อีกา, ต้ น
สะเดา
อริตฺต (นปุงสกลิงค์) หางเสือ(เรือ)
อริย (วิเสสนะ) ประเสริฐ
อริส (นปุงสกลิงค์) ริดสีดวงทวาร
อรุ (นปุงสกลิงค์) อรุกา (อิตถีลิงค์) แผลเก่า
อรุณ (ปุงลิงค์) รุ่งอรุณ
อรูป (วิเสสนะ) ไม่มีรูป
อรูปี (ปุงลิงค์) ภาวะไม่มีรูป
อเร (อัพพยศัพท์) เฮ้ ย
อโรค (วิเสสนะ) ไม่มีโรค,มีสขุ ภาพแข็งแรง
อล (ปุงลิงค์) ก้ ามปู
อลกฺก (ปุงลิงค์) สุนขั บ้ า
อลกฺขิก (วิเสสนะ) โชคร้ าย
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อลกฺขี (อิตถีลิงค์) โชคร้ าย
อลคทฺท (ปุงลิงค์) งู
อลคฺค (วิเสสนะ) ไม่ข้อง,ไม่ยดึ ติด
อลคฺคน (นปุงสกลิงค์) การไม่ข้อง,การไม่ยดึ ติด
อลงฺกต (กิริยกิตก์) ประดับแล้ ว (วิเสสนะ) กระทาแล้ ว
อลงฺกรณ (นปุงสกลิงค์) การประดับ,การกระทา
อลงฺกโรติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ
อลงฺการ (ปุงลิงค์) การประดับ, การตกแต่ง
อลชฺชี (วิเสสนะ)ไม่ ละอายบาป, ไม่กลัวบาป
อลส (วิเสสนะ) เฉื่อยชา,ขี ้เกียจ
อลสก (นปุงสกลิงค์) ไม่ย่อย
อล (อัพพยศัพท์) พอละ
อลาต (นปุงสกลิงค์) ฟื นที่กาลังติดไฟ
อลาปุ, อลาพุ (นปุงสกลิงค์) บวบ
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อลาภ (ปุงลิงค์) สูญเสีย, ไม่ได้ ลาภ
อลิ (ปุงลิงค์) ผึ ้ง, แมลงป่ อง
อลิก (นปุงสกลิงค์) เท็จ, หลอกลวง
อลีน (วิเสสนะ) ไม่เฉื่อยชา,กระฉับกระเฉง
อโลภ (ปุงลิงค์) โลภ
อโลล, อโลลุป (วิเสสนะ) ไม่โลภ
อลฺล (วิเสสนะ) เปี ยก,เขียว,สด
อลฺลาป (ปุงลิงค์) การสนทนา
อลฺลีน (กิริยากิตก์) ติดแล้ ว,ข้ องแล้ ว
อลฺลียติ (กิริยาอาขยาต) ติดแล้ ว
อลฺลียน (นปุงสกลิงค์) การติด,การยึด
อวกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ลากกลับ
อวกฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) ลากไป,ลากกลับ
อวกฑฺฒิต (กิริยากิตก์) ลากมาแล้ ว
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อวกสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ลากมา
อวการก (วิเสสนะ) กระจัดกระจาย
อวกาส (ปุงลิงค์) โอกาส, ที่ว่าง
อวกิรติ (กิริยาอาขยาต) เทลง, ขว้ างทิ ้ง, โปรย
อวกิริย (อัพพยศัพท์) โปรยแล้ ว,ขว้ างทิ ้งแล้ ว
อวกุชฺช (วิเสสนะ) ก้ มหน้ า,ก้ มลง
อวกฺกนฺต (กิริยากิตก์) ท่วมแล้ ว
อวกฺกนฺติ (อิตถีลิงค์) การเข้ า
อวกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, ย่ายี
อวกฺกมฺม เข้ าไป
อวกฺการ (ปุงลิงค์) ขว้ างทิ ้ง, ปฏิเสธ,
อวกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) ขว้ างทิ ้งแล้ ว
อวกฺขิปน (นปุงสกลิงค์) การขว้ างทิ ้ง
อวคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ,ได้ รับ, เข้ าใจ
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อวคต (กิริยากิตก์) บรรลุแล้ ว,ได้ แล้ ว,เข้ าใจแล้ ว
อวคาหติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป
อวคาห (ปุงลิงค์) อวคาหน (นปุงสกลิงค์) การเข้ าไป
อวจ (วิเสสนะ) ต่า
อวจ,อโวจ กล่าวแล้ ว
อวจนีย (วิเสสนะ) ไม่ควรสัง่ สอน
อวจร (วิเสสนะ) เคลื่อนเข้ าไป, บ่อยๆ
อวจรก สายสืบ,มีลกั ษณะไม่ดี
อวจรณ (นปุงสกลิงค์) พฤติกรรม, อาชีพ,การซื ้อขาย
อวชาต (วิเสสนะ) ไม่มีความชอบธรรม, ชาติตระกูล
ต่า
อวชานน (ปุงลิงค์) ดูถกู ,ดูหมิ่น
อวชานาติ (กิริยาอาขยาต) ดูถกู ,ดูหมิ่น
อวชิต (กิริยากิตก์) เอาชนะแล้ ว,พิชิตแล้ ว
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อวชีนาติ (กิริยาอาขยาต) เอาชน, พิชิต
อวชียติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ลดลง
อวชฺช (วิเสสนะ) ไม่มีโทษ
อวชฺฌ (วิเสสนะ) ไม่ถกู ฆ่า, ไม่ถกู ลงโทษ
อวญฺญา (อิตถีลิงค์) ดูถกู ,ไม่เคารพ
อวญฺญาต (กิริยากิตก์) ดูหมิ่นแล้ ว
อวฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์ ) อวฏฺฐิ ติ (ปุงลิงค์ ) ตาแหน่ง,
ท่าทาง
อวฑฺฒิ (อิตถีลิงค์) ความเสื่อม,ความสูญเสีย
อวณฺณ (ปุงลิงค์) ตาหนิ
อวตรณ (นปุงสกลิงค์) อวตาร (ปุงลิงค์) การลงมา,
การเข้ า
อวตรติ (กิริยาอาขยาต) ลงมา,เข้ า
อวติณฺณ (กิริยากิตก์) ตกลงมาแล้ ว
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อวตฺถรณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) เครื่ องแต่ง กาย, การคลุม ,
การเอาชนะ
อวตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) คลุม, เอาชนะ
อวทาต (วิเสสนะ) สีขาว, สะอาด
อวธารณ (นปุงสกลิงค์) การเลือก, การเน้ นย ้า
อวธาริต (กิริยากิตก์) เลือกแล้ ว
อวธาเรติ (กิริยาอาขยาต) เลือก
อวธิ (ปุงลิงค์) พรมแดน,ขอบเขตจากัด
อวนติ (อิตถีลิงค์) การก้ มลง,การโน้ มลง
อวนิ (อิตถีลิงค์) พื ้นดิน
อวพุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใจ
อวโพธ, อวพุชฌน (นปุงสกลิงค์) ความรู้, ความเข้ าใจ
อวโพเธติ (กิรายอาขยาต) รับรู้
อวภาส (ปุงลิงค์) แสงสว่าง, การปรากฏ
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อวภาสติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
อวมงฺคล (นปุงสกลิงค์) ไม่เป็ นมงคล, โชคร้ าย , (วิเส
สนะ) โชคไม่ดี
อวมญฺญติ (กิริยาอาขยาต) ดูหมิ่น
อวมญฺ ญนา (อิตถีลิงค์) อวมาน (ปุงลิงค์) อวมานน
(นปุงสกลิงค์) การดูหมิ่น,การไม่เคารพ,การไม่นบั ถือ
อวมาเนติ (กิริยาอาขยาต) ดูหมิ่น,ไม่นบั ถือ
อวยน (ปุงลิงค์) อวัยวะ,ส่วน,องค์ประกอบ
อวรุทฺธ (กิริยกิตก์) ควบคุมแล้ ว, จองจาแล้ ว
อวรุนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ควบคุม,จองจา
อวโรธก (ปุงลิงค์) ผู้ขดั ขวาง
อวโรธน (นปุงสกลิงค์) การขัดขวาง
อวลกฺขณ (วิเสสนะ) น่าเกลียด,เครื่องหมายของความ
โชคร้ าย
อวลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) ห้ อยลงมา
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อวลมฺพน (นปุงสกลิงค์) การห้ อยลงมา,การช่วยเหลือ
อวลิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) ขูดออก,ตัดเป็ นชิ ้นๆ
อวลิตฺต (กิริยากิตก์) ผสมแล้ ว
อวลิมปติ ผสม, ฉาบ,ทา
อวเลขน (นปุงสกลิงค์) ขูดออก
อวเลปน (นปุงสกลิงค์) การทา,การฉาบ
อวเลหน (นปุงสกลิงค์) การเลีย
อวสร (ปุงลิงค์) โอกาส
อวสรติ (กิริยาอาขยาต) มาถึง, ลงข้ างล่าง
อวสาน (นปุงสกลิงค์) จบ, บทสรุป,ยุติ
อวสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) รด, ประพรม
อวสิฏฺฐ (กิริยากิตก์) เหลือแล้ ว
อวสิตฺต (กิริยากิตก์) รดแล้ ว
อวสิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เหลือ
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อวสุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) แห้ ง, เหี่ยว
อวสุสฺสน (นปุงสกลิงค์) การแห้ ง,การเหี่ยว
อวเสส (นปุงสกลิงค์) เหลืออยู่, (วิเสสนะ) เหลืออยู่
อวเสสก (นปุงสกลิงค์) สิ่งที่เหลืออยู่
อวสฺส (วิเสสนะ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อวสฺสย (ปุงลิงค์) ความสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
อวสฺสิก (วิเสสนะ) บวชใหม่,ยังไม่มีพรรษาจะให้ นับ
หลังจากการบวช
อวสฺสิต (กิริยากิตก์) พิงแล้ ว,พึง่ แล้ ว
อวสฺสตุ (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วยความปรารถนา, เต็มไป
ด้ วยความอยาก
อวเสติ (กิริยาอาขยาต) พิง,พึง่
อวหต (กิริยากิตก์) ลักแล้ ว
อวหรณ (นปุงสกลิงค์) การขโมย, การถอด
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อวหรติ (กิริยาอาขยาต) ขโมย,ลัก,
อวหสติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะเราะ
อวาปุรณ (นปุงสกลิงค์) ลูกกุญแจ
อวาปุรติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ด
อวิกมฺปี (ปุงลิงค์) ผู้มีความสงบ, ผู้ไม่หวัน่ ไหว
อวิกฺเขป (ปุงลิงค์) ความสงบ, ดุลของจิต
อวิคฺคห (ปุงลิงค์) ไม่มีร่างกาย
อวิชฺชมาน ไม่มีอยู่
อวิชฺชา (อิตถีลิงค์) ความไม่ร้ ู
อวิญฺญาณก (วิเสสนะ) ไม่มีวิญญาณ,ไม่มีความรู้สกึ
อวิญฺญาต (วิเสสนะ) ไม่ร้ ู
อวิทิต (วิเสสนะ) ไม่ร้ ู
อวิทรู (วิเสสนะ) ใกล้ ,ไม่ไกล (นปุงสกลิงค์) ข้ างเคียง
อวิทฺทสุ (ปุงลิงค์) คนโง่
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อวินิพฺโภค (วิเสสนะ) สิ่งที่แยกไม่ได้
วินีต (วิเสสนะ) ไม่ฝึก,ไม่ศกึ ษา
อวิปปฺ วาส (ปุงลิงค์) ไม่พรากจากกัน
อวิภตู (วิเสสนะ) ไม่สะอาด, ไม่ชดั
อวิรุทฺธ (วิเสสนะ) ไม่ตรงกันข้ าม, เป็ นมิตร
อวิรูฬฺห (วิเสสนะ) ไม่งอกงาม,ไม่แผ่กระจาย อวิรูฬฺหิ
(อิตถีลิงค์) ไม่เจริญ, สิ ้นสุดของการกลับมาเกิด
อวิโรธ (ปุงลิงค์) ไม่มีการขัดขวาง
อวิลมฺพิต (วิเสสนะ) อย่างรวดเร็ว, ชักช้ า
อวิวยฺห (วิเสสนะ) ยากที่จะทน,ไม่ควรที่จะแต่งงาน
อวิสวาท (ปุงลิงค์) ความจริง
อวิหิต (วิเสสนะ) ทา
อวิหสึ า (อิตถีลิงค์) มีมนุษยธรรม, ไม่มีความโหดร้ าย
อวิเหฐก ไม่ทาร้ าย,ไม่เบียดเบียน
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อวิเหฐน (นปุงสกลิงค์) ไม่ทาร้ าย
อวีจิ (วิเสสนะ) มี่คลื่น (อิตถีลิงค์) นรกขุมหนึ่ง
อวีต (วิเสสนะ)ไม่อิสระจาก
อวีติกฺกม (ปุงลิงค์) การไม่ก้าวล่วง,การไม่ละเมิด
อวุฏฺฐิ ก (วิเสสนะ) ไม่มีฝน
อเวกฺขติ (กิริยาอาขยาต) มองดู,พิจารณา
อเวกฺขน (นปุงสกลิงค์) การมองดู,การพิจารณา
อเวจฺจ รู้แล้ ว
อเวภงฺคิย (วิเสสนะ) ไม่จ่ายแจก
อเวร (วิเสสนะ) เป็ นมิตร, (นปุงสกลิงค์) ความกรุณา
อเวรี (วิเสสนะ) ไม่มีความเป็ นศัตรู
อเวลา (อิตถีลิงค์) เวลาที่ไม่สมควร
อวยตฺต (วิเสสนะ) ไม่ปรากฏ,ไม่เรียนรู้
อวยาย (นปุงสกลิงค์) ไม่มีความเสื่อม
113

อวยากต (วิเสสนะ) ไมมีการกาหนด
อวยาปชฺฌ (วิเสสนะ) มี่ความทุกข์,ไม่มีความบีบคัน้
อวยาปาท (ปุงลิงค์) ไม่มีความุ่งร้ าย
อวยาวาฏ (วิเสสนะ) ยึดครอง,ไม่วิตกกังวล
อวหย (ปุงลิงค์) ชื่อ,การเรียก
อวหยติ, อวหาติ (กิริยาอาขยาต) เรียก, เรียกหา
อวหาต (กิริยากิตก์) เรียกแล้ ว, ชื่อแล้ ว
อสกึ (วิเสสนะ) มากกว่าหนึ่งครัง้
อสกฺก, อสกฺกเุ ณยฺย, อสกฺโกนต (วิเสสนะ) ไม่สามารถ
,เป็ นไปได้
อสงฺกิณฺณ (วิเสสนะ) ไม่ผสม, ไม่พลุกพล่าน
อสงฺกิติฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่สกปรก,ไม่เศร้ าหมอง
อสงฺขต (วิเสสนะ) ไม่มีเงื่อนไข, ไม่ได้ ตระเตรียม
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อสงฺ เ ขยฺย (วิเ สสนะ) ประเมิ นไม่ ไ ด้ , (นปุง สกลิ ง ค์ )
กาลเวลาอสงไขย
อสงฺค (ปุงลิงค์) ไม่ข้องเกี่ยว,ไม่ยดึ ติด
อสจฺจ (นปุงสกลิงค์) ความไม่จริง (วิเสสนะ) ไม่จริง
อสชฺชมาน ไม่สมั ผัส, ไม่ยดึ ติด
อสญฺญ. อสญฺญี (วิเสสนะ) ไม่มีความรู้สกึ
อสฐ (วิเสสนะ) ซื่อสัตย์
อสณฺฐิต (วิเสสนะ) ไม่มนั่ คง
อสติ (กิริยาอาขยาต) กิน
อสตฺต (วิเสสนะ) ไม่ติด
อสทิส (วิเสสนะ) ไม่เหมือน,ไม่สามารถเปรียบเทียบ
อสทฺธมฺม (ปุงลิงค์) ไม่ดี, บาป, ความสัมพันธ์ทางเพศ
อสน (นปุงสกลิงค์) การกิน,อาหาร,
อสนิ (อิตถีลิงค์) สายฟ้า
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อสนฺต (วิเสสนะ) ไม่มี
อสนฺตสนฺต, อสนฺตาสี (วิเสสนะ) ไม่กลัว,ไม่สะท้ าน
อสนฺตฏุ ฺ ฐ (วิเสสนะ) ไม่มีความสุข, ไม่ยินดี
อสนฺตฏุ ฺ ฐิ ไม่พอใจ,ไม่พงึ พอใจ,ไม่สนั โดษ
อสปตฺต ไม่มีศตั รู
อสปฺปาย (วิเสสนะ) ไม่เป็ นประโยชน์,ไม่คล้ อยตาม
อสปฺปรุ ิส (ปุงลิงค์) คนไม่ดี
อสพล (วิเสสนะ) ไม่มีจดุ
อสพฺภ (วิเสสนะ) ไม่สภุ าพ
อสพฺภี (ปุงลิงค์) คนเลว
อสม (วิเสสนะ) ไม่เท่ากัน,ไม่เสมอกัน
อสมาน (วิเสสนะ) ไม่เท่ากัน
อสมาหิต (วิเสสนะ) ไม่ประกอบ
อสเมกฺขการี (ปุงลิงค์) บุคคลผู้ผลุนผลัน
116

อสมฺปกมฺปิย (วิเสสนะ) ไม่หวัน่ ไหว
อสมฺปตฺต (วิเสสนะ) ไม่มาถึง, ไม่เข้ าใกล้
อสมฺมฬู ฺห (วิเสสนะ) ไม่สบั สน
อสมฺโมส,อสมฺโมห (ปุงลิงค์) ไม่มีความสับสน
อสย วสี (วิ เ สสนะ) ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
ตนเอง
อสยฺห (วิเสสนะ) ไม่ทนทาน
อสรณ (วิเสสนะ) ไร้ ที่พงึ่
อสหน (นปุงสกลิงค์) ไม่อดทน
อสหมาน ไม่อดทน
อสหาย (วิเสสนะ) โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน
อสวาส (วิเสสนะ) ไม่เหมาะที่จะสมาคม
อสวุต ไม่ปิด, ไม่ขดั ขวาง
อสสฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่ผสม
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อสหาริม (วิเสสนะ) ไม่เคลื่อนที่
อสหีร (วิเสสนะ) ไม่สนั่ ไหว
อสาต (วิเสสนะ) ไม่คล้ อยตาม (นปุงสกลิงค์) เจ็บปวด
,ทุกข์
อสาทุ (วิเสสนะ) รสไม่ดี (นปุงสกลิงค์) การกระทาที่
ผิด
อสาธารณ (วิเสสนะ) ไม่ทวั่ ไป
อสาร (วิเสสนะ) ไร้ ค่า
อสารทฺธ (วิเสสนะ) ไม่ตื่นเต้ น,เยือกเย็น
อสาหส (วิเสสนะ) ไม่รุนแรง,
อสิ (ปุงลิงค์) ดาบ
อสิต (นปุงสกลิงค์) อาหาร,เคียว
อสิต (วิเสสนะ) สีดา
อสิถิล (วิเสสนะ) ไม่หลวม,ตึง
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อสีติ (อิตถีลิงค์) แปดสิบ
อสุ,อสุก (วิเสสนะ) โน้ นนัน่
อสุจิ (ปุงลิงค์) สกปรก, อุจจาระ,เชือ้ อสุจิ (วิเสสนะ)
ไม่สะอาด, ไม่บริ สทุ ธิ์
อสุทฺธ (วิเสสนะ) ไม่สะอาด
อสุภ (วิ เ สสนะ) ไม่ ง าม, น่ า เกลี ย ด (นปุง สกลิ ง ค์ )
ซากศพ
อสุร (ปุงลิงค์) อสูร
อสูร (วิเสสนะ) ขี ้ขลาด
อเสข,อเสกฺข (วิเสสนะ) ผู้ไม่ต้องศึกษาต่อไป (ปุงลิงค์)
พระอรหันต์
อเสจนก (วิเสสนะ) เต็มและอร่อยในตัวเอง
อเสวน (อิตถีลิงค์) การไม่สมาคม
อเสส (วิเ สสนะ) ไม่ เ หลื อ, ทัง้ ปวง อเสส (วิเสสนะ)
เต็มที่, ทังสิ
้ ้น
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อโสก (วิเสสนะ) ไม่เศร้ าโศก
อโสภน (วิเสสนะ) น่าเกลียด, ไม่เหมาะสม
อสนาติ (กิริยาอาขยาต) กิน
อสฺมา (ปุงลิงค์) หิน
อสฺมิมาน (ปุงลิงค์) หยิ่งในตนเอง
อสฺส (ปุงลิงค์) ม้ า,มุม
อสฺสก (วิเสสนะ) ยากคน
อสฺสกณฺณ (ปุงลิงค์) ต้ นสาละ,ชื่อของภูเขาลูกหนึ่ง
อสฺสตฺถ (ปุงลิงค์) ต้ นโพธิ์
อสฺสฏฺฐ (กิริยากิตก์) สบายใจแล้ ว,โล่งใจแล้ ว
อสฺสทฺธ (วิเสสนะ) ไม่ศรัทธา,ไม่เชื่อ
อสฺสม (ปุงลิงค์) อาศรม
อสฺสมณ (ปุงลิงค์) ไม่เป็ นสมณะ
อสฺสยุช (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือนๆหนึ่ง
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อสฺสว (วิเสสนะ) แห่งพระราชา
อสฺสวณาตา (อิตถีลิงค์) ความไม่ตงใจ
ั้
อสฺสวนีย (วิเสสนะ) ไม่พอใจที่ได้ ยิน
อสฺสสติ (กิริยาอาขยาต) หายใจ,หายใจเข้ า
อสฺสา อิตถีลิงค์) มาเพศเย
อสฺสารท (ปุงลิงค์) อสฺสารทนา (อิตถีลิงค์) รส, ความ
พึงพอใจ,
อสฺสาเทติ (กิริยาอาขยาต) ชิมรส, เบิกบานใจ
อสฺสาส (ปุงลิงค์) หายใจเข้ า
อสฺสาสก (วิเสสนะ) สิ่งที่นาความสบายมาให้
อสฺสาเสติ (กิริยาอาขยาต) เบาใจ,สบายใจ
อสฺสุ (นปุงสกลิงค์) น ้าตา
อสฺสตุ (วิเสสนะ) ไม่ได้ ยิน
อห (ปุงสกลิงค์) วัน
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อหต (วิเสสนะ) ใหม่
อห ข้ าพเจ้ า
อหาริย (วิเสสนะ) ไม่เคลื่อนไหว
อหิ (ปุงลิงค์) งู
อหิต (นปุงสกลิงค์) อันตราย,ไม่มีความกรุ ณา (วิเส
สนะ) มีอนั ตราย
อหิ ริ ก (วิ เ สสนะ) ไม่ มี ค วามละอาย (นปุง สกลิ ง ค์ )
ความไม่ละอายใจ
อหิวาตกโรค (ปุงลิงค์) อหิวาตกโรค
อหึสา (อิตถีลิงค์) ทาทาร้ าย
อหี นิ นฺ ท ริ ย (วิ เ สสนะ) ไม่ บ กพร่ อ งในอวั ย วะรั บ
ความรู้สกึ
อหุคาลิก (นปุงสกลิงค์) หัวเราะเสียงดัง
อเหตุก (วิเสสนะ) ไม่มีสาเหตุ
อโห คาอุทาน โอ
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อโหรตฺต (นปุงสกลิงค์) วันและคืน
อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว
อส (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ส่วน,ข้ าง, หัวไหล่
อสุ (ปุงลิงค์) รังสีของแสง,เส้ นใย,อสุก (นปุงสกลิงค์)
ผ้ า, อสุมาลี (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
---------------------------------------------------พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดสระ อา

อากงฺขติ (กิริยาอาขยาต) หวัง, ปรารถนา
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อากงฺขน (นปุงสกลิงค์) อากงฺขา (ปุงลิงค์) ปรารถนา,
ต้ องการ,มุ่งหวัง
อากงฺขมาน ความปรารถนา, ความต้ องการ,ความหวัง
อากฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) คร่ามือ,ดึงมา
อากฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) ดึงมา, คร่ามา
อากปฺป (ปุงลิงค์) ความดาริ
อากมฺปิต (กิริยากิตก์) สัน่ สะเทือนแล้ ว
อากร (ปุงลิงค์) เหมือง, สถานที่ผลิต
อากสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ดึงมา,คร่ามา
อาการ (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ลั ก ษณะ,เงื่ อ นไข, สภาวะ,
ปรากฏการณ์
อากาส (ปุงลิงค์) ท้ องฟ้า, อากาศ
อากิญฺจญฺญ (นปุงสกลิงค์) ความไม่มีอะไร, การไม่มี
ความเป็ นเจ้ าของใดๆ
อากิณฺณ (กิริยากิตก์) กระจัดกระจายแล้ ว
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อากิรติ (กิริยาอาขยาต) กระจัดกระจาย
อากุล, อากุลีภตู (วิเสสนะ) สับสน
อาโกฏน (นปุงสกลิงค์) การเคาะ,การกระตุ้น
อโกฏิต (กิริยากิตก์) บีบ, กัน้
อาโกเฏติ (กิริยาอาขยาต) เคาะ, ตี
อาขุ (ปุงลิงค์) หนู
อาขยา (อิตถีลิงค์) ชื่อ, อาขยิกา (อิตถีลิงค์) เรื่อง
อาขยาต (นปุงสกลิงค์) คากิริยา
อาคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) มา, เข้ าใกล้
อาคจฺฉนฺต (อันตะ) มา,เข้ าใกล้
อาคต (กิริยากิตก์) มาแล้ ว,เข้ าใกล้ แล้ ว
อาคนฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้กาลังมา
อาคนฺตกุ แขก, ผู้มาใหม่, คนแปลกหน้ า
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อาคม (ปุง ลิ ง ค์ ) การมา, เข้ าใกล้ , ศาสนา, คัม ภีร์,
พยัญชนะที่ใส่เข้ าไป
อาคมน( นปุงสกลิงค์) การมาถึง
อาคมยมาน (วิเสสนะ) รอคอย,คาดหวัง
อาคเมติ (กิริยาอาขยาต) รอคอย, คาดหวัง
อาคมฺม มาแล้ ว. เนื่องจาก
อาคามี (วิเสสนะ) การมา, ผู้มา
อาคาริก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับบ้ านม ผ็ครองเรือน
อาคิรายติ (กิริยาอาขยาต) เหน็ดเหนื่อย,ปวด
อาคุ (นปุงสกลิงค์) ความผิด
อาฆาต (ปุงลิงค์) ความโกรธ, ความเกลียด,การปะทะ
กัน
อาฆาตน (นปุงสกลิงค์) โรงฆ่าสัตว์,สถานที่ฆ่าสัตว์
อาจมน (นปุงสกลิงค์) การล้ าง
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อาจเมติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าง, ชาระล้ าง
อาจย (ปุงลิงค์) การสัง่ สม
อาจรติ (กิริยาอาขยาต) กระทา, ปฏิบตั ิ
อาจริย (ปุงลิงค์) ครู, อาจารย์
อาจริ ย านี (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ครู ผ้ ู ห ญิ ง ,อาจารย์ ผ้ ู หญิ ง ,
ภรรยาของอาจารย์
อาจาม (ปุงลิงค์) ฝ้าที่ลอยบนผิวน ้าเวลาต้ มข้ าว
อาจาร (ปุง ลิ ง ค์ ) ความประพฤติ , พฤติ ก รรม,การ
ป
ฏิ
บั
อาจิกฺขก, อาจิกฺขิตุ (ปุงลิงค์) ผู้บอก,ผู้แจ้ ง

ติ

อาจิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) บอก, เล่า, แจ้ ง
อ่จินนฺต (อันตะ) การสะสม
อาจิณฺณ (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว
อาจิต (กิริยากิตก์) สัง่ สมแล้ ว
อาจินาติ (กิริยาอาขยาต) สัง่ สม
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อาจิยติ (กิริยาอาขยาต) สัง่ สม
อาเจร (ปุงลิงค์) อาจารย์,ครู
อาชญฺญ มีเชื ้อสายดี
อาชามน (นปุงสกลิงค์) ความรู้
อาชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้, เข้ าใจ
อาชีว (ปุงลิงค์) การดาเนินชีวิต, การเป็ นอยู่
อาชี ว ก, อาชี วิ ก (ปุ ง ลิ ง ค์ ) อาชี ว ก, นั ก บวชนอก
พระพุทธศาสนา
อาณตฺต (กิริยากิตก์) ถูกสัง่ แล้ ว
อาณตฺติ (อิตถีลิงค์) คาสัง่
อาณษ (อิตถีลิงค์ป คาสัง่
อาณาปก (ปุงลิงค์) ผู้บงั คับบัญชา
อาณาเปติ (กิริยาอาขยาต) บังคับบัญชา
อาณิ (อิตถีลิงค์) เล็บ, เข็มหมุด
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อาตงฺก (ปุงลิงค์) โรค
อาตต (ปุงลิงค์) กลองหน้ าเดียว
อาตตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนแล้ ว
อาตป (ปุงลิงค์) แสงแดด
อาตปติ (กิริยาอาขยาต) ฉายแสง
อาตปตฺต (นปุงสกลิงค์) ร่ม
อาตปฺป (ปุงลิงค์) ความพยายาม
อาตาป (ปุงลิงค์) ความร้ อน
อาตาปน (นปุงสกลิงค์) การทรมานตน
อาตาปี (วิเสสนะ) ผี ้ความเพียร
อาตาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้อน
อาตุร (วิเสสนะ) ป่ วย,มีโรค
อาทร (ปุงลิงค์) อาทร, ความรัก, ความนับถือ
อาทา, อาทาย ถือเอา
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อาทาตพฺพ (ตัพพะ) ควรถือเอา
อาทาติ (กิริยาอาขยาต) ถือเอา
อาทาน (นปุงสกลิงค์) การถือเอา
อาทายี (ปุงลิงค์) ผู้ถือเอา
อาทาส (ปุงลิงค์) กระจก(ส่องหน้ า)
อาทิ (ปุงลิงค์) จุดเริ่มต้ น, การเริ่มต้ น, อันแรก
อาทิก (วิเสสนะ) เป็ นต้ น
อาทิจฺจ (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
อาทิโต (วิเสสนะ) อันดับแรก, จากการเริ่มต้ น
อาทิตฺต (กิริยากิตก์) แผดเผาแล้ ว
อาทินฺน (กิริยากิตก์) เอาแล้ ว, ถือเอาแล้ ว
อาทิย, อาทิยิตฺวา (ตฺวา) ถือเอาแล้ ว
อาทิยติ (กริยาอาขยาต) ถือเอา
อาทิสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้, บอก, ประกาศ
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อาทิสฺส ชี ้
อาทีนว (ปุงลิงค์) โทษ, ข้ อเสีย,ข้ อบกพร่อง,จุดอ่อน
อาทีปิต (กริยากิตก์) ให้ ร้อนแล้ ว
อาทุ (อัพพยศัพท์) หรือ, แต่
อาเทยฺย (วิเสสนะ) ถือเอา, ยอมรับ
อาเทว (ปุงลิงค์) อาเทวนา (อิตถีลิงค์) คร่าครวญ, ร้ อง
ให้
อาเทส (ปุงลิงค์) ชี ้, อาเทส ในไวยากรณ์
อาเทสนา, อาทิสนา (อิตถีลิงค์) ทานาย,คาดเดา,ชี ้
อาธาน (นปุงสกลิงค์) วาง, ที่รองรับ, กัน,
้ อาธานคาหี
(ปุงลิงค์) ผู้หวั ดื ้อ
อาธาร (ปุงลิงค์) บรรจุภณ
ั ฑ์, พื ้นฐาน, สนับสนุน, ขา
ตัง้
อาธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง
อาธาวน (ปุงลิงค์) การพุ่งไปข้ างหน้ า
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อาทิปจฺจ, อาทิปจฺเจยฺย (นปุงสกลิง ค์) ความเป็ นใหญ่
,อานาจ
อาธุนาติ (กิริยาอาชยาต) สัน่ สะเทือน, ถอดออก
อาเทยฺย (วิเสสนะ) เป็ นของ, ควรที่จะถือเอา
อาน, อาณ (นปุงสกลิงค์) การหายใจ,การหายใจเข้ า
อาณก (ปุงลิงค์) กลอง
อานณฺย (นปุงสกลิงค์) ไม่มีหนี ้
อานน หน้ า, ปาก
อานนฺทริก (วิเสสนะ) ตามมาทันใด
อานฺท (ปุงลิงค์) ความยินดี
อานนฺที วิเสสนะ) มีความยินดี
อานาปาน, อาณาปาณ (นปุงสกลิงค์) การหายใจเข้ า
และการหายใจออก
อานิสส (ปุงลิงค์) ผลประโยชน์, ผลดี, บุญ
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อานิสท (นปุงสกลิงค์) ก้ น
อานิต (กิริยากิตก์) นามาแล้ ว
อานิยมาน (นะ) นามา
อานุปพุ ฺพี (อิตถีลิงค์) ลาดับ,
อานุภาว (ปุงลิงค์) อานาจ
อาเนญฺช (วิเสสนะ) ไม่หวัน่ ไหว
อาเนติ (กิริยาอาขยาต) นามา
อาป (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) น ้า,ของเหลว
อาปคา (อิตถีลิงค์) แม่น ้า
อาปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, ต้ อง
อาปณ (ปุงลิงค์) ตลาด
อาปณิก พ่อค้ า,คนขายของ
อาปตติ (กิริยาอาขยาต) ตก
อาปตน(นปุงสกลิงค์) การตก
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อาปตฺติ (อิตถีลิงค์) การเข้ าไป, อาบัติ (ความผิดของ
พระ)
อาปทา (อิตถีลิงค์) โชคร้ าย, ความเครียด
อาปนฺน (กิริยากิตก์) ต้ องแล้ ว, ตกลงไปแล้ ว
อาปาณ (นปุงสกลิงค์) การหายใจ
อาปาทก (ปุงลิงค์) ผู้ดแู ลเด็ก
อาปาทิกา (อิตถีลิงค์) นางพยาบาล,แม่นม
อาปาเทติ (กิริยาอาขยาต) พยาบาล,ผลิต
อาปาเทตุ (ปุงลิงค์) ผู้เลี ้ยงดูเด็ก
อาปาถ (ปุงลิงค์) เขต หรือแนวของอวัยวะรับรู้
อาปาน (นปุงสกลิงค์) โรงดื่มน ้า
อาปานิยกส (ปุงลิงค์) ชามสาหรับใช้ ดื่น ้า
อาปานิ ก (วิ เ สสนะ) เกิ ด หรื อ เป็ น ของของสภาวะ
ความทุกข์
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อาปุจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) สอบถาม,ขออนุญาต
อาปุจฺฉา , อาปุจฺฉิย ขออนุญาต หรือขอลาหยุด
อาปุจฺฉิตพฺพ (คัพพะ) ควรที่จะขออนุญาต,ควรที่จะ
สอบถาม
อาปุรติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เต็ม,ให้ เพิ่มขึ ้น
อาปุรณ (นปุงสกลิงค์) เติมเต็มแล้ ว,ให้ เต็มแล้ ว
อาโปธาตุ (อิตถีลิงค์) อาโปธาตุ, ธาตุที่ทาให้ เอิบอาบ
อาผุสติ (กิริยาอาขยาต) ร็สกึ , บรรลุ
อาพทฺธ (กิริยาอาขยาต) เชื่อมแล้ ว, ผูกแล้ ว
อาพนฺ ธ ก (วิ เ สสนะ) การผู ก , การเชื่ อ มโยง, การ
กาหนด
อาพนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ผูก, เชื่อม
อาพาธ (ปุงลิงค์) โรค, ป่ วย
อาพาธิก (วิเสสนะ) ป่ วย, เป็ นโรค
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อาพาธิต (กิริยากิตก์) เจ็บป่ วยแล้ ว,ถูกบีบคันแล้
้ ว
อาพาเธติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน,รบกวน
้
อาภต (กิริยาอาขยาต( ถูกนามาแล้ ว, ถูกถ่ายทอด
แล้ ว
อาภรณ (นปุงสกลลิงค์) การประดับ, เครื่องประดับ
อาภสฺสร (วิเสสนะ) เปล่งปลัง่ ,ส่องสว่าง
อาภา (อิตถีลิงค์) อาภาส (ปุงลิงค์) แสงสว่าง
อาภาติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง, ส่องแสง
อาภิโทสิก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องเย็นที่แล้ ว
อาภิธมฺมิก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับอภิธรรม
อาพุชติ (กิริยาอาขยาต) คู้, ขด,งอ
อาพุชน (นปุงสกลิงค์) การงอ,การคู้,
อาโภค (ปุงลิงค์) ความคิด
อาม (อัพพยศัพท์) เออ,ใช่
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อาม,อามก (วิเสสนะ) ดิบ, สด,ยังไม่ปรุง
อามฏฺฐ (กิริยากิตก์) ถูกต้ องแล้ ว, จัดการแล้ ว
อามตฺติก (นปุงสกลิงค์) ภาชนะดิน
อามทฺทน (นปุงสกลิงค์) การคัน,การนวด
้
อามนฺตน (นปุงสกลิงค์) การเรียก, การเชื ้อเชิญ
อามนฺติต (กิริยากิตก์) เชื ้อเชิญแล้ ว,เรียกแล้ ว
อามนฺเตติ (กิริยาอาขยาต) เรียก, เชื ้อเชิญ
อามย (ปุงลิงค์) ความเจ็บป่ วย
อามลก (นปุงสกลิงค์) อามลกี (อิตถีลิงค์) มะขามป้อม
อามสติ (กิริยาอาขยาต) ถูกต้ อง, สัมผัส, ถูก
อามสน (นปุงสกลิงค์) การสัมผัส, การถูก
อามา (อิตถีลิงค์) หญิงที่เป็ นทาส
อามาสย (ปุงลิงค์) ท้ อง
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อามิส (ปุงลิงค์) อาหาร, สด, เหยื่อ,ผลลัพธ์ (วิเสสนะ)
เป็ นวัตถุ
อามุญฺจติ (กิริยาอาขยาต) สวมใส่
อามุตฺต (กิริยากิตก์) แต่งกายแล้ ว, ประดับแล้ ว
อาเมณฺฑิต (นปุงสกลิงค์) เสียงอุทาน
อาโมท (ปุงลิงค์) ความสุข, กลิ่นหอมมาก
อาโมทติ (กิริยาอาขยาต) บันเทิงใจ
อาโมทนา (อิตถีลิงค์) ความบันเทิงใจ
อาโมทมาน (นะ) ยินดี, บันเทิงใจ
อาโมเทติ (เหตุกตั ตุวาจก) ยินดี,บันเทิงใจ
อาย (ปุงลิงค์) รายได้ , ผลประโยชน์
อายต(วิเสสนะ) ยาว, ขยาย
อายตน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ขอบเขต,ภิ ภ าค, อวัย วะรั บ
สัมผัส, ตาแหน่ง
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อายติ (อิตถีลิงค์) อนาคต
อายติกา (อิตถีลิงค์) ท่อ,ท่อน ้า
อายตฺต (วิเสสนะ) เป็ นเจ้ าของ,พึ่งพึง (นปุงสกลิงค์)
ตาแหน่ง
อยส (วิเสสนะ) ทาจากเหล็ก
อายสฺมนฺตุ (วิเสสนะ) ผู้มีอายุ, ผู้น่าเคารพ
อายาจก (วิเสสนะ) ผู้สมัคร
อายาจติ (กิริยาอาขยาต) ข้ อร้ อง,ร้ องขอ,วิงวอน
อายาจน (อิตถี ลิ ง ค์ ) อายาจนา (นปุง สกลิง ค์ ) การ
ขอร้ อง, ใบสมัคร
อายาจมาน (วิเสสนะ) การวิงวอน
อายาจิกา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงผู้ร้องขอ
อายาต (กิริยากิตก์) มาแล้ ว, เข้ าใกล้ แล้ ว
อายาติ (กิริยาอาขยาต) มา, เข้ าใกล้
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อายาม (ปุงลิงค์) ความยาว (วิเสสนะ) มีความยาว
อายาส (ปุงลิงค์) ความลาบาก, ความเศร้ าโศก
อาย (นปุงสกลิงค์) อายุ
อายุตฺต (กิริยากิตก์) ประกอบแล้ ว, เชื่อมโยงแล้ ว,อุทิศ
แล้ ว
อายุตฺตก (ปุงลิงค์) ตัวแทน
อายุธ (นปุงสกลิงค์) อาวุธ
อายุหก (วิเสสนะ) กระฉับกระเฉง, ผู้พยายาม, ผู้สงั่
สม
อายูหน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม,การสะสม
อายูหติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม, สัง่ สม, ว่าย(น ้า)
อาโยค (ปุงลิงค์) อุทิศ, พยายาม, ผ้ าพันแผล
อาร (ปุงลิงค์) เข็ม
อรกตฺต (นปุงสกลิงค์) ภาวะของความห่างไกล
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อารกา (อัพพยศัพท์) ห่างจาก
อารกูฏ (ปุงลิงค์) ทองเหลือง
อารกฺ ข ก (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ผู้ คุ้ มครอง,ผู้ อารั ก ขา, ยาม
รักษาการณ์
อารกฺขา (อิตถีลิงค์) การคุ้มครอง, การอารักขา, การ
ดูแล,
อารญฺ ญ ก, อารญฺ ญิ ก (วิเ สสนะ) เกี่ ยวข้ องด้ วยป่ า,
อาศัยอยู่ในป่ า
อารญฺญกตฺต (นปุงสกลิงค์) ภาวะของการอยู่ในป่ า
อารญฺชิต (กิริยากิตก์) มีรอยย่นแล้ ว, รอยขีดข่วนแล้ ว,
แผลเป็ นแล้ ว
อารต (กิริยากิตก์) ออกแล้ ว, งดเว้ นแล้ ว
อารติ (อิถีลิงค์) การงดเว้ น
อารทฺธ (กิริยากิตก์) เริ่มแล้ ว
อารทฺธา เริ่มแล้ ว
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อารพฺภ (อัพพยศัพท์ ) ปรารภ,เริ่มต้ นด้ วย
อารภติ (กิริยาอาขยาต) เริ่ม, ฆ่า, ทรมาน
อารภน (นปุงสกลิงค์) การเริ่มต้ น
อารมฺภ (ปุงลิงค์) การเริ่มขึ ้น, ความพยายาม
อารมฺมณ (นปุงสกลิงค์) อารมณ์, วัตถุรับสัมผัส
อารา (อัพพยศัพท์) ห่างไกลจาก
อารา (อิตถีลิงค์) เหล็กปลายแหลม
อาราธก (ปุงลิงค์) ผู้เชื ้อเชิญ
อาราธนา (อิตถีลิงค์) การเชื ้อเชิญ
อาราเธติ (กิริยาอาขยาต) เชื ้อเชิญ,ให้ ยินดี,บรรลุ
อาราม (ปุงลิงค์) ยินดี,บันเทิง,สวนสาธารณะ, วัด
อารามตา (อิตถีลิงค์) การยึดติด
อาราว (ปุงลิงค์) การร้ องไห้ , เสียงดัง
อารุปปฺ (นปุงสกลิงค์, ปุงลิงค์ ภาวะไม่มีรูป
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อารุยฺห ขึ ้นแล้ ว
อารุหติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น,ปี นขึ ้น
อารุหน (นปุงสกลิงค์) ขึ ้น, ปี นขึ ้น
อารุหนฺต (อันตะ) การขึ ้น, การปี นขึ ้น
อารูฬฺห (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว, ปี นขึ ้นแล้ ว
อาโรคย (นปุงสกลิงค์) สุขภาพดี,ความไม่มีโรค
อาโรจนา (อิตถีลิงค์) การประกาศ
อาโรจาปน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การประกาศ, การแจ้ ง
ข่าวสารผ่านทางตัวแทน
อาโรจาเปติ (เหตุกัตตุวาจก) แจ้ งข่าวแล้ ว, ประกาศ
แล้ ว
อาโรจิต (กิริยากิตก์) แจ้ งข่าวแล้ ว, บอกแล้ ว
อาโรเจติ (กิริยาอาขยาต) บอก, แจ้ งข่าว, ประกาศ
อาโรทนา (อิตถีลิงค์) การร้ องให้ , การคร่าครวญ
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อาโรปน (ปุง ลิ ง ค์ ) การสวมใส่, การยกสูง ขึน้ , การ
ประกอบ
อาโรปิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) สวมใส่แ ล้ ว , ถอดถอนแล้ ว ,
พร้ อมแล้ ว
อาโรเปติ (กริยาอาขยาต) สวมใส่, ถอดถอน, พร้ อม
อาโรห (ปุงลิงค์) ปี นขึ ้น, งอกงาม, ความสูง, ผู้ขี่
อาโรหก (ปุงลิงค์) ผู้ขี่
อาโรหน (นปุงสกลิงค์) การปี นขึ ้น, การขึ ้น
อาลคฺคิต (กิริยากิตก์) แขวนแล้ ว,คล้ องแล้ ว, ผูกแล้ ว
อาลคฺเคติ (กิริยาอาขยาต) แขวน,คล้ อง, ผูก
อาลปติ (กิริยาอาขยาต) สนทนา, ร้ องบอก
อาลาปน (นปุงสกลิงค์) การร้ องบอก, การสนทนา
อาลมฺพ (ปุงลิงค์) สนับสนุน,ช่วยเหลือ, สิ่งที่จะแขวน
อาลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) แขวน,ยึด
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อาลมฺ พ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) วัตถุรับสัม ผัส, การแขวน,
การสนับสนุน
อาลมฺพร (ปุงลิงค์) กลองชนิดหนึ่ง
อาลย (ปุงลิงค์) ที่อยู่, ที่พกั , ความปรารถนา,ความยึด
ติด,
อาลสิย, อาลสฺย (นปุงสกลิงค์) ความเกียจคร้ าน
อาลาน(นปุงสกลิงค์) เสา(สาหรับผูกข้ าง)
อาลาป (ปุงลิงค์) พูด,สนทนา, คา
อาลิ (อิตถีลิงค์) เขื่อน
อาลิขติ (กิริยาอาขยาต) วาดภาพ
อาลิงฺคติ (กิริยาอาขยาต) กอด
อาลิงฺคน (นปุงสกลิงค์) การกอด
อาลิงฺคิย กอดแล้ ว
อาลิตฺต (กิริยากิตก์) เผาไฟแล้ ว
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อาลินฺท (ปุงลิงค์) ระเบียงหน้ าประตูบ้าน
อาลิมฺปน (นปุงสกลิงค์) การเผาไหม้
อาลิมฺปิต (กิริยากิตก์) หยอดน ้ามันแล้ ว, เผาไฟแล้ ว
อาลุ (นปุงสกลิงค์) มันที่กินได้
อาลุฬิต (กิริยากิตก์) ปลุกปั่ นแล้ ว
อาลุเฬติ (กิริยาอาขยาต) ปลุกปั่น
อาเลป (ปุงลิงค์) หยอด,ฉาบ
อาโลก (ปุงลิงค์) แสงสว่าง
อาโลกน (นปุงสกลิงค์) หน้ าต่าง, การมองดู
อาโลกสนฺธิ (ปุงลิงค์) หน้ าต่าง, การเปิ ดเพื่อให้ แสง
เข้ ามา
อาโลกิต (กิริยากิตก์) มองดูแล้ ว
อาโลเกติ (กิริยาอาขยาต) มองดู
อาโลป (ปุงลิงค์) คาอาหาร, เล็กน้ อย
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อาโลฬ (ปุง ลิ ง ค์ ) การก่ อ กวน, การสับ สน, ความ
โกลาหล
อาโลเฬติ (กิริยาอาขยาต) สับสุน
อาวชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ไตร่ตรอง,พิจารณา
อาวชฺชิต (กิริยากิตก์) พิจารณาแล้ ว, ไตร่ตรองแล้ ว
อาวชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ราพึง,สังเกต
อาวฏ (กิริยากิตก์) ปิ ดแล้ ว, ห้ ามแล้ ว
อาวฏฺฏ (ปุงลิงค์) การล้ อม, น ้าวน, การบิด
อาวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) หมุน,
อาวฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การหมุน, สิ่งล่อใจ,วิญญาณ
เข้ าสิง
อาวฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) หมุน, ลวงล่อ, แปลง
อาวตฺต (กิริยาอาขยาต) หงายหลังแล้ ว, (นปุงสกลิงค์)
ม้ วน, หมุน, งอ
อาวตฺตก, อาวตฺตี (วิเสสนะ) กลับไป,ผู้กลับ
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อาวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) กลับไป,หันกลับ
อาวฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การหมุน, การกลับ
อาวตฺติย (วิเสสนะ) ควรกลับ,ควรหมุน
อาวตฺถิก (วิเสสนะ) ประโยชน์, ดังเดิ
้ ม
อาวรณ (นปุงสกลิงค์) ปิ ดกัน,ขั
้ ดขวาง, ฉากกัน้
อาวรณีย (วิเสสนะ) ควรขัดขวาง
อาวรณ์ติ (กิริยาอาขยาต) ปิ ดกัน,้ ขัดขวาง
อาวริต (กิริยากิตก์) ปิ ดกันแล้
้ ว,ขัดขวางแล้ ว
อาวริย ปิ ดกันแล้
้ ว,ขัดขวางแล้ ว
อาวลี (อิตถีลิงค์) แถว, เชือก
อาวสติ (กิริยาอาขยาต) อยู่,พักอาศัย,พานักอยู่
อาวสถ (ปุงลิงค์) ที่พกั , บ้ านพัก,ที่พานัก
อาวห, อาวหนก (วิเสสนะ) นามา,แบกรับ
อาวหติ (กิริยาอาขยาต) นามา,
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อาวหน (นปุงสกลิงค์) การนามา
อาวาฏ (ปุงลิงค์) หลุม
อาวาป (ปุงลิงค์) เตาไฟ
อาวาส (ปุงลิงค์) บ้ าน, พี่พกั
อาวาห (ปุ ง ลิ ง ค์ ) อาวาหน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การ
แต่งงาน
อาวิ (อัพพยศัพท์) เปิ ด
อาวิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ล้ อ, หมุน,แทงทะลุ
อาวิชฺฌน (นปุงสกลิงค์) ไปรอบๆ,หมุนไปรอบๆ
อาวิญฺชติ (กิริยาอาขยาต) รีด(นม) , กวน
อาวิญฺชนก (วิเสสนะ) แกว่งไปรอบๆ
อาวิล (วิเสสนะ) กวน,สกปรก
อาวิลตฺต (นปุงสกลิงค์) ภาวะของความสกปรก
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อาวิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, เข้ าใกล้ , วิญญาณ
เข้ าสิง
อาวุณาติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ติดแน่น
อาวุต (กิริยากิตก์) ติดแน่นแล้ ว, ปิ ดแล้ ว, ขัดวางแล้ ว
อาวุตฺถ (กิริยากิตก์) อยู่อาศัยแล้ ว
อาวุธ (นปุงสกลิงค์) อาวุธ
อาวุโส (อัพพยศัพท์) เพื่อน,พี่น้อง
อาเวฐน (นปุงสกลิงค์) การพันกันจนยุ่ง
อาเวเถติ (กิริยาอาขยาต) บิด,ห่อหุ้ม
อาเวณิก (วิเสสนะ) พิเศษ,ข้ อยกเว้ น
อาเวลา (อิตถีลิงคฺ) พวงมาลัยประดับศีรษะ
อาเวลฺลิต (กิริยากิตก์) โค้ งแล้ ว, งอแล้ ว
อาเวสน (นปุงสกลิงค์) ทางเข้ า, โรงงาน
อาสงฺกติ (กิริยาอาขยาต) สงสัย, ไม่ไว้ ใจ
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อาสงฺกา (อิตถีลิงค์) สงสัย, ระแวง,กลัว
อาสงฺกิต (กิริยกิตก์) สงสัยแล้ ว, ระแวงแล้ ว
อาสชฺช เข้ าใกล้ , ดูหมิ่น, ชน
อาสชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ชน, โกรธ, ยึดติด
อาสชฺชน (นปุงสกลิงค์) กระทบ, ดูหมิ่น, ยึดติด
อาสติ (กิริยาอาขยาต) นัง่
อาสตฺต (กิริยกิตก์) ยึดติดแล้ ว
อาสน (นปุงสกลิงค์) ที่นงั่ ,การนัง่ ลง
อาสนฺทิ (อิตถีลิงค์) เก้ าอี ้ยาว,เก้ าอี ้ผ้ าใบ
อาสนฺน (วิเสสนะ) ใกล้
อาสปฺปติ (กิริยาอาขยาต) ดิ ้นรน
อาสภ (วิเสสนะ) เหมือนวัว (ทัง้ ในด้ านควาแข็งแรง
และความงามสง่า)
อาสย (ปุงลิงค์) ที่พานัก,ที่อาศัย
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อาสว (ปุ ง ลิ ง ค์ ) สิ่ ง ที่ ไ หลไป, สุ ร า, ของเมา,สิ่ ง ที่
หมักหมมในจิต
อาสวติ (กิริยาอาขยาต) ไหลไป
อาสวน (นปุงสกลิงค์) การไหลไป
อาสสาน (วิเสสนะ) การปรารถนา,ความต้ องการ
อาสา (อิตถี ลิ ง ค์ ) ความหวั ง , ความต้ องการ,ความ
ปรารถนา
อาสาฏิกา (อิตถีลิงค์) ไข่แมลงวัน
อาสาเทติ (กิริยาอาขยาต) ทาผิด, ดูหมิ่น,ดุด่า
อาสาฬฺห (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือนๆหนึ่ง
อาสาสมาน เอ้ อระเหย
อาสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ประพรม, เทลง
อาสิฏฺฐ (กิริยากิตก์) ปรารถนาแล้ ว, ต้ องการแล้ ว
อาสิตฺตก (นปุงสกลิงค์) เครื่องปรุงอาหาร
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อาสึ ส ก (วิ เ สสนะ) ความหวั ง ,ความปรารถนา,
ผู้สมัคร
อาสึสติ (กิริยาอาขยาต) หวัง, ปรารถนา
อาสึส นา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความหวัง , ความปรารถนา,
ความอยาก
อาสี (อิตถีลิงค์) คาอวยพร, เขี ้ยวของงู
อาสีติก (วิเสสนะ) แปดสิบปี
อาสีน (กิริยากิตก์) นัง่ แล้ ว,การนัง่
อาสีวิส (ปุงลิงค์) งู, มีพิษอยู่ที่เขี ้ยว
อาสุ (อัพพยศัพท์) รวดเร็ว
อาสุมฺพภติ (กิริยาอาขยาต) สาดน ้าทิ ้ง
อาเสวติ (กิริยาอาขยาต) สมาคม,คบ,ปฏิบตั ิ,
อาเสวนา (อิตถีลิงค์) การปฏิบตั ิ, การคบ, การสมาคม
อาหจฺจ (วิเสสนะ) เคลื่อนไหวได้
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อาหฎ (กิริยากิตก์) นามาแล้ ว
อาหต (กิริยากิตก์) กระทบแล้ ว,ตีแล้ ว
อาหนติ (กิริยาอาขยาต) ตี, กระทบ, สัมผัส
อาหนน (นปุงสกลิงค์) การกระทบ
อาหรน (นปุงสกลิงค์) การนามา
อาหรติ (กิริยาอาขยาต) นามา,ผลิต
อาหาร (ปุงลิงค์) อาหาร
อาหาเรติ (กิริยาอาขยาต) กิน,รับประทาน
อาหิณฺฑติ (กิริยาอาขยาต) เร่ร่อน
อาหุติ (อิตถีลิงค์) เครื่องบูชา
อาหุณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) เครื่ องบูช า, อาหุเ ณยฺย (วิเส
สนะ) ควรแก่ครื่องบูชา
อาหุนฺทริก (วิเสสนะ) เออัด
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อาฬาหน (นปุงสกลิงค์) ที่สาหรับเผาศพ, อาฬาหน
กิ จฺ จ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การเผาศพ, อาฬาหนฏฺ ฐาน
(นปุงสกลิงค์) สถานที่เผาศพ
---------------------------------------------------------------พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดสระ อิ

อิกฺขน (นปุงสกลิงค์) การมองเห็น, การมองดู
อิกฺขนฺณิก (ปุงลิงค์) หมอดู
อิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) องดู
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อึคิต (นปุงสกลิงค์) ท่าที,สัญลักษณ์
อิงฺฆ (อัพพยศัพท์) เชิญเถิด
อิจฺฉ (วิเสสนะ) ความปรารถนา, ความต้ องการ
อิจฺฉก (วิเสสนะ) ผู้ปรารถนา
อิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ปรารถนา, ต้ องการ
อิ จฺ ฉ น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) อิ จ ฉา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความ
ปรารถนา
อิจฉิต (กิริยากิตก์) ปรารถนาแล้ ว,ต้ องการแล้ ว
อิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม, ประสบความสาเร็จ
,รุ่งเรือง
อิชฺชน (นปุงสกลิงค์) อิชฺชนา (อิตถีลิงค์) ความสาเร็จ,
ความพยายาม
อิชฺฌิต (กิริยากิตก์) ประสบความสาเร็ จแล้ ว, รุ่ งเรื อง
แล้ ว
อิญชติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนไหว, กวน,คน
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อิ ญฺ ช น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) อิ ญฺ ช นา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การ
เคลื่อนไหว
อิญฺชิต (กิริยากิตก์) เคลื่อนไหวแล้ ว, สัน่ สะเทือนแล้ ว,
(นปุงสกลิงค์) การเคลื่อนไหว,การสัน่ สะเทือน
อิฏฺฐ (วิเสสนะ) น่าชอบใจ
อิฏฺฐกา, อิฏฺฐิ กา (ปุงลิงค์) อิฐ
อิณ (นปุงสกลิงค์) หนี ้
อิณายิก (ปุงลิงค์) ลูกหนี ้
อิตร (วิเสสนะ) อื่น
อิตริตร (วิเสสนะ) คนหนึ่งคนใด
อิติ (อัพพยศัพท์) ดังนี ้
อิติวตุ ฺตก (ปุงลิงค์) คัมภีร์หนึ่งในพระสูตร
อิติหาส (ปุงลิงค์) ประวัติศาสตร์
อิโต (อัพพยศัพท์) จากจากนี ้
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อิตฺตร (วิเสสนะ) สัน,เล็
้ กน้ อย,สองสามอย่าง
อิถตฺต (นปุงสกลิงค์) ชีวิตนี ้, สภาวะปัจจุบนั
อิทฺถ (วิเสสนะ) ในทางนี ้
อิตถาคาร (ปุงลิงค์) ฮาเร็ม
อิทฺธิ,อิทธิกา (ปุงลิงค์) ผู้หญิง,เพศหญิง
อิท (นปุงสกลิงค์) นี ้
อิทปฺปจฺจยตา (อิตถีลิงค์) การเชื่อมโยงโยเหตุปัจจัย
เช่น เมื่อมีสิ่งนี ้แล้ วก็จะมีสิ่งนันตามมา
้
อิทานิ (วิเสสนะ) บัดนี ้
อิทธ (กิริยากิตก์) สาเร็จแล้ ว
อิทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความรุ่งเรือง,อานาจจิต
อิธ (วิเสสนะ) ที่นี ้,ในโลกนี ้
อิธุม (นปุงสกลิงค์) ฟื น
อินฺท (ปุงลิงค์) ผู้เป็ นใหญ่, กษัตริย์, พระอินทร์
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อินฺทขีล (ปุงลิงค์) ธรณีประตู, เสาเขื่อนที่ประตูเมือง
อินทนีล (ปุงลิงค์) ไพลิน
อินฺทวารุณี (อิตถีลิงค์) แตงกวา
อินฺทสาลา (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
อินทีวร (นปุงสกลิงค์) ดอกบัวสีน ้าเงิน
อินฺทริย (นปุงสกลิงค์) อินทรีย์, ประสารทสัมผัส
อินฺธน (นปุงสกลิงค์) เชื ้อเพลิง,ฟื น
อิภ (ปุงลิงค์) ช้ าง
อิริน (นปุงสกลิงค์)ป่ าใหญ่,ทะเลทราย
อิริยติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนไหว,คน, ประพฤติ
อริ ยา,อิริยนา (อิตถีลิงค์) การเคลื่อนไหวชองร่างกาย,
อิริยาบถ
อิลฺลี (อิตถีลิงค์) ดาบสัน้
อิว (อัพพยศัพท์) เพียงดัง
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อิสิ (ปุงลิงค์) ฤษี
อิสฺส (ปุงลิงค์) หมี
อิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) อิจฉา
อิสฺสตฺถ (นปุงสกลิงค์) คันศร
อิสฺสร (ปงลิงค์) ผู้เป็ นใหญ่,เจ้ านาย,ผู้สร้ าง
อิสฺสริย (นปุงสกลิงค์) ความเป็ ฯใหญ่, ความมัง่ คัง่
อิสฺสริยตา (อิตถีลิงค์) ความเป็ นใหญ่
อิสฺสา (อิตถีลิงค์) ความริษยา, ความปรารนาร้ าย
อิสฺสาส (ปุงลิงค์) คันศร
อิสฺสกุ ี (วิเสสนะ) ริษยา
อิห (อัพพยศัพท์) ที่นี่, อิหโลก (ปุงลิงค์) โลกนี ้
----------------------------------------------------------------
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อีฆ (ปุงลิงค์) อันตราย
อีติ (อิตถีลิงค์) เสนียดจัญไร
อีทิส (วิเสสนะ) เช่นนัน้
อีรติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนไหว, สัน่ สะเทือน
อีเรติ (กิริยาอาขยาต) พูด,กล่าว
อีส (ปุงลิงค์) ผู้เป็ นเจ้ า, ผู้ปกครอง
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อีสก (วิเสสนะ) นิดหน่อย
อีสา (อิตถีลิงค์) งอนไถ
อีหติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม
อีหา (อิตถีลิงค์) อีหน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม
,ความบากบัน่
---------------------------------------พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดสระ อุ

อุกฺกส (ปุงลิงค์) ยอดเยี่ยม
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อุกฺกสนา (อิตถีลิงค์) การสรรเสริญ,การยกย่อง
อุกฺกเสติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง,สรรเสริญ
อุกฺกฏฺฐ (วิเสสนะ) สูง, โดดเด่น, ยอดเยี่ยม,มีความ
ชานาญพิเศษ
อุกฺกฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) เดือด,
อุกฺกณฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ไม่พงึ พอใจ
อุกฺกณฺฐนา (อิตถีลิงค์) ไม่พงึ พอใจ
อุกฺกณฺฐิต (กิริยากิตก์) การไม่พงึ พอใจ
อุกกณฺณ (วิเสสนะ) มีหชู นั
อุกฺกนตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,ฉีกทิ ้ง
อุกฺกา (อิตถีลิงค์) คบเพลิง
อุกการ (ปุงลิงค์) อุจจาระ
อุกฺกาสติ (กิริยาอาขยาต) ไอ
อุกฺกาสิต (กิริยากิตก์) ไอแล้ ว
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อุกฺกชุ ฺช (วิเสสนะ) ติดตัง,้ หงาย
อุกฺกชุ ฺเชติ (กิริยาอาขยาต) หงาย, ก้ มตัว
อกฺกชฺชน (นปุงสกลิงค์) การหงาย
อุกฺกฏุ ิก (วิเสสนะ) นัง่ ยองๆ
อุกฺกฏุ ฺ ฐิ (อิตถีลิงค์) ตะโกน
อุกฺกสุ (ปุงลิงค์) เหยี่ยว
อุกฺกลู (วิเสสนะ) ชัน,สูงชัน
อุกฺโกเฏติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ดคตีใหม่
อุกฺ ข ลิ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) หม้ อ ,อุกฺ ข ลิ ก า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) หม้ อ
เล็กๆ
อุกฺขิตฺต (กิริยากิตก์ ) ยกขึน้ แล้ ว,ขว้ างขึน้ แล้ ว,แขวน
แล้ ว
อุกฺ ขิ ป ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ยกขึ น้ , ถื อ เอา, ขว้ า งขึ น้
,แขวน
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อุกฺขิปน, อุกฺเขปน (นปุงสกลิงค์) อุกฺเขป (ปุงลิงค์) การ
ยกขึ ้น, การแขวน
อุกฺเขปก (ปุงลิงค์) ผู้ขว้ าง,ผู้แขวน
อุกฺลาป (ปุงลิงค์) สกปรก,ขยะ (วิเสสนะ) สกปรก,ไม่
สะอาด
อุคฺค (วิเสสนะ) ใหญ่มาก,ดุร้าย, อานาจ,การขึ ้น
อุคฺคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น
อุคฺคชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ตระโกน
อุคฺคณฺหน (นปุงสกลิงค์) การเรียน,การศึกษา
อุคฺคณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) เรียน, ถือเอา
อุคฺคณฺหาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เรียน, แนะนา
อุคฺคณฺหิย, อุคฺคหิตฺวา เรียนแล้ ว,ถือเอาแล้ ว
อุคฺคต (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว
อุคฺคม (ปุงลิงค์) อุคฺคมน( นปุงสกลิงค์) การขึน้ ,การ
เพิ่ม
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อุคฺคยฺห เรียนแล้ ว,ถือเอาแล้ ว
อุคฺคห (ปุง ลิ ง ค์ ) อุคฺคหณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) การเรี ยน,
การศึกษา,การถือเอา
อุคฺคหิต (กิริยากิตก์) เรียนแล้ ว, ยกขึ ้นแล้ ว, ถือผิดแล้ ว
อุคฺคเหตุ (ปุงลิงค์) ผู้เรียน, ผู้ถือเอา
อุคฺคเหตฺวา (ตฺวา) เรียนแล้ ว, ถือเอาแล้ ว
อุคฺคร (ปุงลิงค์) เรอ
อุคฺคาหก (วิเสสนะ) ผู้กาลังเรียน
อุคฺคิรติ (กิริยาขยาต) ยก, กาจัด, กล่าว, เรอ
อุคฺคิรณ (นปุงสกลิงค์) การกล่าว
อุคฺคิลติ (กิริยาอาขยาต) อาเจียน
อุคฺคหิต (วิเสสนะ) กระตือรือร้ น
อุคฺฆรติ (กิริยาอาขยาต) ไหลออก
อุคฺฆเสติ (ฏิริยาอาขยาต) ถู
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อุกฺฆาตน (นปุงสกลิงค์) ปลดออก, เปิ ดออก
อุคฺฆาฏิต (กิริยากิตก์) ปลดแล้ ว, ทาลายแล้ ว
อุคฺฆาต (ปุงลิงค์) เขย่า,ฉุด
อุคฺฆาติต (กิริยากิตก์) เขย่าแล้ ว
อุคฺ โ ฆส, (ปงลิ ง ค์ ) อุคฺ โ ฆสนา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ตระโกน
,ประกาศ
อุคฺโฆสิต (กิริยากิตก์) ตระโกนแล้ ว, ประกาศแล้ ว
อุคฺโฆเสติ (กิริยาอาขยาต) ตระโกน, ประกาศ
อุจฺจ (วิเสสนะ) สูง, ประเสริฐ
อุจฺจย (ปุงลิงค์) การสัง่ สม
อุจฺจากุลีน (วิเสสนะ) ชาติกาเนิดสูง
อุจฺจาร (ปุงลิงค์) อุจจาระ,ขี ้
อุจฺจารณ (นปุงสกลิงค์) อุจฺจารณา (อิตถีลิงค์) การยก
,การกล่าว, การประกาศ
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อุจฺจาริต (กิริยากิตก์) ประกาศแล้ ว, ยกขึ ้นแล้ ว
อุจฺจาเรติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ, บอก,ยกขึ ้น
อุจฺจาลิงฺค (ปุงลิงค์) พยาธิ, หนอน
อุจฺจาวจ (วิเสสนะ) สูงและต่า
อุจฺจาสทฺท (ปุงลิงค์) เสียงสูง,เสียงดัง
อุจฺจาสยน (นปุงสกลิงค์) เตียงสูง
อุจฺจินาติ (กิริยาอาขยาต) เลือก
อุจฺฉงฺค (ปุงลิงค์) หน้ าตัก, สะโพก
อฺจฺฉาทน (นปุงสกลิงค์) การถูร่างกาย,การลูบร่างกาย
อุจฺฉาเทติ (กีริยาอาขยาต) ถูร่างกาย,ลูบร่างกาย
อุจฺฉิฏฺฐ สิ่งของที่เหลือ, สิ่งไม่สะอาด,สิ่งที่ใช้ แล้ ว
อุจฺฉิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ตัด, ขาด,
อุจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,ทาลาย
อุจฺฉินฺน (กิริยากิตก์) แตกแล้ ว,ทาลายแล้ ว
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อุจฺฉุ (ปุงลิงค์) อ้ อย
อุจฺเฉท (ปุงลิงค์) ขาดสูญ
อุช,ุ อุชกุ (วิเสสนะ) ตรง
อุชุ (วิเสสนะ) ตรง
อุชฺชคฺคติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะเสียงดัง
อุชฺฌคฺคิกา (อิตถีลิงค์) การหัวเราะเสียงดัง
อุชฺชงฺคล (วิเสสนะ) แห้ งแล้ ง, มีแต่ทราย
อุชฺชล (วิเสสนะ) โชตช่วง
อุชฺชลติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
อุชฺชวติ (กิริยาอาขยาต) ไปทางต้ นน ้า
อุชฺชวนิกา (อิตถีลิงค์) พาหนะที่ใช้ เดินทางไปต้ นน ้า
อุชฺชหติ (กิริยาอาขยาต) เลิก
อุชฺโชต (ปุงลิงค์) แสงสว่าง
อุชฺโชติต (กิริยากิตก์) เปล่งแสงแล้ ว
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อชฺโชเตติ (กิริยาอาขยาต) เปล่งแสง,ส่องสว่าง
อุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ทิ ้ง, สละ,
อุชฺฌาน (นปุงสกลิงค์) การกระทาผิด,
อุชฺฌาปน (นปุงสกลิงค์) การยัว่ ยุ
อุชฺฌาเปติ (กิริยาอาขยาต) รบกวน
อุชฺฌายติ (กิริยาอาขยาต) บ่น
อุชฺฌิต (กิริยากิตก์ ) ทิง้ แล้ , ทอดทิง้ แล้ ว,ละทิง้ แล้ ว,
ขว้ างทิ ้งแล้ ว
อุญฉติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหาอาหาร
อุญฺฉา (อิตถีลิงค์) สิ่งที่รวบรวมเพื่อดารงชีพ
อุญฺญาตพฺพ ( ตัพพะ) พึงติเตียน
อุฏฺฐหติ , อุฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) ยืนขึ ้น
อุฏฺฐหิตฺวา, อฏฺฐาย ลูกขึ ้นแล้ ว
อุฏฺฐาตุ (ปุงลิงค์) ผู้ลกุ ขึ ้น
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อฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การยืนขึน้ , กาเนิด, พลังงาน,
อุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์
อุฏฺฐาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ลกุ ขึ ้น
อุฏฺฐายก (วิแสนะ) กระฉับกระเฉง, ขยันขันแข็ง
อฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) ลุกขึ ้นแล้ ว, ถูกผลิตแล้ ว
อุฑฺฑยหติ (เหตุกตั ตุวาจก)ให้ ร้อน
อุฑฺฑหติ (กิริยาอาขยาต) ร้ อน
อุฑฺฑิต (กิริยากิตก์) บินแล้ ว, ระงับแล้ ว
อุณฺณ (นปุงสกลิงค์) อุณฺณา (อิตถีลิงค์) ขนสัตว์,เส้ น
ใย ,ขนที่อยู่ระหว่างคิ ้วสองข้ าง, อุณฺณานาภี (ปุงลิงค์)
แมลงมุม
อุณฺห (วิเสสนะ) ร้ อน
อุณฺหตฺต (นปุงสกลิงค์) ความร้ อน
อุนฺหีส (นปุงสกลิงค์) ผ้ าโพกศีรษะ
อุตุ (อิตถีลิงค์) ฤดู,อากาศ,ระดู
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อุตนุ ี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงมีระดู
อุตฺ ต (กิ ริ ย ากิ ค ก์ ) พูด แล้ ว ,กล่า วแล้ ว (นุง สกลิ ง ค์ )
การกล่าง,การพูด
อุตณฺฑลุ (วิเสสนะ) ข้ าวที่หงุ ไม่ดี
อุตฺตตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนแล้ ว
อตฺตม (วิเสสนะ) สูงสุด,ประเสริฐ,ดีที่สดุ
อุตฺตร (วิเสสนะ) สูงกว่า,ยิ่งกว่า, ทิศเหนือ
อตฺตรณ (นปุงสกลิงค์) การข้ าม, การเอาชนะ, การ
มอบ, การสอบผ่าน
อตฺตรติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้นจากน ้า,เอาชนะ
อุตฺตรา (อิตถีลิงค์) ทิศเหนือ
อุตฺตราสงฺค (ปุงลิงค์) ผ้ าห่ม,จีวร
อุตฺตริ, อุตฺตรึ (วิเสสนะ) ยิ่งขึ ้นไป
อุตฺตริตร (วิเสสนะ) สูงขึ ้นไป

172

อุตรีย (นปุงสกลิงค์) เสื ้อคลุม
อุตฺตสติ (กิริยาอาขยาต) สะดุ้ง, กลัว
อุตฺตสน (นปุงสกลิงค์) การสะดุ้ง,การกลัว
อุตฺตสฺต,อุตตรสฺต กลัว, ตื่นตระหนก
อตฺตาน,อุตฺตานก (วิเสสนะ) นอนหงาย,ตื ้น,ปรากฏ
อตฺตานีกโรติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ชดั ,ทาให้ ตื ้น
อุตฺตาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้อน,ให้ ทรมาน
อุตฺตาริต (กิริยากิตก์) ข้ ามแล้ ว, ช่วยเหลือแล้ ว
อุตฺตาส (ปุงลิงค์) ความหวาดเสียว,ความกลัว
อุตฺตาสน (นปุงสกลิงค์) การประจาน
อุตฺตาสิต (กิริยากิตก์) ทาให้ กลัวแล้ ว,ทาให้ สะดุ้งแล้ ว
อุตฺตาเสติ (กิริยาอาขยาต) ประจาน, ทาให้ สะดุ้ง,ทา
ให้ กลัว
อุตฺติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืนขึ ้น, พยายาม
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อุตฺติณ (ทังสามลิ
้
งค์) ไม่มีหญ้ า
อตฺติณฺณ (กิริยากิตก์) ข้ ามแล้ ว, ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ ว
อุตราส (ปุงลิงค์) สะดุ้ง,กลัว อุตรสี (วิเสสนะ) น่ากลัว
อุท (อัพพยศัพท์) หรือ
อุทก (นปุงสกลิงค์) น ้า
อุทกายติกา (อิตถีลิงค์) ท่อน ้า
อุทกุมภ (ปุงลิงค์) หม้ อน ้า
อุทโกฆ (ปุงลิงค์) น ้าท่วม
อุทคฺค (วิเสสนะ) มีความสุข
อุทญฺจน (นปุงสกลิงค์) กระบวย, ภาชนะใบเล็กๆที่ มี
ด้ ามจับใช้ เพื่อตักน ้าออกจากตุ่ม, ถัง
อุทธิ (ปุงลิงค์) มหาสมุทร
อุทปาทิ การเกิดขึ ้น,ก่อกาเนิด
อุทปาน (ปุงลิงค์) บ่อน ้า
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อุทย (ปุงลิงค์) ขึ ้น, เติบโต,เพิ่ม, รายได้ , กาไร
อุทยนฺต (อันตะ) ขึ ้น, เติบโต
อุทยน (นปุงสกลิงค์) การขึ ้น
อุทร (นปุงสกลิงค์) ท้ อง,พุง,ภายใน
อุทริย (นปุงสกลิงค์) อาหารที่ยงั ไม่ย่อยอยู่ในท้ อง
อุทหายก (ปุงลิงค์) คนขนน ้า
อุทหาริย (นปุงสกลิงค์) การขนน ้า
อุทาน (นปุงสกลิงค์) คาอุทาน
อุทาเนติ (กิริยาอาขยาต) กล่าวคาอุทาน
อุทาร (วิเสสนะ) ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม,ยิ่งใหญ่
อุทาสิน (วิเสสนะ) ไม่แตกต่าง
อุทาหต (กิริยากิตก์) กล่าวแล้ ว,อุทานแล้ ว
อุทาหรณ (นปุงสกลิงค์) ตัวอย่าง
อุทาหรติ (กิริยาอาขยาต) พูด, ท่องบ่น,
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อุทาหาร (ปุงลิงค์) การกล่าว, คาพูด
อุทาหุ (อัพพยศัพท์) หรือว่า
อุทิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) องดู,สารวจ
อทิกฺขิตุ (ปุงลิงค์) ผู้มองดู
อุทกุ ฺขิย มองดูแล้ ว
อุทิจฺจ (วิเสสนะ) ประเสริฐ, กาเนิดจากภาคเหนือ
อุทิต (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว, สูงแล้ ว, ยกขึ ้นแล้ ว
อุทีรณ (นปุงสกลิงค์) การกล่าว,การพูด
อุทีริต (กิริยากิตก์) พูดแล้ ว,กล่าวแล้ ว
อุทีเรติ (กิริยาอาขยาต) พูด,กล่าว
อุทกุ ฺขล (ปุงลิงค์) ครก
อุทมุ ฺพร (ปุงลิงค์) ต้ นมะเดื่อ
อเทติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น, ออกมา, เพิ่ม
อุทฺท (ปุงลิงค์) ข้ างนอก
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อุทฺทสฺเติ (กิริยาอาขยาต) แสดง, เปิ ดเผย
อุทฺทาน (นปุงสกลิงค์) บัญชี, สารบัญ
อุทฺทาม (วิเสสนะ) นอกขอบเขต, ไม่สงบ
อุทฺทาลก (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
อุทฺทาลน (นปุงสกลิงค์) การฉีกออก
อุทฺทาเลติ (กิริยาอาขยาต) ฉีก
อทฺทิฏฺฐ (กิริยากิตก์) ชี ้แล้ ว, แต่งตังแล้
้ ว, ท่องบ่นแล้ ว
อุทิสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้, แต่งตัง,้ ท่องบ่น
อุทิสาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ท่องบ่น, ให้ แบ่ง
อุทฺทิสฺส เจาะจง,สาหรับ
อุทฺทีปนา (อิตถีลิงค์) การอธิบาย, การลับให้ คม
อุทฺเทก, อุทเรก (ปุงลิงค์) ปล่อง,การพ่นออกมา
อุทฺเทส (ปุงลิงค์) การบ่งบอก,ข้ อคิดเห็น, การอ้ างอิง
อุทฺเทหก (วิเสสนะ) เดือด
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อทฺท (วิเสสนะ) ข้ างบน,เบื ้องบน
อุทฺธจฺจ (นปุงสกลิงค์) ความว้ าวุ่นใจ
อุทฺธต (กิริยากิตก์) วุ่นวายใจแล้ ว
อุทฺธาน (นปุงสกลิงค์) เตา, เตาผิง
อุทฺธปาท (วิเสสนะ) มีเท้ าขึ ้นข้ างบน
อุทฺธมฺม (ปุงลิงค์) หลักการที่ผิด
อุทฺธรณ (นปุงสกลิงค์) การยกขึ ้น, การถอนออก
อุทฺธรติ (กิริยาอาขยาต) ยกขึ ้น,ถอนออก, ถอดออก
อุทฺธ (วิเสสนะ) ข้ างบน
อุทฺธเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,กาจัด
อุทฺธร (ปุงลิงค์) การถอน,การนาออก
อุทฺธุมาต,อุทธุมาตก (วิเสสนะ) บวม, พอง, ขึ ้นอืด
อุทธุมายติ (กิริยาอาขยาต) พอง, บวม, ขึ ้นอืด
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อุ ท ริ ย ติ , อุ ท ที ย ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) แตกเป็ น ชิ น้ ๆ
,ระเบิด
อุทริยน (นปุงสกลิงค์) การระเบิด, การตก
อุนฺท(ุ ทู)ร (ปุงลิงค์) หนู
อุนฺนต (กิริยากิตก์) สูง, ยกสูงขึ ้น,สูงส่ง
อุนฺ น ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การขึ น้ , การยกตัว สูง ขึ น้ , การ
เพิ่มขึ ้น
อุนฺนทติ (กิริยาอาขยาต) ตระโกน, คาราม, ส่งเสียง
ร้ อง,บันลือ
อุนฺนม (ปุงลิงค์) การยกขึ ้น
อุนฺนมติ (กริยาอาขยาต) ขึ ้น, รุ่งเรือง, โน้ มลง
อุนฺนล,อุนฺนฬ (วิเสสนะ) อวดดี
อุนฺนาท (ปงลิงค์) ตระโกน, ส่งเสียงดัง, อนฺนที (อิตถี
ลิงค์) เสียงดัง
อุนฺนาเทติ (เหคุกตั ตุวาจก) ให้ มีเสียงดัง
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อุปก (วิเสสนะ) การเข้ าใกล้
อุปกจฺฉ (นปุงสกลิงค์) รักแร้
อุปกฏฺฐ (วิเสสนะ) ใกล้
อุปกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ลากมา, คร่ามา,ดึงมา
ปุปกณฺณก (นปุงสกลิงค์) สถานที่ซงึ่ บุคคลสามารถได้
ยินเสียงกระซิบของผู้อื่น, (วิเสสนะ) อย่างลับๆ
อุปกปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใกล้ , มีผล, เหมาะสม
อุปกปฺปน (นปุงสกลิงค์) อุปกปฺปนา (อิตถีลิงค์) การ
เข้ าใกล้ , ผลประโยชน์
อุปกรณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) เครื่ องมื อ, อุปกรณ์ , ความ
ช่วยเหลือ, ปัจจัย
อุ ป กโรติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ช่ ว ยเหลื อ , สนั บ สนุ น ,
ให้ บริการ
อุปการ (ปุงลิงค์) การช่วยเหลือ, การสนับสนุน
อุปการิกา (อิตถีลิงค์) ผู้อปุ การเพศหญิง
180

อุปการี (ปุงลิงค์) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ให้ ประโยชน์
อุปกูชติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องเพลง
อุปกูชิต (กิริยากิตก์) ร้ องแล้ ว
อุปกูลิต (กิริยากิตก์) ร้ องแล้ ว, คารามแล้ ว
อุปกฺกม (ปุงลิงค์) หนทาง,วิธีการ
อุปกฺกติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม, ดาเนินการ, เริ่ ม
,โจมตี
อุปกฺกน (นปุงสกลิงค์) การโจมตี,การเข้ าใกล้
อุปกฺกีตก (ปุงลิงค์) ถูกนามาให้ เป็ นทาส
อุปกฺกิลิฏฺฐ (วิเสสนะ) ไม่สะอาด,เปื อ้ น
อุปกฺกิเลส (ปุงลิงค์) ความไม่บริ สทุ ธิ์, เศร้ าหมอง,
อุปกฺกุฏฺฐ (กิริยากิตก์ ) ตาหนิแล้ ว, ตาหนิแล้ ว,ด่าว่า
แล้ ว
อุปกฺโกสติ (กิริยาอาขยาต) ด่า,ตาหนิ
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อุปกฺขต (วิเสสนะ) ตระเตรี ยมแล้ ว, ดาเนินการแล้ ว,
นาเข้ าใกล้ แล้ ว
อุปกฺขลน (นปุงสกลิงค์) ?
อุปค (วิเสสนะ) การไป, การถึง, การเข้ าไป, การผลิต
อุปคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใกล้ , ดาเนินการ
อุปคต (กิริยากิตก์) เข้ าใกล้ แล้ ว, ดาเนินการแล้ ว
อุปคมน (นปุงสกลิงค์) การเข้ าใกล้ , การดาเนินการ
อุคมฺม เข้ าไปใกล้
อุปคูหติ (กิริยาอาขยาต) กอด
อุปคูหน (นปุงสกลิงค์) การกอด
อุปคฺฆาต (ปุงลิงค์) การกระตุก
อุปฆาต (ปุงลิงค์) อุปฆาตน (นปุงสกลิงค์) ทุบ,ทาร้ าย
, ทาให้ บาดเจ็บ, ฆ่า
อุปฆาตก, อุปฆาตี (วิเสสนะ) การทาร้ าย, การทาลาย
, ผู้ทาร้ าย,ผู้ทาลาย
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อุปจย (ปุงลิงค์) การสัง่ สม
อุปจรติ (กิริยาอาขยาต) จัดการ,พร้ อม
อุปจริต (ฏิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว, รับใช้ แล้ ว
อุปจาร (ปุงลิงค์) ใกล้
อุปจิกา (อิตถีลิงค์) ปลวก
อุปจิณฺณ (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว, สะสมแล้ ว
อุปจิต(กิรากิตก์) สัง่ สมแล้ ว, สร้ างแล้ ว
อุปจฺจคา (กิริยาอาขยาต) การผ่านไป
อุปจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัดแล้ ว, ขัดขวางแล้ ว,
ทาลายแล้ ว
อุปจฺฉินฺน (กิริยากิตก์) ตัด,ขัดขวาง,ทาลาย
อุปจฺเฉท (ปุงลิงค์) การหยุด, การทาลาย,การตัด
อุปชีวติ (กิริยาอาขยาต) มีชีวิต, พึง่ พิง, อาศัย
อุปชีวี (วิเสสนะ) มีชีวิต,ผู้พงึ่ พิง
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อุปขฺฌ, อุปชฺฌาย (ปุงลิงค์) อุปัชฌาย์
อุปญฺญาต (พบแล้ ว, พึง่ พึงแล้ ว, รู้แล้ ว
อปฏฺฐเปติ (กิริยาอาขยาต) จัดหา, ให้ ดแู ล
อุปฏฺฐหติ, อุปฏฺฐาติ (ฏิริยาอาขยาต) ดูแล}g-hk.0
อุปฏฺฐหิตฺวา,อุปฏฺฐิ ตฺวา (ตฺวา) ดูแลแล้ ว
อุปฏฺฐาก (ปุงลิงค์) ผู้ดแู ล
อุปฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การดูแล
อุปฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์ ) มาถึงแล้ ว,ดูแลแล้ ว,ให้ บริ การ
แล้ ว
อุปฑยฺหติ (กิริยาอาขยาต) เผา
อุปฑฺฒ (วิเสสนะ) ครึ่งหนึ่ง
อุปตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อน,ทรมาน
อุปตาป (ปุงลิงค์) อุปตาปน (นปุงสกลิงค์) เดือดร้ อน
อุปตาปก (วิเสสนะ) การทาให้ เจ็บปวด
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อุปปาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เจ็บปวด, ให้ ทรมาน
อุปติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืน, ดูแล
อุปตฺถทฺธ (วิเสสนะ) แข็ง, ได้ รับการสนับสนุน
อุป ถมฺ ภ (ปุง ลิ ง ค์ ) อุป ถมฺ ภ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การ
สนับสนุน
อุปตฺถมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) สนับสนุน
อุปตฺถร (ปุงลิงค์) พรม
อุปทสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) แสดง
อุปทหติ (กิริยาอาขยาต) ให้
อุปทิฏฺฐ (กิริยากิตก์) ชี ้แล้ ว, กาหนดแล้ ว
อุปทิสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้,แนะนา, แสดง
อุปทิสน (นปุงสกลิงค์) การแสดง,คาแนะนา
อุปทิสฺสติ (เหตุกตั ตุวาจก) ปรากฏ,ให้ แสดง
อุปเทส (ปุงลิงค์) แนะนา, คาแนะนา
185

อุปทฺทว (ปุงลิงค์) อันตราย,ความโชคร้ าย
อุ ป ทฺ ท เวติ (กิ ริ ยาอาขยาต) ท าลาย, ท าความ
เดือดร้ อน
อุปทฺทตุ (กิริยากิตก์) เดือดร้ อนแล้ ว,รบกวนแล้ ว
อุปธาน (นปุงสกลิงค์) หมอน, (วิเสสนะ) ก่อให้ เกิด,
โอ่อ่า
อุปธารณ (นปุงสกลิงค์) ที่รองรับ, ถังนม, อุปธารณา
(อิตถีลิงค์) การคานวณ,การพิจารณา
อุปธาริ ต (กิริยากิตก์) คาดการณ์แ ล้ ว, พิจารณาแล้ ว
,สรุปแล้ ว
อุปธาวติ (กิราอาขยาต) วิ่งไปหา,วิ่งตาม
อุปธาวน (นปุงสกลิงค์) การวิ่งตาม
อุปธิ ความตดยึด
อุปนน (กิริยากิตก์) มาใกล้ แล้ ว
อุปนมติ (กิริยาอาขยาต) มาใกล้ ,น้ อมลง
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อุปนมน (นปุงสกลิงค์) การน้ อมลง, การนาเข้ าไปใกล้
อุปนยน (นปุงสกลิงค์) การนาเข้ าใกล้
อุปนยฺหติ( กริยาอาขยาต) แสดงความเป็ นศัตรู
อุปนยฺหนา (อิตถีลิงค์) ความปรารถนาร้ าย,ความเป็ น
ปฏิปักษ์
อุปนาเมติ (กิริยาอาขยาต) การนาเข้ ามาใกล้ , การ
เสนอ
อุปนายิก (วิเสสนะ) ใกล้
อุปปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เกิด,ขึ ้น
อุปปตฺติ (อิตถีลิงค์) การเกิด,การกาเกิด,การเข้ าใกล้
อุปปนฺน (กิริยากิตก์) เจ้ าของแล้ ว, เกิดขึน้ แล้ ว, เกิด
ใหม่แล้ ว
อุปปริ กฺขณ (นปุงสกลิงค์) อุปปริ กฺขา (อิตถีลิงค์) การ
สอบสอน,การตรวจสอบ
อุปปริกฺขติ (กิริยาอาขยาต) สอบสวน, ตรวจสอบ
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อุปปารมี (อิตถีลิงค์) บารมีขนาดกลาง
อุปปี ฬก (วิเสสนะ) การบีบคัน,้ การขัดขวาง
อุปปี ฬ (อิตถีลิงค์) การบีบคัน,้ อุปสรรค
อุปปฺพฬู ฺห (วิเสสนะ) พลุกพล่าน
อุพฺรูหน (นปุงสกลิงค์) การเพิ่มพูน
อุปพฺรูเหติ (กิริยาอาขยาต) เพิ่มพูน,ขยาย
อุปภุญฺชก (วิเสสนะ) ผู้กิน, ผู้เพลิดเพลิน
อุปโภค (ปุงลิงค์) การเพลิดเพลิน, ผลกาไร, ประโยชน์
(วิแสนะ) น่าเพลิดเพลิน
อุปม (วิเสสนะ) เหมือน, คล้ าย,มีคณ
ุ สมบัติ
อุป มา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) อุป มาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) คล้ า ย,
เปรียบเทียบ
อุปมิต (กิริยากิตก์) เปรียบเทียบแล้ ว
อุปเมติ (กิริยาอาขยาต) เปรียบเทียบ
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อุปเมยฺย (วิเสสนะ) สิ่งที่พึงเปรียบเทียบ
อุปย (ปุงลิงค์) การยึดติด
อุปยาจติ (กิริยาอาขยาต) ขอ, ถอยกลับ
อุปยาติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใกล้
อุปยุญฺชติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อมต่อกับ, ปฏิบตั ิ
อุปโยค (ปุงลิงค์) การเชื่อมโยง,การว่าจ้ าง, การสมัคร
อุปรชฺช (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นอุปราช
อุปรต (กิริยากิตก์) งดเว้ นแล้ ว,สิ ้นสุดแล้ ว
อุปรติ (อิตถีลิงค์) อุปรมน( นปุงสกลิงค์) การสิ ้นสุด,
การยับยัง้
อุปรมติ (กิริยาอาขยาต) สิ ้นสุด, ต่อต้ าน, ยับยังจาก
้
อุปราช (ปุงลิงค์) อุปราช
อุปริ (อัพพยศัพท์) เบื ้องบน,ข้ างบน
อุปริม (วิเสสนะ) ข้ างบนสุด
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อุปรุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) หยุด, สิ ้นสุด
อุปรุนฺธติ (กิริยาอาขยาต) หยุด,ขัดขวาง,ตรวจสอบ
อุปล (ปุงลิงค์) หิน
อุลกฺขณา (อิตถีลิงค์) การแบ่งแยก
อุปลกฺขิต (กิริยากิตก์ ) ให้ ข้อแตกต่างแล้ ว, แบ่งแยก
แล้ ว
อุ ป ลกฺ เ ขติ (กิ ริ ย าอาขยาต) แสดงข้ อแตกต่ า ง,
แบ่งแยก
อุปลทฺธ (กิริยากิตก) พบแล้ ว, ได้ แล้ ว
อุปลทฺธิ (อิตถีลิงค์) การได้ , ทัศนะ
อุปลพฺภติ (เหตุกตั ตุวาจก) พบ, มีอยู่,ได้
อุปลภติ (กิริยาอาขยาต) ได้ ,พบ
อุปลาปน (นปุงสกลิงค์) การชักชวน
อุปลาเปติ (กิริยาอาขยาต) ชักชวน
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อุปลาเลติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, ลูบไล้
อุปลิตฺต (กิริยากิตก์) ละเลง, ทาให้ สกปรก
อุปเลป (ปุงลิงค์) อุปลิมฺปน (นปุงสกลิงค์) การเคลือบ
ผิว, การทาให้ สกปรก,การละเลง
อุปวชฺช (วิเสสนะ) น่าตาหนิ
อุปวตฺตน (วิเสสนะ) มีอยู่ใกล้
อุปวทติ (กิริยาอาขยาต) ตาหนิ, ดูหมิ่น
อุปวน (นปุงสกลิงค์) ป่ าที่อยู่ใกล้
อุปวสติ (กิริยาอาขยาต) อาศัยอยู่,สังเกต
อุปวาท (ปุงลิงค์) ตาหนิ, ดูหมิ่น, อุปวาก (วิเสสนะ)
การตาหนิ, การดูหมิ่น
อุป วาที (วิ เ สสนะ) ผู้ ต าหนิ , ผู้ ก ล่ า วร้ าย, ผู้ ค้ น หา
ความผิด
อุปยายติ (กิริยาอาขยาต) พัด
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อุปวาส (ปุงลิงค์) การอดอาหาร, การงดเว้ นจากการ
เพลิดเพลิน
อุปวาสน (นปุงสกลิงค์) การอบ
อุปวาเสติ (กิริยาอาขยาต) อบ(น ้าหอม)
อุปวิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใกล้ , นัง่ ลง
อุปวีณ (ปุงลิงค์) คอของพิณ
อุปวิต (กิริยากิตก์) ทอแล้ ว
อุปวิยติ (กิริยาอาขยาต) ทอ
อุปวุตฺต (กิริยากิตก์) ถูกตาหนิแล้ ว
อุปวุตฺถ (กิริยากิตก์) อาศัยแล้ ว, อดอาหารแล้ ว
อุป ส หรณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) อุป ส หาร (ปุง ลิ ง ค์ ) การ
รวบรวม,การพับ,การเปรียบทียบ
อุปสหรติ (กิริยาอาขยาต) รวบรวม, เปรียบเทียบ
อุปสกมติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไปใกล้
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อุปสกมน (นปุงสกลิงค์) การเข้ าไปใกล้
อุปสกมฺม, อุปสกมิตฺวา เข้ าไปใกล้ แล้ ว
อุปสคฺค (ปุงลิงค์) อันตราย, อุปสรรค(ไวยากรณ์)
อุปสนฺต (กิริยากิตก์) เข้ าไปสงบแล้ ว
อุปสม (ปุง ลิ ง ค์ ) อุปสมน (นปุง สกลิง ค์ ) การเข้ าไป
สงบ, การสงบระงับ
อุปสเมติ (ฏิริยาอาขยาต) สงบ, ระงับ
อุปสมฺปชฺช บรรลุแล้ ว, เข้ าไปแล้ ว, บวชแล้ ว
อุปสมฺปชฺชติ (กริยาอาขยาต) บรรลุ, เข้ าไป, บวช
อุปสมปทา (อิตถีลิงค์) การจัดหา, การอุปสมบท
อุป สมฺ ป นฺ น (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ถึ ง พร้ อมแล้ ว ,บรรลุแ ล้ ว ,
อุปสมบทแล้ ว
อุ ป สมฺ ป าเทติ (เหตุ กั ต ตุ ว าจก) ให้ ถึ ง พร้ อม, ให้
อุปสมบทเป็ นภิกษุ
อุปสมฺมติ (กิริยาอาขยาต) สงบ, ยุติ, ระงับ
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อุปสิงคติ (กิริยาอาขยาต) ยิ ้มเยาะ
อุปสิงฺคน (นปุงสกลิงค์) การยิ ้มเยาะ
อุปสุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เหี่ยว
อุปสสฺสน (นปุงสกลิงค์) การเหี่ยว
อุปเสจน (นปุงสกลิงค์) ชูรส
อุปเสวติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิบตั ิ, สมาคม,คบ
อุปเสวนา (อิตถีลิงค์) การปฏิบตั ิ, การสมาคม,การคบ
อุปเสวิต (กิริยากิตก์ ) ปฏิบัติแล้ ว, สมาคมแล้ ว, คบ
แล้ ว
อุปเสวี (วิเสสนะ) ผู้สมาคม,ผู้ใช้ , ผู้ปฏิบตั ิ
อุปโสภติ (กิริยาอาขยาต) งดงาม
อุปโสภิต (กิริยากิตก์) งดงามแล้ ว
อุปโสเภติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ งดงาม
อุปโสเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ เหี่ยวแห้ ง
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อุปสฺสตฺถ (กิริยากิตก์) ถูกบีบแล้ ว, ถูกกระทบแล้ ว
อุปสฺสย (ปุงลิงค์) ที่อาศัย, บ้ าน
อุปสฺสตุ ิ (อิตถีลิงค์) การฟั งการสนทนาของผู้อื่น
อุปหจฺจ กระทบ, ได้ รับบาดเจ็บ
อุปหณฺณาติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาร้ าย, ทาลาบ
อุปหต (กิริยากิตก์) ถูกทาลายแล้ ว, ถูกทาร้ ายแล้ ว
อุปหตฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้นามา, ผู้ถ่ายทอด
อุปหนติ (กิริยาอาขยาต) ทาร้ าย, ทาลาย
อุปหาร (ปุงลิงค์) ของขวัญ, การน่ามาให้
อุปคต (กิริยากิตก์) บรรลุแล้ ว, ถึงแล้ ว
อุ ป าทาน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การยึ ด มั่ น ,การถื อ มั่ น
,เชื ้อเพลิง
อุปาทานิย (วิเสสนะ) เชื่อมโยงกับการยึดถือ
อุปาทาย ยึดมัน่ แล้ ว, เปรียบเทียบกับ, อ้ างถึง
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อุปาทิ (ปุงลิงค์) เชือ้ เพลิงแห่งชีวิต, อุปาทิเสส (วิเส
สนะ) มีเชื ้อเพลิงของชีวิตเหลืออยู๋
อุปาทินฺน (กิริยากิตก์) ยึดถือแล้ ว
อุปาทิยาติ (กิริยาอาขยาต) ยึดมัน่
อุปาธิ (ปุงลิงค์) ชื่อเรื่อง,หัวเรื่อง
อุปาย (ปุงลิงค์) ทาง, วิธีการ, ทรัพยากร
อุปายน (นปุงสกลิงค์) ของขวัญ, ส่วย
อุปายาส (ปุงลิงค์) ความเศร้ าโสก
อุปารมฺภ (ปุงลิงค์) การกล่าวตาหนิ
อุปาสก (ปุงลิงค์) ผู้อทุ ิศ,ผู้เข้ าใกล้ ,อุบาสก
อุปาสติ (กิริยาอาขยาต) ดูแล,รับใช้
อุปาสน (นปุงสกลิงค์) การบริการ, การฝึ ก
อุปาสิกา (อิตถีลิงค์) ผู้อทุ ิศเพศหญิง, อุบาสิกา
อุปาหน (นปุงสกลิงค์) รองเท้ า
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อุเปกฺขก (วิเสสนะ) วางเฉย, ไม่สนใจ
อุเปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) วางเฉย
อุเ ปกฺขนา, อุเ ปกฺขา, อุเ ปขา,(อิตถี ลิง ค์ ) ความเป็ น
กลาง, ความวางเฉย,ความใจเย็น
อุเปกฺขิย, อุเปกฺขิตฺวา เป็ นกลาง, ไม่สนใจ, วางเฉย, ใจ
เย็น
อุเปต (กิริยากิตก์) เข้ าใกล้ แล้ ว, บรรลุแล้ ว
อุเปติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใกล้ , บรรลุ
อุเปตฺวา,อุเปจฺจ เข้ าใกล้ แล้ ว
อุโปสถ (ปุงลิงค์) วันอุโบสถ, การรักษาศีล 8 , วันสวด
ปาติโมกข์
อุโ)สถิก (วิเสสนะ) ผู้รักษาศีล 8
อุปปกฺก (วิเสสนะ) พอง,บวม,ร้ อน
อุปปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เกิด, ขึ ้น
อุปชฺชน (นปุงสกลิงค์) การขึ ้น, การเกิด
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อุปชฺชิตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะเกิด,ควรที่จะขึ ้น
อุปฏิปาติ (อิตถีลิงค์) ต้ องการความมีระเบียบ
อุปปฺ ณฺฑานา (อิตถีลิงค์) น่าหัวเราะ
อุปปฺ ณฺฑกุ ชาต (วิเสสนะ) มีหน้ าซีด
อุปปฺ ณฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะเยาะ
อุปปฺ ตติ (กิริยาอาขยาต) บิน,กระโดด
อุ ปฺ ป ตน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) กานบิ น , การลุ ก ขึ น้ ,การ
กระโดด
อุปปฺ นมาน (มานะ) การบิน, การกระโดด
อุปติต (กิริยากิตก์) บินแล้ ว, กระโดดแล้ ว
อุปฺป ตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การกลับ มาเกิ ด , การเกิ ด มา,
กาเนิด
อุปปฺ ฐ (ปุงลิงค์) หนทางที่ผิด, เส้ นทางที่ผิด
อุปปฺ นฺน (กิริยากิตก์) กลับมาเกิดแล้ ว, ขึ ้นแล้ ว
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อุปปฺ พฺพชติ (กิริยาอาขยาต) สึก,ลาสิกขา
อุปปฺ พฺพชิต (กิริยากิตก์) สึกแล้ ว,ลาสิกขาแล้ ว
อุปปฺ พฺพาเชติ (กิริยาอาขยาต) สึก,ลาสิกขา
อุปปฺ ล (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว
อุปปฺ ลินี (อิตถีลิงค์) สระบัว
อุปปฺ าฎน (นปุงสกลิงค์) การถอน
อุปปฺ าฏิต (กิริยากิตก์) ถอนแล้ ว
อุปปฺ าเฏติ (กิริยาอาขยาต) ถอน, ถอนราก
อุปปฺ าต (ปุงลิงค์) บินขึ ้น, อุกาบาตร,เหตุกรณ์ผิดปกติ
อุปปฺ าท (ปุงลิงค์) การขึ ้น, การเกิดมา,การเกิด
อุปฺปาทาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การผลิต,การเลี ย้ งดู, รุ่ น
(คน)
อุปปฺ าเทติ (กิริยาอาขยาต) ผลิต, ทา, ให้ เกิด
อุปปฺ าเทตุ (ปุงลิงค์) ผู้ผลิต, ผู้ประดิษฐ์
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อุปปฺ าเทตุ (ตุง) เพื่อผลิต,เพื่อประดิษฐ์
อปฺปิฬาน (นปุงสกลิงค์) การบีบคัน้
อปฺปีฬิต (กิริยากิตก์) เบียดเบียนแล้ ว, บีบคันแล้
้ ว
อปฺปีเฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน,้ เบียดเบียน
อุปโฺ ปถน (นปุงสกลิงค์) การทุบ, การปัดฝุ่น
อุปลวน (นปุงสกลิงค์) การลอยขึ ้น
อุปลวติ (กิริยาอาขยาต) สอย
อุพพฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การถูร่างกาย
อุปปฺ ฏฺฏิต (กิริยากิตก์) ถูแล้ ว, สระ(ผม)แล้ ว
อุพฺพตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ฉีก, ทาให้ พอง, หันมาให้
ถูกทาง
อุพฺพนฺธติ (กิริยาอาขยาต) แขวน,ผูก
อุปพฺ นฺธน (นปุงสกลิงค์) การผูก,การแขวน
อุพฺพหติ (กิริยาอาขยาต) ถอนออก, นาออก, ยกขึ ้น
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อุพฺพหน (นปุงสกลิงค์) การยกขึน้ , การเลีย้ งดู, การ
ถอนออก
อุพฺพาฬฺห (กิริยากิตก์ ) เดือดร้ อนแล้ ว, รบกวนแล้ ว,
เบียดเบียนแล้ ว
อุพฺพิคฺค (กิริยาอาขยาต) ตื่นกระหนกแล้ ว
อุพฺพิคฺค (กิริยากิตก์) ตื่นตระหนกแล้ ว,ไม่สบายใจแล้ ว
อุพฺ พ ชฺ ช น (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความตื่ น ตระหนก,ความไม่
สบายใจ
อุพฺพิลฺลาวิตตฺต (นปุงสกลิงค์) ความบันเทิงใจอย่าง
ยิ่ง
อุพฺเพค (ปุงลิงค์) ความตื่นเต้ น, ความตื่นตระหนก
อพฺเพเชติ (เหตุกัตฺตุวาจก) ทาให้ ตื่นตระหนก,ทาให้
ตื่นกลัว
อุพฺเพธ (ปุงลิงค์) ความสูง
อุพฺฏฺฐก (วิเสสนะ) การยืนตรง
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อุพฺภต (กิริยากิตก์) ถอนแล้ ว, ดึงออกแล้ ว
อุพฺภว (ปุงลิงค์) การกาเนิด, ผลิตภัณฑ์
อุพฺภาร (ปุงลิงค์) การถอน, การถอด
อพฺพิชฺช งอกขึ ้นแล้ ว
อุพฺภิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) งอกขึ ้น
อุพฺภิท (นปุง สกลิ ง ค์ ) เกลื อแกง (ปุง ลิ ง ค์ ) ฤดูใบไม้
ผลิต
อุพฺภชุ ติ (กิริยาอาขยาต) ยกขึ ้น
อุธ, อุภย ทังสอง
้
อุภโต (อัพพยศัพท์) ทังสองทาง,ทั
้
งสองข้
้
าง
อุโภ ทังสอง
้
อมฺมงคฺ (ปุงลิงค์) อุโมงค์
อุมฺมตฺต (ปุงลิงค์) บ้ า
อุมฺมา (อิตถีลิงค์) เมล็ดฝ้าย
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อุมฺมาท (ปุงลิงค์) ความบ้ า, อุมมาทน (วิเสสนะ) การ
เป็ นบ้ า
อุมฺมาร ()งลิงค์) ธรณีประตู
อุมฺมิ (อิตถีลิงค์) คลื่น
อุมฺมิสติ (กิริยาอาขยาต) ลืมตา
อุมมิหติ (กิริยาอาขยาต) ปัสสาวะ,เยี่ยว
อุมฺมีลน (นปุงสกลิงค์) การลืมตา
อุมฺมิเลติ (กิริยาอาขยาต) ลืมตา
อุมฺมกุ (นปุงสกลิงค์) ฟื น
อุมฺมขุ (กิริยากิตก์) ล้ มลงแล้ ว
อุมฺมขุ (วิเสสนะ) เงยหน้ า, เลินเล่อ
อุมมุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) โผล่, ขึ ้นมาจากน ้า
อมุมชุ ฺชน (นปุงสกลิงค์) การโผล่
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อุมฺมูล (วิเสสนะ) อุมฺมูลิต (กิริยากิตก์) ถอนรากแล้ ว
อมฺมลู น (นปุงสกลิงค์) การถอนราก
อุมฺมเู ลติ (กิริยาอาขยาต) ถอนราก, ทาลาย
อุยฺยาน (นปุงสกลิงค์) สวน,อุทยาน
อุยฺยาม (ปุงลิงค์) ความพยายาม
อุยฺยญ
ุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม, ประกอบ
อุ ยฺ ยุ ญฺ ช น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) กิ จ กรรม, อุ ยฺ ยุ ญ ชนฺ ต
กระฉับกระเฉง, ไม่ว่าง
อุยฺยตุ ฺต (กิริยากิตก์) เอาจริงเอาจังแล้ ว
อุยฺโยชน (นปุงสกลิงค์) ยุแหย่แล้ ว, การส่งไป
อยฺ โ ยชิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ยุ แ หย่ แ ล้ ว , ถอดถอนแล้ ว ,
ส่งออกไปแล้ ว
อยฺโยเชติ (กิริยาอาขยาต) ยุแหย่, ถอดถอน, ส่งออก
ไป
อุยฺโยหิก (นปุงสกลิงค์) การซ้ อมรบของกองทัพ
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อุร (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) อก
อุค (ปุงลิงค์) งู ,สัตว์เลื ้อยคลาน
อุรพฺภ (ปุงลิงค์) แกะ
อุรุ (วิเสสนะ) ใหญ่,กว้ าง
อรงฺฆน (นปุงสกลิงค์) อุรงฺคนา (อิตถีลิงค์) กระโดด
ข้ าม, การละเมิด
อุลงฺเฆติ (กิริยาอาขยาต) กระโดดข้ าม,ละเมิด
อุรงฺฆิย, อุรงฺเฆตฺวา กระด้ ามแล้ ว, ละเมิดแล้ ว
อุลฺลปติ (กิริยาอาขยาต) พูดเสียงดัง
อุลฺลาปนา (อิตถีลิงค์) การล่อใจ
อิลฺลิขติ (กิริยาอาขยาต) หวี, เกา
อลฺลิขน (นปุงสกลิงค์) การหวี,การเกา
อลฺลิต (กิริยากิตก์) ฉาบแล้ ว, ปกปิ ดแล้ ว
อลฺลมุ พติ (กิริยาอาขยาต) ยกขึ ้น,ช่วยเหลือ
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อุลฺลมุ ปน (นปุงสกลิงค์) การยกขึ ้น, การประหยัด
อุลฺโลกก (วิเสสนะ) การมองดู, ผู้ตรวจการณ์
อุลฺโลกน (นปุงสกลิงค์) การมองดู,หน้ าต่าง
อุลฺโลเกติ (กิริยาอาขยาต) มองดู
อุลฺโลล (ปุงลิงค์) คลื่นใหญ่, ความปั่นป่ วน
อุลฺโลเลติ (กิริยาอาขยาต) ทาความปั่ นป่ วน, ปั่นหัว,ยุ
แหย่
อุสภ (ปุงลิงค์) โคอุสภ,บุคคลผู้ประเสริฐ,ความยาว
อุสีร (นปุงสกลิงค์) รากหอมของต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
อุสุ (ปุงลิงค์, อิตถีลิงค์) ลูกศร, อุสกุ าร (ปงลิงค์) ช่าง
ศร
อุสยู ก (วิเสสนะ) ผู้มีความริษยา
อุสยู ติ (กิริยาอาขยาต) ริษยา, หึงหวง
อุสยู า, อุสยู า (อิตถีลิงค์) ความริษยา,ความหึงหวง
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อุสมา (ปงลิงค์) ความร้ อน
อุสฺสงฺคี (วิเสสนะ) ไม่น่าไว้ ใจ,เต็มไปด้ วยความกลัว
อุสฺ ส ารท,อุสฺ ส นฺน (วิเ สสนะ) อุดมสมบูรณ์ ,จ านวน
มาก,จานวนเกิน
อุสฺ ส นฺ น ตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความอุด มสมบู ร ณ์ ,ความี
จานวนมาก,ความมีจานวนเกิน
อุสฺสว (ปุงลิงค์) ประเพณ๊ ,เทศกาล,ประเพณี
อุสฺสหติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม,บากบัน่ , มุ่งมัน่
อุสฺสหน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม, ความบากบัน่
อุสฺสาปน (นปุงสกลิงค์) การยกขึ ้น
อุสฺสาปิ ต (กิริยากิตก์) ยกแล้ ว, แขวนแล้ ว
อุสฺสารณา (ปุงลิงค์) ความว้ าวุ่นใจ, ความโกลาหล
อุสฺสาริต (กิริยากิตก์) วางไว้ ก่อนแล้ ว
อุสฺสาเรติ (กิริยาอาขยาต) วางไว้ ก่อน
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อุสฺสาว (ปุงลิงค์) น ้าค้ าง
อุสฺสาห (ปุงลิงค์) ความพยายาม,ความบากบัน่ , อุตฺ
สาหวนฺ ตุ (วิ เ สสนะ) ความบากบั่ น , มี ค วาม
กระฉับกระเฉง
อุสฺสาหิต (กิริยากิตก์) สนับสนุนแล้ ว, กระตุ้นแล้ ว
อุสฺสาเหติ (เหตุกตั ตุวาจก) สนับสนุน, กระตุ้น
อุสฺสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ประพรม(น ้า),ล้ าง,มัด
อุจฺฉิญฺจน (นปุงสกลิงค์) การมัด, การประพรมน ้า,การ
นาน ้าขึ ้นมา
อุสฺสิต (กิริยากิตก์) ยกขึ ้นแล้ ว
อุสฺสีสก (นปุงสกลิงค์) หมอน, ด้ านที่หนั หัวนอน
อุสฺสกุ (วิเสสนะ) ความกระตือรือร้ น
อุสฺสกุ ฺกติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม
อุสฺสกุ ฺกาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) กระตุ้น
อุสฺสสุ ฺสติ (กิริยาอาขยาต) ตาก, ระเหย
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อุสฺ สูร (นปุง สกลิ ง ค์ ) ดวงอาทิ ย ต์ ขึ น้ , อุสฺ สูร เสยฺยา
(ปุงลิงค์) การนอนภายหลังดวงอาทิตย์ขึ ้น
อุสฺฬฺหิ (อิตถีลิงค์) ความพยายาม
อุฬาล (วิเสสนะ) ประเสริฐ,ละอียด,โดดเด่น
อุฬษ (ปุงลิงค์) ดาว
อุฬงุ ฺก (ปุงลิงค์) ทัพพี
อุฬมุ ฺป (ปุงลิงค์) แพ
อุฬกู (ปุงลิงค์) นกฮูก, อุฬกู ปกฺขิก (วิเสสนะ) มีเครื่ อง
แต่งกายทาด้ วยขนนกฮูก
-------------------------------------------------
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อูกา (อิตถีลิงค์) เหา
อูน (วิเสสนะ) น้ อย,เล็กน้ อย
อูนตฺต (นปุงสกลิงค์) อูนตา (อิตถีลิงค์) ข้ อบกพร่อง
อูมิ (อิตถีลิงค์) คลื่น
อูรฏฺฐิ (นปุงสกลิงค์) กระดูกขาอ่อน
อูรุ (ปุงลิงค์) ขาอ่อน
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อูส (ปุงลิงค์) สารน ้าเกลือ
อูสร (วิเสสนะ) น ้าเกลือ
อูหจฺจ ดึงออกแล้ ว, ปลดออกแล้ ว
อูหทติ (กิริยาอาขยาต) ปลด, เอาชนะ
อูหสติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะเยาะ
อูหน (นปุงสกลิงค์) การพิจารณา, การสัง่ สม
อูหนติ (กิริยาอาขยาต) ดึงออก, กาจัด
อูหา (อิตถีลิงค์) การพิจารณา
-----------------------------------------------------
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เอก (วิเสสนะ) หนึ่ง, แน่นอน,ไม่ร้ ู
เอกก (วิเสสนะ) เดี่ยว,โสด, โดดเดี่ยว
เอกกฺขี (วิเสสนะ) มีตาข้ างเดียว
เอกคฺค (วิเสสนะ) สงบ, เอกคฺคตา (อิตถีลิงค์) ความ
สงบแห่งใจ
เอกจฺ จ ,เอกจฺ จิ ย (วิ เ สสนะ) บางพวก,จ านวนหนึ่ ง ,
จานวนสองสาม
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เอกชฺฌ (วิเสสนะ) ด้ วยกัน,ในที่เดียวกัน
เอกโต (อัพพยศัพท์) โยความเป็ นอันเดียวกัน
เอกตตฺต (นปุงสกลิงค์) เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน,ความ
ตกลง
เอกทา (วิเสสนะ) ครัง้ หนึ่ง
เอกนฺต (วิเสสนะ) โดยส่วนเดียว,แน่นอน, สูงสุด
เอกนฺติก (วิเสสนะ) ทางเลือก,มีหนึ่งในระหว่าง
เอกปฏิลิก (วิเสสนะ) มีหนังเพียงผืนเดียวสาหรับปู
เอกปทิกมคฺค (ปุงลิงค์) ทางเท้ า
เอกมนฺต (วิเสสนะ) ที่ข้างหนึ่ง
เอกเมก,เอเกก (วิเสสนะ) หนึ่งต่อหนึ่ง,แต่ละ
เอกวิธ (วิเสสนะ) คล้ ายคลึงกัน,โดยส่วนเดียว
เอกโส (วิเสสนะ) โยส่วนเดียว, แต่ละอย่าง
เอกส,เอกสิก (วิเสสนะ) แน่นอน
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เอกากี ผู้โดดเดี่ยว
เอกายน (ปุงลิงค์) คนทางเดียว,วิธีการเดียว
เอกาสนิก (วิเสสนะ) ผู้กินมื ้อเดียว
เอกาห (นปุงสกลิงค์) วันเดียว
เอกิกา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงอยู่คนเดียว
เอกีภาว (ปุงลิงค์) เป็ นหนึ่งเดียว, โดดเดี่ยว
เอกีภูต (วิเสสนะ) เชื่อมโยงกัน, ความเป็ นหนึ่งเดียว
,เอามารวมกัน
เอกูน (วิเสสนะ) หย่อนหนึ่ง
เอโกทิภาว (ปุงลิงค์) ความเป็ นหนึ่งเดียว,เข้ มข้ น
เอชา (อิตถีลิงค์) การเคลื่อนไหว,ความอยาก
เอฏฺฐิ (ปุงลิงค์) ค้ นหา,แสวงหา
เอณิมิค, เอเณยฺย (ปุงลิงค์) กวางชนิดหนึ่ง
เอเณยฺยก (นปุงสกลิงค์) การทรมานชนิดหนึง่
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เอต นัน่
เอตรหิ (วิเสสนะ) บัดนี ้, ปัจจุบนั
เอตาทิส (วิเสสนะ) เช่นกับ
เอติ (กิริยาอาขยาต) มา
เอตก (วิเสสนะ) เช่นนัน้
เอตฺตาวตา (วิเสสนะ) เพียงนัน,้ เช่นนัน้
เอตฺโต (อัพพยศัพท์) จากนี ้, ที่นี่, จากนี ้ไป
เอตฺถ (วิเสสนะ) ที่นี่
เอทิส, เอทิสก (วิเสสนะ) เช่นนัน้
เอธ (ปุงลิงค์) เชื ้อเพลิง, ฟื น
เอธติ (กิริยาอาขยาต) ได้ , ประสบความสาเร็จ
เอนฺต การมา
เอรก (ปุงลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
เอราวณ (ปุงลิงค์) ชื่อช้ างของพระอินท์, ช้ างเอราวัณ
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เอราวต (ปุงลิงค์) ส้ มจีน
เอริต (กิริยากิตก์) สัน่ แล้ ว,เคลื่อนที่แล้ ว
เอเรติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ สะเทือน, เคลื่อนที่
เอลา (อิตถีลิงค์) น ้าลาย
เอวรูป (วิเสสนะ) เช่นนัน้
เอว (วิเสสนะ) ด้ วยประการฉะนี ้,ในทางนี ้
เอส นัน่ (บุคคล)
เอสติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา, ค้ นหา
เอสนา (อิตถีลิงค์) การแสวงหา, ความต้ องการ
เอสนฺต, เอสมาน การแสวงหา
เอสิกา (ปุงลิงค์) เอสิกาตฺถมฺภ (ปุงลิงค์) เสาข้ างหน้ า
ประตูเมือง
เอสิต (กิริยากิตก์) ค้ นหาแล้ ว,แสวงหาแล้ ว
เอสิตพฺพ (ตัพพะ) พึงแสวงหา
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เอสี (ปุงลิงค์) ผู้แสวงหา (อิตถีลิงค์) เอสินี
เอหิปสฺสิก (วิเสสนะ) เชิญทุกคนมาดู,เปิ ดแก่ทกุ คน
เอหิภิกขุ (วิธีอปุ สมบทที่เก่าแก่ที่สดุ ด้ วยพุทธวจนะว่า
จงเป็ นภิกษูมาเถิด)
เอฬก (ปุงลิงค์) แพะ
เอฬกล (วิเสสนะ) มีน ้าลายไหลออกมา
เอฬกลา (อิตถีลิงค์) ต้ นไชนิดหนึ่ง
เอฬา (อิตถีลิงค์) น ้าลาย
เอฬาลุก (นปุงสกลิงค์) แตงกวา
--------------------------------------------------------------
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โอก (นปุงสกลิงค์) น ้า, สถานที่อยู่
โอกปฺปนิย (วิเสสนะ) ควรเชื่อถือ
โอการ (ปุงลิงค์) เจียมตัว
โอกาส (ปุงลิงค์) ห้ อง, ที่โล่งแจ้ ง
โอกิณฺณ (กิริยากิตก์) กระจัดกระจายแล้ ว
โอกิรณ (นปุงสกลิงค์) การกระจัดกระจาย, การโปรย
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โอกิรติ (กิริยาอาขยาต) โปรย, เท
โอกฺกนฺต (กิริยากิตก์) โปรยแล้ ว, เทแล้ ว
โอกกนฺติ (อิตถีลิงค์) การเข้ า
โอกฺกนฺติก (วิเสสนะ) เกิดขึ ้นอีก
โอกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) เข้ า, ตกอยู่ใน
โอกฺกมน (นปุงสกลิงค์) การเข้ า,การตก
โอกฺกมฺมนฺต เข้ า, ตก
โอกฺกมฺม จากไป
โอกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) ขว้ างแล้ ว
โอกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) ขว้ าง, ปลงลง
โอคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ตกลง, จมลง
โอคธ (วิเสสนะ) รวมแล้ ว,ท่วมแล้ ว
โอคยฺห, โอคาหิย ซึบซับแล้ ว
โอคาห (ปุงลิงค์) โอคาหน (นปุงสกลิงค์) ดาลง
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โอคาหติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป,ซึมซับ
โอคหมาน ดาลงแล้ ว
โอคิรติ (กิริยาอาขยาต) กลืนลงไป
โอคุณฺเฐติ (กิริยาอาขยาต) ห่อหุ้ม, คลุม
โอฆ (ปุงลิงค์) น ้าท่วม
โอจรก (วิเสสนะ) ผู้สอบสวน
โอจิณฺณ ,โอจิต (กิริยากิตก์) สัง่ สมแล้ ว,รวบรวมแล้ ว
โอจินน (นปุงสกลิงค์) การรวบรวม,การสัง่ สม
โฮจินนฺต (อันตะ) รวบรวม, สะสม, เด็ด
โอจินาติ (กิริยาอาขยาต) รวบรวม, สัง่ สม,เด็ด
โอช (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) สารอาหาร
โอฏฺฐ (ปุงลิงค์) อูฐ,ริ ฝีปาก
โอฑฺเฒติ (กิริยาอาขยาต) วางกับดัก
โอตรณ (นปุงสกลิงค์) การลงมา
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โอตรติ (กิริยาอาขยาต) ลงมา
โอตาเปติ (กิริยาอาขยาต) ตากแดด
โอตาร (ปุงลิงค์) ลงมา,เข้ าถึง,โอกาส, ช่องทาง, โอตา
ราเปกฺข (วิเสสนะ) มองหาโอกาส
โอตารณ (นปุงสกลิงค์) การนาลง
โอตาเรติ (กิริยาอาขยาต) นาลง,ปลงลง
โอติณฺณ (กิริยากิตก์) ปลงลงแล้ ว, นาลงแล้ ว
โอตฺตปฺป (นปุงสกลิงค์) เกลงกลัวต่อบาป
โอตฺตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เกรงกลัวต่อบาป,กลัว
บาป
โอตฺตปฺปี,โอตฺตาปี (วิเสสนะ) กลัวต่อความผิด
โอตฺถรณ (นปุงสกลิงค์) การกระจายไปทัว่
โอตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) กระจายไปทัว่ , จมลง
โอทกนฺติก (นปุงสกลิงค์) ใกล้ ชิดนา้ (วิเสสนะ) มีนา้
เป็ นที่สดุ
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โอทน (นปุงสกลิงค์) ข้ าวสวย
โอทนิก (ปุงลิงค์) พ่อครัว
โอทหติ (กิริยาอาขยาต) ปลงลง, ใส่เข้ าไป,
โอทหน (นปุงสกลิงค์) การปลงลง, การแทรกเข้ าไป,
การฟั ง
โอทาต (วิเสสนะ) สีขาว,สะอาด
โอทิสฺสก (วิเสสนะ) เจาะจง, แน่นอน,พิเศษ
ธิ (ปุงลิงค์) ขอบเขต,พรมแดน
โอธุนาติ (กิริยาอาขยาต) สัน่
โอธูต (กิริยกิตก์) สัน่ แล้ ว
โอนทฺธ (กิริยากิตก์) ผูกแล้ ว,ปิ ดแล้ ว,ห่อแล้ ว
โอนนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ผูก,ปิ ด,ห่อ
โอนต (กิริยากิตก์) ก้ มลงแล้ ว,โก้ งโค้ งแล้ ว
โอนติ (กิริยาอาขยาต) ก้ มลง, โก้ งโค้ ง
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โอนมน (นปุงสกลิงค์) การก้ มลง, การโก้ งโค้ งลง
โอนยฺหติ (กิริยาอาขยาต) ผนึก, ปิ ด, ผูก
โอนหน (นปุงสกลิงค์) การปิ ด, การห่อ, การหุ้ม
โอนีต (กิริยากิตก์) นาไปแล้ ว, ถอดออกแล้ ว
โอโนชน (นปุงสกลิงค์) การนาเสนอ, การกระจาย
โอโนเชติ (กิริยาอาขยาต) กระจ่าย,แจกจ่าย
โอปกฺ ก มิ ก (วิ เ สสนะ) สาเหตาจากความพยายาม
บางอย่าง
โอปนยิก (วิเสสนะ) น้ อมนา, นาเข้ ามาใกล้
โอปปาติก, โอปปาตี (วิเสสนะ) เกิดขึน้ จากสิ่งที่มอง
ไม่เห็น, เกิดเองตามธรรชาติ
โอปมฺม (นปุงสกลิงค์) อุปมา, เปรียบเทียบ
โอปรชฺช (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นอุปราชา
โอปาต (ปุงลิงค์) หลุมพราง
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โฮปาเตติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ตกลงไป
โอปาน (นปุงสกลิงค์) บ่อน ้า
โอปายิก (วิเสสนะ) เหมาะสม
โอปิ ลาปิ ต (กิริยากิตก์) จมแล้ ว, ลอยแล้ ว
โอปิ ลาเปติ (กิริยาอาขยาต) จม, ทาให้ ลอย
โอปุณาติ (กิริยาอาขยาต) โปรย,กรอง
โอภคฺค (กิริยากิตก์) หักแล้ ว, ลากลงมาแล้ ว
โอภาส (ปุงลิงค์) แสงสว่าง
โอภาสติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
โอภาสน (นปุงสกลิงค์) การส่องสว่าง
โอภาสิต (กิริยากิตก์) ส่องสว่างแล้ ว
โอม, โอมก (วิเสสนะ) ต่ากว่า, ด้ อยกว่า
โอมฏฺฐ (กิริยา) สัมผัสแล้ ว, ทาให้ ไม่สะอาดแล้ ว
โอมทฺทติ (กิริยาอาขยาต) ย่ายี,ถู,คัน,บี
้ บ
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โฮมสติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, จัดการ
โอมสฺสนา (อิตถีลิงค์) โอมสฺสวาท (ปุงลิงค์) ดูหมิ่น, ติ
เตียน
โอมุข (กิริยากิตก์) ละทิ ้ง, เปลื ้องผ้ า
โอมุญฺจ ติ (กิริยาอาขยาต) เปลื อ้ งออก, ปลดออก,
ถอดเสื ้อผ้ าออก
โอมุญฺจิตฺวา (ตฺวา) ถอดเสื ้อผ้ าออกแล้ ว
โอมุตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) เยี่ยว,ปัสสาวะ
โอร (นปุงสกลิงค์) ฝั่งใกล้ , โลกนี ้
โอรก (วิเสสนะ) ต่ากว่า,ด้ อยกว่า
โอรพฺภิก (ปุงลิงค์) ผู้ค้าขายแพะ
โอรส (วิเสสนะ) ชอบธรรม
โอริม (วิเสสนะ) ต่าสุด
โอรุทฺธ (กิริยากิตก์) ขัดขวางแล้ ว,จาจองแล้ ว
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โอรุนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ขัดขวาง, จาจอง
โอรุยฺห ลงแล้ ว
โอรุหติ (กิริยาอาขยาต) ลง
โอรุหน (นปุงสกลิงค์) การลง
โอรูฬฺห (กิริยากิตก์) ลงแล้ ว,ปี นลงมาแล้ ว
โอโรธ (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ฮาเร็ ม (ที่ อ ยู่ ข องนางสนมหรื อ
นางบาเรอของพระเจ้ าแผ่นดิน)
โอโรปน (นปุงสกลิงค์) การนาลง, การนอนลง,การลด
ต่าลง
โอโรปิ ต (กิริยากิตก์) นาลงแล้ ว, หย่อนลงแล้ ว,นอนลง
แล้ ว
โอโรเปตฺวา, โวโรปิ ย ปลงลงแล้ ว
โอลคฺเคติ (กิริยาอาขยาต) ห้ อยลง
โอลมฺ พ ,โอลมฺ พ ก (วิเ สสนะ) ห้ อยลง (นปุง สกลิง ค์ )
สนับสนุน
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โอลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) ห้ อย,แขวน
โลลมฺพน (นปุงสกลิงค์) การแขวน
โอลมฺพมาน (มานะ) การแขวน
โฮลมฺพิย, โฮลมฺพิตฺวา แขวน,ห้ อย
โอลิขติ (กิริยาอาขยาต) ขูดออก,หวี
โอลิขิย, โอลิขิตฺวา หวีแล้ ว, ขูดออกแล้ ว
โอลิกลฺล (ปุงลิงค์) ส้ วมซึม
โอลิน (กิริยากิตก์) เฉื่อยชาแล้ ว
โอลิยาติ (กิริยาอาขยาต) เฉื่อยชา,ล้ าหลัง
โอลิยนา (อิตถีลิงค์) ความเฉื่อยชา
โอลียมาน ล้ าหลัง
โอลุคฺค (กิริยากิตก์) ล้ มลงแล้ ว,เน่าแล้ ว
โอลุพฺภ พิง,ยึดเอา
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โ อ โ ล ก น ( น ปุ ง ส ก ลิ ง ค์ ) ก า ร อ ง ดู , อ โ ล ก น ก
(นปุงสกลิงค์) หน้ าต่าง
โอโลกิย, อโลเกตฺวา มองดูแล้ ว,ตรวจดูแล้ ว
โอโลเกติ (กิริยาอาขยาต) มองดู, ตรวจดู
โอโลเกตุ (ตุง) เพื่อตรวจดู,เพื่อมองดู
โอโลเกนฺต, โอโลกยมาน (มานะ) มองดู
โฮวชฺชมาน (มานะ) ถูกสัง่ สอน
โอวฏฺฏิกา (อิตถีลิงค์) สายรัดท้ อง
โอวทติ (กิริยาอาขยาต) ให้ คาแนะนา,สัง่ สอน
โอวาทนะ (นปุงสกลิงค์) การให้ คาแนะนา
โฮวทนฺต, โอวทมาน (มานะ) ให้ โอวาท
โอวทิตพฺพ (ตัพพธ) ควรให้ โอวาท
โอวทิตฺวา,โอวาทิย ให้ โอวาทแล้ ว
โอวรก (ปุงลิงค์) ห้ องชันใน
้
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โอวริย, โอวริยาน สกัดกัน,ป้
้ องกัน
โอวสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ตก(ฝน)
โอวสฺสาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เปี ยกฝน
โอวาท (ปุงลิงค์) โอวาท, คานะนา
โอสกฺกติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าหลัง, ถอยกลับ
โอสกฺกนา (อิตถีลิงค์) ล้ าหลัง,ถอยกลับ
โอสกฺกิต (กิริยากิตก์) ถอยกลับแล้ ว,ล้ าหลังแล้ ว
โอสกฺกิตฺวา, โอสสกฺกิย ถอยกลับแล้ ว
โอสฏ (กิริยากิตก์) เข้ าไปแล้ ว, ประชุมกันแล้ ว
โอสถ (ปุงลิงค์) ยารักษาโรค
โอสธี (ปุงลิงค์) สมุนไพรชื่อของดวงดาวดวงหนึ่ง
โอสรณ (นปุงสกลิงค์) การเข้ า,การประชุม
โอสรติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, ประชุม
โอสนา (นปุงสกลิงค์) จบ, สรุป,ยุติ
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โอสรณ (อิตถีลิงค์) การให้ กลับคืนสูตาแหน่งเดิม
โอสาเรติ (กิริยาอาขยาต) ให้ กลับคืนสูต่ าแหน่งเดิม
โอสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ประพรม,รดน ้า
โอสีทติ (กิริยาอาขยาต) ดื่ม
โอสีทน (นปุงสกลิงค์) การดื่ม
โอสีทาปน (นปุงสกลิงค์) การให้ ดื่ม
โอสีทาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ดื่ม
โอสฺสชติ (กิริยาอาขยาต) ปล่อย, เลิก,ปลดปล่อย
โอสฺสชน (นปุงสกลิงค์) การปล่อย
โอสฺสชฺช, โอสสชฺชิตฺวา ยกเลิกแล้ ว, ปล่อยแล้ ว
โอสฺสฏฺฐ (กิริยากิตก์) ถอดแล้ ว, นาลงแล้ ว
โอหรติ (กิริยาอาขยาต) นาลง
โอหาย ละทิ ้งแล้ ว, เลิกแล้ ว
โอหาย (นปุงสกลิงค์) ถอด, โกน(ผม)
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โอหิต (กิริยากิตก์) ซ่อนแล้ ว, วางแล้ ว
โอหีน (กิริยากิตก์) ล้ าหลัง
โอหียก (วิเสสนะ) ผู้ล้าหลัง, ผู้ยงั เหลืออยู่
โอหียติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าหลัง,ยังคงอยู่
โอหียน (นปุงสกลิงค์) ล้ าหลัง
โอหียมาน ล้ าหลัง
โอฬาริก (วิเสสนะ) ทังหมด,
้
หยาบ, ใหญ่, กว้ างขวาง
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พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดอักษร ก

กทลิ (วิเสสนะ) ต้ นกล้ วย
กทา (อัพยศัพท์) เมื่อใด
กทาจิ (อัพยศัพท์) บางครัง้
กทฺทม (ปุงลิงค์) โคลน ; เลน
กนก (นปุงสกลิงค์) ทองคา
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กนีนิก (อิตถีลิงค์) รูม่านตา
กนฺต (วิเสสนะ) น่าพอใจ ;น่ารัก
กนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
กนฺตน (นปุงสกลิงค์) ตัด
กนฺตา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง ;ภรรยา
กนฺตาร (อิตถีลิงค์) ลาบาก, ;กันดาร ;เปลี่ยว
กนฺติต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
กนฺท (ปุงลิงค์) หัวเผือก ;หัวมัน
กนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
กนฺทนฺต (อนฺต ปัจจัย) ร้ องไห้
กนฺทน, กนฺทิต (นปุงสกลิงค์) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
กนฺทร (ปุงลิงค์) กนฺทรา (อิตถีลิงค์) เงื ้อมเขา
กนฺทกุ (ปุงลิงค์) ลูกกลม;ลูกบอล
กปณ (วิเสสนะ) ทุกข์ยาก; ยากจน ;กาพร้ า
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กปลฺล, กปลฺลก (นปุงสกลิงค์) กะทะ
กปาล,กปาลก (ปุงลิงค์) กระดองเต่า ;กะทะ ;ภาชนะ
ของขอทาน
กปิ (ปุงลิงค์) ลิง
กปิ ญชร (ปุงลิงค์) นกป่ า
กปิ ฏฺฐ (ปุงลิงค์) มะตูม
กปิ ล (วิเสสนะ) มีสีน ้าตาล
กปิ ลวตฺถุ (นปุงสกลิงค์) เมืองกบิลพัสดุ์
กปิ สีส (ปุงลิงค์) สลักประตู
กโปต (ปุงลิงค์) นกเขา; นกพิราบ
กโปล (ปุงลิงค์) แก้ ม
กปฺป (ปุงลิงค์) กัป กทลิ(วิเสสนะ) ต้ นกล้ วย
กทา (อัพพยศัพท์)เมื่อใด
กทาจิ (อัพพยศัพท์) บางครัง้
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กทฺทม (ปุงลิงค์) โคลน ; เลน
กนก (นปุงสกลิงค์) ทองคา
กนีนิก (อิตถีลิงค์) รูม่านตา
กนฺต (วิเสสนะ) น่าพอใจ ;น่ารัก
กนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
กนฺตน (นปุงสกลิงค์) ตัด
กนฺตา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง ;ภรรยา
กนฺตาร (อิตถีลิงค์) ลาบาก, ;กันดาร ;เปลี่ยว
กนฺติต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
กนฺท (ปุงลิงค์) หัวเผือก ;หัวมัน
กนฺทติ (กิริยา อาขยาต) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
กนฺทนฺต (อนฺต ปัจจัย) ร้ องไห้
กนฺทน, กนฺทิต (นปุงสกลิงค์) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
กนฺทร (ปุงลิงค์) ม กนฺทรา (อิตถีลิงค์) เงื ้อมเขา
235

กนฺทกุ (ปุงลิงค์) ลูกกลม;ลูกบอล
กปณ (วิเสสนะ) ทุกข์ยาก; ยากจน ;กาพร้ า
กปลฺล,กปลฺลก (นปุงสกลิงค์) กระทะ
กปาล,กปาลก (ปุงลิงค์) กระดองเต่า ;กระทะ ;ภาชนะ
ของขอทาน
กปิ (ปุงลิงค์) ลิง
กปิ ญชร (ปุงลิงค์) นกป่ า
กปิ ฏฺฐ (ปุงลิงค์) มะตูม
กปิ ล (วิเสสนะ) มีสีน ้าตาล
กปิ ลวตฺถุ (นปุงสกลิงค์) เมืองกบิลพัสดุ์
กปิ สีส (ปุงลิงค์) สลักประตู
กโปล (ปุงลิงค์) นกเขา; นกพิราบ
กปฺป (ปุงลิงค์)กัป กทลิ(วิเสสนะ) ต้ นกล้ วย
กทา (อัพพยศัพท์)เมื่อใด
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กทาจิ(อัพพยศัพท์) บางครัง้
กทฺทม (ปุงลิงค์) โคลน ; เลน
กนก (นปุงสกลิงค์) ทองคา
กนีนิก (อิตถีลิงค์) รูม่านตา
กนฺต (วิเสสนะ) น่าพอใจ ;น่ารัก
กนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
กนฺตน (นปุงสกลิงค์) ตัด
กนฺตา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง ;ภรรยา
กนฺตาร (อิตถีลิงค์) ลาบาก, ;กันดาร ;เปลี่ยว
กนฺติต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
กนฺท (ปุงลิงค์) หัวเผือก ;หัวมัน
กนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
กนฺทนฺต (อนฺต ปัจจัย) ร้ องไห้
กนฺทน, กนฺทิต (นปุงสกลิงค์) ร้ องไห้ ;คร่าครวญ
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กนฺทร (ปุงลิงค์) กนฺทรา(อิตถีลิงค์) เงื ้อมเขา
กนฺทกุ (ปุงลิงค์) ลูกกลม;ลูกบอล
กปณ (วิเสสนะ) ทุกข์ยาก; ยากจน ;กาพร้ า
กปลฺล,กปลฺลก(นปุงสกลิงค์) กระทะ
กปาล,กปาลก (ปุงลิงค์) กระดองเต่า ;กระทะ ;ภาชนะ
ของขอทาน
กปิ (ปุงลิงค์) ลิง
กปิ ญชร (ปุงลิงค์) นกป่ า
กปิ ฏฺฐ (ปุงลิงค์) มะตูม
กปิ ล (วิเสสนะ) มีสีน ้าตาล
กปิ ลวตฺถุ (นปุงสกลิงค์) เมืองกบิลพัสดุ์
กปิ สีส (ปุงลิงค์) สลักประตู
กโปต (ปุงลิงค์) นกเขา; นกพิราบ
กปฺป (ปุงลิงค์) กัป ; กัลปป์
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กปฺป (วิเสสนะ) เหมาะ ; ควร
กปฺปก (ปุงลิงค์) ช่างตัดผม
กปฺปฏ (ปุงลิงค์) ผ้ าขี ้ริว้
กปฺปน (นปุงสกลิงค์),กปฺปนา (อิตถีลิงค์)) ตระเตรี ยม;
กาหนดไว้ แน่นอน; คิด
กปฺปพินฺทุ (นปุงสกลิงค์) ทาจุดไว้ ที่จีวรของพระสงฆ์
กปฺปร (ปุงลิงค์) ข้ อศอก
กปฺปาส (นปุงสกลิงค์) ฝ้าย
กปฺปิก (วิเสสนะ) เกี่ยวกับกัป
กปฺปิต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ตระเตรียมแล้ ว
กปฺปิย (วิเสสนะ) เหมาะ ;ควร ;ตามกฎ
กปูร (ปุงลิงค์) ต้ นการบูร
กปฺเปตฺวา (ตฺวา ปัจจัย) ตระเตรียม; สาเร็จ
กพร (วิเสสนะ) ด่าง ;พร้ อย; เป็ นลาย
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กพล (ปุงลิงค์) ชิ ้นเล็ก;คาข้ าว
กพฺพ (นปุงสกลิงค์) กาพย์
กม (ปุงลิงค์) ลาดับ ;หนทาง ;วิธี
กมติ (กิริยา อาขยาต) ไป ;ก้ าวไป
กมณฺฑลุ (ปุงลิงค์) หม้ อใส่น ้า
กมนีย (วิเสสนะ) น่าปรารถนา;น่านัก; งาม
กมล (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว
กมลาสน (ปุงลิงค์) พระพรหม
กมลินี (อิตถีลิงค์) สระบัว
กมุก (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
กมฺปก (วิเสสนะ) ผู้เชย่า; ผู้สนั่
กมฺปติ (กิริยา อาขยาต) สัน่ ,;เขย่า
กมฺปน (นปุงสกลิงค์) สัน่ ; เขย่า
กมฺปิต ( ต ปัจจัย กิริยกิตก์)สัน่ ; เขย่า
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กมฺปิย (วิเสสนะ) ควรสัน่ ;ควรเขย่า
กมฺเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ สนั่ ไหว ;ให้
เคลื่อนไหว
กมฺเปตฺวา ( ตฺวา ปัจจัย) สัน่ ไหว

กมฺพล (นปุงสกลิงค์) ผ้ ากัมพล
กมฺพุ (ปุงลิงค์,อิตถีลิงค์) หอยสังข์
กมฺโพช (ปุงลิงค์) ชื่อประเทศ;ชื่อแคว้ น
กมฺม (นปุงสกลิงค์) กระทา ; งาน
กมฺมชวาต (ปุงลิงค์) ลมเบ่งเวลาคลอดบุตร
กมฺมญฺญ, กมฺมนียะ (วิเสสนะ) ควรแก่งาน ;พร้ อมใช้
งาน
กมฺมฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) กัมมัฏฐาน
กมฺมธารย (ปุงลิงค์) ส่วนผสม

241

กมฺมนฺต (นปุงสกลิงค์) การงาน ;ธุรกิจ
กมฺมปฺปตฺต (วิเสสนะ) บุคคลผู้มาประชุมเพื่อกระทา
สังฆกรรม
กมฺมวาจา (อิตถีลิงค์) ข้ อความเกี่ยวกับสังฆกรรม
กฺมสฺสามี (ปุงลิงค์) เจ้ าของธุรกิจ
กมฺมาทิฏฺฐายก (ปุงลิงค์) ผู้ควบคุมงาน
กมฺมานุรูป (วิเสสนะ) เหมาะแก่การกระทา
กมฺมาร (ปุงลิงค์) ช่างโลหะ ;ช่างเหล็ก
กมฺมารมฺภ (ปุงลิงค์) เริ่มเข้ าใจ
กมฺมารห (วิเสสนะ) ควรที่จะมีสว่ นร่วม
กมฺมาราม (วิเสสนะ) ยินดีในกิจกรรม
กมฺมาส (วิเสสนะ) หลายสี ; มีมลทิน
กมฺมิก,กมฺมี (ปุงลิงค์) กระทา;ผู้กระทา
กมฺยตา(อิตถีลิงค์) ปรารถนา ; ใคร่
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กย (ปุงลิงค์) ซื ้อ
กร (ปุงลิงค์) มือ
กรก (นปุงสกลิงค์) หม้ อน ้า
กรกา (อิตถีลิงค์) นรก
กรชกาย (ปุงลิงค์) ร่างกาย
กรญฺช (ปุงลิงค์) ต้ นกุ่ม
กรณ (นปุงสกลิงค์) กระทา
กรณีย(วิเสสนะ) พึงทา ; ควรทา
กรณฺฑ, กรณฺฑก(ปุงลิงค์) ตะกร้ า ; หีบเล็ก
กรภ (ปุงลิงค์ป อูฐ ; ข้ อมือ
กรมทฺท (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
กรมรานีต (วิเสสนะ)คนที่ถกู จับในสงคราม
กรวีก (ปุงลิงค์) นกการเวก
กรวีร (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
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กริตฺวา(ตฺวา ปัจจัย) ทาแล้ ว
กรี (ปุงลิงค์) ช้ าง
กรียติ (กิริยาอาขยาต) เหตุกตั ตุวาจก) ให้ กระทา
กรียมาน,กริยมาน (มาน ปัจจัย) ให้ กระทา
กรีส (นปุงสกลิงค์) อุจจาระ,สิ่งขับถ่าย
กรุณ (วิเสสนะ) น่าสงสาร
กรุณา (อิตถีลิงค์) ความกรุณา ;ความสงสาร
กรุณายติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ สงสาร
กเรณุ (อิตถีลิงค์)ช้ างเพศเมีย
กเรริ (ปุงลิงค์) ต้ นกุ่ม
กโรติ (กิริยาอาขยาต)ทา; สร้ าง
กโรนฺต (อันต ปัจจัย) ทา; สร้ าง
กล (ปุงลิงค์) เสียงต่า
กลตฺต (นปุงสกลิงค์) ภรรยา
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กลนฺทก (ปุงลิงค์) กระแต
กลภ (ปุงลิงค์) ข้ างหนุ่ม
กลล (นปุงสกลิงค์) โคลน;น ้าใสๆ
กลส (นปุงสกลิงค์) หม้ อน ้าเล็กๆ
กลห (ปุงลิงค์) ทะเลาะ;วิวาท
กลงก (ปุงลิงค์) จุด, เครื่องหมาย
กลา (อิตถีลิงค์) เสี ้ยวเล็กๆ
กลาป (ปุงลิงค์) มัด ; ฟ่ อน
กลาปี (ปุงลิงค์) นกยูง
กลิ (ปุงลิงค์) เอาชนะะ ; โชคร้ าย ; บาป
กลิงคร (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ท่อนไม้ ; ขอนไม้
กลีร (นปุงสกลิงค์) ส่วนนุ่มๆบนก้ านตาล
กลุส (นปุงสกลิงค์) บาป ; ไม่บริ สทุ ธิ์ ;สกปรก
กเลพร (นปุงสกลิงค์) ร่างกาย
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กลฺยาณ (วิเสสนะ) งาม; ดี
กลฺยาณตา (อิตถีลิงค์) ความดี ; ความงาม
กลฺยาณี (อิตถีลิงค์) หญิงงาม
กลฺล (วิเสสนะ) ฉลาด ; สามารถ ;สุขภาพดี ; เสียง ;
พร้ อม ;เหมาะสม
กลฺลหาร (นปุงสกลิงค์)บัวขาว
กลฺโลล (ปุงลิงค์) คลื่น
กวจ (ปุงลิงค์) เสื ้อเกราะ
กว(พ)นฺธ (ปุงลิงค์) ร่างกายที่ปราศจากศีรษะ
กวาฏ (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) หน้ าต่าง; บานประตู
กวิ (ปุงลิงค์) กวี ;นักประพันธ์
กวิฏฺฐ (ปุงลิงค์) ต้ นมะขวิด
กสฏ (ปุงลิงค์) ของเสีย; รสขม
กสติ (กิริยาอาขยาต)ไถ
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กสน (นปุงสกลิงค์) ไถ
กสนฺต,กสมาน (อนฺต และ มาน ปัจจัย) ไถ
กสมฺพุ (ปุงลิงค์)ของไร้ ค่า,ขยะ
กสา (อิตถีลิงค์) แส้
กสายุ (นปุงสกลิงค์) ของผสม ; น ้ากลัน่
กสาว (ปุงลิงค์ ,นปุงสกลิงค์) นา้ ฝาด;ผ้ าย้ อมด้ วยนา้
ฝาด;ผ้ าเหลือง
กสิ (อิตถีลิงค์) ไถ
กสิณ (วิเสสนะ) ไถ
กสิณ (วิเสสนะ) ทังหมด
้
;สิ ้นเชิง
กสิตฏฺฐาเน (นปุงสกลิงค์) สถานที่ไถ
กสิตฺวา (ตฺวา ปัจจัย)ไถแล้ ว
กสิร (วิเสสนะ) ขัดสน ;ลาบาก ;จน
กสฺมีร (ปุงลิงค์) แคว้ นกัสมีระ หรือแคว้ นแคชเมียร์
247

กสฺสก (ปุงลิงค์) ชาวนา
กสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ดึง ; ลาก ;จูง
กห (กิริยาวิเสสนะ) ที่ไหน
กหาปณ (นปุงสกลิงค์) เหรียญกหาปณะ
กาก (ปุงลิงค์) นกกา
กากจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) กรน
กากณิกา (อิตถีลิงค์) เหรียญกากนิก
กากสูร (วิเสสนะ) กล้ าเหมือนนกกา
กากสฺสร (วิเสสนะ) มีเสียงเหมือนนกกา
กากี (อิตถีลิงค์) นกกาเพศเมีย
กาโกล (ปุงลิงค์) กาป่ า
กาจ (ปุงลิงค์) กระจก ;แก้ วผลึก
กาช (ปุงลิงค์) คันสาแหรก
กาฏ (ปุงลิงค์) อวัยวะเพศชาย
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กาณ (วิเสสนะ) บอด
กาตพฺพ (ตพฺพ ปัจจัย)) พึงทา;ควรทา
กาตร (วิเสสนะ) วิธี ; ยากจน ;น่าสงสาร
ตเว,กาตุ (อัพพยศัพท์) เพื่อทา
กาตุกามา (วิเสสนะ) ใคร่ที่จะทา
กาทมฺพ (ปุงลิงค์) ห่าน
กานน (นปุงสกลิงค์) ป่ า ;สวน
กาปิ ลวตฺถุ (วิเสสนะ) เป็ นของกรุงกบิลพัสดุ์
กาปุริส (ปุงลิงค์) คนชัว่ ;คนเลว
กาโปตก (วิเสสนะ) สีเทา
กาม (ปุงลิงค์) ใคร่ ; ปรารถนา ;อยาก; ต้ องการ
กามตา (อิตถีลิงค์) ใคร่ ; ปรารถนา ;อยาก; ต้ องการ
กามี (วิเสสนะ) ผู้ใคร่ในกาม
กามุก (วิเสสนะ) มีความอยาก; มีความปรารถนา
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กาเมติ (กิริยาอาขยาต) ใคร่ ; ปรารถนา; อยาก
กาเมตพฺพ (ตพฺพ ปัจจัย) พึงใคร่ ;ควรใคร่
กาย (ปุงลิงค์) กลุม่ ; หมวดหมู่
กายิก (วิเสสนะ) เกี่ยวกับกาย
กายุชฺชกตา (อิตถีลิงค์) ความตรงของร่างกาย
กายูปค (วิเสสนะ) ติดกับกาย ; ไปถือกาเนิดใหม่
กายูร (นปุงสกลิงค์) กาไลแขน
การ (ปุงลิงค์) กระทา ; บริการ; ทาความเคารพ
การก (ปุงลิงค์) ผู้กระทา
การณ (นปุงสกลิงค์) เหตุผล ;สาเหตุ
การณา (อิตถีลิงค์) ทรมาน ;ลงโทษทางกาย
การา (อิตถีลิงค์) การาฆร (นปุงสกลิงค์) เรือนจา ;ห้ อง
ขัง
การาปก (ปุงลิงค์) ผู้วางแผน
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การาปน (นปุงสกลิงค์) ให้ กระทา ; ออกคาสัง่
การาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ กระทา
การาเภทก (วิเสสนะ) ผู้แหกคุก
การิกา (อิตถีลิงค์) คาอธิบาย
การิย (นปุงสกลิงค์) หน้ าที่ ; การกระทา ; ที่พงึ กระทา
การี (นปุงสกลิงค์) ผู้กระทา
การุญฺญ (นปุงสกลิงค์) ความกรุณา
การุณิก (วิเสสนะ) ผู้มีความกรุณษ
กาเรติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจาก) ให้ กระทา
กาล (ปุงลิงค์) เวลา ; กาล
กาลัญญู (วิเสสนะ) ผู้ร้ ูกาล
กาลนฺตร (นปุงสกลิงค์) ช่วงเวลา ;ห้ วงเวลา
กาลิก (วิเสสนะ) ชัว่ กาล ;ชัว่ ขณะ
กาลิงฺค (ปุงลิงค์) แคว้ นกาลิงคะ
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กาลีย (นปุงสกลิงค์) ไม้ จนั ทน์
กาลุสิย (นปุงสกลิงค์) สกปรก ;สลัว
กาเวยฺย (นปุงสกลิงค์) กาพย์
กาส (ปุงลิงค์) ต้ นกก
กาสาย,กาสาว (นปุงสกลิงค์) ผ้ าเหลือง ;ผ้ าย้ อมด้ วย
น ้าฝาด
กาสี (ปุ ง ลิ ง ค์ ) แคว้ น หนึ่ ง ในอิ น เดี ย สมั ย โบราณ
ปัจจุบนั คือพาราณสี
กาสุ (อิตถีลิงค์) หลุม
กาฬ (วิเสสนะ) ดา ; มืด
กาฬก (วิเสสนะ) ดา ;จุดดา ;รอยเปื อ้ น ;กากข้ าว
กาฬาสย (นปุงสกลิงค์) เหล็กดา
กาฬาวก(ปุงลิงค์) ช้ างชนืดหนึ่ง
กาฬิย ดู กาลิย
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กิกี (ปุงลิงค์) นกต้ อยตีวิด
กึกร (ปุงลิงค์) คนรับใช้
กึกิณี (อิตถีลิงค์) กระดิ่ง
กึกิณิกชาล (นปุงสกลิงค์) สายกระดิ่ง
กิจฺจ (นปุงสกลิงค์)หน้ าที่ ;การงาน ;การบริ การ ;สิ่งที่
พึงทา
กิ จฺ จ ากิ จฺ จ (นปุง สกลิ ง ค์ ) สิ่ ง ที่ พึง กระท าและไม่ พึง
กระทา
กิจฺฉ (วิเสสนะ) ลาบาก; เจ็บ ; ยาก
กิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ลาบาก ;เหน็ดเหนื่อย
กิญฺจน (นปุงสกลิงค์) เล็กน้ อย ;บางสิ่งบางอย่าง
กิญฺจาปิ (อัพพยศัพท์) แม้ โดยแท้
กิญฺจิ (อัพพยศัพท์) บางสิ่งบางอย่าง
กิญจิกฺข (อัพพยศัพท์) เล็กน้ อย
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กิญฺจกฺข (นปุงสกลิงค์) เกสรดอกไม้
กิตฺถ (นปุงสกลิงค์) ข้ าวกล้ า
กิณนฺต (ตปัจจัย ของศัพท์ กิณติ) ซื ้อ
กิณฺณ (ต ปัจจัย ของศัพท์ กิรติ) กระจัดกระจาย
กิตว (ปุงลิงค์) ลวง
กิตฺตก (อัพพยศัพย์) เท่าไร;,เท่าใด
กิตฺตน (นปุงสกลิงค์) สรรเสริญ ;ยกย่อง
กิตฺตาวตา (กิริยาวิเสสนะ) มีประมาณเพียงใด
กิตฺติ (อิตถีลิงค์) ชื่อเสียง ;เกียรติยศ
กิตฺติม (วิเสสนะ)ไม่ใช่ของจริง
กิตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง ;ชมเชย
กินฺนร (ปุงลิงค์) สัตว์ครึ่งคนครึ่งสัตว์
กิปิลฺลิกา (อิตถีลิงค์) มด
กิพฺพิส (นปุงสกลิงค์) ทาผิด ;อาชญากรรม
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กิลาส (ปุงลิงค์)โรคกลาก
กิลิฏฺฐ (ต ปั จจัย ของ กิลิสฺสติ) ลาบาก
กิลินฺน (ต ปัจจัย ของ กิลิชฺชติ) เปี ยก ;ชุ่ม
กิลิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เศร้ าหมอง
กิลิสฺสน (นปุงสกลิงค์) สกปรก ; แปดเปื อ้ น
กิเลส (ปุงลิงค์) กิเลส
กิเลเสติ (กิริยาอาขยาต) เหตุกตั ตุวาจาก) ให้ สกปรก ;
ให้ แปดเปื อ้ น
กิโลมก (นปุงสกลิงค์) พังผืด
กิส (วิเสสนะ) ผอม; ซูบซีด
กึ (อัพพยศัพท์) อะไร
กึสกุ (ปุงลิงค์) ต้ นทองกวาว
กีฏ,กีฏก (ปุงลิงค์) แมลง
กีต (ต ปัจจัย ของ กิณาติ) ซื ้อแล้ ว
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กีทิส (วิเสสนะ) เช่นไร
กีร (ปุงลิงค์) นกแก้ ว
กีล (ปุงลิงค์) หมุด
กีว (อัพพยศัพทย์) เท่าไร
กีฬติ (กิริยาอาขยาต) เล่น ; เล่นกีฬา ;เล่นสนุก
กีฬนก (นปุงสกลิงค์) ตุ๊กตา; ของเล่น
กิฬนา, เกลี (อิตถีลิงค์) กีฬา ;บันเทิง
กีฬา (อิตถีลิงค์) การเล่น ; กีฬา
กีฬาปนก ผู้ให้ เล่น,กรรมการ
กีฬาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เล่น
กีฬิต (ตปั จจัย ของ กีฬติ) เล่น
กุกตุ ฺถก (ปุงลิงค์)นกชนิดหนึ่ง
กุกฺกุ (ปุงลิงค์) มาตราวัด
กุกฺกจุ ฺจ (นปุงสกลิงค์) ตะขิดตะขวงใจ ;กังวลใจ
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กุกฺกจุ ฺจายติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ ตะขิดตะขวงใจ
กุกฺกฏุ (ปุงลิงค์) ไก่ตวั ผู้
กุกฺกฏุ ี (อิตถีลิงค์) ไก่ตวั เมีย
กุกฺกรุ (ปุงลิงค์) สุนขั
กุกฺกฬุ (ปุงลิงค์) เถ้ าถ่านที่ร้อน ; ชื่อนรกขุมหนึ่ง
กุ(กุง)กุม (นปุงสกลิงค์) หญ้ าฝรั่น
กุจฺฉิ (ปุงลิงค์,อิตถีลิงค์) ท้ อง
กิจฺฉิต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) รังเกียจ
กุช (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
กุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) โกรธ
กุชฺชน (นปุงสกลิงค์) ความโกรธ
กุชฌิตฺวา, กุชฺฌิย (ตฺวา ปัจจัย) โกรธแล้ ว
กุญฺจนาท (ปุงลิงค์) เสียงร้ องของช้ าง
กุญฺจิก (อิตถีลิงค์) กุญแจ
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กุญจิต (ต ปัจจัย ของ กุญจติ) โค้ ง ;งอ; คด
กุญช (สปุงสกลิงค์) โพรง ;ซอกเขา
กุญฺชร (ปุงลิงค์) ช้ าง
กุฏ (ปุงลิงค์), นปุงสกลิงค์) หม้ อน ้า ; เหยือกน ้า
กุฏช (ปุงลิงค์) สมุนไพรชนิดหนึ่ง
กุฏิ,กุฏิกา (อิตถีลิงค์) กระท่อม
กุฏิล (วิเสสนะ) โค้ ง ;งอ ;คด
กุฏมฺพ (นปุงสกลิงค์) ครอบครัว
กุ ฎุ มพิ ก ,กุ ฏิ มฺ พิ ก (ปุ ง ลิ ง ค์ ) หั ว หน้ าครอบครั ว ;
พ่อบ้ าน
กุฏฺ ฐ (นปุง สกลิ ง ค์ ) โรคเรื อ้ น; ต้ นไม้ หอมชนิดหนึ่ง ;
เครื่องเทศ
กุฏฺฐี (ปุงลิงค์) คนเป็ นโรคเรื อ้ น
กุฐารี (อิตถีลิงค์) ขวาน ;ผึง่
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กุฑมล (ปุงลิงค์) ดอกไม้ แรกแย้ ม
กุฑฺฑ (นปุงสกลิงค์) ฝาบ้ าน
กุณป (ปุงลิงค์) ซากศพ
กุณาล (ปุงลิงค์) นกดุเหว่า
กุณี (ปุงลิงค์) พิการ
กุณฐ (วิเสสนะ) ทื่อ
กุณเฐติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ทื่อ ;ให้ งอ ;
ให้ โค้ ง
กุณฐก (นปุงสกลิงค์) ราข้ าว
กุณฑล (นปุงสกลิงค์) ตุ้มหู
กุณฑลี (วิเสสนะ) ผู้ใส่ต้ มุ หู
กุณฑิกา,กุณฺฑี (อิตถีลิงค์,วิเสสนะ) หม้ อน ้า
กุมาร,กุมารก (ปุงลิงค์) เด็กชาย
กุมาริกา,กุมารี (อิตถีลิงค์) เด็กหญิง
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กุมิน (นปุงสกลิงค์) ข่ายดักปลา
กุมทุ (นปุงสกลิงค์) ดอกบัวขาว
กุมฺภ (ปุงลิงค์) หม้ อน ้า
กุมฺภก (นปุงสกลิงค์) เสากระโดงเรือ
กุมภณฺฑ (ปุงลิงค์) ฟั กทอง,ยักษ์
กุมฺภี (อิตถีลิงค์) หม้ อน ้า
กุมภัล (ปุงลิงค์) จระเข้
กุมฺม (ปุงลิงค์) เต่า
กุมฺมคฺค (ปุงลิงค์) ทางที่ผิด
กุมฺมาส (ปุงลิงค์) ขนมกุมมาส
กุร (นปุงสกลิงค์) ข้ าวต้ ม
กุรณฺฑก (ปุงลิงค์) ต้ นดอกไม้
กุราร (ปุงลิงค์) นกเหยี่ยว
กุรุงฺค (ปุงลิงค์) กวางชนิดหนึ่ง
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กุรุมาน (มานะ) ทา
กุรุรฏฺฐ (นปุงสกลิงค์) แคว้ นกุรุ
กุรูร (วแสสนะ) โหดร้ าย
กุล (นปุงสกลิงค์) ครอบครัว,เผ่า, วรรณะ
กุลงฺคาร (ปุงลิงค์) ผู้นาตระกูลสูค่ วามพินาศ
กุลฏฺฐ (ปุงลิงค์) พืชจาพวกเถาชนิดหนึ่ง
กุลล (ปุงลิงค์) เหยี่ยว
กุลาล (ปุงลิงค์) ช่างปัน้
กุลาวก (นปุงสกลิงค์) รัง
กุลิส (นปุงสกลิงค์) สายฟ้า
กุลิน (วิเสสนะ) มีเผ่าที่ได้ รับการรับรอง
กุรีร (ปุงลิงค์) ปู
กุลูปค (วิเ สสนะ) ผู้เ ข้ าสู่ตระกูล,ผู้เข้ าไปหาตระกูล
บ่อย
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กุลฺล (ปุงลิงค์) แพ
กุวลย (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว
กุเ วร (ปุง ลิ ง ค์ ) ชื่ อของเทพผู้ปกครองทางทิศเหนือ,
ท้ าวกุเวร
กุส (ปุงลิงค์) หญ้ าคา
กุสล (นปุงสกลิงค์) การกระทาดี, กุศล,คุณธรรม, (วิเส
สนะ) ฉลาด
กุสลตา (อิตถีลิงค์) ความฉลาด
กุสินารา (อิตถีลิงค์) เมืองเอกของชาวมัลละ
กุสีต (วิเสสนะ) ขี ้เกียจ
กุสมุ า (นปุงสกลิงค์) ดอกไม้
กุสมุ ิต (วิเสสนะ) ในดอกไม้ , บาน
กุสพุ ฺภ (ปุงลิงค์) หลุมเล็ก
กุสมุ ฺภ (ปุงลิงค์) ดอกไม้ ชนิดหนึ่ง
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กุสลู (ปุงลิงค์) ยุ้ง
กุห,กุหก (วิเสสนะ) โกหก, หลอกลวง (ปุงลิงค์) การ
โกหก
กุหนา (อิตถีลิงค์) การหลอกลวง
กุหร (นปุงสกลิงค์) รู,
กุหึ (วิเสสนะ) ที่ไหน
กุเหติ (กิริยาอาขยาต) หลอกลวง
กูชติ (กิริยาอาขยาต) เสียง(นกร้ อง)
กูลน (นปุงสกลิงค์) การร้ องของนก
กูชนฺต,กูชมาน การร้ อง
กูชิต (นปุงสกลิงค์) การร้ องของนก
กูฏ (วิเสสนะ) โกง,หลอกลวง,ไม่ได้ ถกู ฝึ ก
กูฏ (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ยอด,โดดเด่น
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กูฏาคาร (นปุงสกลิงค์) สิ่งปลูกสร้ างที่มียอดแหลม,
เรือนยอด
กูป (ปุงลิงค์) บ่อน ้า
กูปก (ปุงลิงค์) เสากระโดง
กูล (นปุงสกลิงค์) ฝั่งแม่น ้า
เกกร (ปุงลิงค์) คนตาเหล่
เกกา (อิตถีลิงค์) เสียงร้ องของนกยูง
เกกกี (อิตถีลิงค์) ตะปูควง
เกตุ (ปุงลิงค์) ธง,ผ้ า
เกตุ (ตุง) เพื่อซื ้อ
เกทาร (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ที่เพาะปลูก,นา
เกณิปาต (ปุงลิงค์) หางเสือเรือ
เกยูร (นปุงสกลิงค์) กาไลรัดแขน
เกยฺย (วิเสสนะ) ควรซื ้อ
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เกราฏิก (วิเสสนะ) หลอกลวง
เกราฏิย (นปุงสกลิงค์) การหลอกลวง
เกลาส (ปุงลิงค์) ชื่อของภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย
เกวฏฺฏ (ปุงลิงค์) ชาวประมง
เกวล (วิเสสนะ) สิ ้นเชิง,ไม่ผสม,ล้ วน
เกส (ปุงลิงค์) ผมบนศีรษะ
เกสร (นปุงสกลิงค์) เกสรคอกไม้
เกสรี (ปุงลิงค์) สิงโต
เกสว (วิเสสนะ) มีผมมาก, เทพวิษณุ
เกโสโรปน (นปุงสกลิงค์) การโกนผม
เกโสหารก (ปุงลิงค์) การโกนผม, ช่างตัดผม
โก (ปุงลิงค์) ใคร
โกก (ปุงลิงค์) หมาป่ า
โกกนท (ปุงลิงค์) ดอกบัวแดง
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โกกิล (ปุงลิงค์) นกกาเหว่า
โกจิ (อัพพยศัพท์) ใครก็ตาม,บางคน
โกจฺฉ (นปุงสกลิงค์) เก้ าอี ้
โกชว (ปุงลิงค์) พรม
โกญฺจ (ปุงลิงค์) นกกะเรียน
โกฏจิกา (อิตถีลิงค์) อวัยวะเพศหญิง
โกฏิ (อิตถีลิงค์) ยอด, จุด, ปลาย, สิบล้ าน
โกฏิลฺล (นปุงสกลิงค์) ความคดงอ
โกฏิสิมฺพลี,กูฏสิมฺพลี (ปุงลิงค์) ต้ นนุ่นแดงที่มีหนาม
โกฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การบด
โกฏฺฏิต (กิริยาอาขยาต) ทุบ, บด
โกฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) บด,ตี
โกฏฺฐ (ปุงลิงค์) ท้ อง, ห้ องเก็บของ
โกฏฺฐก (ปุงลิงค์) ที่มนั่ , ประตูใหญ่, ห้ อง
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โกฏฺฐาส (ปุงลิงค์) ส่วน
โกณ (ปุงลิงค์) มุม,ปลาย, คันศร
โกตูหล (นปุงสกลิงค์) ความตื่นเต้ น, ความอยากรู้
โกตฺถ,ุ โกตฺถกุ (ปุงลิงค์) สุนขั จิ ้งจอก
โกทัณฺฑ (นปุงสกลิงค์) คันธนู
โกธ (ปุงลิงค์) ความโกรธ
โกธน (วิเสสนะ) ความโกรธ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
โกป (ปุงลิงค์) ความโกรธ, อารมณ์ร้าย
โกปี (วิเสสนะ) มีอารมณ์ร้าย
โกปิ น (นปุงสกลิงค์) อวัยวะที่ควรปกปิ ด,อวัยวะเพศ
โกเปติ (เหตุกัต ตุว าจก) ท าให้ โ กรธ,รบกวน, สั่น ,
ละเมิดกฎหมาย
โกมล (วิเสสนะ) อ่อนนุ่ม
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โกมาร (วิเสสนะ) ยังเยาว์ , โกมารภัจฺจ (นปุงสกลิงค์)
การรักษาทางยาแก่กมุ าร, ถูกเลี ้ยงโดยเจ้ าชาย
โกมุที (อิตถี ลิ ง ค์ ) แสงจันทร์ , วันดวงจันทร์ เต็มดวง
ของเดือนกัตติกะ
โกรก (ปุงลิงค์) ต้ นอ่อน,หน่อ
โกรพฺย, โกรยฺย (วิเสสนะ) สืบเชื ้อสายของแคว้ นกุรุ
โกล (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ผลพุทรา
โกลก (นปุงสกลิงค์) พริกไทย
โกลฏฺฐิ (นปุงสกลิงค์) เมล็ดของพุทรา
โกลมฺพ (ปุงลิงค์) ตุ่มใหญ่
โกลาป (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ตาย,ต้ นไม้ มีโพรง
โกลิย (ปุงลิงค์) ชื่อของเผ่าชนที่ใกล้ ชิดกับเผ่าศากยะ
โกเลยฺยก (วิเสสนะ) มีสายพันธุ์ดี
โกวิท (วิเสสนะ) ฉลาด
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โกส (ปุงลิงค์) ห้ องเก็บของ
โกสก (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ถ้ วย,ภาชนะใส่น ้าดื่ม
โกสชฺช (นปุงสกลิงค์) เกียจคร้ าน
โกสลฺล (นปุงสกลิงค์) ความชานาญ
โกสาตกี (อิตถีลิงค์) บวบ
โกสผล (ปุงลิงค์) จันทน์เทศ
โกสมฺพี (อิตถีลิงค์) ชื่อเมืองเอกของชาววัตสะ
โกสล (ปุงลิงค์) ชื่อของแคว้ นหนึ่ง ที่ดีความโดดเด่น
มากในสมัยพุทธกาล,แค้ วนโกศล
โกสารกฺข (ปุงลิงค์) ผู้ดแู ลคลัง
โกสิก (ปุงลิงค์) นกฮูก
โกสินารก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับเมืองกุสินารา
โกสี (อิตถีลิงค์) ฝัก
โกเสยฺย (ปุงลิงค์) ไหม
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โกโสหิต (วิเสสนะ) อยู่ในฝัก
โกหญฺญ (นปุงสกลิงค์) หลอกลวง
กฺว (อัพพยศัพท์) ที่ไหน, กฺวจิ แห่งใดแห่งหนึ่ง
-------------------------------------------------------พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดอักษร ข

ข (นปุงสกลิงค์) ท้ องฟ้า ;อวกาศ
ขค (ปุงลิงค์) นก
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ขคฺค (ปุงลิงค์) ดาบ
ขจติ (กิริยาอาขยาต) เขียน ;วาด ;ประดับ
ขชฺช (วิเสสนะ) ของเคี ้ยว
ขชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ถูกกิน ;ถูกเคี ้ยว
ขชฺชุ (อิตถีลิงค์) อาการคัน
คชฺชลู ี (อิตถีลิงค์) อินทผาลัม
ขชฺโชปนก (ปุงลิงค์) หิ่งห้ อย
ขญฺช (วิเสสนะ) ง่อยเปลี ้ย
ขญฺชติ (กิริยาอาขยาต) เดินเขยก
ขญฺชน (นปุงสกลิงค์) เดินเขยก
ขณ (ปุงลิงค์) ขณะ ;นาที ;เวลา;โอกาส
ขณติ (กิริยาอาขยาต) ขุด
ขณน (นปุงสกลิงค์) การขุด
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ขณิ ก (วิ เ สสนะ) ชั่ ว ขณะ ; ชั่ ว ครู่ ; ชั่ ว คราว ;
เปลี่ยนแปลงได้
ขณิตฺตี (อิตถีลิงค์) ชะแลง
ขณฺฑ (ปุงลิงค์) ชิ ้น; แตกเป็ นชิ ้นๆ
ขณฺฑน (นปุงสกลิงค์) การแตกเป็ นชิ ้นๆ
ขณฺ ฑ าขณฺ ฑ , ขณฺ ฑ าขณฺ ฑิ ก (กิ ริ ย าวิ เ สสนะ) แตก
ออกเป็ นชิ ้นๆ
ขณฺฑิกา (อิตถีลิงค์) ชิ ้น ;แตกออกเป็ นชิ ้น
ขณฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) แตกออกเป็ นชิ ้น
ขต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของ ขณติ) ถูกขุด
ขตฺต (นปุงสกลิงค์) รัฐศาสตร์ ; เป็ นของกษัตริย์
ขตฺติย (ปุงลิงค์) กษัตริย์
ขตฺติยา,ขตฺติยานี (อิตถีลิงค์) นางกษัตริย์
ขตฺตุ (ปุงลิงค์) คนขับรถ ; ที่ปรึกษาของกษัตริย์
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ขทิร (ปุงลิงค์) ต้ นตะเคียน
ขนฺติ (อิตถีลิงค์) อดทน
ขนฺติก (วิเสสนะ) ผู้มีความเชื่อในความอดทน
ขนฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้อดทน ;ผู้มีความสุภาพ
ขนฺธ (ปุงลิงค์) กอง; ร่างกาย; หมู่ ; หมวด
ขนฺธก (ปุงลิงค์) หมู่ ;หมวด
ขนฺธาวาร (ปุงลิงค์) ค่าย
ขม (วิเสสนะ) อดทน ;อดกลัน้
ขมติ (กิริยาอาขยาต) อดทน ;อดกลัน้ ;ให้ อภัย
ขมน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ,ขมา(อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความอดทน ;
ความอดกลัน้
ขมาปน (นปุงสกลิงค์) ขอขมาโทษ
ขมาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ขอให้ ยกโทษ
ให้ ; ขอขมาโทษ
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ขมิตพฺพ (ตพฺพ ปัจจัย) ควรยกโทษให้
ขมิตฺวา (ตฺวา ปัจจัย) ยกโทษให้ แล้ ว
ขมฺภกต (วิเสสนะ) มีไม้ ค ้าหรือไม้ ยนั ที่รักแร้
ขย (ปุงลิงค์) สิ ้นไป ; เสื่อมไป
ขร (วิเสสนะ) หยาบ; แข็ง ;คม
ขล (นปุงสกลิงค์) ลานนวดข้ าว
ขลติ (กิริยาอาขยาต) สะดุดเท้ า ;พลาดเท้ า
ขลิต (นปุงสกลิงค์) ผิดพลาด ;สะดุดเท้ า
ขลุ (อัพยศัพท์) จริงแท้ ;แน่นอน
ขลุ (ลุง) ก (ปุงลิงค์) ม้ ากระจอก
ขลฺลาฏ (วิเสสนะ) ล้ าน(ไม่มีผม)
ขโลปี (อิตถีลิงค์) หม้ อชนิดหนึ่ง
ขฬ (วิเสสนะ) หยาบ; กระด้ าง
ขาณุ (ปุงลิงค์) ตอไม้
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ขาต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ขุดแล้ ว
ขาทก (วิเสสนะ) ผู้กิน
ขาทติ (กิริยาอาขยาต) กิน ;เคี ้ยว; แทะ
ขาทน (นปุงสกลิงค์) การกิน ;การเคี ้ยว; การแทะ
ขาทนีย (วิเสสนะ) ควรกิน; อาหารเคี ้ยว
ขาทาปน (นปุงสกลิงค์) การเลี ้ยง ;การให้ กิน
ขาทาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจา) ให้ กิน
ขาทิต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของคา ขาทติ) ให้ กินแล้ ว
ขาทิตพฺพ (ตพฺพ ปัจจัย) ควรกิน
ขาทิตุ (ตุง ปัจจัย) เพื่อกิน
ขายติ (กิริยอาขยาต) ปรากฏ
ขายิต (วิเสสนะ) กินแล้ ว
ขาร (ปุงลิงค์) น ้าด่าง
ขารี (อิตถีลิงค์) มาตราตวงวัด
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ชาเฬติ (กิริยาอาขยาต) ซัก
ขิฑฺฑา (อิตถีลิงค์) การเล่น; การร่าเริง
ขิตฺต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ขว้ าง ;โยน ;ซัด
ขิป (ปุงลิงค์) ขว้ าง ;โยน ;ซัด ; เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง
ขิปติ (กิริยาอาขยาต) ขว้ าง ;โยน ;ซัด
ชิปน (นปุงสกลิงค์) การขว้ าง ;การโยน ;การซัด
ขปิ ต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของ ขิปติ)ขว้ าง ;โยน ;ซัด
ขิปิตุ (ตุง ปัจจัย) เพื่อขว้ าง ;เพื่อโยน ;เพื่อซัด
ขิปปฺ (วิเสสนะ) เร็ว ;พลัน
ขิล (นปุงสกลิงค์) แข็ง ;กระด้ าง
ขีณ (ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของ ขียติ) สิ ้นไป ;เสื่อมไป
ขียติ (กิริยาอาขยาต) สิ ้นไป ;เสื่อมไป
ขียน (นปุงสกลิงค์)ความสิ ้นไป ;ความเสื่อมไป
ขีร (นปุงสกลิงค์) น ้านม
276

ขีริกา (อิตถีลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ขีล (ปุงลิงค์) เสา ;สลักประตู
ขุชฺช (วิเสสนะ) หลังค่อม
ขุทา (อิตถีลิงค์) ความหิว
ขุทท,ขุททก (วิเสสนะ) เล็ก ;น้ อย ;ไม่สาคัญ
ขุทฺทา (อิตถีลิงค์) ผึ ้งเล็กชนิดหนึ่ง
ขุทฺทานุขทุ ฺทก (วิเสสนะ) เล็กๆน้ อยๆ
ขุปปฺ ิ ปาสา (อิตถีลิงค์) หิวและกระหาย
ชุภติ (กิริยาอาขยาต) กาเริบ ;โกรธ
ขุร (นปุงสกลิงค์) มีดโกน ;กีบเท้ าสัตว์
ขุรปฺป (ปุงลิงค์) ลูกศรชนิดหนึ่ง
เขฏ,เขฏก (นปุงสกลิงค์) โล่
เขตฺต (นปุงสกลิงค์) นา; ที่ดิน ;สถานที่สมควร
เขท (ปุงลิงค์) เสียใจ;สลดใจ
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เขป (ปุงลิงค์) ขว้ าง; โยน
เขปน (นปุงสกลิงค์) สิ ้นไป ;หมดไป
เขปิ ต (ต ปัจจัย ของ เขเปติ) ให้ สิ ้นไป; ให้ หมดไป
เขเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกัตตุวาจก)ให้ สิ น้ ไป; ให้
หมดไป
เขม (วิเสสนะ) ปลอดภัย ;สงบ ;เกษม
เขมี (ปุงลิงค์) ผู้ปลอดภัย ;ผู้สงบ; ผู้เกษม
เขฬ (ปุงลิงค์) น ้าลาย
เขลาสิก (วิเสสนะ) ผู้กินน ้าลาย(เป็ นคาประณาม)
โข (อัพพยศัพท์) แล; จริง ; แท้ ; แน่นอน
โขภ (ปุงลิงค์) ตกตะลึง ;สะดุ้ง
โขม (นปุง สกลิ ง ค์ ) ผ้ าป่ าน;ผ้ าลิ นิ น ; ชื่ อหมู่บ้ า นใน
แคว้ นสักกะ
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คคน (นปุงสกลิงค์) ท้ องฟ้า
คคฺครา (ปุงลิงค์) ชื่อของทะเลสาบ
คคฺครายติ (มาจาก คคฺครี) เวียนวน ; คาราม
คคฺคารี (อิตถีลิงค์) เบ้ าสูบของช่างโลหะ
คงฺคา (อิตถีลิงค์) แม่น ้า ;แม่น ้าคงคา
คงฺเคยฺย (วิเสสนะ) เป็ นของแม่น ้าคงคา
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คจฺฉ (ปุงลิงค์) พุ่มไม้
คจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ไป
คช (ปุงลิงค์) ช้ าง
คชฺชติ (กิริยาอาขยาต) คาราม
คชฺชนา (อิตถีลิงค์) การคาราม
คชฺชิต (ต ปั จจัย กิริยากิตก์ ) , (นปุงสกลิงค์) คาราม
แล้ ว ;ฟ้าร้ อง
คณ (ปุงลิงค์) คณะ ;หมู่;พวก
คณก (ปุงลิงค์) นักบัญชี ;นักคณิตศาสตร์
คณนปถาติต (วิเสสนะ) เกินกว่าจะคานวณ ; นับไม่ได้
คณนา (อิตถีลิงค์) จานวน ;การนับ ;เลขคณิต
คณิกา (อิตถีลิงค์) หญิงงามเมือง; โสเภณี
คณิต (ต ปัจจัย กิริยกิตก์) คานวณแล้ ว, (นปุงสกลิงค์)
เลขคณิต
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คณี (ปุงลิงค์) ผู้มีพวก; ผู้มีผ้ ตู ิดตาม
คเณติ (กิริยาอาขยาต) คานวณ ;คาดคะเน
คณฺฐิ, คณฺฐิกา (อิตถีลิงค์) ปม ; ผูก
คณฺฑ (ปุงลิงค์) เดือด ;บวม
คณฺฑก (ปุงลิงค์) แรด
คณฺฑิกา (อิตถีลิงค์) ลาต้ นไม้ ที่นามาใช้ ทาเป็ นระฆัง ;
ฆ้ อง
คณฺฑี (อิตถีลิงค์) ฆ้ อง : ที่ประหาร (วิเสสนะ) มีแผล
พุพอง
คณฺฑปุ ปฺ าท (ปุงลิงค์) ไส้ เดือน
คณฺฑสู (ปุงลิงค์) เต็มปาก ;คาข้ าว
คณฺหนฺต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของ คจฺฉติ) ถือเอาแล้ ว
; ยึดเอาแล้ ว
คณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) ยึดเอา ;ถือเอา
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คณฺหาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ถือเอา ;
ให้ ยดึ เอา
คณฺหิตุ (ตุง ปัจจัย) เพื่อถือเอา ; เพื่อยึดเอา
คณฺ หิย (ต ปั จ จัย กิริยากิตก์ ของ คณฺ หาติ) ถื อเอา
แล้ ว; ยึดเอาแล้ ว
คต (ต ปัจจัย กิริยกิตก์ ของ คจฺฉติ) ไปแล้ ว
คติ(อิตถีลิงค์) ไป ; อาชีพ ;หนทาง ;ไปสู่อีกภพหนึ่ง ;
พฤติกรรม
คตฺต (นปุงสกลิงค์) ร่างกาย
คถิต (ต ปัจจัย กิริยกิตก์) ผูกแล้ ว ;มัดแล้ ว
คท (ปุงลิงค์) เจ็บป่ วย ;เสียง; คาพูด
คทติ (กิริยาอาขยาต) พูด ;กล่าว
คทา (อิตถีลิงค์) คทา ;อาวุธชนิดหนึ่ง
คทฺทลุ (ปุงลิงค์) แส้ หนัง; สายหนัง
คทฺทหุ น (นปุงสกลิงค์) การรีดนม (วัว)
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คทฺรภ (ปุงลิงค์) ลา (สัตว์)
คธิต ดู คถิต
คนฺตพฺพ (ตพฺพ ปัจจัย) ควรพึง ;พึงไป
คนฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้จะไป
คนฺตุ (ตุง ปัจจัย) เพื่อไป
คนฺตวา (ตฺวา ปัจจัยของ คจฺฉติ)) ไปแล้ ว
คนฺถ (ปุงลิงค์) ผูก ;มัด ;ตารา
คนฺถน (นปุงสกลิงค์) การผูก ;การมัด ; การรัด ;การ
ประกอบ
คนฺถิต (ตปัจจัย กิริยากิตก์ ของ คนฺเถติ) ผูก; มัด; รัด
คนฺเถติ (กิริยาอาขยาต) ผูก ;มัด ;รัด
คนฺธ (ปุงลิงค์) กลิ่น ;ของหอม ;กลิ่นหอม
คนฺธพฺพ (ปุงลิงค์) นักดนตรี
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คนฺธมาทน (ปุงลิงค์) ชื่อของภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย
นิยมเขียนว่า คันทมาทน์
คนฺธาร (ปุงลิงค์) ชื่อของแคว้ น(ปั จจุบนั เรี ยกว่า กันดา
ฮาร์ ในประเทศอัฟกานิสถาน)
คนฺธารี (อิตถีลิงค์) มนต์ดาของแคว้ นคันธาระ
คนฺธิก,คนฺธี (วิเสสนะ) มีกลิ่นหอม)
คนฺโธทก (นปุงสกลิงค์) น ้าหอม
คพฺพิต (วิเสสนะ) เย่อหยิ่ง ;ทะนงตน
คพฺภ (ปุงลิงค์) ข้ างใน;ห้ อง ;ครรภ์; สัตว์พร้ อมที่จะมา
เกิด
คพฺภร (นปุงสกลิงค์) ถ ้า
คพฺภาสย (ปุงลิงค์) มดลูก
คพฺภินี (อิตถีลิงค์) หญิงมีครรภ์
คมฺภีร (วิเสสนะ) ลึก
คมน (นปุงสกลิงค์) การไป
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คมนียะ (วิเสสนะ) ควรไป; พึงไป
คมิก (วิเสนะ) เดินทางไป ; เตรียมตัวเดินทางไป
คเมติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ไป ;ให้ ส่งไป
;ให้ เข้ าใจ
คมฺม (วิเสสนะ) สิ่งที่ควรเข้ าใจ หรือควรบรรลุ; สามัญ;
ทัว่ ไป
คยฺห (วิเสสนะ)ควรนาไป; ควรยึด
คยฺ ห ติ (กิ ริ ย าอาขยาต เหตุกัต ตุว าจก) ให้ ยึด ;ให้
ถือเอา
ครหติ (กิริยาอาขยาต) ตาหนิ ; ติเตียน ;ประณาม ;ดุ
ด่า
ครหน (นปุงสกลิงค์) ,ครหา (อิตถีลิงค์) การ ตาหนิ ;
การติเตียน ;การประณาม ;การดุด่า
ครหิตฺวาม ครหิย (ตฺวา และ อิย ปั จจัย) ตาหนิ แล้ ว ;ติ
เตียนแล้ ว ;ประณามแล้ ว ;ดุด่าแล้ ว
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ครหี (ปุงลิงค์) ผู้ติเตียน ; ผู้ตาหนิ
ครุ (วิเสสนะ) หนัก ;รุนแรง ;น่านับถือ ;น่าเคารพ
ครุก (วิเสสนะ) หนัก ;ร้ ายกาจ ;รุนแรง
กรุ กโรติ (กิริยาอาขยาต) ทาความเคารพ ;ทาความ
นอบน้ อม
ครุ ตฺต (นปุง สกลิ ง ค์ ) ครุ ตา(อิตถี ลิ ง ค์ ) ความหนัก ;
ความน่านับถือ
คฬุล (ปุงลิงค์) นกครุฑ
คล (ปุงลิงค์) คอ
คลติ (กิริยาอาขยาต) ดาลง ;ไหลไป
คว (มาจาก โค) วัว
ควช,ควย (ปุงลิงค์) โค; วัว
คเวสก (วิเสสนะ) ผู้แสวงหา
คเวสติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา
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คเวสน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) , คเวสนา(อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การ
แสวงหา
คเวสี (ปุงลิงค์) ผู้แสวงหา
คห (ปุงลิงค์) ผู้จบั หรือผู้ยดึ
คห (นปุงสกลิงค์) บ้ าน
คหณ (นปุงสกลิงค์) การถือเอา ; การยึดเอา
คหนิก (วิเสสนะ) มีการย่อยอาหารที่ดี
คหณี (อิตถีลิงค์)การย่อยอาหาร
คหน (นปุงสกลิงค์) หนา ; รก ;ทึบ ;ป่ า
คหิต (ต ปัจจัย กิริยากิตก์) ถูกจับแล้ ว ;ถูกยึดแล้ ว
คฬคฬยติ (มาจาก คฬคฬ) เสียงฝนที่ตกแรงมาก
คโฬจี (อิตถีลิงค์) บอระเพ็ด
คาถา (อิตถีลิงค์) ข้ อความร้ อยกรองในคาประพันธ์
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คาธ (วิ เ สสนะ) ลึ ก (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความลึ ก ; ที่ ยื น
ปลอดภัย
คาธติ (กิริยาอาขยาต) ยืนอย่างมัน่ คง
คาน (นปุงสกลิงค์) การร้ องเพลง ;เสียงเพลง
คาม (ปุงลิงค์) หมู่บ้าน
คามณี (ปุงลิงค์) นายบ้ าน ;ผู้ใหญ่บ้าน
คามิก (ปุงลิงค์) ชาวบ้ าน
คามี (วิเสสนะ) ผู้กาลังจะไป; นาไปสู่
คายก (ปุงลิงค์) นักร้ อง
คายติ (กิริยาอาขยาต) ร้ อง ;สวด
คายน (นปุงสกลิงค์) การร้ องเพลง
คายิกา (อิตถีลิงค์) นักร้ องหญิง
คารยฺห (วิเสสนะ) ต่า
คารว (ปุงลิงค์) ความเคารพ ;ความนับถือ
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คาวี (อิตถีลิงค์) โคเพศเมีย
คาวุต (ปุงลิงค์) มาตราวัดระยะทาง
คาโว (พหุวจนะ) โค
คาห (ปุงลิงค์) การจับเอา ;การยึดเอา
คาหติ (กิริยาอาขยาต) จุ่ม ; ชาแรก ;ดา
คาหาปก (วิเสสนะ) ผู้ให้ จบั ; ผู้ให้ ยดึ
คาหาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกัตตุวาจา) ให้ จับ ;ให้
ยึด
คาหี (วิเสสนะ) ดู คาหนะ
คาเหติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจาก) ให้ จบั ให้ ยดึ
คาฬฺห (วิเสสนะ) มัน่ คง ;จริงจัง
คิชฺฌ (ปุงลิงค์) นกแร้ ง
คิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) อยากได้ ;ปรารถนา
คิญชกา (อิตถีลิงค์) อิฐ
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คิทฺธ (ต ปัจจัย กริยากิตก์ ของ คิชฺฌติ) โลภ
คิทธิ (อิตถีลิงค์) ความโลภ ความยึดมัน่ ถือมัน่
คิทฺธี (วิเสสนะ) มีความโลภ; มีความอยาก
คินิ (ปุงลิงค์) ไฟ
คิมฺห (ปุงลิงค์) ร้ อน ;ฤดูร้อน
คิมหาน (ปุงลิงค์) ฤดูร้อน
คิมฺหิก (วิเสสนะ) เป็ นของฤดูร้อน
คิรา (อิตถีลิงค์) ถ้ อยคา ;คาพูด
คิริ (ปุงลิงค์) ภูเขา
คิลติ (กิริยาอาขยาต) กลืน; กิน
คิลน (นปุงสกิงค์) การกลืน; การกิน
คิลาน, คิลานก (วิเสสนะ) เจ็บป่ วย
คิหี (ปุงลิงค์) คฤหัสถ์ ; ผู้ครองเรือน
คีต (นปุงสกลิงค์) เพลง ;ร้ องเพลง
290

คีติกา (อิตถีลิงค์) เพลง
คีวา (อิตถีลิงค์) คอ
คีเวยฺยก (นปุงสกลิงค์) เครื่องประดับคอ
คุคฺคลุ ุ (ปุงลิงค์) สารที่เป็ นยาชนิดหนึ่ง
คุญฺชา (อิตถีลิงค์) มะกล่า
คุณ (ปุง ลิ ง ค์ ) สิ่ ง ดี ง าม ;สิ่ ง มี คุณ ค่ า ;คุณ สมบัติ ;
เส้ นด้ าย ;สายธนู
คุณี (วิเสสนะ) มีคณ
ุ สมบัติที่ดี
คุณฺฐิกา (อิตถีลิงค์) ม้ วนเชือก
คุณฺฐิต (ต ปั จจัย กิริยากิตก์ ของ คุณฺเฐติ) ห่อหุ้มแล้ ว
; ปกคลุมแล้ ว ;ซุกซ่อนแล้ ว
คุณฺเฐติ (กิริยาอาขยาต) ห่อหุ้ม ; ปกคลุ ;ซุกซ่อน
คุตฺ ต (ต ปั จ จัย กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ได้ รั บ การปกป้อ งแล้ ว ;
ได้ รับการคุมครองแล้ ว
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คุตฺติ (อิตถีลิงค์) การคุ้มครอง ;การปกป้อง ;การคุ้ม
กัน
คุท (นปุงสกลิงค์) ทวารหนัก
คุนฺทา (อิตถีลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
คุมฺพ (ปุงลิงค์) พุ่มไม้ ;ป่ าละเมาะ ;กอง ;หมู่
คุยฺห (วิเสสนะ) ควรปกปิ ด ; ลับ
คุรุ (ปุงลิงค์) ครู (วิเสสนะ) หนัก ;น่าเคารพ
คุหา (อิตถีลิงค์) ถ ้า
คุฬ (นปุงสกลิงค์) น ้าตาล ;น ้าอ้ อย
คุฬา (อิตถีลิงค์) นกชนิดหนึ่ง
คุฬิกา (อิตถีลิงค์) ยาเม็ด
คูถ (นปุงสกลิงค์) อุจจาระ
คูหติ (กิริยาอาขยาต) ซ่อน ;ปกปิ ด
คูหน (นปุงสกลิงค์) การซ่อน ; การปกปิ ด
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คูหิต,คูฬฺห (ต ปัจจัย ชอง คูหติ) ซ่อนแล้ ว ;ปกปิ ดแล้ ว
เคณฺฑกุ (ปุงลิงค์) ลูกข่าง
เคธ (ปุงลิงค์) ความโลภ
เคธิต (ต ปั จจัย กิริยากิตก์ ) โลภแล้ ว (นปุงสกลิงค์)
ความโลภ
เคยฺย (วิเสสนะ) ที่จะขับร้ อง
คุรุก (นปุงสกลิงค์)ดินสอพองสีแดงใช้ ระบายสี
เคลญฺญ (นปุงสกลิงค์) ความเจ็บป่ วย
เคห (ปุงลิงค์) บ้ าน ; ที่พกั อาศัย
โค (ปุงลิงค์) โคผู้
โคกณฺณ (ปุงลิงค์) กวาง
โคจร (ปุง ลิ ง ค์ ) ทุ่ ง หญ้ า ;อาหาร สิ่ ง รั บ รู้ ;สถานที่
สมควร
โคจฺฉก (ปุงลิงค์) กลุม่ หรือ มัด
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โคฏฺฐ (ปุงสกลิงค์) โรงโค
โคณ (ปุงลิงค์) โคผู้
โคณก (ปุงลิงค์) พรมขนสัตว์
โคตม (วิเสสนะ) เป็ นของเผ่าโคตมะ
โคตรมี (อิตถีลิงค์) หญิงของเผ่าโคตมะ
โคตฺต (นปุงสกลิงค์) โคตร ;เชื ้อสาย
โคตฺรภู (วิเสสนะ) ผู้ทาลายเชื ้อสาย
โคธา (อิตถีลิงค์) ตัวเหี ้ย
โคธุม (ปุงลิงค์) ข้ าวสาลี
โคนส (ปุงลิงค์) งูพิษ
โคปก (ปุงลิงค์) ผู้ค้ มุ ครอง ;องครักษ์
โคปขุม (วิเสสนะ) มีขนตาเหมือนโคสาว
โคปน (นปุงสกลิงค์) โคปนา(อิตถีลิงค์) ; การปกป้อง
การคุ้มครอง
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โคปานสี (อิตถีลิงค์) ไม้ ค ้ายันหลังคาบ้ าน
โคปาล, โคปาลก (ปุงลิงค์) คนเลี ้ยงโค
โคปิ ต ( ต ปัจจัย กิริยากิตก์ ของ โคเปติ) คุ้มครองแล้ ว
โคปี (อิตถีลิงค์) หญิงเลี ้ยงโค หรือ ภรรยาของคนเลี ้ยง
โค
โคปุร (นปุงสกลิงค์) ทางเข้ าออก ;ประตูใหญ่
โคเปติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง ;ป้องกัน
โคเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้ค้ มุ ครอง
โคปฺผก (นปุงสกลิงค์) ข้ อเท้ า
โคมย (นปุงสกลิงค์) ขี ้โค
โคมิก,โคมี (วิเสสนะ)เจ้ าของโค
โคมุตฺต(นปุงสกลิงค์) เยี่ยวโค
โคยุธ(ปุงลิงค์)จ่าฝูงโค
โครกฺขา(อิตถีลิงค์) การเลี ้ยงโค
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โคโลมี (อิตถีลิงค์) รากไม้ ชนิดหนึ่ง
โควินฺท (ปุงลิงค์) ฉายาของพระกฤษณะ
โคสิสา (ปุงลิงค์) รองเท้ าสีเหลือง
โคฬ, โคลก (ปุงลิงค์), (นปุงสกลิงค์) ลูกกลม
-------------------------------------------------พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดอักษร ฆ

ฆฏ (ปุงลิงค์) หม้ อน ้า
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ฆฏก (ปุงลิงค์,อิตถีลิงค์) 1.ตุ่มเล็ก 2.หัวเสา 3. ข้ อไม้
ฆฏติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม
ฆฏน (นปุงสกลิงค์) –นา(อิตถีลิงค์) การรวมกัน ,การ
ประกอบเข้ าด้ วยกัน
ฆฏา (อิตถีลิงค์) กลุม่ , หมู่, พวก
ฆฏิกา (อิตถีลิงค์) ชามเล็ก, ข้ อ, ชัว่ โมง, ลูกกลม
ฆฏี (อิตถีลิงค์) หม้ อน ้า
ฆฏียติ (กิริยาอาขยาต กรรมวาจก) ถูกรวม,ถูกเชื่อม
ฆเฏติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อม, โยง, พยายาม
ฆฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) กระทบ, ดูหมิ่น
ฆฏฺฏิต (อดีตกาล) กระทบ, ทาผิด
ฆฏ (นปุงสกลิงค์) เปรียง,เนยใส
ฆน (คุณศัพท์) หนา, ทึบ, เป็ นแท่ง
ฆนสาร (ปุงลิงค์) การบูร
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ฆโนปาล (นปุงสกลิงค์) ฝนลูกเห็บ
ฆมฺม (ปุงลิงค์) ร้ อน,หน้ าร้ อน
ฆร (นปุงสกลิงค์, บ้ าน,เรือน
ฆรณี (อิตถีลิงค์) แม่บ้าน
ฆส (คุณศัพท์) ผู้กิน
ฆสติ (กิริยาอาขยาต) กิน
ฆเสติ (กิริยาอาขยาต) เสียดสี, กระทบ
ฆฏ (ปุ ง ลิ ง ค์ ) , ฆตน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ฆ่ า , สั ง หาร,
ทาลาย, ขโมย, ผูก
ฆาตก,ฆาตี (ปุงลิงค์) ผู้ฆ่า, ผู้ขโมย, ผู้ทาลาย
ฆาฏาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ฆ่า , ให้
ขโมย, ให้ ทาลาย
ฆาฏิต (อดีตกาล) ให้ ฆ่าแล้ ว, ให้ ทาลายแล้ ว
ฆาเตติ (กิ ริ ย าอาขยาต เหตุกัต ตุว าจก) ให้ ฆ่ า , ให้
สังหาร, ให้ ทาลาย
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ฆาณ (นปุงสกลิงค์) จมูก
ฆายติ (กิริยาอาขยาต) ดมกลิ่น
ฆายิต (อดีตกาล) ได้ กลิ่นแล้ ว
ฆาส (ปุงลิงค์) อาหาร,อาหารสัตว์,หญ้ า
ฆุฏฺฐ (อดีตกาล) ประกาศแล้ ว
โฆฏก (ปุงลิงค์) ม้ าที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
โฆร (คุณศัพท์) น่ากลัว
โฆส (คุณศัพท์) เสียง, ตะโกน, คาที่เปล่งออกมา
โฆสนา (อิตถีลิงค์) คาป่ าวประกาศ
โฆสาเปติ (กิริยาอาขยาตเหตุกัต ตุวาจาก) ให้ ป่าว
ประกาศ
โฆเสติ (กิริยาอาขยาต) ป่ าวประกาศ
----------------------------------------------------------------
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จ (คานิบาต) ด้ วย,และ,ก็
จกิต (คุณศัพท์) ถูกรบกวน,กลัว
จโกร (ปุงลิงค์) นกกระทา
จกฺก (นปุงสกลิงค์) วงล้ อ, วงกลม
จกฺกวาก (ปุงลิงค์) นกจากพราก
จกฺกวาฬ (ปุงลิงค์) จักรวาล, วงกลม
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จกฺขุ (นปุงสกลิงค์) ตา
จกฺขสุ ฺส (คุณศัพท์) (คุณศัพท์) น่าดู
จงฺกม (ปุงลิงค์) เดินไปเดินมา,จงกรม
จงฺกมติ (กิริยาอาขยาต) เดินไปเดินมา,เดินจงกรม
จงฺกวาร (ปุงลิงค์) ถ้ วยชาม
จงฺโคฏก (ปุงลิงค์) หีบ,กล่อง
จจฺจร (นปุงสกลิงค์) ทาง 4 แพร่ง
จชติ (กิริยาอาขยาต) ปล่อยทิ ้ง,เลิก
จลน (นปุงสกลิงค์) การปล่อยทิ ้ง, การเลิก
จญจล (คุณศัพท์) เคลื่อนไปมา,สัน่ สะเทือน
จฏก (ปุงลิงค์) นกกระจอก
จณก (ปุงลิงค์) กรัม
จณฑ (คุณศัพท์) ดุร้าย,รุนแรง
จณฺฑาล (ปุงลิงค์) คนจัณฑาล,คนวรรณะต่า
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จณฺฑาลี (อิตถีลิงค์) หญิงจัณฑาล
จณฺฑิกฺก (นปุงสกลิงค์) ความดุร้าย
จตุ(คุณศัพท์) สี่
จตุกฺก (นปุงสกลิงค์) หมวดสี่
จตุตฺถ (คุณศัพท์) ที่สี่
จตฺตฏุ ฺ ฐี (อิตถีลิงค์) ที่สี่
จตุธา (คุณศัพท์) โดยสี่ทาง
จตุปปฺ ท (คุณศัพท์) สี่เท้ า
จตุพฺพิธา (คุณศัพท์) 4 อย่าง
จตุร (คุณศัพท์) ฉลาด
จตฺต (กิริยากิตก์) ยอมแพ้ ,เลิก,เสียสละ
จน, จน (นิบาต) เช่น, ประหนึ่งว่า
จนฺท (ปุงลิงค์) ดวงจันทร์
จนฺทน (ปุงลิงค์) ไม้ จนั ทน์
302

จนฺทนิกา (อิตถีลิงค์) บ่อน ้า
จนฺทิกา (อิตถีลิงค์) แสงจันทร์
จนฺทิมา (อิตถีลิงค์) ดวงจันทร์
จปล (คุณศัพท์) แกว่ง,เคลื่อนไปมา
จปุ-จปุ-การก (คุณศัพท์) ทาเสียงดังในขณะกินและ
ดืม่
จมร, จมร (ปุงลิงค์) จามรี ,สัตว์ที่มีเขาเป็ นเกลียว
จมู (อิตถีลิงค์) เสนา,กองทัพ
จมฺปก (ปุงลิงค์) ต้ นจาปี ,ต้ นจาปา
จมฺปา (อิตถีลิงค์) ชื่อเมือง
จมฺเปยฺยก (คุณศัพท์) เป็ นของชาวเมืองจัมปา
จมฺม (นปุงสกลิงค์) หนัง
จย (ปุงลิงค์) สะสม,เพิ่มพูน
จร (นาม,คุณศัพท์) เที่ยวไป, สายลับ
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จรก (ผู้เที่ยวไป, นักสืบ
จรณ (นปุงสกลิงค์) การเที่ยวไป
จรติ (กิริยาอาขยาต) เที่ยวไป
จาราเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เที่ยวไป
จริต (นปุงสกลิงค์) ความประพฤติ,ลักษณะ
จริตุ (ปุงลิงค์) นักแสดง,นักสังเกตการณ์
จริม (คุณศัพท์) สุดท้ าย,ต่อมา
จล (คุณศัพท์) เคลื่อนไหว, สัน่ ไหว
จลติ (กิริยาอาขยาต) เคลื่อนไหว, สัน่ ไหว
จลน (นปุงสกลิงค์) การเคลื่อนไหว
จวติ (กิริยาอาขยาต) จุติ, เคลื่อนย้ าย
จวน (นปุงสกลิงค์) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้ าย
จาค (ปุงลิงค์) ทิ ้ง,สละ, ยกให้
จาคานุสฺสติ (อิตถีลิงค์) การระลึกถึงการเสียสละ
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จาคี (ปุงลิงค์) ผู้เสียสละ
จาฏิ (อิตถีลิงค์) ต่มน ้า, ภาชนะ
จาฏกมฺ
ุ ยตา(อิตถีลิงค์) ประจบ
จาตก (ปุงลิงค์) เขาสัตว์
จาตุตฺถสี (อิตถีลิงค์) วัน 14 ค่า
จาตุทฺทิส (คุณศัพท์) ทิศทัง้ 4
จาตุทฺทีปก (คุณศัพท์) 4 ทวีป
จาตุมฺมหาปถ (ปุงลิงค์) ทางสี่แยก
จาตุมฺมหาภูติก (คุณศัพท์) ประกอบด้ วยปัจจัยสาคัญ
4 อย่าง
จาติริย (นปุงสกลิงค์) ความจัดเจน
จาป (ปุงลิงค์) ธนู
จาปลฺล (นปุงสกลิงค์) โลเล, กลับกลอก
จามร (นปุงสกลิงค์) ขนหางจามรี
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จามิกร (นปุงสกลิงค์) ทองคา
จาร (ปุงลิงค์) เคลื่อนไหว,เดิน,ไป
จารก (คุณศัพท์) ผู้ให้ ไป, (ปุงลิงค์) คุก
จารณ (นปุงสกลิงค์) การให้ เคลื่อนไหว
จาริกา (อิตถีลิงค์) เที่ยวไป, ร่อนเร่ไป
จาริตฺต (นปุงสกลิงค์) ประเพณี,ความประพฤติ
จาสร (คุณศัพท์) ประพฤติ
จารุ (คุณศัพท์) มีเสน่ห์, สวยงาม,น่าชื่นใจ
จาเรติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เที่ยวไป
จาล (ปุงลิงค์) ความสัน่ สะเทือน,ความหวัน่ ไหว
จาเลติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เคลื่อนไป
จาวนา (อิตถีลิงค์) การให้ เคลื่อนไป
จาเวติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ หล่น,ทาให้ ตก
จิกฺขลฺล (นปุงสกลิงค์) โคลน,บึง
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จิงคุลก (นปุงสกลิงค์) ลูกเดือย,กังหันที่ทาด้ วยใบตาล
จิงฺคลุ ายติ (นาม) หมุนไปรอบๆ
จิญจา (อิตถีลิงค์) มะขาม
จิณฺณ (กิริยากิตก์) เที่ยวไปแล้ ว
จิต(กิริยากิตก์) สะสม,สัง่ สม
จิตก (ปุงลิงค์) เชิงตะกอน
จิติ (อิตถีลิงค์) การสะสม
จิตฺต (นปุงสกลิงค์) จิต
จิตฺต (คุณศัพท์) วิจิตร
จิตฺตก (นปุงสกลิงค์) รอยเจิม
จิตฺตตา (อิตถีลิงค์) ภาวะแห่งใจ
จิตฺตีการ (ปุงลิงค์) ความเคารพ
จินาติ (กิริยาอาขยาต) สัง่ สม
จินฺตก,จินฺตนก (คุณศัพท์) ความคิด
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จินฺตา (อิตถีลิงค์) การคิด
จินฺติต (กิริยกิตก์) คิด
จินฺตี (คุณศัพท์) คิดถึง
จินฺเตติ (กริยาอาขยาต) คิด
จิมิลิกา (อิตถีลิงค์) ปลอกหมอน
จิร (คุณศัพท์) นาน
จิร (กิริยาวิเสสนะ) นาน
จิรสฺส (กิริยาวิเสสนะ) นานมาก
จิรายะ (กิริยาวิเสสนะ) เป็ นเวลานาน
จิรายติ (กิริยาอาขยาต) ชักช้ า
จิเรนะ (กิริยาวิเสสนะ) โดยกาลนาน
จีนปิ ฏฺฐ (นปุงสกลิงค์) ตะกัว่ แดง
จีร (นปุงสกลิงค์) เปลือกไม้
จีวร (นปุงสกลิงค์) จีวร, ผ้ าห่มของพระสงฆ์
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จุณฺณ (นปุงสกลิงค์) ผงละเอียด
จุณฺณก (นปุงสกลิงค์) แป้งหอม
จุณฺเณติ (กิริยาอาขยาต) บดให้ ละเอียด
จุติ (อิตฺถีลิงค์) จุติ,ตาย,เคลื่อนย้ าย
จุทิตก (ปุงลิงค์) ผู้ถกู กล่าวหา
จุทฺทส (คุณศัพท์) สิบสี่
จุนฺทการ (ปุงลิงค์) ช่างกลึง)
จุพกุ (นปุงสกลิงค์) คาง
จุมพฏ (นปุงสกลิงค์) ผ้ าโพก
จุมฺพติ (กิริยาอาขยาต) จุมพิด,จูบ
จฺลล (คุณศัพท์) เล็ก
จูจกุ (นปุงสกลิงค์) หัวนม
จูฬา (อิตถีลิงค์) ผมจุก
เจ (นิบาต) หากว่า
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เจฏ, เจฏก (ปุงลิงค์) เด็กรับใช้
เจต (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) คิด
เจตนา (อิตถีลิงค์) ความตังใจ
้
เจตยติ (กิริยาอาขยาต) คิด
เจตสา (อัพยศัพท์) ด้ วยใจ
เจตสิก (คุณศัพท์) เกี่ยวข้ องกับใจ
เจตาเปติ (กิริยาอาขยาต) แลกเปลี่ยน, เอาเงินแลก
เจติย (นปุงสกลิงค์) เจดีย์
เจล (นปุงสกลิงค์) ผ้ า
โจจ (ปุงลิงค์) กล้ วย
โจทก (ปุงลิงค์) ผู้กล่าวโทษ
โจทนา (อิตถีลิงค์) ตาหนิ,กล่าวหา
โจทิต (กิริยากิตก์) กล่าวหาแล้ ว
โจเทติ (กิริยาอาขยาต) กระตุ้น,ยุยง
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โจปน (นปุงสกลิงค์) การรบกวน
โจร (ปุงลิงค์) โจร
โจริกา (อิตถีลิงค์) โจรกรรม
โจรี (อิตถีลิงค์) นางโจร
โจล (ปุงลิงค์) ผ้ า
โจฬก (นปุงสกลิงค์) ชิ ้นผ้ า
โจฬิย (คุณศัพท์) เกี่ยวข้ องกับแคว้ นโจฬะ
----------------------------------------------------------------
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ฉ (วิเสสนะ) หก
ฉกน, ฉกนก (นปุงสกลิงค์) อุจจาระของสัตว์
ฉกลก, ฉคลก (ปุงลิงค์) แพะตัวผู้
ฉกฺก (นปุงสกลิงค์) หมวดหก
ฉฏฺฐ (วิเสสนะ) ที่หก
ฉฏฺฐี (อิตถีลิงค์) วิภตั ติที่หก
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ฉฑฺฑก (วิเสนะ) ผู้ทิ ้ง,ผู้จากัด
ฉฑฺฑน (นปุงสกลิงค์) การทิ ้ง
ฉฑฺฑนีย (วิเสสนะ) ควรที่จะทิ ้ง
ฉฑฺฑาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ทิ ้ง
ฉฑฺฑิต (กิริยากิตก์) ทิ ้งแล้ ว
ฉฑฺฑิย (วิเสสนะ) ควรปฏิเสธ หรือ ควรทิ ้ง
ฉฑฺฑียติ (กรรมวาจาก) อัน....ย่อมทิ ้ง
ฉฑฺเฑติ (กัตตุวาจก) ทิ ้ง
ฉณ (ปุงลิงค์) เทศกาล
ฉตฺต (นปุงสกลิงค์) ร่ม
ฉตฺตสึ าม ฉตฺตสึ ติ (อิตถีลิงค์) สามสิบหก
ฉท (ปุงลิงค์) สิ่งที่ปกปิ ด, ผ้ าคลุม
ฉทน (นปุงสกลิงค์) หลังคา, ฝาปิ ด
ฉทฺทนฺต (วิเสสนะ) มีหกงาม (ชื่อของช้ าง)
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ฉทฺทิกา (อิตถีลิงค์) อาเจียน
ฉทฺธา, ฉธา (วิเสสนะ) โดยหกทาง
ฉนฺท (ปุงลิงค์) ความพอใจ,ความชอบ
ฉนฺทก (นปุงสกลิงค์) ลงคะแนนเสียง
ฉนฺทตา(อิตถีลิงค์) ความพอใจ, ความชอบ
ฉนฺทาคติ ลาเอียงเพราะชอบ
ฉนฺน (กิริยากิตก์) อัน...ทิ ้งแล้ ว
ฉนฺน (วิเสสนะ) เหมาะสม, สมควร
ฉปฺปก (ปุงลิงค์) แมลงผึ ้ง
ฉมา (อิตถีลิงค์) โลก,แผ่นดิน
ฉมฺ ภิ ต ตฺ ต า (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความหวาดหวั่น ,ความ
สะดุ้งกลัว
ฉมฺภี (วิเสสนะ) มีความกลัว, มีความหวาดหวัน่
ฉว (ปุงลิงค์) ซากศพ
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ฉวิ (อิตถีลิงค์) ผิวหนัง
ฉฬงฺค (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยองค์หก
ฉฬภิญฺญา (วิเสสนะ) มีอภิญญาหก
ฉฬส (วิเสนะ) มีหกด้ าน
ฉาต (วิเสสนะ) หิว
ฉาตก (นปุงสกลิงค์) ความหิว, ความอดอยาก
ฉาทน (นปุงสกลิงค์) การปกปิ ด, เสื ้อผ้ า
ฉาทนีย, ฉาเทตพฺพ (อนีย,ตพฺพ) ควรที่จะปกปิ ด
ฉาเทติ (กิริยาอาขยาต) ปกปิ ด
ฉาป, ฉาปก (นปุงสกลิงค์) ลูกอ่อนของสัตว์
ฉายา (อิตถีงิงค์) เงา
ฉาริกา (อิตถีลิงค์) ขี ้เถ้ า
ฉาห (นปุงสกลิงค์) หกวัน
ฉิคฺคล (นปุงสกลิงค์) ช่อง, รู
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ฉิชฺชติ (กรรมวาจก) อัน..ตัด
ฉิท (วิเสสนะ) ตัด,ขาด
ฉิทฺท (นปุงสกลิงค์) รู, ช่อง, ข้ อบกพร่อง
ฉิทฺทิต (วิเสสนะ) ทาให้ เป็ นช่อง
ฉินฺทติ(กิริยาอาขยาต) ตัด
ฉินฺทิย (วิเสสนะ) แตกได้ ,ตัดได้
ฉินฺน(กิริยากิตก์) ไม่มีความหวัง
ฉุทฺท (กิริยากิตก์) ปฏิเสธ, ทอดทิ ้ง
ฉุปติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส,ถูกต้ อง
ฉุปน (นปุงสกลิงค์) การสัมผัส, การถูกต้ อง
ฉูริกา (อิตถีลิงค์) กริช
เฉก (วิเสสนะ) ฉลาด,มีทกั ษะ
เฉชฺช (วิเสสนะ) อัน...ตัด
เฉตฺตพฺพ (ตัพพะ) อัน...พึงตัด
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เฉตฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้ตดั
เฉตฺวา, เฉตฺวาน (ตฺวา) ตัดแล้ ว
เฉท (ปุงลิงค์) การตัด
เฉทนะ (นปุงสกลิงค์) การตัด
เฉทาปน (นปุงสกลิงค์) ให้ ตดั
เฉทาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ตดั
-------------------------------------------------
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ชคติ (อิตถีลิงค์) พื ้นดิน,โลก
ชคฺคติ (กิริยาอาขยาต) ชาระล้ าง, ทานุบารุง
ชคฺคน (นปุงสกลิงค์) คอยดูแล, เลี ้ยงดู
ชคฺฆติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะ
ชคฺฆนา (อิตถีลิงค์) การหัวเราะ
ชฆน (นปุงสกลิงค์) สะโพก
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ชงฺคม (วิเสสนะ) เคลื่อนไหว
ชงฺคล (นปุงสกลิงค์) ป่ า
ชงฺฆมคฺค (ปุงลิงค์) ทางเท้ า
ชงฺฆเปสนิก (นปุงสกลิงค์) การส่งข่าวสารโดยการเดิน
ไปส่ง
ชงฺฆา (อิตถีลิงค์) แข้ ง
ชงฺเฆยฺย (วิเสนะ) หัวเข่า
ชจฺจ (วิเสสนะ) มีชาติ
ชชฺชร (วิเสสนะ) อ่อนแอเพราะชรา, มีกาลังถดถอย
ชชฺชริต (กิริยากิตก์) อ่อนแอ
ชญฺญ (วิเสสนะ) บริ สทุ ธิ์, ประเสริฐ, มีเสน่ห์
ชฏ (นปุงสกลิงค์) ด้ าม (มีด เป็ นต้ น)
ชฏา (อิตถีลิงค์) ยุ่งเหยิง, มวยผม
ชฏิต (กิริยากิตก์) ยุ่งเหยิง
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ชฏิย, ชฏิล (ปุงลิงค์) ชฏิล,นักบวชประเภทหนึ่ง
ชฒร (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) พุง,ท้ อง
ชณฺณ,ุ (นปุงสกลิงค์) ชณฺณกุ า (อิตถีลิงค์) หัวเข่า
ชตุ (นปุงสกลิงค์) ครั่ง
ชตุกา (อิตถีลิงค์) ค้ างคาว
ชตฺตุ (นปุงสกลิงค์) หัวไหล่
ชน (ปุงลิงค์) ชน,คน
ชนก (ปุงลิงค์) ผู้ผลิต,ผู้ให้ เกิด, พ่อ
ชนน (นปุงสกลิงค์) การผลิต,เป็ นเหตุ
ชนนี (อิตถีลิงค์) มารดา,แม่
ชนาธิป,ชนินท (ปุงลิงค์) กษัตริย์
ชนิกา (อิตถีลิงค์) มารดา,แม่
ชนิตา (กิริยากิตก์) ให้ กาเนิด,ให้ เกิด
ชเนตุ (ปุงลิงค์) ผู้ผลิต, ผู้ให้ กาเนิด
320

ชเนตฺตี (อิตถีลิงค์) มารดา,แม่
ชนฺตาฆร (นปุงสกลิงค์) เรือนไฟสาหรับอบตัวให้ ร้อน
ชนฺตุ (ปุงลิงค์) สัตว์,สิ่งมีชีวิต
ชป (ปุงลิงค์) นินทาหลับหลัง
ชปติ (กิริยาอาขยาต) พูด,กล่าว, ท่อง
ชปน, ชปฺปน (นปุงสกลิงค์) ละเมอ, บ่นเพ้ อ
ชปา (อิตถีลิงค์) ต้ นชบา
ชปฺปา, ชปฺปนา (อิตถีลิงค์) ละโมบ,พูดเอาแต่ได้
ชมฺพาลี (อิตถีลิงค์) สระน ้าที่สกปรก
ชมฺพิรา (ปุงลิงค์) ต้ นส้ ม
ชมฺพ,ุ ชมฺพู (อิตถีลิงค์) ต้ นชมพู่,ต้ นหว้ า
ชมฺพกุ (ปุงลิงค์) หมาใน
ชมฺโพนท (นปุงสกลิงค์) ทองชมพูนท
ชมฺภติ (กิริยาอาขยาต) หาวนอน
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ชมฺภนา (อิตถีลิงค์) การหาวนอน
ชมฺม (วิเสสนะ) หยาบกระด้ าง
ชย (ปุงลิงค์) ชัยชนะ
ชยติ (กิริยาอาขยาต) ชนะ
ชยมฺปติ (ปุงลิงค์) สามีและภรรยา
ชร (ปุงลิงค์) ไข้ ,ชรา, เก่า
ชรตา (อิตถีลิงค์) ความชรา
ชรา (อิตถีลิงค์) ความชรา
ชลา (นปุงสกลิงค์) น ้า
ชลติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง, เผาไหม้
ชลธี, ชลนิธิ (ปุงลิงค์) มหาสมุทร
ชลน (นปุงสกลิงค์) โชติช่วง,เผาผลาญ
ชลาพู (ปุงลิงค์) รก(ของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม)
ชลูกา (อิตถีลิงค์) ปลิง
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ชลฺล (นปุงสกลิงค์) ดินโคลน
ชลฺลิกา (อิตถีลิงค์) ขี ้ไคร, เปลือกนอกของไม้
ชว (ปุงลิงค์) ความเร็ว,พละกาลัง
ชวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง,รีบเร่ง
ชวน (นปุงสกลิงค์) ชีพจร,การวิ่ง
ชวนิกา (อิตถีลิงค์) ผ้ าม่าน, ฉากกัน้
ชห (วิเสสนะ) การละทิ ้ง,การยกเลิก
ชหติ,ชหาติ (กิริยาอาขยาต) ละทิ ้ง, ยกเลิก
ชฬ (วิเสสนะ) ช้ า,โง่
ชาคร (วิเสสนะ) ตื่น, ระแวดระวัง
ชาครณ (นปุงสกลิงค์) การตื่นอยู่,การระแวดระวัง
ชาครติ (กิริยาอาขยาต) ตื่น, ระแวดระวัง
ชาคริย (นปุงสกลิงค์) รอยระแวดระวัง, ตื่นเสมอ
ชาณุ (ปุงลิงค์) เข่า
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ชาต (กิริยากิตก์) เกิดแล้ ว
ชาตก (นปุงสกลิงค์) เรื่องการเกิด,ชาดก
ชาตตฺต (นปุงสกลิงค์) ภาวะของการเกิด
ช า ติ ( อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) เ กิ ด , ก า ร ก ลั บ ม า เ กิ ด ,
เผ่าพันธุ์,ประชาชาติ
ชาติก (วิเสสนะ) มีกาเนิดจาก
ชาตุ (อัพพยศัพท์) อย่างสงสัย
ชานน (นปุงสกลิงค์) ความรู้, ความรับรู้
ชานนก (วิเสสนะ) การรู้
ชานนีย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ รู้
ชานปท, ชานปทิ ก (วิ เ สสนะ) ชาวชนบท,ชาวบ้ าน
นอก
ชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้, ค้ นพบ, ตระหนัก
ชานาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ ร้ ู,แจ้ ง
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ชานิ (อิตถีลิงค์) สูญเสีย,เสื่อม,ภรรยา
ชามาตุ (ปุงลิงค์) บุตรเขย,ลูกเขย
ชายติ (กิริยาอาขยาต) เกิด
ชายตฺตน (นปุงสกลิงค์) ภาวะของภรรยา
ชายน (นปุงสกลิงค์) การเกิด
ชายา (อิตถีลิงค์) ภรรยา
ชาร (ปุงลิงค์) ชายชู้
ชารี (อิตถีลิงค์) หญิงชู้
ชาล (นปุงสกลิงค์) ข่าย
ชาลก (ปุงลิงค์) ต้ นอ่อน
ชาลกฺขิก (นปุงสกลิงค์) ตาของข่าย
ชาลา (อิตถีลิงค์) เปลวไฟ
ชาลิก (ปุงลิงค์) ชาวประมงที่ใช้ ข่าย(แห)
ชาลิกา (อิตถีลิงค์) อาวุธที่ทาด้ วยโซ่
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ชาลินี (อิตถีลิงค์) ความกาหนัด,ตัณหา,ความอยาก
ชาเลติ (กิริยาอาขยาต) จุดไฟ,ให้ ลกุ โพลง
ชิคิงฺสก (วิเสสนะ) ต้ องการ
ชิคิงฺสติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการ
ชิคิงฺสนา, ชิคิงฺสา (อิตถีลิงค์) ความต้ องการ, ความ
ปรารถนา
ชิคจุ ฺฉก (วิเสสนะ) ผู้รังเกียจ,ผู้ไม่ชอบ
ชิคจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) รังเกียจ,ไม่ชอบ
ชิคจุ ฺฉน (นปุงสกลิงค์) การรังเกียจ,การไม่ชอบ
ชิฆจฺฉา (อิตถีลิงค์) ความหิว
ชึจกุ (ปุงลิงค์) ชะเอม
ชิณฺณ (กิริยากิตก์) เก่าแล้ ว, ผุพงั แล้ ว
ชิต (กิริยากิตก์) ถูกชนะแล้ ว,ถูกปราบปรามแล้ ว
ชิตตฺต (ชิต+อตฺต) ผู้มีตนเอาชนะจิตใจได้ แล้ ว
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ชิน (ปุงลิงค์) ผู้มีชยั ชนะ,พระพุทธเจ้ า
ชินาติ (กิริยาอาขยาต) ชนะ
ชิมฺห (วิเสสนะ) คดงอ,ไม่ซื่อตรง
ชิยา (อิตถีลิงค์) สายธนู
ชิวฺหา (อิตถีลิงค์) ลิ ้น
ชีน (วิเสสนะ) ลดน้ อย, เสื่อม
ชีมตู (ปุงลิงค์) เมฆฝน
ชียติ (กิริยาอาขยาต) เสื่อม,ลดน้ อย, คร่าคร่า,ผุพงั
ชีรก (นปุงสกลิงค์) เมล็ดยี่หร่า
ชิรติ (กิริยาอาขยาต) คร่าคร่า,ผุพงั
ชีรณ (นปุงสกลิงค์) การคร่าคร่า,ความชรา,ความเก่า
ชีราเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ คร่าคร่า, ทาให้ เก่าแก่
ชีว (ปุงลิงค์) ชีวิต
ชีวก (ปุงลิงค์) ผู้มีชีวิต
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ชีวติ (กิริยาอาขยาต) มีชีวิต
ชีวน (นปุงสกลิงค์) การมีชีวิต
ชีวิกา (อิตถีลิงค์) การมีชีวิตชีวิต (นปุงสกลิงค์) ชีวิต
,อายุขยั
ชีวี (ปุงลิงค์) ผู้มีชีวิต
ชุณฺห (วิเสสนะ) สว่าง
ชุณฺหา (อิตถีลิงค์) แสงจันทร์
ชุติ (อิตถีลิงค์) โชติช่วง,เจิดจ้ า
ชุหติ (กิริยาอาขยาต) ก่อไฟ
ชุหน (นปุงสกลิงค์) บูชาไฟ
ชูต (นปุงสกลิงค์) การพนัน
เช (อาลปนะ) คาที่ใช้ พดู กับคนชันต
้ ่า
เชคุจฺฉ (วิเสสนะ) น่ารังเกียจ
เชคุจฺฉี (ปุงลิงค์) ผู้งดเว้ น
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เชฏฺฐ (วิเสสนะ) ผู้อาวุโสกว่า, ผู้แก่กว่า, ผู้ประเสริฐ
เชติ (กิริยาอาขยาต) ชนะ
เชยฺย, เชตพฺพ (อนีย,ตัพพะ) ควรที่จะชนะ
โชตก (วิเสสนะ) โชติช่วง, ผู้สอ่ งสว่าง
โชตติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
โชตน (นปุงสกลิงค์) การส่องสว่าง, ความโชติช่วง
โชติ (อิตถีลิงค์) แสงส่วาง, สว่างไสว
โชเตติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ สว่าง, ให้
ความกระจ่าง
---------------------------------------------
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ฌตฺวา, ฌาเปตฺวา (ตฺวา) ไหม้ แล้ ว
ฌส (ปุงลิงค์) ปลา
ฌาน (นปุงสกลิงค์) ฌาน, สมาธิ
ฌานิก (วิเสสนะ) ผู้บรรลุฌาน
ฌาปก (ปุงลิงค์) ผู้ให้ ไหม้ , ผู้เผา
ฌาปน (นปุงสกลิงค์) การให้ ไหม้ ,การเผา
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ฌาปี ยติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) เผา, ให้ ไหม้
ฌาปิ ต (กิริยาอาขยาต) ให้ ไหม้ แล้ ว
ฌาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ไหม้
ชาม,ชามก (วิเสสนะ) ไหม้
ฌายก (ปุงลิงค์) ผู้เข้ าฌาน
ฌายติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าฌาน, เพ่ง
ฌายน (นปุงสกลิงค์) การไหม้ ,การเพ่ง
ฌายี (ปุงลิงค์) ผู้เพ่ง
-----------------------------------------
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ญตฺต (นปุงสกลิงค์) การเรียนรู้ , รู้แล้ ว
ญตฺติ (นปุงสกลิงค์) คาประกาศ
ญตฺวา (ตฺวา) รู้แล้ ว
ญาณ (นปุงสกลิงค์) ญาณ, ปัญญา, รู้แจ้ ง
ญาณี (วิเสสนะ) ผู้มีญาณ,คนฉลาด
ญาต (กิริยากิตก์) รู้แล้ ว,มีชื่อเสียง, ตระหนักแล้ ว
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ญาติ (ปุงลิงค์) ญาติ
ญาปน (นปุงสกลิงค์) ประกาศ, ข่าวสาร
ญาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้ ู , ประกาศ
ญาย (ปุงลิงค์) วิธีการ, ระบบ, ลักษณะที่ถกู ต้ อง
เญยฺย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ รู้
-------------------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ฏ
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ฏนฺก (ปุงลิงค์) เครื่องมือสาหรับตัดหิน
ฏีกา (อิตถีลิงค์) ฎีกา,คาขยายความของอรรถกถา
---------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ฐ

ฐตฺวา (ตฺวา) ยืนแล้ ว
ฐปน (นปุงสกลิงค์) ฐปนา (อิตถีลิงค์) การตังขึ
้ ้น,การ
สถาปนา
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ฐาปาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ตงขึ
ั ้ ้น,ให้
สถาปนา
ฐาปิ ต (กิริยากิตก์) ให้ ตงขึ
ั ้ ้นแล้ ว,ให้ สถาปนาแล้ ว
ฐาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ตังขึ
้ ้น, วางไว้ ,
สถาปนา,ละไว้ แล้ ว
ฐาเปตฺวา (ตฺวา) วางไว้ แล้ ว, ตังไว้
้ แล้ ว, ละไว้ แล้ ว,ทิง้
ไว้ แล้ ว
ฐาน (นปุงสกลิงค์) สถานที่ , ทาเล,เงื่อนไข, เหตุผลม
สานักงาน,ยืนขึ ้น,พานัก
ฐานโส (วิเสสนะ) ด้ วยเหตุและผล
ฐานีย (นปุงสกลิงค์) เทศบาล, (วิเสสนะ) พึงวาง, ควร
วาง
ฐายก (วิเสสนะ) ผู้ยืน
ฐาปก (วิเสสนะ) ผ็ตง,หรื
ั ้ อผู้รักษา
ฐายี (วิเสสนะ) การยืน, อยู่ในสถานะของ..ยัง่ ยืน
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ฐิ ต (กิริยากิตก์) ตังไว้
้ แล้ ว, ไม่เคลื่อนไหว, ผู้อาศัย
ฐิ ตตฺต (วิเสสนะ) ตังตนไว้
้
แล้ ว
ฐิ ติ (อิตถีลิงค์) ยัง่ ยืน,มีเสถียรภาพ, มีความต่อเนื่อง
ฐิ ติก (วิเสสนะ) ยัง่ ยืน, คงทน, อยู่ต่อไป,ขึ ้นอยู่กบั
ฐิ ติกา (อิตถีลิงค์) สถานที่แจกจ่ายสลาก
-----------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ฑ
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ฑสติ (กิริยาอาขยาต) กัด
ฑสน (นปุงสกลิงค์) การกัด
ฑยหติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เผา
ฑหติ(กิริยาอาขยาต) เผา,ใส่ไฟ
ฑส (ปุงลิงค์) ตัวเหลือบ
ฑาก (ปุงลิงค์) สมุนไพรที่กินได้
ฑาห (ปุงลิงค์) ร้ อน, เผาไหม้ ,เปลวไฟ
ฑียน (นปุงสกลิงค์) การบินไป
เฑติ (กิริยาอาขยาต) บินไป
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พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ต

ต (สรรพนาม) นัน้ โส=ผู้ชาย, สา=ผู้หญิง, ต =นัน้
ตกฺ ก (ปุง ลิ ง ค์ ) ความคิ ด , การให้ เ หตุผ ล, ตรรกะ,
(นปุงสกลิงค์) นมเปรีย้ ว
ตกฺกน (นปุงสกลิงค์) การคิด,การให้ เหตุผล
ตกฺกร (วิเสสนะ) ผู้กระทาสิ่งนัน,
้ (ปุงลิงค์) โจร

338

ตกฺกสิ ล า (อิตถี ลิ ง ค์ ) ชื่ อเมื องในแคว้ นคันธาระเป็ น
เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยที่เลื่องชื่อ
ตกฺกิก, ตกฺกี (ปุงลิงค์) นักตรรกะ
ตกฺเกติ (กิริยาอาขยาต) คิด,ให้ เหตุผล, โต้ เถียง,ไว้ ใจ
ตกฺโกล (นปุงสกลิงค์) น ้าหอมชนิดหนึ่ง
ตคร (นปุงสกลิงค์) กฤษณา(ไม้ หอม)
ตคฺครุก (วิเสสนะ) โน้ มลง
ตคฺค แน่นอน,แน่ละ
ตจ (ปุงลิงค์) เปลือกไม้ ,ผิวหนัง
ตจฺจ (วิเสสนะ) จริง,แท้ ,ความจริง
ตจฺฉก (ปุงลิงค์) ช่างไม้ ,คนผ่าฟื น
ตจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ถาก, ทาให้ บาง
ตจฺฉน (นปุงสกลิงค์) การถาก
ตจฺฉนี (อิตถีลิงค์) ขวานถาก
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ตจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ถาก
ตชฺช (วิเสสนะ) เกิดจากสิ่งนัน้
ตชฺชน (อิตถีลิงค์) คุกคาม, ขมขู่
ตชฺชนีย (วิเสสนะ) ถูกตาหนิ, ถูกคุกคาม
ตชฺขนี (อิตถีลิงค์) นิ ้วชี ้
ตชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ตกใจ,คุกคาม
ตฏ (นปุงสกลิงค์) ฝั่งแม่น ้า, ริมฝั่งแม่น ้า
ตฏ-ตฏายติ ทาให้ มีเสียงดังตัฏ ตัฏ
ตฏฺฏก (นปุงสกลิงค์) ถาด
ตฏฺฐิ กา (อิตถีลิงค์) เสื่อขนาดเล็ก, หนังสัตว์ที่ใช้ รอง
นัง่
ตณฺฑลุ (นปุงสกลิงค์) ข้ าวสาร
ตณฺหา (อิตถีลิงค์) ตัณหา, ความใคร่ , ความกระหาย
,ความยึดติด
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ตณฺหายติ (กิริยาอาขยาต) มีความอยาก
ตต (กิริยาอาขยาต) แผ่ขยาย
ตติย (วิเสสนะ) ที่สาม, ตติยา (อิตถีลิงค์) วิภตั ติที่สาม
ตโต (อัพพยศัพท์) จากนัน้ , ต่อแต่นนั ้ , ดังนัน้ , เพราะ
เหตุนนั ้
ตตฺ ต (นปุง สกลิ ง ค์ ) ธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง ,ความจริ ง ,
ตตฺตโต อัพพยศัพท์ ถูกต้ อง
ตตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนแล้ ว, ลุกโพลงแล้ ว
ตตฺตก (วิเสสนะ) มากเช่นนัน,
้ ขนาดเช่นนัน้
ตตฺถ, ตตฺร (วิเสสนะ) ณ ที่นน,
ั ้ ในที่นนั ้
ตถา (วิเสสนะ) จริง, ความจริง, เช่นนัน,้ ฉันนัน้
ตถาคตพล (นปุงสกลิงค์) กาลังแห่งตถาคต
ตทคฺเค (วิเสสนะ) ดังนัน้
ตทงฺค (วิเสสนะ) ชัว่ คราว, (นปุงสกลิงค์) ส่วนนัน้
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ตทตฺถ (อัพพยศัพท์) เพื่อวัตถุประสงค์นนั ้
ตทานุรูป (วิเสสนะ) สอดคล้ องกับสิ่งนัน้
ตทห, ตทหุ (นปุงสกลิงค์) วันเดียวกัน
ตทา (อัพพยศัพท์) ในกาลนัน้
ตทุปิย (วิเสสนะ) สอดคล้ องกับสิ่งนัน,มี
้ ประโยชน์
ตทุเปต (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยสิ่งนัน้
ตนย, ตนุช (ปุงลิงค์) บุตรชาย,บุตรหลาน
ตนุ (วิเสสนะ) บาง, อ้ อนแอ้ น
ตนุ (อิตถีลิง,นปุงสกลิงค์) ร่างกาย
ตโนติ (กิริยาอาขยาต) ขยาย
ตนฺต (นปุงสกลิงค์) เชือก, ด้ าย
ตนฺติ (อิตถีลิงค์) สายพิณ,แบบแผน,ตาราศักดิ์สิทธิ์
ตนฺตุ (ปุงลิงค์) สาย,เชือก
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ต นฺ ทิ ต ( วิ เ ส ส น ะ ) เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย , ขี เ้ กี ย จ ,ไ ม่
กระฉับกระเฉง
ตนฺที (อิตถีลิงค์) ความเหน็ดเหนื่อย,ความเมื่อยล้ า
ตป (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ทรมานตน,ศีลธรรม
ตปติ(กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง, โชติช่วง
ตปน (นปุงสกลิงค์) ความสว่าง, สว่างไสว
ตปนียะ (วิเสสนะ) ทาให้ สานึกผิด
ตปสฺสี (วิเสสนะ) อุทิศเพื่อตบะ,ฤษี
ตปสฺสินี (อิตถีลิงค์) ฤษีเพศหญิง
ตปฺปน (นปุงสกลิงค์) ความอิ่มอกอิ่มใจ
ตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เผา, ส่องสว่าง,เดือดร้ อน
ตปฺปร (วิเสสนะ) อุทิศตน
ตปฺปิต (กิริยาอาขยาต) ร้ อนแล้ ว
ตปฺปิย (วิเสสนะ) ทาให้ พอใจ, มีความพอใจ
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ตปฺเปติ (กิริยาอาขยาต) พอใจ,พึงพอใจ
ตปฺเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้พงึ พอใจ
ตพฺพหุล (วิเสสนะ) มีเหลือเฟื อ
ตลุ (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
ตรุณ (วิเสสนะ) หนุ่ม, อายุน้อย,ชายหนุ่ม
ตล (นปุงสกลิงค์) พื ้นดิน, ฐาน, หลังคา, ขัน,้ คมอาวุธ
ตส (วิเสสนะ) สะดุ้ง
ตสติ (กิริยาอาขยาต) สะดุ้ง ,ตื่นตระหนก, กระหาย,มี
ความต้ องการ
ตสินา (อิตถีลิงค์) อยาก,กระหาย
ตฬาก (ปุงลิงค์) ทะเลสาบ,สระน ้า
ตห,ตหึ (วิเสสนะ) ณ ที่นน,ในที
ั้
่นนั ้
ตาณ (นปุงสกลิงค์) คุ้มครอง, ที่พงึ่ , ที่หลบภัย
ตาต (ปุงลิงค์) พ่อ, ลูก
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ตาทิส, ตาทิสก,ตาที (วิเสสนะ) มีคุณสมบัติเ ช่ น นัน้
,เป็ นเช่นนัน้
ตาปน (นปุงสกลิงค์) ความร้ อน, การทรมานตน,ให้ เร่า
ร้ อน
ตาปส (ปุงลิงค์) ฤษี ,ดาบส
ตาปสินี (อิตถีลิงค์) ดาบสผู้หญิง
ตาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ร้อน, ทรมานตน
ตามพูลี (อิตถีลิงค์) เครือเถาพลู
ตายติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง, รักษา, เลี ้ยงดู
ตายน (นปุงสกลิงค์) คุ้มครอง
ตารกา, ตารา (อิตถีลิงค์) ดวงดาว
ตาเรติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ข้ามพ้ น,ช่วยเหลือ
ตาเรตุ (ปุงลิงค์) ผู้ช่วยให้ ข้าม, ผู้ช่วยให้ ปลอดภัย
ตาล (ปุงลิงค์) ต้ นตาล
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ตาลาวตฺถกุ ต (วิเสสนะ) ถอนราก
ตาลุ (ปุงลิงค์) เพดาน (ในปาก)
ตาว (อัพพยศัพท์) เช่นนัน,
้ ตราบเท่าที่
ตาวตา (วิเสสนะ) ตราบเท่าที่, ด้ วยเหตุเพียงนัน้
ตาวตึส (ปุงลิงค์) ชื่อสวรรค์ชนหนึ
ั ้ ่ง,สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
ตาวเท,ตาวเทว (อัพพยศัพท์) ในขณะนัน,
้ ทันทีทนั ใด
ตาฬ (ปุงลิงค์) ลูกกุญแจ,ฉิงฉาบ
ตาฬน (นปุงสกลิงค์) เฆี่ยนตี,ทุบตี
ตาเฬติ (กิริยาอาขยาต) ทุบตี,
ตาส (ปุงลิงค์) ความกลัว, สะดุ้ง
ตาสน (นปุงสกลิงค์) ตื่นตระหนก,ความสะดุ้ง
ตาเสติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ สะดุ้ง,ทาให้ ตื่นตระหนก
ติ (วิเสสนะ) สาม
ติก (นปุงสกลิงค์) หมวดสาม
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ติกิจฺฉก (ปุงลิงค์) นายแพทย์
ติกิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) รักษา
ติกิจฺฉา (อิตถีลิงค์) ศิลปะการรักษาโรค, การบาบัด
ด้ วยยา
ติกฺข (วิเสสนะ) คม,ฉับไว
ติขิณ (วิเสสนะ) คม, ตรง
ติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืน,ดารงอยู่,คงมัน่ อยู่
ติณ (นปุงสกลิงค์) หญ้ า
ติณฺณ (กิริยากิตก์) ข้ ามพ้ นแล้ ว
ติณห (วิเสสนะ) คม
ติติกฺขติ (กิริยาอาขยาต) อดทน
ติติกฺขา (อิตถีลิงค์) ความอดทน,ความอดกลัน้
ติตฺต,ติตฺตก (วิเสสนะ) ขม, (นปุงสกลิงค์) รสขม
ติตฺต (กิริยากิตก์) สมใจ,อิ่มใจ,พอใจ
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ติตฺติ (อิตถีลิงค์) ความพึงพอใจ
ติตฺติร (ปุงลิงค์) นกกระทา, นกต้ อยตีวิด
ติตฺถ (นปุงสกลิงค์) ท่าเรือ,ความเชื่อ
ติตฺถิย (ปุงลิงค์) อาจารย์สอนศาสนา,ผู้ถือศาสนาอื่น
,เดียรถีย์
ติถิ (อิตถีลิงค์) ดิถี,วันทางจันทรคติ
ติทส (ปุงลิงค์) เทวดา,เทพ
ติทณฺฑ (นปุงสกลิงค์) ที่ตงสามขา
ั้
(สาหรับตังสิ
้ ่งของ)
ติทิว (ปุงลิงค์) สวรรค์,ที่พานักของเทวดา
ติธ (วิเสสนะ) โดยสามทาง,ในสามทาง
ตินฺต (วิเสสนะ) เปี ยก,ชุ่มด้ วยน ้า
ตินฺตินี (อิตถีลิงค์) มะขาม
ตินทุก (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ติปญฺญาส (อิตถีลิงค์) ห้ าสิบสาม
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ติปุ (นปุงสกลิงค์) ตะกัว่
ติปสุ (นปุงสกลิงค์) ฟั กทอง
ติปปฺ ,ติพฺพ (วิเสสนะ) คม, ทะลุ
ติมิ (ปุงลิงค์) ชื่อของปลาใหญ่
ติมิร, ติมิส (นปุงสกลิงค์) ความมืด
ติมิรายิตตฺต (นปุงสกลิงค์) ความมืด
ติมีสิกา (อิตถีลิงค์) คืนที่มืดมาก
ติรจฺฉาน (ปุงลิงค์) สัตว์(เดรัจฉาน)
ติริย (วิเสสนะ) ทางขวาง
ติรีฏก (นปุงสกลิงค์) พวงมาลัยที่ทาด้ วยเปลือกไม้
ติโร (อัพพยศัพท์) ทางขวาง, พ้ น,ข้ างนอก
ติโรขาร (ปุงลิงค์) ดูหมิ่น
ติล (นปุงสกลิงค์) งา
ตึสติ, ตึส อิตถีลิงค์ สามสิบ
349

ติร (นปุงสกลิงค์) ฝั่ง,ฝั่งแม่น ้า
ติรณ (นปุงสกลิงค์) ตัดสินใจ,วิจารณญาณ
ติ เ รติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ตั ด สิ น ใจ,ใคร่ ค รวญ,ยุ ติ ,
ลงโทษ
ตีห (นปุงสกลิงค์) สามวัน
ตุ (อัพพยศัพท์) อย่างไรก็ตาม,ส่วนว่า,กระนันก็
้ ตาม,
บัดนี ้, จากนัน้
ตุงฺค (วิเสสนะ) สูง,โดดเด่น
ตุจฺฉ (วิเสสนะ) ว่างเปล่า
ตุชฺชติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ เป็ นท่อน,ให้ ถกู ตี
ตุฏฺฐ (กิริยากิตก์) ยินดี,พอใจ
ตุฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) ความพอใจ, ความเพลินเพลินใจ
ตุณฺฑ,ตุณฺฑก (นปุงสกลิงค์) จมูก , จะงอยปาก (ของ
นก)
ตุณฺณกมฺม (นปุงสกลิงค์) งานเย็บปักถักร้ อย
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ตุณฺณวาย (ปุงลิงค์) ช่างตัดเสื ้อผ้ า
ตุณฺหี (อัพพยศัพท์) นิ่ง
ตุตฺต (นปุงสกลิงค์) ตะขอขับช้ าง
ตุทติ (กิริยาอาขยาต) แทง, สอบสวน
ตุทน (นปุงสกลิงค์) การแทง,การทาลาย
ตุมลุ (วิเสสนะ) ใหญ่โต
ตุมฺพ (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) หม้ อน ้า, มาตราสาหรับใช้
กับข้ าวเปลือก
ตุมฺพี (อิตถีลิงค์) มีเขายาว
ตุมฺห ท่าน
ตุรค, ตุรงฺค, ตุรงฺคม (ปุงลิงค์) ม้ า
ตุริต (วิเสสนะ) ด่วน,พลัน
ตุริย,ตูริย (นปุงสกลิงค์) เครื่องดนตรี
ตุรุกฺข (วิเสสนะ) เป็ นของตุรกี,(ปุงลิงค์) ธูปชนิดหนุ่ง
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ตุลน (นปุงสกลิงค์) ปุรนา (อิตถีลิงค์) ชัง่ น ้าหนัก
ตุลสี (อิตถีลิงค์) กระเพรา
ตุลา (อิตถีลิงค์) ตาชัง่
ตุลิย (ปุงลิงค์) บ่าง
ตุ เ ลติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ชั่ ง น า้ หนั ก , ตรวจสอบ,
เปรียบเทียบ
ตุลย (วิเสสนะ) เท่าเทียมกัน, วัดได้
ตุว, ตฺว ท่าน
ตุวต (วิเสสนะ) ด่วน,พลัน
ตุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี,พอใจ
ตุสฺสนา (อิตถีลิงค์)ม ตุสฺสน (นปุงสกลิงค์) พึงพอใจ,
เพลิดเพลินใจ
ตุหิน (นปุงสกลิงค์) น ้าค้ าง
ตุณ,ตูณีย (ปุงลิงค์) สัน่ ระริก
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ตูล (นปุงสกลิงค์) ฝ้าย,นุ่น
ตูลิกา (อิตถีลิงค์) แปลงทาสี
เตอสีติ (อิตถีลิงค์) แปดสิบสาม
เตกิจฺฉ (วิเสสนะ) รักษาได้ ,เยียวยาได้ ,ผู้ที่ได้ รับการ
ยกโทษให้
เตจตฺตาฬีสติ (อิตถีลิงค์) สี่สิบสาม
เตจีวริก (วิเสสนะ) ใช้ จีวรสามผืนเท่านัน้
เตช (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ความร้ อน, รังสี, อานุภาพ,
อานาจ
เตชน (นปุงสกลิงค์) ลูกศร, แหลมคม
เตชวนฺ ตุ (วิ เ สสนะ) มี เ ดชมาก, มี อ านุ ภ าพาก,
ก่อให้ เกิดความร้ อน
เตชติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้อน,ให้ คม
เตตฺตสึ , เตตฺตสึ ติ (อิตถีลิงค์) สามสิบสาม
เตน (อัพพยศัพท์) ด้ วยเหตุนน,
ั ้ เพราะเหตุนนั ้
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เตนวุติ (อิตถีลิงค์) เก้ าสิบสาม
เตปญญาสติ (อิตถีลิงค์) ห้ าสิบสาม
เตมน (นปุงสกลิงค์) ความชุ่ม,ความเปี ยก
เตมียติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เปี ยก,เอาน ้ารด
เตเมติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ เปี ยก,ชุบน ้า
เตรส, เตฬส (วิเสสนะ) สิบสาม
เตโรวสฺสิก (วิเสสนะ) อายุสามหรือสี่ปี
เตล (นปุงสกลิงค์) นัน้
เตลิก (ปุงลิงค์) ผู้ค้าน ้ามัน
เตสฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) หกสิบสาม
เตสตฺตติ (อิตถีลิงค์) เจ็บสิบสาม
โตมร (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) โตมร,แหลน,หอกซัด
โตย (นปุงสกลิงค์) น ้า
โตรณ (นปุงสกลิงค์) ทางเข้ าออกเป็ นรูปโค้ ง
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โตส (ปุงลิงค์) เพลิดเพลินใจ,พึงพอใจ
โตสนา (อิตถีลิงค์) โตสาปน (นปุงสกลิงค์) การกระทา
เพื่อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
โตสาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน
,ทาให้ เกิดความยินดี
โตเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เพลิดเพลิน,ให้ ยินดี
---------------------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ถ
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ถกน (นปุงสกลิงค์) การปิ ด, ฝาปิ ด
ถเกติ (กิริยาอาขยาต) ปิ ด
ถัญญ (นปุงสกลิงค์) น ้านมมารดา
ถณฺฑิล (นปุงสกลิงค์) พื ้นหินแข็ง
ถทฺธ (วิเสสนะ) แข้ น,แข็ง
ถน (นปุงสกลิงค์) นมผู้หญิง
ถนยติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียง, คาราม
ถนิต (นปุงสกลิงค์) ฟ้าร้ อง
ถเนติ (กิริยาอาขยาต) คาราม,ส่งเสียงร้ อง
ถปติ (ปุงลิงค์) ช่างไม้
ถปก (ปุงลิงค์) ช่อ
ถมฺภ (ปุงลิงค์) เสา
ถรุ (ปุงลิงค์) ด้ ามอาวุธ
ถล (นปุงสกลิงค์) ทางบก, พื ้นดินแห้ ง
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ถว (ปุงลิงค์) ยกย่อง,สดุดี
ถวติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง, ชมเชย
ถวิกา (อิตถีลิงค์) ถุง
ถาม (ปุงลิงค์) เรี่ยวแรง, พละกาลัง, อานาจ
ถาล (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ถาลี (อิตถีลิงค์) ถาด,จาน
ถาลก (นปุงสกลิงค์) ถาลิกา (นปุงสกลิงค์) ชามใบเล็ก
ถาลิปาก (ปุงลิงค์) หม้ อข้ าวต้ ม
ถาวร (วิเสสนะ) ยัง่ ยืน, เคลื่อนไหวไม่ได้
ถิร (วิเสสนะ) มัน่ คง, แท่งทึบ, ยัง่ ยืน
ถี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
ถีรช (ปุงลิงค์) การมาของระดูของผู้หญิง
ถีน (นปุงสกลิงค์) ความหดหู่
ถุติ (อิตถีลิงค์) ชมเชย
ถุนาติ(กิริยาอาขยาต) ครวญคราง, คร่าครวญ
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ถุลฺล วิเสสนะ อ้ วน,หนัก
ถุส (ปุงลิงค์) รา
ถุณ (ปุงลิงค์) ถุณา (อิตถีลิงค์) เสาบูชายัญ
ถูป (ปุงลิงค์) สถูป, เจดีย์
ถูปิกา (อิตถีลิงค์) จุดสูงสุด
ถูปีกต (วิเสสนะ) ทาให้ มียอดสูง
ถูล (วิเสสนะ) หยาบ,อ้ วน
เถต (วิเสสนะ) เชื่อถือได้
เถน, เถนก (ปุงลิงค์) โจร,ขโมย
เถนน (นปุงสกลิงค์) ขโมย
เถเนติ (กิริยาอาขยาต) ขโมย
เถยฺย (นปุงสกลิงค์) โจร.ขโมย
เถร (ปุงลิงค์) ผู้อาวุโส,เถระ พระที่บวชได้ 10 พรรษา
ขึ ้นไป
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เถรี (อิตถีลิงค์) พระเถรี , ภิกษุณีอาวุโส, หญิงชรา
เถว (ปุงลิงค์) หยด
โถก, โถกก (วิเสสนะ) เล็กน้ อย,นิดหน่อย
โถมน (นปุงสกลิงค์) โถมนา ยกย่อง,ชมเชย
โถเมติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง,ชมเชย
----------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย ตัวอักษร ท
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ทก (นปุงสกลิงค์) น ้า
ทกฺข (วิเสสนะ) ฉลาด, สามารถ, มีทกั ษะ
ทกฺขก (วิเสสนะ) ผู้เห็น
ทกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เห็น
ทกฺขิณ (วิเสสนะ) ทิศใต้
ทกฺขิณา (อิตถีลิงค์) ทิศใต้ , ทักษิณา, ของคานับ,
ทกฺขิเณยฺย (วิเสสนะ) ควรแก่ทกั ษิณา
ทกฺขี (ปุงลิงค์) ผู้เห็น
ทฏฺฐ (กิริยากิตก์) ถูกกัดแล้ ว
ททฺธ (กิริยากิตก์) ถูกไหม้ , ถูกไฟไหม้
ทณฺฑ (ปุงลิงค์) ไม้ เท้ า, ไม้ , การลงโทษ
ทตฺต (กิริยากิตก์) ให้ แล้ ว
ทตฺติ (อิตถีลิงค์) ภาชนะเล็กๆใช้ เก็บอาหาร
ทตฺติก, ทตฺติย (วิเสสนะ) ถูกให้
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ทตฺตุ (ปุงลิงค์) คนโง่
ทตฺวา, ททิตฺวา (ตฺวา) ให้ แล้ ว
ทท (วิเสสนะ) การให้
ททาติ (กิริยาอาขยาต) ให้
ททฺทุ (อิตถีลิงค์) ปะทุ
ททฺทลุ (นปุงสกลิงค์) โครงกระดูกคล้ ายกับฟูมฟองน ้า
ทธิ (นปุงสกลิงค์) นมเปรีย้ ว
ทนฺต (นปุงสกลิงค์) ฟั น,เขี ้ยว
ทนฺต (กิริยากิตก์) ฝึ กแล้ ว, ควบคุมแล้ ว
ทนฺตสฐ (ปุงลิงค์) ต้ นมะนาว
ทนฺธ (วิเสสนะ) ช้ า, โง่
ทปฺป (ปุงลิงค์) ความหยิ่ง
ทปฺปณ (นปุงสกลิงค์) กระจก
ทปฺปิต (วิเสสนะ) ฉลาด, สามารถ,ไม้ , มัง่ คัง่
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ทพฺพติณ (นปุงสกลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
ทพฺพิมขุ (ปุงลิงค์) นกชนิดหนึ่ง
ทพฺพี (อิตถีลิงค์) ทัพพี,ช้ อน
ทพฺภ (ปุงลิงค์) หญ้ ากุสะ, หญ้ าคา
ทม, ทมถ (ปุงลิงค์) ทมน (นปุงสกลิงค์) การฝึ ก,การาบ
ทมก (วิเสสนะ) ผู้ฝึก,ผู้ควบคุม
ทเมติ (กิริยาอาขยาต) ฝึ ก
ทมฺปติ (ปุงลิงค์) ภรรยาและสามี
ทมฺม (วิเสสนะ) ถูกฝึ ก
ทยา (อิตถีลิงค์) ความเห็นออกเห็นใจ
ทยิต (กิริยากิตก์) ได้ รับความเห็นอกเห็นใจ
ทยิตา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
ทร, ทรถ (ปุงลิงค์) เศร้ าโศก, วิตกกังวล
ทรี (อิตถีลิงค์) ช่อง
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ทล (นปุงสกลิงค์) คมมีด,ใบไม้ ,ก้ านดอก
ทว (ปุงลิงค์) เล่น,กีฬา
ทวทาห (ปุงลิงค์) ไฟป่ า
ทส (วิเสสนะ) สิบ
ทส (วิเสสนะ) ผู้เห็น
ทสน (นปุงสกลิงค์) ฟั น
ทสา (อิตถีลิงค์) มุม,เงื่อนไข
ทสิกสุตต (นปุงสกลิงค์) ด้ ายที่หลุดออกจากรูร้อย
ทสก (วิเสสนะ) ผู้แสดง
ทสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ให้
ทสฺ ส น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การเห็ น ,อั ช ฌั ต ติ ก ญาณ
,วิปัสสนา
ทสฺ ส นีย,ทสฺ เ นยฺย (วิเ สสนะ) ควรเห็น,พึง เห็น,สวย,
หล่อ
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ทสฺสาวี, ทสฺสี (ปุงลิงค์) ผู้เห็น
ทสฺสุ (ปุงลิงค์) ขโมย
ทสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) แสดง
ทสฺเสตุ (ปุงลิงค์) ผู้ชี ้,ผู้แสดง
ทห (ปุงลิงค์) สระ,ทะเลสาบ
ทหติ (กิริยาอาขยาต) เผา, ยอมรับ
ทหน (นปุงสกลิงค์) การเผา, (ปุงลิงค์)ไฟ
ทหร (วิเสสนะ) หนุ่ม, อายุน้อย, (ปุงลิงค์) เด็กหนุ่ม
ทฬิทฺท (วิเสสนะ) ยากจน, ขัดสน, คนจน
ทฬฺห (วิเสสนะ) แข็งแรง,มัน่ คง
ทฬฺ หี ก มฺ ม , ทฬฺ หี ก รณ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) สร้ างความ
เข้ มแข็ง, ทาให้ เข้ มแข็ง
ทาฐ (อิตถีลิงค์) เขี ้ยว, ฟั นเขี ้ยว
ทาตพฺพ (อนีย-ตัพพะ) ควรให้
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ทาตุ (ปุงลิงค์) ผู้ให้
ทาตุ เพื่อให้
ทาตฺต (นปุงสกลิงค์) เคียว
ทาน (นปุงสกลิงค์) ทาน, การให้
ทานว (ปุงลิงค์) ทานพ
ทาปน (นปุงสกลิงค์) ชักชวนให้ ให้
ทาเปติ (เหตกัตตุวาจา) ให้ ให้
ทาเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้ชกชวนให้ ให้
ทาม (ปุงลิงค์) เชือก,สร้ อย,พวงดอกไม้
ทาย (ปุงลิงค์) ป่ า
ทายก, ทายี (ปุงลิงค์) ผู้ให้
ทายชฺช (นปุงสกลิงค์) ทายาท, ผู้รับมรดก
ทายติ (กิริยาอาขยาต) เก็บเกี่ยว
ทายน (นปุงสกลิงค์) การเก็บเกี่ยว
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ทายาท (ปุงลิงค์) ทายาท, การรับมรดก
ทายิกา (อิตถีลิงค์) ผู้ให้ ที่เป็ นเพศหญิง
ทาร (ปุงลิงค์) ภรรยา
ทารก (ปุงลิงค์) เด็กชาย
ทาริกา (อิตถีลิงค์) เด็กหญิง
ทาเรติ (กิริยาอาขยาต) แยก
ทารุ (นปุงสกลิงค์) ไม้ ,ฟื น
ทารุณ (วิเสสนะ) รุนแรง, โหดร้ าย
ทาลน (นปุงสกลิงค์) แยกจากกัน
ทาวคฺคิ (ปุลลิงค์) ไฟป่ า
ทาส (ปุงลิงค์) ทาส
ทาสิตฺต (นปุงสกลิงค์) สถานภาพของทาสหญิง
ทาสี (อิตถีลิงค์) ทาสหญิง,ทาสี
ทาห (ปุงลิงค์) ร้ อน, เป็ นเปลวเพลิง,
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ทาฬิม, ทาฑิม (นปุงสกลิงค์) ทับทิม
ทาฬิทฺทิย (นปุงสกลิงค์) ความยากจน
ทิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เห็น, เป็ นพระ
ทิกฺขิต (กิริยากิตก์) ให้ บวชแล้ ว
ทิคมฺพร (ปุงลิงค์) นักบวชเปลือย
ทุคณ
ุ (วิเสสนะ) พับสอง, สองเท่า
ทิกฺฆิกา (อิตถีลิงค์) คู
ทิช (ปุงลิงค์) พราหมณ์,เกิดสองหน,นก
ทิฏฺฐ (กิริยากิตก์) เห็นแล้ ว
ทิฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) ทฤษฎี, ความเชื่อ,ความเห็น
ทิตฺต (กิริยากิตก์) ลุกโพลงแล้ ว
ทิตฺติ (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง, ความสว่างไสว
ทิทฺธ (วิเสสนะ) ผสมด้ วย, ถูกวางยาพิษ
ทิน (นปุงสกลิงค์) วัน
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ทินฺทิภ (ปุงลิงค์) นกกระต้ อยตีวิด
ทินฺน (กิริยากิตก์) ให้ แล้ ว
ทินฺนก (ปุงลิงค์) บุตรบุญทา, สิ่งที่ได้ รับมอบ
ทิปท (ปุงลิงค์) สัตว์สองเท้ า, มนุษย์
ทิปปฺ ติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
ทิปปฺ น (นปุงสกลิงค์) สว่างไสว
ทิพฺพ (วิเสสนะ) เป็ นทิพย์, เกี่ยวกับเทวดา
ทิพฺพติ (กิริยาอาขยาต) เล่นกีฬา, สนุกสาน
ทิยทฺธ (ปุงลิงค์) หนึ่งและครึ่ง
ทิว (ปุงลิงค์) สวรรค์
ทิวส (ปุงลิงค์) วัน
ทิวา วัน
ทิส (ปุงลิงค์) ศัตรู
ทิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ
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ทีฆ (วิเสสนะ) ยาว
ทีฆวฏ (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ทีธิติ (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง
ทีน (วิเสสนะ) อนาถ
ทีป (ปุงลิงค์) แสงสว่าง, เกาะ
ทีปนา (อิตถีลิงค์) การอธิบาย
ทีปนี (อิตถีลิงค์) งานอธิบาย
ทีปิ, ทีปิก (ปุงลิงค์) เสือเหลือง,เสือดาว
ทีปิกา (อิตถีลิงค์) คบเพลิง
ทีปิต (กิริยากิตก์) แสดงแล้ ว,อธิบายแล้ ว
ทีเปติ (กิริยาอาขยาต) จุดไฟ, ทาให้ กระจ่าง, อธิบาย
ทุ (คาอุปสรรค) ไม่ดี,ชัว่ , ลาบาก
ทุก (นปุงสกลิงค์) หมวดสอง,คู่
ทุกลู (นปุงสกลิงค์) ผ้ าชนิดดีชนิดหนึ่ง
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ทุกฺกต, ทุกฺกตา (วิเสสนะ) ทาไม่ดี, ทาผิด
ทุกฺกร (วิเสสนะ) ยากที่จะกระทา, กระทายาก
ทุกฺข (วิเสสนะ) โดยยาก
ทุกฺขาปน (นปุงสกลิงค์) เจ็บปวด
ทุกฺขาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ถึงทุกข์
ทุกฺขี, ทุกฺขิต (วิเสสนะ) มีทกุ ข์, ไม่มีความสุข
ทุกฺขียติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ มีทกุ ข์,ให้ มีความทุกข์
ทุกฺขทุ ฺรย (วิเสสนะ) สร้ างทุกข์,เป็ นเหตุทกุ ข์
ทุกฺขปู สม (ปุงลิงค์) การระงับความทุกข์
ทุกฺโขติณฺณ (วิเสสนะ) ตกไปสูค่ วามทุกข์
ทุคฺค (นปุงสกลิงค์) สถานที่ยากที่จะเข้ าถึง, หอรบ
ทุคฺคต (วิเสสนะ) ยากจน,น่าสงสาร
ทุคฺคติ (อิตถีลิงค์) คติที่ไม่ดี,ทุคคติ
ทุคฺคนฺธ (วิเสสนะ) มีกลิ่นไม่ดี
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ทุคฺคม (วิเสนะ) ยากที่จะไป
ทุคฺคหิต (วิเสสนะ) ยึดถือไว้ ผิด
ทุจจช (วิเสสนะ) ยากที่จะจากไป, ยากที่จะเลิก
ทุจฺจริ ต (นปุงสกลิงค์) พฤติกรรมไม่ดี,ความประพฤติ
เลว,กระทาผิด
ทุชิวฺหา (ปุงลิงค์) งู
ทุชฺชห (วิเสสนะ) ยากที่จะสละทิ ้ง,ยากที่จะขจัด
ทุชฺชาน (วิเสสนะ) ยากที่จะรู้
ทุชฺขีวิต (นปุงสกลิงค์) มีชีวิตโดยยาก
ทุฏฺฐ (วิเสสนะ) ชัว่ ,เลวร้ าย
ทุฏฺฐุ (วิเสสนะ) เลวมาก
ทุฏฺฐุลฺล (นปุงสกลิงค์) (วิเสสนะ) ต่าทราม
ทุตพฺพย (วิเสสนะ) ไม่น่าพอใจ,พอใจได้ ยาก
ทุติย (วิเสสนะ) ที่สอง
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ทิติยา (อิตถีลิงค์) ภรรยา
ทุติยิกา (อิตถีลิงค์) ภรรยา
ทุตฺตร (วิเสสนะ) ยากที่จะข้ าม
ทุทฺทม (วิเสสนะ) ยากที่จะจัดการ,ยากที่จะฝึ ก
ทุทฺทส (วิเสสนะ) ยากที่จะเห็น, ยากที่จะเข้ าใจ
ทุทฺทสา (อิตถีลิงค์) โชคร้ าย, ช่วงอับโชค
ทุทฺทสิก (วิเสสนะ) มีรูปลักษณ์น่าเกลียด
ทุทฺทิน (นปุงสกลิงค์) วันมีเมฆ หรือวันอับโชค
ทุทฺธ (นปุงสกลิงค์) นม
ทุนฺทภุ ิ (อิตถีลิงค์) กลอง
ทุนฺนามก (นปุงสกลิงค์) กอง, ริดสีดวงทวาร
ทุนฺนิกฺขิตฺต (วิเสสนะ) วางไว้ ไม่ดี, เก็บไว้ ไม่ดี
ทุนฺนิคฺคห (วิเสสนะ) ยากที่จะปราบ, ยากที่จะควบคุม
ทุนฺนิมิตฺต (นปุงสกลิงค์) นิมิตดี
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ทุนฺนีต (วิเสสนะ) นาไปผิด,ใช้ ผิด
ทุปฏฺฐ (วิเสสนะ) มีสองพับ
ทุปปฺ ญฺญา (วิเสสนะ) ปัญญาทราม, โง่
ทุปปฏินิสฺสคฺคิย (วิเสสนะ) ยากที่จะละทิง้ , ยากที่จะ
งดเว้ น
ทุปปฺ ฏิวิชฺชา (วิเสสนะ) ยากที่จะเข้ าใจ
ทุปปฺ มุญฺจ (วิเสสนะ) ยากที่จะให้ หลุดพ้ น
ทุปปริหาริย (วิเสสนะ) ยากที่จะใช้ , ยากที่จะจัดการ
ทุผสฺส (ปุงลิงค์) ตาแย
ทุพฺพจ (วิเสสนะ) หัวดื ้อ,ว่ายากสอนยาก
ทุพฺพณฺณ (วิเสสนะ) สีไม่ดี, น่าเกลียด
ทุพฺพล (วิเสสนะ) ไม่มีแรง,อ่อนแอ
ทุพฺพา (อิตถีลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
ทุพฺพินิต (วิเสสนะ) หัวแข็ง, ฝึ กไว้ ไมดี
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ทุพฺพุทฺธิก (วิเสสนะ) ไม่มีฝนตก, อดอยาก,หาฝนได้
ยาก
ทุพฺภก (วิเสสนะ) ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู
ทฺพภติ (กิริยาขยาต) ทรยศ, ซื่อสัตย์, ประทุษร้ าย
ทุพฺภน (นปุงสกลิงค์) การทรยศ, การประทุษร้ าย
ทุพฺภร (วิเสสนะ) ยากที่จะเลี ้ยง
ทุพฺภิกฺข (นปุงสกลิงค์) อดอยาก, ขาดแคลนอาหาร
ทุ พฺ ภี (วิ เ สสนะ) พยายามที่ จ ะท าร้ าย,วางแผน
ประทุษร้ าย
ทุม (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
ทุมปุ ปฺ ล (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ทุมฺมงฺกุ (วิเสสนะ) บุคคลยากที่จะทาให้ เงียบ,บุคคล
หัวดื ้อ
ทุมฺมตี (ปุงลิงค์) บุคคลที่ใจชัว่
ทุมฺมขุ (วิเสสนะ) มีหน้ าเศร้ า
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ทุมฺเมธ (วิเสสนะ) โง่
ทุยหติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ รีดนม
ทุรกฺข (วิเสสนะ) ยากที่จะรักษา, ยากที่จะคุ้มครอง
ทุรจฺจย, ทุรติกฺขม (วิเสสนะ) ยากที่จะข้ ามพ้ น
ทุร นุโ พธ, ทุร าชาน (วิ เ สสนะ) ยากที่ จ ะรู้ ,ยากที่จ ะ
เข้ าใจ
ทุราสน (วิเสสนะ) ยากที่จะเข้ าไปใกล้
ทุรตฺต (วิเสสนะ) พูดไม่ดี
ทุริต (นปุงสกลิงค์) การกระทาดี
ทุลทฺธิ (อิตถีลิงค์)) ลัทธิที่ผิด
ทุลฺลภ (วิเสสนะ) ได้ โดยยาก
ทุวงฺคิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยส่วนสอง
ทุวิธ (วิเสสนะ) มีสองอย่าง
ทุเว (มาจากทฺวิ) สอง
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ทุสฺส (นปุงสกลิงค์) ผ้ า
ทุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ประทุษร้ าย
ทุสฺสน (นปุงสกลิงค์) ประทุษร้ าย, โกรธ
ทุสฺสห (วิเสสนะ) ยากที่จะทานทน, ยากที่จะแบกรับ
ทุสฺสีล (วิเสสนะ) มีศีลไม่ดี, ทุศีล
ทุห (วิเสสนะ) รีดนม
ทุหติ (กิริยาอาขยาต) รีดนม
ทุหน (นปุงสกลิงค์) การรีดนม
ทุหิตุ (อิตถีลิงค์) บุตรสาว
ทูต (ปุงลิงค์) ผู้สง่ สาร, ทูต
ทูภก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ทรยศ
ทูร (นปุงสกลิงค์) ห่างไกล
ทูสก(เอกวจนะ) ผู้ประทุษร้ าย
ทูสน (นปุงสกลิงค์) การประทุษร้ าย
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ทูสิต (กิริยากิตก์) ประทุษร้ ายแล้ ว
ทูเสติ (กิริยาอาขยาต) ประทุษร้ าย
ทูหน (นปุงสกลิงค์) การประทุษร้ าย,โจรกรรม
เทฑฺฑภุ (ปุงลิงค์) งูน ้า
เทณฺฑิม (ปุงลิงค์) กลอง
เทติ (กิริยาอาขยาต) ให้
เทว (ปุง ลิ ง ค์ ) เทวดา, ท้ อ งฟ้ า , เมฆฝน, กษั ต ริ ย์
(สมมติเทพ)
เทวตา (อิตถีลิงค์) เทวดา
เทวตฺต (ปุงลิงค์) เป็ นเทวดา
เทวทารู (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
เทวร (ปุงลิงค์) พี่ชายบุญธรรม, พี่ของสามี
เทวสิก (วิเสสนะ) เกิดขึ ้นทุกวัน
เทวาติเทว (ปุงลิงค์) เทวดาของเทวดาทังหลาย
้
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เทวานุภาว (ปุงลิงค์) มเทวิทฺธิ (อิตถีลิงค์) อานาจทิพย์
,อานุภาพของเทวดา
เทวิสิ (ปุงลิงค์) ผู้มีตาทิพย์
เทวี (อิตถีลิงค์) เทพธิดา, ราชินี
เทวูปปตฺติ (อิตถีลิงค์) การเกิดในหมู่ของเทวดา
เทส (ปุงลิงค์) ภูมิภาค, ประเทศ, ตาบล
เทสก,เทเสตุ (ปุงลิงค์) ผู้สอน, ผู้แสดง
เทสนา (อิตถีลิงค์) การสัง่ สอน,คาสัง่ สอน
เทสิก (วิเสสนะ) เป็ นของประเทศ,เป็ นของจังหวัด
เทสิต (กิริยากิตก์) แสดงแล้ ว
เทเสติ (กิริยาอาขยาต) แสดง
เทสฺส,เทสิย (วิเสสนะ) ไม่ถกู ใจ
เทห (ปุงลิงค์) ร่างกาย
เทหี (ปุงลิงค์) สิ่งที่มีร่างกาย, สัตว์
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โทณ (ปุงลิงค์) ทะนาน
โทณิ, โทณิกา (อิตถีลิงค์) เรือ
โทมนสฺศ (นปุงสกลิงค์) ไม่สบายใจ,เศร้ าโศก
โทลา (อิตถีลิงค์) ชิงช้ า
โทวาริก (ปุงลิงค์) ผู้เฝ้าประตู
โทส (ปุงลิงค์) ความโกรธ,โทษ, ความบกพร่อง
โทสินา (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง, แสงจันทร์
โทหก (ปุงลิงค์) คนรีดนม
โทหฬ (ปุงลิงค์) แพ้ ท้อง
โทหี (วิเสสนะ) คนรีดนม, คนอกตัญญู
ทฺวงฺคลุ (วิเสสนะ) สองนิ ้ว,สององคุลี
ทฺวกฺติกฺขตฺตุ (วิเสสนะ) สองหรือสาม
ทฺวฺตฺติปตฺติ (นปุงสกลิงค์) สองหรือสามชาม
ทฺวนฺท (นปุงสกลิงค์) คู่
379

ทฺวย (นปุงสกลิงค์) คู่
ทฺวาจตฺตาฬีสติ (อิตถีลิงต์) สี่สิบสอง
ทฺวาทส (วิเสสนะ) สิบสอง
ทฺวานวุติ (อิตถีลิงค์) เก้ าสิบสอง
ทฺวาร (นปุงสกลิงค์) ประตู,ทางเข้ า,ประตูใหญ่
ทฺวาริก (วิเสสนะ) เป็ นของประตู
ทฺวาวีสติ (อิตถีลิงค์) ยี่สิบสอง
ทฺวาสฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) หกสิบสอง
ทฺวาสตฺตติ (อิตถีลิงค์) เจ็ดสิบสอง
ทฺวาสีติ (อิตถีลิงค์) แปดสิบสอง
ทฺวิ (วิเสสนะ) สอง
ทฺวิช (ปุงลิงค์) พราหมณ์, นก,ฟั น
ทฺวิธา (วิเสสนะ) โดยสองทาง,โดยสองส่วน
ทฺวิป (ปุงลิงค์) ช้ าง
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ทฺวีห (นปุงสกลิงค์) สองวัน
ทฺเว (มาจากทฺวิ) สอง
ทฺเวชฺฌ (นปุงสกลิงค์) ความสงสัย, ความขัดแย้ งกัน
ทฺเวธา (วิเสสนะ) สองทาง,โดยส่วนสอง
ทฺเวฬฺหก (นปุงสกลิงค์) ความสงสัย
--------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย ตัวอักษร ธ
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ธงฺก (ปุงลิงค์) อีกา
ธข (ปุงลิงค์) ธง
ธชินี (อิตถีลิงค์) กองทัพ
ธญฺญ (นปุงสกลิงค์) ข้ าวเปลือก
ธญฺญ, ธญฺญวนฺตุ (วิเสสสนะ) โชคดี
ธต (กิริยากิตก์) ทรงจา,ท่องจาได้ แล้ ว
ธน (นปุงสกลิงค์) ทรัพย์
ธนายติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณาว่าเป็ นทรัพย์
ธนิก (ปุงลิงค์) ผู้มีทรัพย์,ผู้มีเครดิต
ธนิต (นปุงสกลิงค์) เสียง (วิเสสนะ) มีเสียง
ธนี (วิเสสนะ) มัง่ คัง่ , (นาม) บุคคลผู้มีทรัพย์
ธนุ (นปุงสกลิงค์) ธนู
ธนฺต (กิริยากิตตก์) มีเสียงแล้ ว
ธม,ธมก (วิเสสนะ) และ (นาม) ผู้เป่ า, ผู้เล่นดนตรี
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ธมกรก (ปุงลิงค์) เครื่องกรองน ้า
ธมติ (กิริยาอาขยาต) เป่ า
ธมนิ (อิตถีลิงค์) เส้ นเลือด,เส้ นเอ็น
ธเมติ (กิริยาอาขยาต) เป่ า
ธมฺ ม (ปุง ลิ ง ค์ ) หลัก นิ ย ม, ธรรมชาติ , ความจริ ง ,
ปทัสถาน, ศีลธรรม,ความประพฤติดี
ธมฺมตา (อิตถีลิงค์) กฎทัว่ ไป,ธรรมชาติ,ธรรมดา
ธมฺมนิ (ปุงลิงค์) งูหางกระดิ่ง
ธมฺมิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยธรรม, มีความถูกต้ อง
ธมฺมิลฺล (ปุงลิงค์) มวยผม
ธมฺ มี ก ถา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การพูด ทางศาสนา, การพูด
ธรรมะ
ธร (วิเสสนะ) ทรงไว้ , ยึดถือไว้ , ทรงจา, ประดับ
ธรณ (นปุงสกลิงค์) น ้าหนัก
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ธรณี (อิตถีลิงค์) ดิน, ธรณีรุห (ปุงลิงค์ ) ต้ นไม้
ธรติ (กิริยาอาขยาต) ทรงจา, ดาเนินไป, ชีวิต
ธรา (อิตถีลิงค์) ดิน
ธวล ( ปุงลิงค์) ขาว,สะอาด
ธาต (กิริยาอาขยาต) เลี ้ยง,อิ่ม
ธาตี (อิตถีลิงค์) พยาบาล, แม่นม
ธาตุ (อิตถีลิงค์) ธาตุ, เงื่อนไขตามธรรมชาติ, รากศัพท์
, ร่างกาย
ธาตุก (วิเสสนะ) มีธรรมชาติ
ธาร, ธารก, ธารี (วิเสสนะ) ทรงไว้ , ยึดไว้ , ประดับ
ธารา (อิตถีลิงค์) สายน ้า, คมอาวุธ
ธาเรติ (กิริยาอาขยาต) ทรงไว้ , ยึดไว้ , ประดับ
ธาเรตุ (ปุงลิงค์) ผู้ทรง, ผู้ยดึ , ผู้ประดับ
ธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง
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ธาวน (นปุงสกลิงค์) การวิ่ง
ธาวี (วิเสสนะ) ผู้วิ่ง
ธิ น่าติเตียน
ธิกฺกต ดูหมิ่น
ธิติ (อิตถีลิงค์) พลัง, ความกล้ า
ธี (อิตถีลิงค์) ปัญญา
ธีตลิก (อิตถีลิงค์) ตุ๊กตา
ธีตุ (อิตถีลิงค์) บุตรสาว
ธีตปุ ติ (ปุงลิงค์) บุตรเขย
ธียติ (กิริยาอาขยาต) เกิด
ธีร (วิเสสนะ) ผู้ฉลาด,เป็ นปราชญ์
ธีวร (ปุงลิงค์) ชาวประมง
ธุต,ธูต (กิริยากิตก์) ขัดแกลาแล้ ว
ธุตฺต, ธุตฺตก (ปุงลิงค์) หลอกลวง
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ธุตฺติ , ธุตฺติกา (อิตถีลิงค์) หลอกลวง
ธูนน (นปุงสกลิงค์) สัน่ ไหว, ขจัด
ธุนาติ (กิริยาอาขยาต) ขจัด, โยน, สลัด
ธุร (นปุงสกลิงค์) สานักงาน,ความรับผิดชอบ, แอก,
ส่วนหน้ า
ธุ ว (วิ เ สสนะ) มั่ น คง,ยั่ ง ยื น , สม่ า เสมอ, มี ค วาม
ต่อเนื่อง
ธูป (ปุงลิงค์) ธูป
ธูปน อบ, ปรุงรส
ธูปายติ (กิริยาอาขยาต) อบควัน
ธูเปติ (กิริยาอาขยาต) ปรุงรส
ธม (ปุงลิงค์) ควัน,น ้าหอม
ธูมายติ (กิริยาอาขยาต) อบควัน, ปกคลุม
ธูลิ (อิตถีลิงค์) ฝุ่น
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ธูสร (วิเสสนะ) สีฝ่ นุ , เป็ นสีเหลือง
เธนุ (อิตถีลิงค์) แม่โคนม
โธต (กิริยากิตก์) ล้ างแล้ ว
โธน (วิเสสนะ) ฉลาด
โธรยฺห (วิเสสนะ) สามารถที่จะแบกแอก
โธวติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าง,ชาระล้ าง
โธวน (นปุงสกลิงค์) การชาระล้ าง
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พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร น

น (อุปสรรค) โน, ไม่
นกุล (ปุงลิงค์) พังพอน
นกฺก (ปุงลิงค์) เต่า
นกฺขตฺต นักขัต, ดวงดาว
นข (ปุงลิงค์) เล็บ
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นชี (วิเสสนะ) มีเล็บ
นค (ปุงลิงค์) ภูเขา
นคร (นปุงสกลิงค์) เมือง
นคฺค (วิเสสนะ) เปลือย
นคฺคิย (นปุงสกลิงค์) ความเปลือย
นงฺคล (นปุงสกลิงค์) ไถ
นงฺคฏุ ฺ ฐ (นปุงสกลิงค์) หาง
น จริรสฺส (วิเสสนะ) ไม่นาน,
นจฺจ (นปุงสกลิงค์) การรา, ละคร
นจฺจก (ปุงลิงค์) นักรา,นักแสดง
นจฺจติ (กิริยาอาขยาต) รา,แสดง
นฏ, นฏก,นฏฺฏก, นตฺตก ปุงลิงค์) นักรา,นักแสดง
นฏฺฏ, นตฺต, นตฺตน (นปุงสกลิงค์) การรา,การแสดง
นฏฺฐ (กิริยาอาขยาต) สูญเสีย, ฉิบหาย
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นต(กิริยากิตก์) น้ อมลงแล้ ว,ก้ มลงแล้ ว
นติ (อิตถีลิงค์) โน้ มลง,น้ อมลง,ก้ มลง
นตฺตมาลา (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
นตฺตุ (ปุลลิงค์) หลาน
นตฺถิ(น+อตฺถิ) ไม่มี
นตฺถุ (อิตถีลิงค์) จมูก
นทติ (กิริยาอาขยาต) บันลือ, ส่งเสียง
นทน (นปุงสกลิงค์) การบันลือ,กรส่งเสียง
ทนี (อิตถีลิงค์) แม่น ้า
นทฺธ (กิริยากิตก์) ห่อหุ้มแล้ ว
นทฺธิ (อิตถีลิงค์) สายหนัง
นนนฺทา (อิตถีลิงค์) พี่สาวของสามี
นนุ มิใช่หรือ
นนฺน,นนฺนก (วิเสสนะ) ยินดี,เพลิดเพลิน
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นนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี, เพลิดเพลิน
นนฺทน (นปุงสกลิงค์) ยินดี, เพลิดเพลิน,ชื่อของสวนใน
เมืองของพระอินทร์
นันทนา (อิตถีลิงค์) ยินดี, เพลิดเพลิน
นนฺทิ (อิตถีลิงค์) ยินดี, เพลิดเพลิน, ความอยาก
นนฺธติ(กิริยาอาขยาต) หุ้มห่อ,ผูก
นปุงฺสก (ปุงลิงค์) มิใช่เพศชายและเพศหญิง , เพศ
กลางๆ
นภ (ปุงลิงค์) ท้ องฟ้า
นมกฺการ (ปุงลิงค์) นอบน้ อม, เคารพ,น้ อมตัวทาความ
เคารพ
นมติ (กิริยาอาขยาต) น้ อมลง,นอบน้ อม
นมสฺสติ (กิริยาอาขยาต) นอบน้ อม,ทาความเคารพ
นมสฺสน (นปุงสกลิงค์) นมสฺสนา (อิตถีลิงค์) การทา
ความนอบน้ อม,การทความเคารพ
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นมุจิ (ปุงลิงค์) ผู้ทาลาย,ความตาย
นโม ความนอบน้ อม
นมฺมทา (อิตถีลิงค์) ชื่อของแม่น ้าสายหนึ่งของอินเดีย
นย (ปุงลิงค์) วิธี, แผน, ลักษณะ, บทสรุปที่ถกู ต้ อง
นยติ(กิริยาอาขยาต) นา, นาทาง,แนะนา
นยน (นปุงสกลิงค์) ตา
นยฺหติ (กิริยาอาขยาต) ผูก,มัด ,หุ้มห่อ
นร (ปุงลิงค์) ชน,คน
นรก (นปุงสกลิงค์) นรก
นลาฏ (ปุงลิงค์) หน้ าผาก
นลินี (อิตถีลิงค์) สระบัว
นว (วิเสสนะ) ใหม่, เก้ า,
นวก (ปงลิงค์) ผู้ใหม่
นวนีต (นปุงสกลิงค์) เนยสด
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นวม (วิเสสนะ) ที่เก้ า
นวุติ (อิตถีลิงค์) เก้ าสิบ
นสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ฉิบหาย,พินาศ
นสฺสน (นปุงสกลิงค์) การฉิบหาย,การพินาศ
นหาต, นฺหาต (กิริยากิตก์) ผู้อาบน ้าแล้ ว
นหาน,นฺหาน (นปุงสกลิงค์) การอาบน ้า
นหาปก (ปุงลิงค์) ผู้อาบน ้าให้
นหาปน (นปุงสกลิงค์) การอาบน ้าให้
นหาปิ ต (ปุงลิงค์) คนตัดผม
นหาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ อาบน ้า
นหายติ (กิริยาอาขยาต) อาบน ้า
นหารุ, นฺหารุ (ปุงลิงค์) เอ็น
นหุต (นปุงสกลิงค์) นหุต,จานวนนับ
นฬ (ปุงลิงค์) ไม้ อ้อ
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นาก (ปุงลิงค์) สวรรค์
นาค (ปุงลิงค์) ช้ าง, งูเห่า, ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง, บุค คลผู้
ประเสริฐ
นาคร, นาคริ ก, (วิเสสนะ และนาม๗ เป็ นของเมือง,
ลักษณะเมือง, สุภาพ,พลเมือง
นาฏก (นปุงสกลิงค์) ละคร
นาฏกิฏฺฐิ , นาฏิกา (อิตถีลิงค์) หญิงนักรา
นาถ (ปุงลิงค์) คุ้มครอง, ผู้ค้ มุ ครอง
นาท (ปุงลิงค์) บันลือ,เสียง
นานตา (อิตถีลิงค์) ความเป็ นต่างๆ
นานตฺตา (นปุงสกลิงค์) ควาเป็ นต่างๆ
นานา แตกต่างๆ, ต่างๆ
นาภิ (อิตถีลิงค์) สะดือ
นาม (นปุงสกลิงค์) ชื่อ
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นามก (วิเสสนะ) ชื่อ
นาเมติ (กิริยาอาขยาต) โน้ ม
นายก (ปุงลิงค์) ผู้นา,เจ้ านาย
นารงฺค (ปุงลิงค์) ต้ นส้ ม
นาราจ (ปุงลิงค์) ลูกกรงเหล็ก
นารี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
นาล(น+ อล) (อัพพยศัพท์) ไม่ควร
นาวา (อิตถีลิงค์) เรือ
นาวิก (ปุงลิงค์) นายเรือ,กลาสี
นาวุติก (วิเสสนะ) อายุเก้ าสิบ
นาส (ปุงลิงค์) พินาศ,ทาลายล้ าง,ความตาย
นาสนา (นปุง สกลิ ง ค์ ) การฆ่ า,การท าลาย,การขับ
ออกไป
นาสา (อิตถีลิงค์) จมูก
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นาสิกา (อิตถีลิงค์) จมูก
นาเสติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า,ทาลาย,ขับไล่
นาฬ (ปุงลิงค์) หลอด, ท่อ
นาฬิ (อิตถีลิงค์) ท่อ, เครื่ องวัดความสามารถ
นาฬิกา (อิตถีลิงค์) ท่อ,ขวด
นาฬิเกร (ปุงลิงค์) ต้ นมะพร้ าว,ผลมะพร้ าว
นาฬิปฏฺฏ (ปุงลิงค์) หมวก
นากฎ,นิ ก ฏฺ ฐ (นปุง สกลิ ง ค์ ) เพื่ อ นบ้ า น,(วิ เ สสนะ)
ใกล้ เคียง
นิกติ (อิตถีลิงค์) การโกง
นิกนฺต, นิกนฺติต (กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
นิกนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
นิกร (ปุงลิงค์) ฝูง
นิกส (ปุงลิงค์) หินลับ
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นิกามนา (อิตถีลิงค์) ควาปรารถนา
นิกามลาภิ (วิเ สสนะ) ผู้ไ ด้ บางสิ่ง บาวอย่ างโดยไม่
ลาบาก
นิกาเติ (กิริยาอาขยาต) ปรารถนา,ต้ องการ
นิกาย (ปุงลิงค์) กลุม่ ,หมู่,นิกาย
นิกาส (ปุงลิงค์) เพื่อนบ้ าน
นิกิฏฺฐ (วิเสสนะ) ต่า
นิกญ
ุ จ (ปุงลิงค์) (นปุงสกลิงค์) หุบเขา,ตัว๋
นิกชู ติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียงร้ อง
นิเกต, นิเกตน (นปุงสกลิงค์) ที่อยู่,บ้ านเรือน
นิกงฺข (วิเสสนะ) มีความัน่ ใจ, สิ ้นสงสัย
นิกฺกฑฺฑติ (กิริยาอาขยาต) คร่าไป, ขับออกไป
นิ กฺ ก ฑฺ ฑ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การคร่ า ออกไป,การขั บ
ออกไป
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นิกฺกณฺฏก (วิเสสนะ) ไม่มีหนาม,ไม่มีศตั รู
นิกฺกทฺทม (วิเสสนะ) ไม่มีโคลน
นิกกม (ปุงลิงค์) การออกแรง
นิกฺกรุณา (วิเสสนะ) ไม่มีความกรุณา,ไม่มีน ้าใจ
นิกฺกสาว (วิเสสนะ) มี่มลทิน
นิกฺกาม (วิเสสนะ) ไม่มีตณ
ั หา,ไม่มีความอยาก
นิกฺการณ (วิเสสนะ) ไม่มีเหตุ,มีพื ้นฐาน
นิกฺกิเลส (วิเสสนะ) ไม่มีกิเลส
นิกฺกชุ ฺช (วิเสสนะ) พลิกคว่า
นิกฺกชุ เชติ (กิริยาอาขยาต) พลิกคว่า
นิกกฺ หุ (วิเสสนะ) ไม่หลอกลวง
นิกฺโกธ (วิเสสนะ) ไม่โกรธ
นิกฺข (ปุงลิงค์) เหรียญทองขนาดใหญ่, น ้าหนัก
นิกฺขนฺต (กิริยากิตก์) ออกไปแล้ ว
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นิกฺขมฺม (ปุงลิงค์) นิกฺขมน (นปุงสกลิงค์) การออกไป,
การจากไป
นิกฺขมติ (กริ ยาอาขยาต) ออกไป, จากไป,ออกจาก
ชีวิตครองเรือน
นิกฺขมนีย (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
นิกฺขาเมติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ออกไป
นิกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) เก็บไว้ แล้ ว
นิกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) เก็บไว้ ,เลิก
นิกฺเขป (ปุงลิงค์) นิกฺเขปน) (นปุงสกลิงค์) การเก็บ,
การทิ ้ง
นิกฺขณติ (กิริยาอาขยาต) ขุด, ฝัง
นิกฺขาทน (นปุงสกลิงค์) สิ่ว
นิขิล (วิเสสนะ) ทังหมด
้
นิคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) มา, ได้ รับ
นิคณฺฐ (ปุงลิงค์) สมาชิกของศาสนาเชน,นิครนฐ์
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นิคม (ปุงลิงค์) เมืองตลาดขายของ
นิคมน (นปุงสกลิงค์) บทสรุป,คาอธิบาย
นิคฬ (ปุงลิงค์) ปลอกเท้ าช้ าง
นิคหู ติ (กิริยาอาขยาต) ปกปิ ด
นิคหู น (นปุงสกลิงค์) การปกปิ ด
นิคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ออกไป,ดาเนินไป
นิคฺคณฺหณ (นปุงสกลิงค์) การตาหนิ,การลงโทษ
นิคฺคณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) ค่า, ห้ าม, ยับยัง้
นิคฺคม (ปุงลิงค์) นิคฺคมน (นปุงสกลิงค์) ออกไป, จาก
ไป, ผลลัพธ์
นิคฺคยฺหวาที (ปุงลิงค์) ผู้พดู ตาหนิ
นิคฺคห (ปุงลิงค์) ตาหนิ
นิคฺคหิต (นปุงสกลิงค์) นิคคหิต,เสียงขึ ้นจมูก
นิคฺคเหตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะตาหนิ
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นิคฺคาหก (ปุงลิงค์) ผู้ชอบตาหนิ,ผู้ชอบยับยัง้
นิคฺคณ
ุ ฑี (วิเสสนะ) ไม้ สมุนไพรอย่างหนึ่ง
นิคฺคพุ (วิเสสนะ) ปราศจากพุ่มไม้
นิคฺฆาตน (นปุงสกลิงค์) การฆ่า, การทาลาย
นิคฺโฆส (ปุลลิงค์) ตะโกน
นิโคฺรธ (ปุลลิงค์) ต้ นไทร
นิฆงฺส (ปุงลิงค์) ,นิฆงฺสน(นปุงสกลิงค์) การเสียดสี
นิฆงฺสติ (กิริยาอาขยาต) เสียดสี
นิฑณฺฑุ (วิเสสนะ) พจนานุกรมศัพท์เหมือน
นิฆาต (ปุงลิงค์) การทาลาย
นิจย (ปุงลิงค์) การสะสม,การเพิ่มพูน
นิจิต (กิริยากิตก์) สะสมแล้ ว
นิจฺจ (วิเสสนะ) เที่ยง, ต่อเนื่อง, มัน่ คง
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นิจฺจตา (อิตถีลิงค์) ความต่อเนื่อง, ความมัน่ คง,ความ
เที่ยง
นิจฺจมฺม (วิเสสนะ) ไม่มีหนัง,ถูกถลกหนัง
นิจฺจล (วิเสสนะ) เคลื่อนไหว
นิจฺจ (วิเสสนะ) เที่ยง,มีความต่อเนื่อง
นิจฺโจล (วิเสสนะ) มี่เสื ้อผ้ า,เปลือยกาย
นิจฺฉย (ปุงลิงค์) ตัดสิน, แก้ ไข,อคติ
นิจฺฉรณ (นปุงสกลิงค์) การปลดเปลื ้อง, การส่งออก
นิจฺฉรติ (กิริยาอาขยาต) ออกไป,หลุดพ้ น
นิจฺฉาต (วิเสสนะ) มีความหิว,อิ่ม
นิจฺฉาเรติ (เหตุกตั ตุวาจก) ส่งออก, สลัดออก,พูด
นิจฺฉิต (กิริยากิตก์) พิจารณา,มีอคติ,สอบสวน
นิจฺฉินาติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณา,มีอคติ,สอบสวน
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นิช (วิเสสนะ) ตัวเอง นิชเทส (ปุงลิงค์) ประเทศของ
ตัวเอง
นิชฺชฏ (วิเสสนะ) คลี่คลาย
นิชชร (วิเสสนะ ไม่แก่,ไม่ชรา,ไม่คร่าคร่า,เทวดา
นิชฺชเรติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย
นิชฺชิณฺณ (กิริยากิตก์) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้ า
นิชฺชิวฺหา (วิเสสนะ) ไม่มีลิ ้น(ปุงลิงค์) ไก่ป่า
นิชฺชีว (วิเสสนะ) ไม่มีชีวิต
นิชฺฌาน (นปุงสกลิงค์) รู้แจ้ ง
นิชฺฌาวติ (กิริยาอาขยาต) เพ่ง, พินิจ
นิฏฺฐา (อิตถีลิงค์) สิ ้นสุด,จบ,สรุป,สมบูรณ์
นิฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) จบ,ยุติ
นิฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) สิ ้นสุดสมบูรณ์,การจบ
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นิฏฺฐาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกัตตุวาจก) ให้ สาเร็ จ
,ให้ จบลง
นิฏฺฐิ ต (กิริยาอาขยาต) จบแล้ ว,สมบูรณ์แล้ ว,ยุติแล้ ว
นิฏฺฐุภติ (กิริยาอาขยาต) ถ่มน ้าลาย,ขากเสมหะ
นิฏฺฐุภน (นปุงสกลิงค์) ขากเสมหะ,ถ่มน ้าลาย
นิฏฺฐุร (วิเสสนะ) หยาบ,แข็ง,โหดร้ าย
นิฑฺฑ (นปุงสกลิงค์) ที่พกั ,รังนก
นิฑฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) ถอนทิ ้ง
นิณฺณย (ปุงลิงค์) การตัดสินใจ,ความลาเอียง
นิตมฺพ (ปุงลิงค์) สะโพก,สันเขา
นิตตัณห (วิเสสนะ) ไม่มีตณ
ั หา
นิตฺติณฺณ (กิริยากิตก์) ล่วงไปแล้ ว, ข้ ามพ้ นแล้ ว
นิตฺเตช (วิเสสนะ) ไม่มีเดช, ไม่มีอานาจ
นิตถรณ (นปุงสกลิงค์) การถอน, การเอาชนะ,การยุติ
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นิตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) ข้ าม, เอาชนะ,กอนออก
นิตฺถาเรติ (เหตุกตั ตุวาจก) จบ, สิ ้นสุด
นิตฺถนุ น (นปุงสกลิงค์) การคร่าครวญ,ทอดถอนใจ
นิตฺถนุ าติ (กิริยาอาขยาต) การคร่าครวญ,ทอดถอนใจ
นิ ท สฺ ส น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ตั ว อย่ า ง,หลั ก ฐาน, ข้ อ
เปรียบเทียบ
นิทสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้แจง, อธิบาย, จากัดความ
นิทหติ (กิริยาอาขยาต) สัง่ สม,ฝังสรัพย์ไว้
นิทาฆ (ปุงลิงค์) แล้ ง, ร้ อน,ฤดูร้อน
นิทาน (นปุงสกลิงค์) แหล่ง, สาเหตุ, แหล่งกาเนิด
นิทาน (วิเสสนะ) โดยวิธี,เป็ นผลมาจาก
นิทฺทย (วิเสสนะ) ไม่มีควากรุณา,โหดร้ าย
นิทฺทร (วิเสสนะ) ไม่มีความเดือดร้ อน
นิทฺทา (อิตถีลิงค์) หลับ
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นิทฺทายติ (กริยาอาขยาต) หลับ
นิทฺทิฏฺฐ (กิริยากิตก์ ) ชีแ้ จงแล้ ว,อธิ บายแล้ ว, ให้ คา
นิยามแล้ ว
นิทฺสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้แจง,อธิบาย, ให้ คานิยาม
นิทฺทกุ ข (วิเสสนะ) ไม่มีทกุ ข์,ไม่มีความเจ็บปวด
นิทฺเทส (ปุงลิงค์) อธิบาย, อธิบายเชิงวิเคราะห์
นิทโทส (วิเสสนะ) ไม่มีโทษ
นิทธน (วิเสสนะ) ยากจน,ไม่มีทรัพย์
นิทฺธนฺต (กิริยากิตก์) ดับแล้ ว, ปฏิเสธแล้ ว
นิทฺธมฺมติ (กิริยาอาขยาต) ดับ, ปฏิเสธ
นิทฺธมน (นปุงสกลิงค์) ท่อระบาย,คลอง, ปฏิเสธ
นิทธารณ (นปุงสกลิงค์) การระบุ,การกาหนด
นิทธาเรติ (กิริยาอาขยาต) การระบุ,การกาหนด
นิทฺธุนน (นปุงสกลิงค์) การสัน่ ไหว
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นิทฺธุนาติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ ไหว,สัน่ สะเทือน
นิทฺโธต (กิริยากิตก์ ) ล้ างแล้ ว,ทาความสะอาดแล้ ว,
ทาให้ คมแล้ ว
นิทฺธาน (นปุงสกลิงค์) การฝัง, ทรัพย์สมบัติที่ถกู ฝังไว้
นิทฺธาย ฝั่งไว้ แล้ ว,เก็บไว้ แล้ ว
นิทฺธาเปติ (กิริาอาขยาต เหตุกัตตุวาจก) ให้ ฝังไว้ ,ให้
เก็บไว้
นิธิ (ปุงลิงค์) ขุมทรัพย์
นิธียติ (กิริยาอาขยาต), เก็บ,ช่อน
นิเธติ (กิริยาอาขยาต) เก็บ,ซ่อน
นินฺทติ (กิริยาอาขยาต) นินทา, ตาหนิ, ด่า,ประณาม
นินฺนน (นปุงสกลิงค์) นินฺนนา (อิตถีลิงค์) ด่า,นินทา
นินฺทิย (วิเสสนะ) ควรแก่การตาหนิม มีความผิด
นินฺน (วิเสสนะ) น้ อมลง
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นินฺนตา (อิตถีลิงค์) ตวามต่า
นินฺนาท (ปุงลิงค์) เสียงดนตรี
นินฺนาเมติ (กิริยาอาขยาต) โน้ มลง, ดับ
นินฺเนตุ (ปุงลิงค์) ผู้นาไป,ผู้ตดั สิน
นิปก (วิเสสนะ) ฉลาด
นิปจฺจ ตกลงมา
นิปชฺช นอนหลับ
นิปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) นอน,หลับ
นิปชฺชน (นปุงสกลิงค์) การนอน
นิปตติ (กิริยาอาขยาต) ตกไป
นิปนฺน (กิริยากิตก์) ตกแล้ ว,นอนแล้ ว
นิปาต (ปุงลิงค์) ตก,นิบาต
นิปาตน (นปุงสกลิงค์) การตกไป
นิปาฏี (วิเสสนะ) ผู้ตกลงไป,ผู้เข้ านอน
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นิปาเตติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ตกไป
นิปาน (นปุงสกลิงค์) บ่อน ้า, ที่ให้ น ้าแก่สตั ว์เลี ้ยง
นิปณ
ุ (วิเสสนะ) ฉลาด, มีทกั ษะ, ละเอียดอ่อน
นิปกฺก (วิเสสนะ) สุก
นิปปฺ เทส (วิเสสนะ) รวมไว้ ด้วยกัน,ไม่ให้ แยกออกจาก
กัน
นิปปฺ ปญฺจ ไม่มีความสกปรก
นิปปฺ ภ (วิเสสนะ) ไม่มีแสงสว่าง
นิปปริยาย (วิเสสนะ)ไม่มีข้อแตกต่าง
นิปปฺ ลาป (วิเสสนะ) ไม่มีการพูดพร่า
นิปปฺ าป (วิเสสนะ) ไม่มีบาป
นิปปฺ ิ ติก (วิเสสนะ) ไม่มีพ่อ
นิปปฺ ิ ฬน (นปุงสกลิงค์) ไม่บีบคัน้
นิปปฺ ี เฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน้
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นิปปฺ รุ ิส (วิเสสนะ) ไม่มีผ้ ชู าย,มีแต่ผ้ หู ญิงล้ วน
นิปโฺ ปฐน (นปุงสกลิงค์) การเฆี่ยนตี, การโบย
นปผชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เผล็ดผล,ให้ ผล,ให้ เกิดขึ ้น
นิ ปฺ ผ ชฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) นิ ปฺ ผ ตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ผล,
ความสาเร็จ, ความสัมฤทธิ์ผล
นิปผฺ ล (วิเสสนะ) ไม่มีผล,มี่ประโยชน์, ล้ มเหลว
นิปผฺ าทก (วิเสสนะ) การผลิต,ผ็ผลิต
นิปผฺ าทน (นปุงสกลิงค์) การผลิต, สัมฤทธิผล
นปฺผาเทติ (กิริยาอาขยาต) ผลิต, ใก่อเกิด,ให้ สาเร็จ
นิปผฺ าเทตุ, นิปผฺ าทก (ปุงลิงค์) ผู้ผลิต
นิปโฺ ผฏน (นปุงสกลิงค์) การตี
นิปโผเฎติ (กิริยาอาขยาต) ตี,เฆี่ยน
นิพทฺธ (วิเสสนะ) เนืองนิตย์,ต่อเนื่อง,คงที่
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นิพนฺธ (ปุงลิงค์) นิพนฺธน (นปุงสกลิงค์) ผูกพัน,เชื่อม
กัน
นิพนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ผูก, กระตุ้น, รบเร้ า
นิพฺพฏฺฏ (วิเสสนะ) มี่เมล็ด
นิพฺพฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) ขจัด
นิพฺพตฺต (กิริยากิตก์) เกิดแล้ ว,ลุกขึ ้นแล้ ว
นิพฺพตฺตก, นิปปฺ ตฺตนก (วิเสสนะ การผลิต,การก่อเกิด
นิพฺพตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เกิด,ให้ ผล, ลุกขึ ้น
นิพฺพตฺตน (นปุงสกลิงค์) นิปปฺ ตฺติ (อิตถีลิงค์) การเกิด,
การเกิดใหม่,ผลผลิต
นิพฺพตฺตาปนะ (นปุงสกลิงค์) การให้ เกิดใหม่
นิพฺพตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ผลิต, ก่อเกิด
นิพฺพน,นิพฺพนถ (วิเสสนะ) มี่ตณ
ั หา
นิพฺพสน (นปุงสกลิงค์) เสื ้อผ้ าที่ไม่ค่อยได้ ใช้
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นิพฺพาติ (กิริยาอาขยาต) เย็น,ดับ,ไม่มีกิเลส
นิพฺพ าน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความเย็น,ความดับ , ความ
หลุดพ้ น, ความสุขอย่างยิ่ง
นิพฺพาปน (นปุงสกลิงค์) ควาเย็น,ความดับ
นิพฺพาเปติ (กิริยาอาขยาต) ดับ, เย็น,
นิพฺพายติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ดบั , ให้ เย็น
นิพฺพายิต,ุ นิพฺพาตุ เพื่อดับ
นิพฺพาหน (นปุงสกลิงค์) การขจัด,การชาระ
นิพฺพิการ (วิเสสนะ) ไม่เปลี่ยนแปลง,ยัง่ ยืน
นิพฺพิจิกิจฺฉา (วิเสสนะ) ไม่มีความสงสัย
นิพฺพิชช ไม่เอือมระอา
นิพฺพชฺชติ (กิริยาอาขยาต) รังเกียจ,เอือมระอา
นิพฺพิชฺขติ (กิริยาอาขยาต) แทงทะลุ, ทาลาย
นิพฺพทา (อิตถีลิงค์) ความเบื่อหน่าย,ความเอือมระอา
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นิ พฺ พิ นฺ ท ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เบื่ อ หน่ า ย,รั ง เกี ย จ
,เอือมระอา
นิพฺพิส (นปุงสกลิงค์) ค่าจ้ าง(วิเสสนะ) ไม่มียาพิษ
นิพฺพิสติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา
นิพฺพิเสส (วิเสสนะ) คล้ ายกัน,แสดงความไม่ต่างกัน
นิ พฺ พุติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความสงบ, ความสุข ,ความสุข
อย่างยิ่ง
นิพฺพยุ ฺหติ (กิริยาอาขยาต) ลอยขึ ้น
นิพฺเพฐน (นปุงสกลิงค์) คาอธิบาย
นิพฺเพเฐติ (กิริยาอาขยาต) อธิบาย
นิพฺเพธ (ปุงลิงค์) การแทง,การชาแรก
นิพฺเพมติก (วิเสสนะ) มีมติไม่แตกแยก, เอกฉันท์
นิพฺภย (วิเสสนะ) ไม่มีความกลัว,มีความกล้ า
นิพฺโภค (วิเสสนะ)ไม่มีประโยชน์, ว่างเปล่า
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นิภ (วิเสสนะ) เท่ากับ,คล้ ายคลึงกัน
นิภา(อิตถีลิงค์) แสงสว่าง
นิภาติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
นิมนฺตก (วิเสสนะ) ผู้นิมนต์,ผู้เชื ้อเชิญ
นิมนฺตน (นปุงสกลิงค์) การเชื ้อเชิญ
นินฺเตติ (กิริยาอาขยาต) เชื ้อเชิญ
นิมิตฺต (นปุงสกลิงค์) นิมิต, เครื่องหมาย,สาเหตุ
นิมินาติ (กิริยาอาขยาต) แลกเปลี่ยน
นิมิส,นิเมส (ปุงลิงค์) กระพริบตา
นิมิสติ (กิริยาอาขยาต) กระพริบตา
นิมิเลติ (กิริยาอาขยาต) กระพริบตา, ปิ ด
นิมิลน (นุปงสกลิงค์) การกระพริบตา
นิมคุ ฺคฺ (กิริยากิต์) ดา(น ้า)แล้ ว
นิมชุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) ดาน ้า
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นิมชุ ฺชา (อิตถีลิงค์) นิมชุ ฺชน(นปุงสกลิงค์) การดาน ้า
นิเมส (ปุงลิงค์) กระพริบตา
นิมฺพ (ปุงลิงค์) ต้ นสะเดา
นิมฺมกฺขิก (วิเสสนะ) ไม่มีแมลงวัน,ไม่มีไข่ขาง
นิมฺมชฺชน (นปุงสกลิงค์) บีบ,คัน้
นิมฺมถน (นปุงสกลิงค์) บดขยี ้
นิมฺมถติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย, บีบ, คัน้
นิมฺมนฺถติ (กิริยาอาขยาต) บีบ,คัน,้ ทาลาย
นิมฺมทฺทน (นปุงสกลิงค์) บีบ,คัน,ก
้ าราบ
นิมฺมล (วิเสสนะ) ไม่มีมลทิน ,สะอาด, ไร้ มลทิน
นิมฺมส (วิเสสนะ) มี่เนื ้อสด
นิมฺมาตาปิ ตก (วิเสสนะ) ลูกกาพร้ า,คนไม่มีม ารดา
บิดา
นิมฺมาติก (วิเสสนะ) ไม่มีมารดา
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นิมฺมาตุ (ปุงลิงค์) ผู้สร้ าง, ผู้กระทา
นิมฺมาณ (นปุงสกลิงค์) สิ่งก่อสร้ าง, ผลผลิต
นิมฺมาน (วิเสสนะ) ไความถือตัว
นิมฺมิต (กิริยากิตก์) สร้ าง
นิมฺมิณาติ (กิริยาอาขยาต) สร้ าง,ผลิต,ก่อเกิด
นิมฺโมก (ปุงลิงค์) คราบของงู
นิย, นิยก (วิเสสนะ) ตนเอง
นิยต (วิเสสนะ) แน่นอน
นิยติ (อิตถีลิงค์) ชะตากรรม
นิยม (ปุงลิงค์) ข้ อจากัด, ความแน่นอน
นิยมน (นปุงสกลิงค์) การกาหนด,คานิยาม
นิยเมติ (กิริยาอาขยาต) กาหนด, ควบคุม,นิยาม
นิยาม (ปุง ลิ ง ค์ ) นิยมตา(อิตถี ลิ ง ค์ ) ความแน่นอน,
วิธีการที่แน่นอน, ระบบปกติ
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นิยามก (ปุง ลิ ง ค์ ) นายเรื อ,ผู้การเรื อ,ผู้บัง คับการ,ผู้
ควบคุมระเบียบ
นิยญ
ุ ชติ (กิริยาอาขยาต) ประกอบ
นิยตุ ฺต (กิริยากิตก์) ประกอบแล้ ว
นิโยค (ปุงลิงค์) บังคับ, ระเบียบ
นิโยชน (นปุงสกลิงค์) กระตุ้น, ออกคาสัง่ , ประกอบ
เข้ า
นิโยชิต (กิริยากิตก์) ผู้แทน
นิโยเชติ (กิริยาอาขยาต) เชื ้อเชิญ, กระตุ้น, ประกอบ
นิยฺยติ,นียติ (กิริยาอาขยาต) ถูกนาไป
นิยฺยาตน (นปุงสกลิงค์) ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่,อุทิศ, ให้ คืน
นิยฺยาติ (กิริยาอาขยาต) ออกไป
นิยฺยาตุ(ปุงลิงค์) ผู้นา,ผู้ออกไป
นิยฺยาเตติ,นิยฺยาเทติ (กิริยาอาขยาต) มอบหมายให้ ,
ออกคาสัง่
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นิยฺยาน (นปุงสกลิงค์) ออกไป,ปลดปล่อยไป
นิยฺยาตก (วิเสสนะ) นาออกไปสูความหลุดพ้ นมี ผล
กาไร
นิยฺยาส (ปุงลิงค์) เหงือก
นิยฺยหู (ปุงลิงค์) ปราการ
นิรงฺกโรติ, นิรากโรติ (กิริยาอาขยาต) โต้ แย้ ง, ปฏิเสธ
,ไม่เคารพ
นิรคฺคล (วิเสสนะ) ไม่ถกู ขัดขวาง,มีอิสระ
นิรต (วิเสสนะ) ชอบพอ, แนบชิด
นิรตฺถ, นิรตฺถก, (วิเสสนะ) ไร้ ประโยชน์
นิรนฺตร (วิเ สสนะ) นิรันตร์ , มี ความต่อเนื่อง, ไม่ ถูก
ขัดขวาง
นิราปราธ (วิเสสนะ) ไม่มีโทษ, สุจริต
นิรเปข, นิรเปกฺข (วิเสสนะ) ไม่เพ่ง, ไม่แตกต่าง
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นิรพฺพุท (วิเสสนะ) พ้ นจากความเดิอดร้ อน,มี่ ค วาม
เดือดร้ อน,ชื่อของนรกขุหนึ่ง
นิรย (ปุงลิงค์) นรก
นิรวเสน (วิเสสนะ) รวมทังหมด,ไม่
้
มีสว่ นเหลือ
นิรสฺสาท (วิเสสนะ) , ไม่น่าสนใจ,ไม่มีรส
นิรากุล (วิเสสนะ) ไม่สบั สน,ไม่ว่นุ วาย,ไม่เดือดร้ อน
นิราตงฺค (วิเสสนะ) ไม่มีโรค,สุขภาพดี
นิรามย(วิเสสนะ) ไม่มีโรค
นิรามิสส (วิเสสนะ) ไม่มีเหยื่อ, ปราศจากตัณหา, สิ่งที่
มิใช่วตั ถุ
นิรารัมภ (วิเสสนะ) โดยไม่มีการฆ่าสัตว์
นิราลมฺ ภ (วิเ สสนะ) ไม่ คา้ จุน, ไม่ มี บ้าน,ไม่ มี ความ
เคารพ
นิราส (วิเสสนะ) ไม่มีความอยาก
นิราสงฺก (วิเสสนะ) ไม่มีความสงสัย
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นิราสงฺส (วิเสสนะ)ไม่มีความปรารถนา, ไม่มีความ
คาดหวัง
นิราหาร (วิเสสนะ) ไม่มีอาหาร,อดอาหาร
นิรินฺธน (วิเสสนะ) ไม่มีเชื ้อเพลิง
นิรุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ดับ,สลายไป
นิรุชฺฌน (นปุงสกลิงค์) ความดับ,ความสลายไป
นิรุตฺตร (วิเสสนะ) ไตอบ, คนที่ประเสริฐ
นิรุตฺติ (อิตถีลิงค์) ภาษา,ปรัชญา
นิรุทก (วิเสสนะ) ไม่มีน ้า
นิรุทฺธ (กิริยากิตก์) ดับแล้ ว
นิรุปทฺทว (วิเสสนะ) ไม่มีอนั ตราย
นิรุปทฺธิ (วิเสสนะ) ไม่มีกิเลส,ไม่มีความยึดมัน่
นิรุปม (วิเสสนะ) ไม่มีที่เปรียบ
นิโรค (วิเสสนะ) โรค,สุขภาพดี
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นิโรธ (ปุงลิงค์) ความดับ
นิโรเธติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,ดับ
นินย (ปุงลิงค์) บ้ านทีพกั อาศัย
นิลียติ (กิริยาอาขยาต) หลบซ่อน
นิลฺลชฺช ไม่ละอาย
นิลเลหก (วิเสสนะ) การเลีย,ผู้เลีย
นิลโลป (ปุงลิงค์) การลักขโมย,โจรกรรม
นิลฺโลป (วิเสสนะ) ไม่มีความโลภ
นิวตฺต (กิริยากิตก์) หยุดแล้ ว,หลงเหลืออยู่
นิวตฺตน,นปุงสกลิงค์) นิวตฺติ (อิตถีลิงค์) การหยุด, การ
กลับ, การหันหลังกลับ
นิวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) หยุด,กลับ,ขัดขวาง
นิวตฺถ (กิริยากิตก์) แต่งตัวแล้ ว,นุ่งห่มผ้ าแล้ ว
นิวสติ (กิริยาอาขยาต) อาศัย, พานัก, พัก
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นิวห (ปุงลิงค์) กอง
นิวาตก (นปุงสกลิงค์) ที่พานัก,โอกาสสาหรับซ่อนตัว
นิวาตวุตฺติ (วิเสสนะ) อ่อนน้ อม,เชื่อฟั ง
นิวาป (ปุงลิงค์) เหยื่อ, อาหารที่โยนเลี ้ยง
นิวารณ (นปุงสกลิงค์) การป้องกัน, การปฏิเสธ
นิวาริย (วิเสสนะ) พึงป้องกัน
นิสท (ปุงลิงค์) หินบด
นิสภ (ปุงลิงค์) วัวนาฝูง, ผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
นิสมฺม ใคร่ครวญ
นิสา (อิตถีลิงค์) กลางคืน
นิสาณ (ปุงลิงค์) หินลับ
นิสาที (วิเสสนะ) นอน
นิสามก (วิเสสนะ) ผู้สงั เกต, ฟั ง
นิสาเมติ (กิริยาอาขยาต) ฟั ง, สังเกต, ให้ ความสนใจ
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นิสิต (วิเสสนะ) คม,ลับให้ คม
นิสินฺน (กิริยากิตก์) นัง่ แล้ ว
นิสินฺนก (วิเสสนะ) การนัง่ ลง
นิสีถ (ปุงลิงค์) เที่ยงคืน
นิสีทติ(กิริยาอาขยาต) นอน
นิสีทน (นปุงสกลิงค์) การนัง่ ,ที่นงั่ ,เสื่อรองนัง่
นิสีทาปน (นปุงสกลิงค์) การให้ นงั่
นิสีทาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ นงั่
นิเสธ (ปุงลิงค์) สิเสธน(นปุงสกลิงค์) การป้องกัน,การ
ห้ าม,ผู้ห้ามหรือผู้ขดั ขวาง
นิเสเธติ (กิริยาอาขยาต) ห้ าม,ป้องกัน
นิเสวติ (กิริยาอาขยาต) คบ,ดาเนินตาม, ประกอบเข้ า
ใน
นิเสวน (นปุงสกลิงค์) การคบ,การใช้ , การปฏิบตั ิ
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นิสฺสคฺค (ปุงลิงค์) การสละ
นิสฺสค (วิเสสนะ) ไม่ยดึ ติด, ไม่เห็นแก่ตวั
นิสฺสชติ (กิริยาอาขยาต) สละ, ปล่อยวาง
นิสฺสต (กิริยากิตก์) ออกแล้ ว, ปฏิเสธแล้ ว, ปล่อยวาง
แล้ ว
นิสฺสฏฺฐ (กิริยากิตก์) เลิกแล้ ว, วางแล้ ว
สิสฺสตฺต (วิเสสนะ) ไม่มีวิญญาญ
นิสฺสทฺท (วิเสสนะ) เงียบ,มี่เสียง
นิสฺสนฺท (ปุงลิงค์) ผล,ผลลัพธ์,,ปล่อยวาง,
นิสฺสย (ปุงลิงค์) สนับสนุน,คุ้มครอง
นิสฺสายติ (กิริยาอาขยาต) อิง,พิง, อาศัย, สมาคม
นิสฺสรณ (นปุงสกลิงค์) สลัดออก, ออกไป,หลีกหนี
นิ สฺ ส รติ (กิ ริ ย าอาขยาต) จากไป, หลี ก หนี ไ ป,สลัด
ออกไป
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นิสฺสย ด้ วยวิธี,ใกล้ ๆ
นิสฺสาร (วิเสสนะ) ไม่มีค่า, ไม่มีแก่นสาร
นิสฺสารชฺช ไม่มีความละอายมมีควัน่ ใจในอานาจของ
ตนเอง
นิสฺสารณะ (นปุงสกลิงค์) ขับออกไป
นิสฺสิต (กิริยากิตก์) พึง่ พิงแล้ ว
นิสฺสิตก (วิเสสนะและนาม) ผู้ที่ได้ รับการสนับสนุน
นิสฺสิรีก (วิเสสนะ) โชคร้ าย,น่าสงสาร
นิสฺเสนี (อิตถีลิงค์) บันได
นิสฺเสส (วิเสสนะ) ทังปวง,ทั
้
งสิ
้ ้น
นิสฺโสก (วิเสสนะ)ไม่มีความเศร้ าโศก
นิหต (กิริยากิตก์) ไม่ทะนงตัว, สุภาพ
นิหนติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า, วางลง, ฉีกหน้ า, ทาลาย,
นิหิต (กิริยากิตก์) เก็บแล้ ว
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นิหิน (วิเสสนะ) ต่าทราม, ฐาน
นิหียติ (กิริยาอาขยาต) ถูกทาลาย,
นีฆ (ปุงลิงค์) ความทุกข์ยาก, ความสับสน
นีจ (วิเสสนะ) ต่า,ด้ อย
นีต (กิริยากิตก์) ถูกนาไปแล้ ว
นีติ (อิตถีลิงค์) กฎหมาย, แนวทาง
นีป (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
นียติ (กิริยาอาขยาต) ถูกนาไป
นียาติ (กิริยาอาขยาต) ถูกนาไป
นีร (นปุงสกลิงค์) น ้า
นีล (วิเสสนะ) สีน ้าเงิน
นีลินี,นีลี (อิตถีลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
นีลปุ ปฺ ล (นปุงสกลิงค์) บัวสีน ้าเงิน
นีวรณ (นปุงสกลิงค์) อุปสรรค
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นีวาร (ปุงลิงค์) ข้ าวสารชนิดหนึ่ง
นีหต (กิริยากิตก์) นาออกแล้ ว
นีหรณ (นปุงสกลิงค์) การนาออก
นีหรติ (กิริยาอาขยาต) นาออก, ขับออก,ขยายออก
นีหาร (ปุงลิงค์) ปฏิเสธ, นาออก,ทาง,ลักษณะ
นิหิต (กิริยากิตก์) เก็บไว้ แล้ ว,จัดการแล้ ว
นีฬ (นปุงสกลิงค์) รังนก,ลีฬช (ปุงลิงค์) นก
นุท, นุทก (วิเสสนะ) ขับไล่
นุทติ(กิริยาอาขยาต) ขับไล่, ไล่,ปฏิเสธ
นุณฺณ (กิริยากิตก์) ขับไล่แล้ ว,ขจัดแล้ ว
นูตน (วิเสสนะ) ใหม่,สด
นูน (อัพพยศัพท์) แน่ๆ
นูปร (นปุงสกลิงค์) กาไลข้ อเท้ า
เนก (วิเสสนะ) มากหลาย,มากมาย
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เนกาการ(วิเสสนะ) หลากหลาย
เนกติก (ปุงลิงค์) หลอกลวง
เนกายิก (วิเสสนะ) อยู่ในนิกาย
เนกฺข (นปุงสกลิงค์) เหรียญทองขนาดใหญ่
เนกฺขมฺม (นปุงสกลิงค์) สละโลก,ออกบวช
เนค (วิเสสนะ) เป็ นของเมืองตลาด
เนติ (นา, แนะนา,ดาเนินไป
เนตุ (ปุงลิงค์) ผู้นา
เนตฺต (นปุงสกลิงค์) ตา
เนตฺติ (อิตถีลิงค์) ความอยาก,ท่อน ้า
เนตฺติก ผู้ทาท่อเพื่อไขน ้า
เนตฺตสึ (ปุงลิงค์) ดาบ
เนปกฺก (นปุงสกลิงค์) ความรัดระวัง
เนปญฺญ (ปุงลิงค์) ทักษะ
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เนมิ (อิตถีลิงค์) ดุม(เกรียน)
เนมิตฺติก (ปุงลิงค์) หมอดู
เนมินธร (ปุงลิงค์) ชื่อของภูเขาลูกหนึ่ง
เนยฺย (วิเสสนะ) สามารถแนะนาได้
เนรยิก (วิเสสนะ) เกิดในนรก
เนรุ (ปุงลิงค์) ชื่อของภูเขาที่สงู ที่สดุ
เนวาสิก (ปุงลิงค์) ผู้พานัก,ผ็พานัก
เนสชฺชิก (วิเสสนะ) อยู่ในอิริยบถนัง่
เนสารท (ปุงลิงค์) นายพราน
โน (คาปฏิเสธ) ไม่
โนนีต (นปุงสกลิงค์) เนยสด
นยาส (ปุงลิงค์) จานอง;จานา
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ปกฏฺโฐ (วิเสสนะ) ประเสริฐสุด
ปกต (วิเสสนะ) กระทาแล้ ว
ปกติ (อิตถีลิงค์) ดังเดิ
้ ม,แบบธรรมชาติ
ปกติก (วิเสสนะ) มีตามธรรมชาติ,เป็ นตามธรรมชาติ
ปกปฺปนา (อิตถีลิงค์) ให้ เหตุผล,วางแผน, จัดการ
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ปกปฺ เ ปติ (กิ ริ ย าอาขยาต) พิ จ ารณา, ออกแบบ,
จัดการ, ครุ่นคิด
ปกมฺปติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ สะเทือน,สัน่ ไหว
ปกรณ (นปุงสกลิงค์) โอกาส,งานหนังสือ, เปิ ดเผย
ปการ (ปุงลิงค์) วิธี,ลักษณะ, หนทาง
ปกาส (ปุงลิงค์) สว่างไสว, อธิบาย
ปกาสติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ,เห็ น ,เป็ น ที่ ร้ ู ,สว่ า งไสว
,ประกาศ
ปกาสนา (นปุงสกลิงค์) สว่างไสว, ประกาศ, เผยแพร่
ปกาเสติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ, อธิบาย, เผยแพร่
ปกิณฺณก (วิเสสนะ) กระจัดกระจาย,เบ็ดเตล็ด
ปกิตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง, อธิบาย
ปกิรติ (กิริยาอาขยาต) กระจัดกระจาย, เรี่ยราย, ขว้ าง
ปกุปปฺ ติ (กิริยาอาขยาต) โกรธ
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ปกุพฺพติ (กิริยาอาขยาต) ทา
ปโกป (ปุงลิงค์) โกรธ
ปโกปน (วิเสสนะ) โกรธ,ทาให้ ปั่นป่ วน, ก่อกวน
ปกฺก (กิริยากิตก์ ) สุกแล้ ว, ปรุ ง แล้ ว,(นปุง สกลิ ง ค์ )
ผลไม้ สกุ
ปกฺกฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) ร้ อนมาก, เดือด
ปกฺกม (ปุงลิงค์, ปุงลิงค์) ปกฺกมน (นปุงสกลิงค์) จาก
ไป
ปกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวไปข้ างหน้ า,จากไป
ปกฺโกสติ (กิริยาอาขยาต) เรียก
ปกฺโกสน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ปกฺโกสนา (อิตถี ลิง ค์ ) การ
เรียก
ปกฺข (ปุงลิงค์) ฝ่ าย
ปกฺข (ปุงลิงค์) พิการ, คนพิการ
ปกฺขนฺทติ (กิริยาอาขยาต) แล่นไป, กระโดด
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ปกฺขนฺทน (นปุงสกลิงค์) กระโจน,กระโดด, ไล่ตาม
ปกฺขนฺทิกา (อิตถีลิงค์) โรคบิด
ปกฺขนฺที ผู้กระโดด, คนอวดดี
ปกฺขพิลาล (ปุงลิงค์) บ่าง
ปกฺขลติ (กิริยาอาขยาต) ลื่น,สะดุด,ซวนเซ
ปกฺขรณ,ปกฺขลิต(นปุงสกลิงค์) สะดุด
ปกฺขาเลติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าง,ทาความสะอาด
ปกฺขิก (วิเสสนะ) เป็ นฝักเป็ นฝ่ าย
ปกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) ขว้ างแล้ ว
ปกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) ใส่เข้ า,ขว้ าง
ปกฺขิปน (นปุงสกลิงค์) ใส่เข้ า,ขว้ างปา
ปกฺขี (ปุงลิงค์) นก,สัตว์มีปีก
ปขุม (นปุงสกลิงค์) ขนตา
ปคพฺภ (วิเสสนะ) กล้ า
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ปคาหติ (กิริยาอาขยาต) จม
ปคุณ (วิเสสนะ) คุ้นเคย,ปฏิบตั ิมาอย่างดี
ปคุมพ (ปุงลิงค์) พุ่มไม้
ปเคว (อัพพยศัพท์) จะป่ วยกล่าวไปไย, เร็วเกินไป
ป คฺ ค ณ ห า ติ ( กิ ริ ย า อ า ข ย า ต ) ส นั บ ส นุ น ,
ประคับประคอง,
ปคฺคห, ปคฺคาห, ปุงลิงค์,ปคฺคหน นปุงสกลิงค์) ความ
พยายาม, การยก,การประคับประคอง
ปคฺฆรณ (นปุงสกลิงค์) ไหลไป
ปคฺฆรติ (กิริยาอาขยาต) ไหลไป
ปฆณ (ปุงลิงค์) ระเบียงบ้ าน
ปงฺก (ปุงลิงค์) โคลน
ปงฺกช,ปงฺเกรุ ห (นปุงสกลิ งค์) ดอกบัว,สิ่ง ที่เกิ ดจาก
โคลน
ปงฺค,ุ ปงฺคลุ (วิเสสนะและนาม) พิการ
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ปจติ (กิริยาอาขยาต) หุง
ปจน (นปุงสกลิงค์) การหุง
ปจรติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิบตั ิ, สังเกต, เดิน
ปจลายติ (กิริยาอาขยาต) ง่วง,สัปหงก
ปจลายิกา (อิตถีลิงค์) การง่วง,การสัปหงก
ปจาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ หงุ
ปจารก ผู้จดั การ, ผู้ประกาศ,ผู้เผยแพร่
ปจาเรติ (กิริยาอาขยาต) จัดการ, ประกาศ,เผยแพร่
ปจาลก (วิเสสนะ) แกว่งไกว,สัน่ ไหว
ปจินาติ (กิริยาอาขยาต) เก็บ, รวบรวม, สัง่ สม
ปจุร (วิเสสนะ) มากมาย
ปจฺจกฺโกสติ (กิริยาอาขยาต) ด่าตอบ
ปจฺจกฺข (วิเสสนะ) หลักฐาน, ประจักษ์
ปจฺจกฺขาติ (อาขยาต) ปฏิเสธ, ยกเลิก
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ปจฺจกฺขาน (นปุงสกลิงค์) การปฏิเสธ, ยกเลิก
ปจฺจคฺฆ (วิเสสนะ) ราคาแพง
ปจฺจงฺค (นปุงสกลิงค์) กิ่งไม้ ย่อย
ปจฺจติ (กิริยาอาขยาต) หุง
ปจฺจตฺถรณ (นปุงสกลิงค์) ฝาปิ ด, ผ้ าปูเตียง
ปจฺจตฺถิก (ปุงลิงค์) ศัตรู
ปจฺจน (นปุงสกลิงค์) การหุง,ความทุกข์
ปจฺจนิก (วิเสสนะ) ตรงกันข้ าม
ปจฺจนุภาวติ, (กิริยาอาขยาต) ประสบ
ปจฺจน (ปุงลิงค์) พรมแดน, ชนบท
ปจฺจนฺติม (วิเสสนะ) พรมแดน, ตังอยู
้ ่ในที่ไกล
ปจฺ จ ย (ปุง ลิ ง ค์ ) สาเหตุ, เงื่ อ นไข, ปั จ จัย , วิ ธี ก าร,
สนับสนุน
ปจฺจยิก (วิเสสนะ) เชื่อถือได้
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ปจฺจเวกฺขติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณา
ปจฺจเวกฺขน (นปุงสกลิงค์) การพิจารณา
ปจฺจากต (กิริยากิตก์) ปฏิเสธแล้ ว,เอาชนะแล้ ว
ปจฺจาคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) กลับ,ถอน
ปจฺจาคน (นปุงสกลิงค์) กลับ
ปจฺจาชายติ (กิริยาอาขยาต) เกิด
ปจฺจามิตฺต (ปุงลิงค์) ศัตรู
ปจฺจาสึสติ (กิริยาอาขยาต) คาดหวัง, ปรารถนา,รอ
คอย
ปจฺจาหรติ (กิริยาอาขยาต) นากลับมา
ปจฺจาหาร (ปุงลิงค์) คาขอโทษ
ปจฺจคุ ฺคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ต้ อนรับ
ปจฺจคุ ฺคมน (นปุงสกลิงค์) การต้ อนรับ
ปจฺจฏุ ฺ ฐาติ (กิริยาอาขยาต) ลุกขึ ้นต้ อนรับ
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ปจฺจุฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การทาความเคารพ,การลุก
จากที่นงั่
ปจฺจปุ การ (ปุงลิงค์) การช่วยเหลือตอบ
ปจฺจปุ ฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) อยู่เฉพาะหน้ า
ปจฺจปุ ฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การเข้ าใจ, การปรากฏ
ปจฺ จุปฏฺ ฐาเปติ (กิ ริยาอาขยาต) นามาเฉพาะหน้ า,
จัดหา, จัดการ
ปจฺจปุ ปนฺน (วิเสสนะ) ปัจจุบนั
ปจฺจสู (ปุงลิงค์) เช้ าตรู่
ปจฺฉจก (วิเสสนะ) แยกกัน
ปจฺเจติ (กิริยาอาขยาต) ประจักษ์,
ปจฺโจโรหติ (กิริยาอาขยาต) ลงมา
ปจฺโจสกฺโกติ (กิริยาอาขยาต) ถอยกลับ,ถอน
ปจฺโจสกฺขณา (อิตถีลิงค์) การถอยกลับ
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ปจฺฉโต (อัพพยศัพท์) ข้ างหลัง
ปจฺฉา (อัพพยศัพท์) ในภายหลัง
ปจฺฉาท (ปุงลิงค์) ฝา
ปจฺฉานุตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อนในภายหลัง
ปจฺฉายา (อิตถีลิงค์) ส่วนที่อยู่ในร่ม
ปจฺฉิ (อิตถีลิงค์) ตะกร้ า
ปจฺฉิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
ปจฺฉิชชน (นปุงสกลิงค์) การหยุดชะงัก
ปจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัด, ทาลาย
ปจฺฉิม (วิเสสนะ) ข้ างหลัง
ปจฺเฉทน (นปุงสกลิงค์) การตัด
ปชคฺฆติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะเสียงดัง
ปชปฺปติ (กิริยาอาขยาต) พูดไร้ สาระ
ปชหติ (กิริยาอาขยาต) ละทิ ้ง,ทิ ้ง
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ปชา (อิตถีลิงค์) ลูกหลาน
ปชานนา (อิตถีลิงค์) ความรู้,ความเข้ าใจ
ปชานาติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใจชัด
ปชายติ (กิริยาอาขยาต) เกิด
ปชายน (นปุงสกลิงค์) การเกิดขึ ้น
ปชฺชลติ (กิริยาอาขยาต) ลุกโพลง,โชติช่วง
ปขฺขลน (นปุงสกลิงค์) ความสว่าง
ปชชฺชนุ ฺน (ปุงลิงค์) เมฆฝน, เทพฝน
ปชฺโชต (ปุงลิงค์) ตะเกียง,แสงสว่าง
ปชฺฌายติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะความเศร้ าโศก
ปญฺจ (วิเสสนะ) ห้ า
ปญฺจก (นปุงสกลิงค์) หมวดห้ า
ปญฺจกฺขตฺตุ (วิเสสนะ) ห้ าครัง้
ปญฺจธา (วิเสสนะ) ห้ าทาง
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ปญฺจวิธ (วิเสสนะ) ส่วนห้ า
ปญฺจโส ห้ าทาง
ปญฺจานนฺตริย (นปุงสกลิงค์) อนันตริยกรรมห้ า
ปญฺจาภิญญา (อิตถีลิงค์) อภิญญาห้ า
ปัญจาวุธ (นปุงสกลิงค์) อาวุธห้ า
ปญจาสีติ (อิตถีลิงค์) แปดสิบห้ า
ปญฺจาห (นปุงสกลิงค์) ห้ าวัน
ปญฺชร (ปุงลิงค์) กรง
ปญชลิก, ปญฺชลี พนมมือแสดงความเคารพ
ปญฺญ (วิเสสนะ) ฉลาด, มีความรู้
ปญฺญตา (อิตถีลิงค์) ความมีปัญญา
ปญฺ ญ ตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การบัญ ญั ติ , ชื่ อ , แนวคิ ด ,
แนวความคิด, ระเบียบ
ปญญวนฺตุ (วิเสสนะ) ฉลาด, มีปัญญา
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ปัญญา (อิตถีลิงค์) ปัญญา, ความรู้
ปญฺญาน (นปุงสกลิงค์) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย
ปญฺญาต (กิริยากิตก์) ปรากฏแล้ ว
ปญฺญาปก (วิเสสนะ) ผู้แนะนา
ปญฺญาปน (นปุงสกลิงค์) ประกาศ, ตระเตรี ยม(ที่นงั่
เป็ นต้ น)
ปญฺญาเปติ (กิริยาอาขยาต) วางระเบียบ
ปญฺญาเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้วางระเบียบ, ผู้ประกาศ
ปญฺญายติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ
ปญฺหา (สามลิงค์) ปญฺหา
ปฏ (ปุงลิงค์) ผ้ า, พวงดอกไม้
ปตคฺคิ (ปุงลิงค์) ไฟจุดตอบ
ปฏงฺฆ (ปุงลิงค์) ตัก๊ แตน
ปฏล (นปุงสกลิงค์) คลุม,ชัน้
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ปฏห (ปุงลิงค์) กลองรบ
ปฏากา (อิตถีลิงค์) ธง
ปฏิ , ปติ ค าอุป สรรค ความหมายหลากหลาย เช่ น
ตรงกันข้ าม
ปฏิกงฺขติ (กิริยาอาขยาต) จานง,หวัง
ปฏิกฏก (วิเสสนะ) ขัดขวาง,เป็ นปฏิปักษ์ ; (ปุงลิงค์)
ศัตรู
ปฏิกมฺม (นปุงสกลิงค์) ชดเชย
ปฏิกต (กิริยากิตก์) ชดเชยแล้ ว
ปฏิกสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ดึงกลับ, ขว้ างกลับ
ปฏิการ (ปุงลิงค์) ตอบแทน,กระทาตอบ
ปฏิกชุ ฺชน (นปุงสกลิงค์) ปิ ด,โน้ มลง,คว่า
ปฏิกชุ ฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ปิ ด,คว่า
ปฏิกชุ ฺฌติ (กิริยาอาขยาต) โกรธตอบ
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ปฏิกฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) ถูกตาหนิแล้ ว,ควรดูหมิ่น
ปฏิขนฺต (กิริยากิตก์) ก้ าวกลับแล้ ว
ปฏิกม (นปุงสกลิงค์) ก้ าวกลับ
ปฏิกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ก้ าวกลับ,กลับไป
ปฏิกฺกมฺมน (นปุงสกลิงค์) การกลับไป,การลาออก
ปฏิกฺกมฺม หลีกไป
ปฏิกฺกลู (วิเสสนะ) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
ปฏิกโกสนา (อิตถีลิงค์) ประท้ วง
ปฏิกฺโกสติ (กิริยาอาขยาต) ตาหนิ,ด่า
ปฏิกฺขปติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิเสธ, ขัดขวาง
ปฏิกฺเขป (ปุงลิงค์) การปฏิเสธ
ปฏิคจฺฉ (อัพพยศัพท์) ล่วงหน้ า
ปฏิคิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ปรารถนา,ต้ องการ,มีความ
โลภ
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ปฏิคหู ติ (กิริยาอาขยาต) ปกปิ ด
ปฏิคฺคห (ปุงลิงค์) กระโถน
ปฏิคฺคณหน (นปุงสกลิงค์) การยอมรับ,การรับ,การ
ถือเอา
ปฏิคฺคณหาติ (กิริยาอาขยาต) ถือเอา, รับ, ยอมรับ
ปฏิคฺคหณ การยอมรับ,การรับ,การถือเอา
ปฏิคฺคเหตุ (ปุงลิงค์),ปฏิคฺคหก (ปุงลิงค์) ผู้ยอมรับ, ผู้
ถือเอา, ผู้เอา, ผู้ได้ รับ
ปฏิฆ (ปุงลิงค์) ความโกรธ
ปฏิฆาต (ปุงลิงค์) การปะทะกัน
ปฏิโฆส (ปุงลิงค์) เสียงสะท้ อน
ปฏิ จ รติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ท่ อ งเที่ ย วไป, หลบเลี่ ย ง
คาถาม,ปกปิ ดเรื่องสนทนา
ปฏิโจเทติ (กิริยาอาขยาต) ตาหนิติเตียน
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ปฏิ จฺ จ (อั พ พยศั พ ท์ ) เกี่ ย วกั บ , เพราะเหตุ แ ห่ ง ,
เนื่องจาก
ปฏิจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) รับ
ปฏิจฺฉนฺน (กิริยากิตก์) ปกปิ ดแล้ ว
ปฏิจฺฉาทก,ปฏิจฺฉาที (วิเสสนะ) ปกปิ ด
ปฏิจฺฉาทนีย (นปุงสกลิงค์) น ้าซุบเนื ้อ
ปฏิจฺฉาเทติ (กิริยาอาขยาต) ปกปิ ด
ปฏิคฺคห (ปุงลิงค์) ผู้เลี ้ยง
ปฏิคฺคหติ( กิริยาอาขยาต) เลี ้ยงดู,ดูแล,เอาใจใส่
ปฏิคฺคหน (นปุงสกลิงค์) การเลี ้ยงดู, การเอาใจใส่
ปฏิชคฺคิย (วิเสสนะ) ควรเลี ้ยงดู, ควรซ่อมแซม
ปฏิชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้, ให้ สญ
ั ญา, ยินยอม
ปฏิญญา (วิเสสนะ) เสแสร้ ง
ปฏิญฺญา (อิตถีลิงค์) สัญญา,ยินยอม, อนุญาต
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ปฏิญฺญาต (กิริยากิตก์ ) รู แล้ ว, ให้ สัญญา, ให้ ความ
ยินยอม
ปฏิททาติ (กิริยาอาขยาต) ให้ คืน, ปฏิสงั ขรณ์
ปฏิทณฑ (ปุงลิงค์) ผลกรรม,ตอบแทน
ปฏิทสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) แสดงตัว ปรากฏตัว
ปฏิทาน (นปุงสกลิงค์) รางวัล, สิ่งตอบแทน
ปฏิทิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ,แสดง
ปฏิเทเสติ (กิริยาอาขยาต) สารภาพ
ปฏิธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่งกลับ, วิ่งเข้ าใกล้
ปฏินนฺทนา (อิตถีลิงค์) การเพลิดเพลินใจ
ปฏินาสิกา(อิตถีลิงค์) จมูกไม่ดี
ปฏินิวตฺต (กิริยากิตก์) กลับแล้ ว
ปฏินิวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) กลับ
ปฏินิสฺสคฺค (ปุงลิงค์) สละ, ปฏิเสธ, ทอดทิ ้ง
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ปฏินิสฺสชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ละทิ ้ง, สละ
ปฏิเนติ(กิริยาอาขยาต) นากลับไป
ปฏิปกฺข (วิเสสนะ) ตรงกันข้ าม, ศัตรู,ขัดแย้ ง
ปฏิปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ดาเนินสู่หนทาง,ไปตาม,
ทาตามวิธี
ปฏิปชฺชน (นปุงสกลิงค์) ระเบียบปฏิบตั ิ, การปฏิบตั ิ,
การสังเกต
ปฏิ ป นฺ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) จดหมายโต้ ต อบ,หนั ง สื อ
โต้ ตอบ
ปฏิ ป ตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การปฏิ บัติ , พฤติ ก รรม, การ
ปฏิบตั ิทางศาสนา
ปฏิปถ (ปุงลิงค์) ทางตรงกันข้ าม,ทางข้ างหน้ า
ปฏิปทา (อิตถีลิงค์) แนวทางปฏิบตั ิ, แนวทางก้ าวหน้ า
ปฏิปนฺน (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว,ดาเนินไปแล้ ว
ปฏิปหรติ (กิริยาอาขยาต) ตีตอบ,ประหารตอบ
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ปฏิปหิณาติ (กิริยาอาขยาต) ส่งกลับ
ปฏิปาฏิ (อิตถีลิงค์) ตามลาดับ
ปฏิปาทก (ปุงลิงค์) ผู้จดั แจง,ผู้จดั หา
ปฏิปาเทติ (กิริยาอาขยาต) จัดการ, นามา,จัดหา
ปฏิปีฬน (นปุงสกลิงค์) การบีบคัน้
ปฏิปีเฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน้
ปฏิปคุ ฺคล (ปุงลิงค์) คู่แข่ง
ปฏิปจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ถามตอบ,สอบถาม
ปฏิปจุ ฉา (อิตถีลิงค์) ถามตอบ
ปฏิปชู น (อิตถีลิงค์) การเคารพ, การให้ เกียรติ
ปฏิปเู ชติ (กิริยาอาขยาต) ปูชา,ให้ เกียรติ
ปฏิเปเสติ (กิริยาอาขยาต) ส่งกลับ, ส่งออกไป
ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความสงบระงับ
ปฏิปปฺ สฺสมฺภนา (อิตถีลิงค์) ความสงบระงับ
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ปฏิพทฺธ (กิริยากิตก์) ผูกพัน, ขึ ้นอยู่กบั , ติดอยู่กบั
ปฏิพล (วิเสสนะ) สามารถ,เพียงพอ, มีความสามารถ
ปฏิพาหก (วิเสสนะ) ขับไล่, ป้องกัน, ผู้ปอ้ งกัน
ปฏิพาหติ (กิริยาอาขยาต) ห้ าม, ปฏิเสธ
ปฏิพิมฺพ (นปุงสกลิงค์) คู่กนั , ภาพ, การสะท้ อน
ปฏิพชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใจ, ตื่น
ปฏิพทุ ฺธ (กิริยากิตก์) ตื่นแล้ ว
ปฏิภย (นปุงสกลิงค์) กลัว, ความหวาดกลัว, ความน่า
กลัว
ปฏิภาค (วิเสสนะ) เท่ากัน, คล้ ายกัน, (ปุงลิงค์) ความ
คล้ ายกัน,ความเหมือนกัน
ปฏิภาติ (กิริยาอาขยาต) นึกขึ ้นมาได้ ,เป็ นพยาน
ปฏิภาณ (นปุงสกลิงค์) ปัญญาฉับไว, ฉับพลัน, พร้ อม
ที่จะพูด, สติปัญญา
ปฏิภาสติ (กิริยาอาขยาต) กล่าวตอบ, ตอบ
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ปฏิมคฺค (ปุงลิงค์) ทางขวาง, ถนนตัดกัน
ปฏิมา (อิตถีลิงค์) รูป,ภาพ
ปฏิมาเนติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เกียรติ, คอยรับใช้
ปฏิมกุ ฺก (กิริยากิตก์) ใส่เสื ้อผ้ าแล้ ว, ผูกมัดแล้ ว
ปฏิมญ
ุ ฺจติ สวมใส่เสื ้อผ้ า, ผูกมัด
ปฏิยาเทติ (กิริยาอาขยาต) ตระเตรียม, จัดการ, จัดให้
,มอบให้
ปฏิโยธ (ปุงลิงค์) นักรบฝ่ ายศัตรู,การต่อสู้กลับ
ปฏิ(ติ) รูป (วิเสสนะ) เหมาะสม, สมควร
ปฏ(ติ) รูปก (วิเสสนะ) คล้ ายคลึง, แฝงตัวมา
ปฏิ รู ป ต(อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความเหมื อ นกัน ,ความคล้ ายัน
,ความพอเหมาะ
ปฏิลทฺธ (กิริยากิตก์) ได้ , ได้ รับแล้ ว
ปฏิลทฺธติ (กิริยาอาขยาต) ได้ ,ได้ รับ
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ปฏิลภ (ปุงลิงค์) การบรรลุ, การได้ มา
ปฏิลียติ (กิริยาอาขยาต) ถอยกลับ, อยู่ห่างจาก
ปฏิลียน (นปุงสกลิงค์) ถอยห่างจาก, ถอยกลับ
ปฏิโลม (วิเสสนะ) ตรงกันข้ าม
ปฏิวจน (นปุงสกลิงค์) คาตอบ
ปฏิวตฺตน (นปุงสกลิงค์) หมุนกลับ, หันหลังกลับ
ปฏิวตฺติย (วิเสสนะ) ให้ หนั กลับ
ปฏิวตฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้พดู โต้ แย้ ง
ปฏิวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) หุนกลับ,หันหลังกลับ
ปฏิวทติ (กิริยาอาขยาต) ตอบ, โต้ ตอบ
ปฏิวสติ (กิริยาอาขยาต) อยู่, พักอยู่
ปฏิวาต (วิเสสนะ) ทวนลม
ปฏิวาท (ปุงลิงค์) ย้ อนแย้ ง
ปฏิวสึ (ปุงลิงค์) แบ่งปัน, ส่วน
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ปฏิวิชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้,รับรอง
ปฏิวิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) แทง, เข้ าใจ
ปฏิวิทิต (กิริยากิตก์) รู้แล้ ว
ปฏิวิทฺธ (กิริยากิตก์) แทงแล้ ว,รู้แล้ ว
ปฏิวิโนทน (นปุงสกลิงค์) การขจัด, การขับไล่,การไล่
ไป
ปฏิวิโนเทติ (กิริยาอาขยาต) ขับไล่, ขจัด,กาจัด
ปฏิวิภชติ (กิริยาอาขยาต) แบ่ง, จากัดความ,
ปฏิวิรต (กิริยากิตก์) งดเว้ นแล้ ว
ปฏิวิรมติ (กิริยาอาขยาต) งดเว้ นจาก
ปฏิวิรุชฌติ (กิริยาอาขยาต) เป็ นปฏิปักษ์,ขัดแย้ ง
ปฏิวิรุทฺธ (กิริยากิตก์) ขัดแย้ ง, ตรงกันข้ าม
ปฏิวิรูหติ (กิริยาอาขยาต) งอกขึ ้นมาใหม่
ปฏิวิโรธ (ปุงลิงค์) ตรงกันข้ าม, เป็ นปฏิปักษ์กนั
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ปฏิวิสฺสก (ปุงลิงค์) เพื่อนบ้ าน
ปฏิเวเทติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ,แจ้ งข่าว
ปฏิเวธ (ปุงลิงค์) แทงตลอด, บรรลุ, เข้ าใจ
ปฏิสขต (กิริยากิตก์) ซ่อมแซมแล้ ว, ตระเตรียมแล้ ว
ปฏิสยุตฺต (กิริยากิตก์) เชื่อมโยงกับ,ขึ ้นอยู่กบั
ปฏิสเวทิ (ปุงลิงค์) ผู้ร้ ูสกึ
ปฏิสเวเทติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ , มีประสบการณ์
ปฏิสหรณ (นปุงสกลิงค์) ปฏิสหาร (นปุงสกลิงค์) การ
พับ,การขจัด
ปฏิสหรติ (กิริยาอาขยาต) ถอน, ขจัด, พับ
ปฏิสงฺขรณ (นปุงสกลิงค์) ปฏิสงั ขรณ์, การซ่อมแซม
ปฏิสงฺขโรติ (กิริยาอาขยาต) ซ่อมแซม, ปฏิสงั ขรณ์
ปฏิสงฺขา, ปฏิสงฺขาย พิจารณา
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ปฏิ ส งฺ ข าน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การพิ จ ารณา, รู้ ความ
แตกต่าง, ความมีสติ
ปฏิสญฺจิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) รู้ข้อแตกต่าง, พิจารณา
ปฏิสนฺถาร (ปุงลิงค์) การต้ อนรับฉันมิตร,การรั บรอง
ด้ วยความกรุณา
ปฏิสนฺทหติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อมต่อกันใหม่
ปฏิ ส นฺ ธ าตุ (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ผู้ เชื่ อ มต่ อ กั น ใหม่ , ผู้ สร้ าง
สันติภาพ
ปฏิสนฺธน (นปุงสกลิงค์) การเชื่อมต่อกันใหม่
ปฏิส นฺธิ (อิตถี ลิ ง ค์ ) การกลับมาเกิ ด , การปฏิส นธิ ,
การมาเชื่อมกันใหม่
ปฏิสฒภิทา (อิตถีลิงค์) ความรู้ที่แตกฉาน
ปฏิสมฺโมทติ (กิริยาอาขยาต) พูดหรือกล่าวต้ อนรับฉัน
มิตร
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ปฏิสรณ (นปุงสกลิงค์) ที่พึ่ง, ความช่วยเหลือ,ความ
คุ้มครอง
ปฏิสลฺสาน (นปุงสกลิงค์) เกษียณอายุ,การปลีกตัว
ปฏิสลฺลียติ (กิริยาอาขยาต) ปลีกตัว
ปฏิสเมติ (กิริยาอาขยาต) จัดลาดับ, ออกห่าง
ปฏิสาสน (นปุงสกลิงค์) ตอบ, โต้ ตอบ
ปฏิเสธ (ปุงลิงค์) ปฎิเสธ, (นปุงสกลิงค์) ห้ าม, ปฏิเสธ
ปฏิเสเธติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิเสธ, ป้องกัน,ห้ าม
ปฏิเสวติ (กิริยาอาขยาต) ดาเนินตาม,ปฏิบตั ิ, เสพ,ใช้
ยา
ปฏิ เ สวน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การปฏิ บัติ , การใช้ ,การ
ติดตาม
ปฏิโสต (วิเสสนะ) ทวนกระแส
ปฏิสฺสว (ปุงลิงค์) สัญญา, ยินยอม
ปฏิสฺสณ
ุ าติ (กิริยาอาขยาต) ยินยอม,สัญญา, ตกลง
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ปฏิหญญติ (กิริยาอาขยาต) มีผลกระทบ
ปฏิหต (กิริยากิตก์) ถูกตีแล้ ว
ปฏิหนน (นปุงสกลิงค์) การตี, การขับไล่
ปฏิหนติ (กิริยาอาขยาต) ตี, ขจัด, ชนกัน
ปฎุ (วิเสสนะ) ฉลาด, มีทกั ษะ, คนผู้ฉลาด
ปโฏล (ปุงลิงค์) บวบงู
ปตฺต,ปฏฺฏก (นปุงสกลิงค์) แผ่น, ชิ ้น, ใบ, แถบ
ปฏฺฏ (นปุงสกลิงค์) ผ้ าไหม, ผ้ าพันแผล, ชิ ้นผ้ า
ปฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) ท่าเรื อ,เมืองใกล้ ท่าเรื อ
ปฏฺฏิกา (อิตถี ลิงค์ ) แถบผ้ า,ผ้ าพันแผล,ผ้ าคาดเอว,
สายรัดเอว
ปฏฺฐาเปติ (กิริยาอาขยาต) จัดตัง,้ เริ่ ม
ปฏฺ ฐาน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) จั ด ตั ง้ , จุ ด เริ่ ม ต้ น , วางไว้
ข้ างหน้ า
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ปฏฺฐาย (อัพพยศัพท์) เริ่ มต้ นด้ วย, ตังแต่
้ เวลานัน้
ปฐติ (กิริยาอาขยาต) อ่าน, ท่องจา
ปฐน (นปุงสกลิงค์) การอ่าน
ปฐม(วิเสสนะ) ที่หนึ่ง, เบื ้องแรกสุด, อันก่อน
ปฐวี (อิตถีลิงค์) ดิน
ปณมติ (กิริยาอาขยาต) น้ อมลง, บูชา
ปณาม (ปุงลิงค์) การทาความเคารพ,การน้ อมลง,การ
ก้ มตัวลง
ปณาเมติ (กิริยาอาขยาต) ยกเลิก, ปฏิเสธ, ปิ ด, ขยาย
ออก
ปณิทหติ (กิริยาอาขยาต) ปรารถนาที่จะ, ต้ องการที่
จะ,
ปณิ ธ าน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ปณิ ธิ (ปุง ลิ ง ค์ ) ปณิ ธ าน,
ความมุ่งหวัง, ความมุ่งมัน่
ปณิธาย มุ่งมัน่ ,มีความตังใจ
้
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ปณิปาต (ปุงลิงค์) การกราบ
ปณิย (นปุงสกลิงค์) ของค้ าขาย,(ปุงลิงค์) ผู้ค้า
ปณิหิต (กิริยากิตก์) แนะนาแล้ ว
ปณีต (วิเสสนะ) ประณีต, ดีมาก, อร่อย
ปเณติ (กิริยาอาขยาต) ออกข้ อกาหนด
ปณฺฑก (ปุงลิงค์) กระเทย
ปัณฑร (วิเสสนะ) สีขาว
ปณฺฑิจฺจ (นปุงสกลิงค์) ปัญญา, ความรู้
ปณฑิต (วิเสสนะ) ฉลาด,บัณฑิต
ปณฺฑุ (วิเสสนะ) สีเหลือง
ปณฺณ,ปณฺณก (นปุงสกลิงค์) ใบไม้ ,จดหมาย,หนังสือ
ปณฺณรส (วิเสสนะ) สิบห้ า
ปณฺณาการ (ปุงลิงค์) ของขวัญ
ปณฺณาส (อิตถีลิงค์) ห้ าสิบ
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ปณฺณิก ผ็ขายผักและผลไม้ สด
ปณฺหิ (ปุงลิงค์) ส้ นเท้ า
ปตลิ ล้ มลง
ปตน (นปุงสกลิงค์) การล้ มลง
ปตน (วิเสสนะ) บางมาก (อิตถีลิงค์) ธง, แผ่นผ้ า
ปตาป (ปุงลิงค์) ความงดงาม,ความโอ่อ่า
ปตาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้อน,ให้ เร่าร้ อน
ปติ (ปุงลิงค์) เจ้ า, สามี, นาย
ปติฏฺฐหติ, ปติฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) ตัง้ , ยืนอย่ าง
มัน่ คง, พบการสนับสนุน
ปติฏฺฐา (อิตถีลิงค์) ช่วยเหลือ, สนับสนุน, ที่พานัก,ที่
พึง่
ปติฏฺฐาตพฺพ, ปติฏฺฐิ ตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะตัง้
ปติฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การตัง,้ การสนับสนุน
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ปติฏฺฐาปิ ต (กิริยากิตก์) ให้ ตงแล้
ั้ ว
ปติฏฺฐาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ตงั ้
ปติฏฺฐาเปต (ปุงลิงค์) ผู้ก่อตัง,้ ผู้ตง,ผู
ั ้ ้ สถาปนา
ปฏิติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืนขึ ้นได้ อีก
ปติพฺพต (อิตถีลิงค์) ภรรยาผู้อทุ ิศ
ปติสฺสต (วิเสสนะ) มีความคิด,มีสติ
ปตีจิ (อิตถีลิงค์) ตะวันตก
ปตีต (วิเสสนะ) ยินดี
ปโตท (ปุงลิงค์) กระตุ้น, ไม้ ไล่ต้อนสัตว์,ปฏัก
ปตฺต (กิริยากิตก์) บรรลุแล้ ว,ได้ แล้ ว
ปตฺต (ปุงลิงค์) บาตร, (นปุงสกลิงค์) ใบไม้ , ขนนก,ปี ก
ของนก
ปตฺตาธารก (ปุงลิงค์) เชิงบาตร
ปตฺตานุโมทนา (อิตถีลิงค์) อนุโมทนาบุญ
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ปตฺติ (ปุงลิงค์) ทหารราบ,การมาถึง,การบรรลุถึง,บุญ,
กาไร, ส่วนบุญ
ปตฺติก(วิเสสนะ) โดยเท้ า,ทหารราบ
ปัตฺตณ
ุ ณ (นปุงสกลิงค์) ผ้ าชนิดหนึ่ง
ปตฺตุ (อัพพยศัพท์) เพื่อบรรลุ,เพื่อถึง
ปตฺ ถ (ปุง ลิ ง ค์ ) มาตราส าหรั บ วัด ตวงข้ า วสารและ
ของเหลว
ปตฺถตา (กิริยากิตก์) แผ่แล้ ว,รู้อย่างกว้ างขวางแล้ ว
ปตฺถตฺถ (วิเสสนะ) แข็งมาก
ปตฺถนา (อิตถีลิงค์) ความปรารถนา ,ความต้ องการ
ปตฺถยติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการ,ปรารถนา
ปตฺถยาน (วิเสสนะ) ความปรารถนา
ปตฺถร (ปุงลิงค์) แผ่นดิน
ปตฺถรติ (กิริยาอาขยาต) ปูลาด,ขยาย
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ปตฺถิว (ปุงลิงค์) กษัตริย์
ปตฺเถติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการ, ปรารถนา
ปตฺวา (อัพพยศัพท์) บรรลุแล้ ว,ถึงแล้ ว,ได้ แล้ ว
ปถ (ปุงลิงค์) หนทาง,ทาง,ถนน
ปถาวี, ปถิก (ปุงลิงค์) คนเดินเท้ า,นักท่องเที่ยว
ปท (นปุง สกลิ ง ค์ ) เท้ า , ก้ า วเท้ า , ค าพูด , สถานะ,
สถานที่,เหตุผล,สาเหตุ, บท
ปทกฺขิณา (อิตถีลิงค์) เดินเวียนขวา,เดินเป็ นวงกลม
ปทตฺต (กิริยากิตก์) ให้ แล้ ว,แจกจ่ายแล้ ว
ปทร (นปุงสกลิงค์) คณะกรรมการ
ปทหติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม, เผชิญ,รับ
ปทาตุ (ปุงลิงค์) ผู้ให้ ,ผู้แจกจ่าย
ปทาน (นปุงสกลิงค์) การให้
ปทาฬน (นปุงสกลิงค์) ความรุนแรง
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ปทาเฬติ (กิริยาอาขยาต) ผ่า,ทาลาย
ปทาเฬตุ (ปุงลิงค์) ผู้ผ่า,ผู้ทาลาย
ปทิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยบท
ปทิตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนแล้ ว,ลุกไหม้ แล้ ว
ปทิปปฺ ติ(กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
ปทิสฺสติ(กิริยาอาขยาต) ปรากฏ, ให้ เห็น
ปทีป (นปุงสกลิงค์) ตะเกียง, แสงสว่าง
ปทีเปติ (กิริยาอาขยาต) จุดตะเกียง,อธิบาย,
ปทียติ (กิริยาอาขยาต) นาเสนอ
ปทุฏฺฐ (กิริยากิตก์) เลวร้ ายแล้ ว,ประทุษร้ ายแล้ ว
ปทุพฺภติ (กิริยาอาขยาต) ประทุษร้ าย
ปทุม (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว, ชื่อของนรกขุหนึ่ง
ปทุมี (วิเสสนะ) มีดอกบัว, มีจดุ (ช้ าง)
ปทุสฺสติ ประทุษร้ าย, ทาผิด
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ปทุสฺสน (นปุงสกลิงค์) ทาผิด,ประทุษร้ าย
ปทูเสติ (กิริยาอาขยาต) มัวหมอง, เสียหาย
ปเทส (ปุงลิงค์) ภูมิภาค, พื ้นที่, สถานที่
ปโทส (ปุงลิงค์) กลางคืน, โกรธ,บกพร่อง
ปธส (ปุงลิงค์) ปธสน (นปุงสกลิงค์) การทาลาย, การ
ละเมิด,
ปธสิต (กิริยากิตก์) ถูกทาลายแล้ ว
ปธสิย (วิเสสนะ) ควรถูกละเมิด,ควรถูกโจมตี, ควรถูก
ปล้ น
ปธเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,โจมตี,ปล้ น,ทาผิด
ปธาน (วิเสสนะ) ประธาน, สาคัญที่สดุ
ปธาน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม, ความเพียร
ปธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง
ปธาวน (นปุงสกลิงค์) การวิ่ง
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ปธูเปติ (กิริยาอาขยาต) รมควัน
ปโธต (กิริยากิตก์) ขัดสีแล้ ว, ทาให้ คมแล้ ว
ปน (อัพพยศัพท์) ก็,แต่ว่า
ปนส (ปุงลิงค์) ต้ นขนุน (นปุงสกลิงค์) ผลขนุน
ปนสฺสติ (กิริยาอาขยาต) สูญเสีย, หายไป, พินาศ
ปนาฬิกา (อิตถีลิงค์) ท่อ, ช่อง,ทางเดินของน ้า
ปนุทติ (กิริยาอาขยาต) บรรเทา, ขจัด
ปนุ(นู)ทน (นปุงสกลิงค์) ขจัด,ปฏิเสธ
ปนฺต (วิเสสนะ) ห่างไกล, โดดเดี่ยว,สันโดษ
ปนฺทิ (อิตถีลิงค์) แถว, ระยะ, เส้ น
ปนฺถ (ปุงลิงค์) หนทาง,ถนน
ปนฺน (วิเสสนะ) ล้ ม, ปลงลง
ปนฺนค (ปุงลิงค์) งู
ปน (นปุงสกลิงค์) น ้า
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ปปญฺจ (ปุงลิงค์) อุปสรรค, ล่าช้ า, เนิ่นช้ า, สิ่งลวงตา,
อุปสรรคต่อความก้ าวหน้ าของจิต
ปปญฺเจติ (กิริยาอาขยาต) อธิบาย, ทาให้ ชกั ช้ า
ปปฏิกา (อิตถีลิงค์) เปลือกไม้
ปปตติ (กิริยาอาขยาต) ตกไป
ปปตน (นปุงสกลิงค์) การตกไป
ปปท (ปุงลิงค์) ปลายเท้ า
ปปา (อิตถีลิงค์) ที่พกั ริมถนนสาหรับคนเดินทาง
ปปาต (ปุงลิงค์) เหว
ปปิ ตามห (ปุงลิงค์) ปู่ ,ตา
ปปุตฺต (ปุงลิงค์) หลาน
ปปฏก (ปุงลิงค์) เห็ด
ปปฺโปเฐติ (กิริยาอาขยาต) ตี,ทุบ
ปปฺโปติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุถึง, ถึง, ได้ รับ
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ปปฺผาส (ปุงลิงค์) ปอด
ปพนฺธ (ปุงลิงค์) ความต่อเนื่อง, บทประพันธ์
ปภงฺค, ปภงฺครุ ( วิเสสนะ) ผุพงั
ปภว (ปุงลิงค์) กาเนิด, แหล่ง, (วิเสสนะ) เป็ นที่มา
ปภวติ (กิริยาอาขยาต) มีกาเนิด,ไหลไป
ปภสฺสร (วิเสสนะ) สว่างมาก, สว่างไสว
ปภา (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง
ปภาต (ปุงลิงค์) สว่าง, รุ่งอรุณ
ปภาว (ปุงลิงค์) อานาจ,ความแข็งแรง, เกียรติ
ปภาวิต (กิริยากิตก์) เพิ่มขึ ้นแล้ ว, อบแล้ ว,กาซาบ
ปภาเวติ (กิริยาอาขยาต) เพิ่มขึ ้น, อบ,กาซาบ
ปภาส (ปุงลิงค์) แสงสว่าง
ปภาสติ (กิริยาอาขยาต) ส่องแสง
ปภาเสติ (เหตุกตั ตุวาจก) ส่องสว่าง,.ให้ สว่าง
468

ปภิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) แตก, ทาลาย
ปภิชฺชน (นปุงสกลิงค์) การแยกออกจากกัน,รอยแยก
ปภินน (กิริยากิตก์) แตกแล้ ว, แตกต่าง,ปะทุ
ปภูติ (อัพพยศัพท์) เริ่มต้ นจาก,นับตังแต่
้
ปภู (ปุงลิงค์) ผู้ปกครอง
ปเภท (ปุงลิงค์) ประเภท,รอยแยก
ปมชฺชติ (กิริยาอาขยาต มัวเมา, ประมาท,เลินเล่อ
ปมชฺชนา (อิตถีลิงค์), ปมชฺชน (นปุงสกลิงค์) ความ
ชักข้ า,ความประมาท
ปมตฺต (กิริยากิตก์) ประมาทแล้ ว
ปมทติ(กิริยาอาขยาต) ปราบ, การาบ
ปมทาวน (นปุงสกลิงค์) สวนใกล้ พระราชวัง
ปมทา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
ปมทฺทติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย, เอาชนะ, การาบ
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ปมททน (นปุงสกลิงค์) การการาบ, การเอาชนะ
ปมทฺที (ปุงลิงค์) ผู้การาบ,ผู้เอาชนะ
ปมาณ (นปุงสกลิงค์) ประมาณ, ขนาด,จานวน
ปมาท (ปุงลิงค์) ประมาท
ปมิณาติ (กิริยาอาขยาต) วัด, คานวณ,ให้ คานิยาม
ปมุข (วิเสสนะ) หัวหน้ า, โดดเด่น(นปุงสกลิงค์) ข้ าง
หน้ า,ข้ างหน้ าบ้ าน
ปมจฺจติ (กิริยาอาขยาต) ปลดเปลื ้อง
ปมุจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) หน้ ามืด,เป็ นลม
ปมุญฺจติ(กิริยาอาขยาต) แก้ , ปลดเปลื ้อง, ปล่อย
ปมุฏฺฐ (กิริยากิตก์ ) แก้ แล้ ว,ปล่อยแล้ ว,ปลดเปลื อ้ ง
แล้ ว
ปมุทิต กิริยากิตก์) ยินดีมากแล้ ว
ปมุยหฺ ติ (กิริยาอาขยาต) ลุม่ หลง
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ปมุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ลืม,หลงลืม
ปมูฬห (กิริยากิตก์) ลุม่ หลงแล้ ว
ปเมยฺย (วิเสสนะ) วัดได้ ,ประเมินได้
ปโมกฺข (ปุงลิงค์) ปล่อย,หลุดออก
ปโมจน (นปุงสกลิงค์) การปล่อย,การปลดเปลื ้อง
ปโมจติ (กิริยาอาขยาต) ปล่อย
ปโมท (ปุงลิงค์) ยินดี
ปโมทติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี
ปโมทน (อิตถีลิงค์) การยินดี
ปโมหน (นปุงสกลิงค์) การหลอกลวง
ปโมเหติ (กิริยาอาขยาต) หลอกลวง, วิ่งเวียน,หน้ ามืด
ปมฺปก (ปุงลิงค์) ลิงลม
ปมฺห (นปุงสกลิงค์) ขนตา
ปย (ปุงลิงค์,ปนุงสกลิงค์) นม,น ้า
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ปยต (วิเสสนะ) บริ สทุ ธิ์
ปยตน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม
ปยาติ (กิริยาอาขยาต) ไปข้ างหน้ า,ดาเนินไป
ปยิรุปาสติ (กิริยาอาขยาต) สมาคม,ให้ เกียรติ,เข้ าไป
นัง่ ใกล้
ปยิรุปาสนา (อิตถีลิงค์) เข้ าไปนัง่ ใกล้ ,สมาคม
ปยุญฺชติ (กิริยาอาขยาต) ประกอบ,ว่าจ้ าง,ใช้
ปยุตฺตก (วิเสสนะ) ผู้ประกอบ, สายลับ
ปโยค (ปุ ง ลิ ง ค์ ) วิ ธี ก าร, ด าเนิ น การ,การกระท า
,ปฏิบตั ิ, ธุรกิจ
ปโยชก, ปโยเชตุ (ปุงลิงค์) ผู้จดั การ, ผู้อานายการ
ปโยชน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การสมั ค ร,การใช้ ,การ
ดาเนินการ, การนัดหมาย
ปโยเชติ (กิริยาอาขยาต) ดาเนินการ, ใช้ , ตระเตรี ยม,
ว่าจ้ าง
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ปโยธร (ปุงลิงค์) เมฆฝน, ทรวงอกของผู้หญิง
เปยฺยก (ปุงลิงค์) ปู่ ทวด,ตาทวด
ปร (วิเสสนะ) อื่น,ต่างชาติ,
ปรกฺกม (ปุงลิงค์), ปรกฺกมน (นปุงสกลิงค์) ความบาก
บัน่ ,ความพยายาม
ปรกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม,บากบัน่
ปรตฺถ (อัพพยศัพท์) ในสถานที่อื่น
ปรทาร (ปุงลิงค์) ภรรยาของผู้อื่น
ปรม (วิเสสนะ) อย่างยิ่ง,ดีที่สดุ ,ยอดเยี่ยม
ปรมาณู (ปุงลิงค์) ปรมาณู
ปรมฺปรา (อิตถีลิงค์) เหล่ากอ, วงศ์วาน,สืบสาน
ปรมฺมขุ (วิเสสนะ) เบือนหน้ าหนี
ปรสุเว (วิเสสนะ) วันมะรืน
ปร (วิเสสนะ) ภายหลัง, อื่น,พ้ นจากนี ้
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ปราชย (ปุงลิงค์) พ่ายแพ้
ปราชีวติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ พ่ายแพ้
ปราเชติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ, ชนะ,การาบ,ปราบ
ปราธีน (วิเสสนะ) พึง่ พาผู้อื่น,เป็ นของผู้อื่น
ปราภว (ปุงลิงค์) พัง, ความเสื่อม
ปราภวติ (กิริยาอาขยาต) เสื่อม, พังทลาย
ปรามฏฺฐ (กิริยากิตก์) แตะต้ องแล้ ว, สัมผัสแล้ ว
ปรามสฺสติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส,ถูกต้ อง
ปรามาส (ปุงลิงค์) ปรามสน (นปุงสกลิงค์) การสัมผัส,
การถูกต้ อง
ปรายน (นปุงสกลิงค์) การสนับสนุน, การพัก, ความ
โล่งอกม เป้าหายสุดท้ าย
ปรายตฺต (วิเสสนะ) เป็ นของผู้อื่น
ปริ (คาอุปสรรค) รอบ,รวมกัน,สิ ้นเชิง
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ปริกฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) การลาก
ปริกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ลาก
ปริกนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
ปริ ก ปฺ เ ปติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ตัง้ ใจ, คาดการณ์ , มี
สมมติฐาน
ปริกมฺม (นปุงสกลิงค์) การจัดแจง,การตระเตรียม
ปริกสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ลาก, กวาด, เคลื่อนกลับ
ปริกิณฺณ (กิริยากิตก์) กระจัดกระจายแล้ ว, ล้ อมแล้ ว
ปริกิลนฺต (กิริยากิตก์) ลาบากแล้ ว,เหน็ดเหนื่อยแล้ ว
ปริกิลมติ (กิริยาอาขยาต) ลาบาก, เหน็ดเหนื่อย
ปริ กิลิ ฏฺ ฐ (กิ ริยากิ ตก์ ) สกปรกแล้ ว,แปดเปื อ้ นแล้ ว ,
เปี ยกแล้ ว
ปริ กิลิ นฺน (กิริยากิตก์ ) สกปรกแล้ ว ,แปดเปื อ้ นแล้ ว ,
เปี ยกแล้ ว
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ปริ กิ ลิ สฺ ส ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) มัว หมอง,แปดเปื อ้ น,
เปี ยก
ปริ กิ ลิ สฺ ส น (นปุง สกลิ ง ค์ ) (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความมัว
หมอง,ความไม่บริสทุ ธ์
ปริกปุ ปฺ ติ (กิริยาอาขยาต) โกรธ,ตื่นเต้ น
ปริโกเปติ (กิริยาอาขยาต) โกรธ, ตื่นเต้ นมาก
ปริ กฺกมน (นปุงสกลิงค์) สถานที่รอบๆ, ไปรอบๆ,เดิน
รอบๆ
ปริกฺขณ (ปุงลิงค์) ผ็สอบสวน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ควบคุม
ปริ กฺ ข ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ขุด แล้ ว , ได้ รั บ บาดเจ็ บ แล้ ว ,
ตระเตรียมแล้ ว, ติดตังแล้
้ ว
ปริกฺขติ (กิริยาอาขยาต) ตรวจสอบ, ตรวจตรา
ปริ กฺขย (ปุงลิงค์) ความหมดไป, ความชักช้ า,ความ
สูญเสีย,ความสิ ้นไป
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ปริ กฺขาร (นปุงสกลิงค์) บริ ขาร, เครื่ องมือ,เครื่ องใช้
สอย
ปริกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) ล้ อมแล้ ว
ปริกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) ล้ อม
ปริกฺขีณ (กิริยากิตก์) สิ ้นเปลืองแล้ ว, เหน็ดเหนื่อยแล้ ว
ปริกฺเขป (ปุงลิงค์) ล้ อมรัว้ ,ล้ อม
ปริ กเลส (ปงลิงค์) ความลาบาก,ความไม่บริ สทุ ธิ์
ปริ ขณติ,ปฬิขณติ (กิริยาอาขยาต) ขุดรอบๆ
ปริ กฺขา (อิตถีลิงค์) คู,คูเมือง
ปริคณฺหน (นปุงสกลิงค์) การสอบสวน, ความเข้ าใจ
ปริ คณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) ตรวจสอบ, ค้ นหา, เข้ า
ครอบครอง,เข้ าใจ
ปริคิลติ (กิริยาอาขยาต) กลืนกิน
ปริคหู ติ (กิริยาอาขยาต) ซ่อน, ปกปิ ด
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ปริคหู มา (อิตถีลิงค์) การซ่อน,การปกปิ ด
ปริคฺคห (ปุงลิงค์) ครอบครอง,สิงของ,ภรรยา
ปริ คฺ ค หิ ต (กิ ริ ยากิ ต ก์ ) เป็ นเจ้ าของ,ยึ ด ครอง
,ครอบครอง
ปริจย (ปุงลิงค์) การปฏิบตั ิ, ความคุ้นเคย
ปริ จ รณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) ดูแล, เพลิ ดเพลิ น,ให้ ค วาม
สนใจ
ปริ จรติ (กิริยาอาขยาต) เที่ยวไป, สนใจ, ดูแล, สังเกต
,ปฏิบตั ิ
ปริ จารก (วิเสสนะ) การให้ บริ การ, การดูแล, คนใช้ ,
ผู้ดแู ล
ปริจาณา (อิตถีลิงค์) ความสนใจ,ดูแล,เลี ้ยงดู
ปริจาริกา(อิตถีลิงค์) คนใช้ ผ้ หู ญิง
ปริจาเรติ (กิริยาอาขยาต) รับใช้ ,คอยรับใช้ ,คอยดูแล
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ปริ จิณฺณ ,ปริ จิต (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว, ดูแลแล้ ว,
สัง่ สมแล้ ว, คุ้นเคยแล้ ว
ปริจมุ ฺพติ (กิริยาอาขยาต) จุมพิต,จูบ
ปริจฺจ (อัพพยศัพท์) เข้ าใจ
ปริจฺจชติ (กิริยาอาขยาต) สละ,ทอดทิ ้ง,มอบให้
ปริ จฺ จ ชน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ปริ จฺ จ าค (ปุง ลิง ค์ ) บริ จ าค
,สละ,ทอดทิ ้ง, มอบให้ ,
ปริจฺจตฺต (กิริยากิตก์) สละแล้ ว
ปริจฺฉนฺน (กิริยากิตก์) ปกปิ ดแล้ ว, ห่อหุ้มแล้ ว
ปริจฺฉาทน (อิตถีลิงค์) การปกปิ ดไว้ ทวั่
ปริ ฉิ นฺทติ (กิริยาอาขยาต) ทาเครื่ องหมาย, จ ากัด,
กาหนด
ปริ ฉินฺทน (นปุงสกลิงค์) จากีดความ,การจากัด,การ
ทาเครื่องหมาย,การวิเคราะห์
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ปริ จฺเฉท (ปุงลิงค์) มาตรการ, ข้ อจากัด,ขอบเขต, การ
แบ่ง, บท
ปริชน (ปุงลิงค์) ผู้ติดตาม,ผู้คอยดูแล
ปริ ชาชน (นปุงสกลิงค์) ปริ ชานนา(อิตถีลิงค์) การรู้ ,
ความรู้
ปริ ชานาติ (กิริยาอาขยาต) รู้, เข้ าใจ, รู้เป็ นอย่างดี, รู้
แจ้ ง
ปริชิณฺณ (กิริยากิตก์) คร่าคร่าแล้ ว, แก่แล้ ว, ผุพงั แล้ ว
ปริญฺญา (อิตถีลิงค์) รู้จริง,เข้ าใจเต็มที่
ปริญฺญาย (อัพพยศัพท์) รู้แจ้ งแล้ ว
ปริญเญยฺย (นปุงสกลิงค์) พึงรู้แจ้ ง
ปริฑยฺหติ(กิริยาอาขยาต) แผดเผา, ไหม้ ,เร่าร้ อน
ปริฑยฺหน (นปุงสกลิงค์) การไหม้
ปริณต (กิริยากิตก์) เปลี่ยนแปลงแล้ ว
ปริณมติ (กิริยาอาขยาต) ถูกเปลี่ยนแปลง, สุก,แก่
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ปริณย (ปุงลิงค์) การแต่งงาน
ปริณาม (ปุงลิงค์) สุก,เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ย่อย
ปริ ณ ามน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น
ประโยชน์
ปริ ณาเมติ (กิริยาอาขยาต) เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป
ใช้ เป็ นประโยชน์
ปริ ณ ายก (ปุง ลิ ง ค์ ) ผู้นา, ผู้แนะนา, (นปุง สกลิง ค์ )
ผู้นากองทัพของพระเจ้ าจักรพรรดิ
ปริณาห (ปุงลิงค์) เส้ นรอบวง
ปริ ตปฺปติ (กิริยาอาขยาต) เศร้ าโศก, วิตกกังวล, เป็ น
ทุกข์,เดือดร้ อน
ปริ ตสฺ ส ติ (กิริยาอาขยาต) ตื่นเต้ น, ตกใจ, มี ความ
ต้ องการ
ปริตสฺสนา (อิตถีลิงค์) กังวลใจ, ตื่นเต้ น, ควาต้ องการ

481

ปริ ต าป (ปุง ลิ ง ค์ ) ปริ ต าปน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความ
เดือดร้ อน,การทรมานตน
ปริตาเปติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อน, เร่าร้ อน
ปริตเุ ลติ (กิริยาอาขยาต) ชัง่ , พิจารณา, ประเมิน
ปริโต (อัพพยศัพท์) โยรอบ, ทุกด้ าน,ทุกหนแห่ง
ปริโตเสติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี, ทาให้ มีความสุข
ปริตฺต,ปริตฺตก (วิเสสนะ) เล็กน้ อย, ไม่สาคัญ
ปริตฺต ผนปุงสกลิงค์) เล็กน้ อย,คุ้มครอง
ปริ ตฺตาณ (นปุงสกลิงค์) ความคุ้มครอง, ที่พึ่ง,ความ
ปลอดภัย
ปริ ตฺตายก (วิเสสนะ) ความคุ้มครอง, ความป้องกัน
ภัย
ปริ ทหติ (กิริยาอาขยาต) สวมใส่, แต่กาย,แต่งตัว,ใส่
เสื ้อผ้ า
ปริทหน (นปุงสกลิงค์) สวมใส่, แต่งตัว
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ปริ ทีปก (วิเสสนะ) อธิบาย, แสดง
ปริทีปน (นปุงสกลิงค์) คาอธิบาย,คาชี ้แจง
ปริ ที เ ปติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ท าให้ แ จ่ ง แจ้ ง , อธิ บ าย,
ชี ้แจง
ปริทเู สติ (กิริยาอาขยาต) ประทุษร้ าย
ปริ เ ทว (ปุง ลิ ง ค์ ) ปริ เ ทวนา(ปุง ลิง ค์ ) เศร้ าโศก,คร่ า
ครวญ
ปริเทวติ (กิริยาอาขยาต) คร่าครวญ, เสียใจ
ปริเทวิต (นปุงสกลิงค์) คร่าครวญ
ปริธสก (วิเสสนะ) ทาลาย,ผู้พดู ในทางทาลาย
ปริธวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่งรอบ
ปริโธต (กิริยากิตก์) ชาระล้ างแล้ ว
ปริโธวติ (กิริยาอาขยาต) ชาระล้ าง,ทาความสะอาด
ปริ นิฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) สิ ้นสุด, ความสาเร็จ
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ปริ นิฏฺฐาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เสร็จ,ให้ สาเร็จ
ปริ นิ พฺ พ าน (นปุง สกลิ ง ค์ ) หลุด พ้ น จากวัฏ สงสาร
,ความตายหลังจากสิ ้นอายุขยั ของพระอรหันต์
ปรินิพฺพติ (กิริยาอาขยาต) ตายโยไม่กลับมาเกิดอีก
ปริพฺพายิ (วิเสสนะ) ผู้บรรลุความหลุดพ้ นแล้ ว
ปริปกฺก (กิริยากิตก์) สุก,สุกเต็มที่
ปริป(ฏ)ตติ (กิริยาอาขยาต) ล้ ม,ตกไป
ปริปนฺถ (ปุงลิงค์) อันตราย, อุปสรรค
ปริปาก (ปุงลิงค์) สุก, ภาวะสุกเต็มี่,ความย่อย
ปริ ป จน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความสุก , ความย่ อ ย, การ
พัฒนา
ปริปาเจติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สกุ , สุก, พัฒนา
ปริ ป าเตติ (กิ ริ ย าอาขยาต) โจมตี , ให้ ล้ ม ลง,ฆ่ า ,
ทาลาย
ปริปาเลติ (กิริยาอาขยาต) รักษา, คุ้ครอง,ดูแล
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ปริปีเฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน้
ปริปจุ ฺฉก (วิเสสนะ) ผู้ถาม,ผู้สอบสวน
ปริปจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) สอบสวน,สอบถาม
ปริปจุ ฉา (อิตถีลิงค์) คาถาม, สอบสวน
ปริปณ
ุ ฺณ (กิริยากิตก์) เต็มแล้ ว, สมบูรณ์แล้ ว,
ปริปรู (วิเสสนะ) เต็ม, สมบูรณ์
ปริปรู ติ (กิริยาอาขยาต) เต็ม,สมบูรณ์
ปริ ปู เ รติ (เหตุ กั ต ตุ ว าจก) ให้ เต็ ม , ให้ ส าเร็ จ , ให้
สมบูรณ์
ปริปภฺ ตุ (กิริยากิตก์) เต็มแล้ ว,
ปริปลว (วิเสสนะ) ไม่มนั่ คง, ลังเล, เลี ้ยว
ปริปลวติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ , เตร็ดเตร่,ลัดเลาะ
ปริพนฺทติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ ,
ปริพาหิร (วิเสสนะ) ภายนอก,แปลก, คนภายนอก
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ปริภชติ (กิริยาอาขยาต) พเนจร,เร่ร่อน
ปริพฺพย (ปุงลิงค์) ค่าใช้ จ่าย, ค่าจ้ าง
ปริ พฺพาชก (ปุงลิงค์) ปริ พพาชก,นักบวชที่ชอบเที่ยว
เร่ร่อน
ปริพฺพฬู ห (กิริยากิตก์) ล้ อมแล้ ว
ปริพฺภมติ (กิริยาอาขยาต) เดิน,เรร่อน
ปริพฺภมน (นปุงสกลิงค์) การเร่ร่อน
ปริพฺภเติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เร่ร่อน
ปริ พฏฺฐ (กิริยาอาขยาต) ล้ มแล้ ว
ปริภณฺฑ (ปุงลิงค์) การล้ อม
ปริภว (ปุงลิงค์) ปริวน (นปุงสกลิงค์) ดูหมิ่น, ละเมิด
ปริภเวติ (กิริยาอาขยาต) ดูหมิ่น, ด่าว่า
ปริ ภาวิต (กิริยากิตก์) ถูกฝึ ก, ถูกแทง, ผสมด้ วย, เต็ม
ไปด้ วย
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ปริ ภาส (ปุงลิงค์) ปริ ภาสน( นปุงสกลิงค์) ประณาม,
ดุด่า
ปริภาสติ (กิริยาอาขยาต) ดุด่า,ดูหมิ่น ดูถกู
ปริภินฺน (กิริยากิตก์) แตกแล้ ว,ทาลายแล้ ว
ปริภญ
ุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) กิน, ใช้ , ยินดี
ปริภตุ ฺต (กิริยากิตก์) กินแล้ ว,ใช้ แล้ ว
ปริภตู (กิริยากิตก์) ดูหมิ่นแล้ ว,ดูถกู แล้ ว
ปริโภค (ปุงลิงค์) ของบริโภค, ใช้ สอย
ปริโภขนีย (วิเสสนะ) ของที่พงึ ใช้ สอย
ปริมชฺชก (ปุงลิงค์) บุคคลผู้สมั ผัส,บุคคลผู้นวด
ปริมชฺชติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส,นวด,กวาด,ทาความ
สะอาด
ปริ ม ชฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การสัม ผัส , การนวด,การ
กวาด
ปริมณฺฑล (วิเสสนะ) กลม, วงกลม
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ปริมทฺทติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, บีบคัน,้ นวด
ปริ มทฺทน (นปุงสกลิงค์) การสัมผัส, การบีบคัน้ , การ
ปราบ, การนวด
ปริ มาณ (นปุงสกลิงค์) ปริ มาณ, ขนาด, ข้ อจากัด, (วิ
เสสนะ) วัด, ประกอบด้ วย,ครอบคลุม
ปริมิต (กิริยากิตก์)จากัดแล้ ว,ถูกจากัดแล้ ว
ปริมกุ ฺข (วิเสสนะ) เบื ้องหน้ า,ข้ างหน้ า
ปริมจุ ฺจติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น, หลบหนี
ปริมจุ ฺจน (นปุงสกลิงค์) การหลุดพ้ น, การหลบหนี
ปรุตฺต (กิริยากิตก์) หลุดพ้ นแล้ ว,หลบหนีแล้ ว
ปริมตุ ฺติ (อิตถีลิงค์) ความหลุดพ้ น, ความปลดปล่อย
ปิ โมจติ (กิริยาอาขยาต) ปลดปล่อย, ปล่อย
ปริยตฺติ (อิตถีลิงค์) ตารา
ปริ ย นฺ ต (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ปลาย, ข้ อจ ากั ด , จุ ด สุ ด ยอด,
พรมแดน
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ปริยาติ (กิริยาอาขยาต) ไปรอบๆ
ปริยาทาติ (กิริยาอาขยาต) หมดแรง
ปริ ทิวติ (กิริยาอาขยาต) ครอบงา,ควบคุม, หมดเรี ยว
แรง
ปริยาปนฺน (กิริยากิตก์) ครอบคลุม, เป็ นของ,เข้ าไปใน
ปริยาปุต (กิริยากิตก์) เข้ าใจแล้ ว
ปริยาปุณน (นปุงสกลิงค์) การเรียน,การศึกษา
ปริยาปุณาติ (กิริยาอาขยาต) เรียน,การเล่าเรียน
ปริยาย (ปุงลิงค์) ปริยาย, ลาดับ,แนวทาง, คุณสมบัติ,
วิธีการ, ทานอง, วาระ
ปริยาหต (กิริยากิตก์) ทุบแล้ ว,ตีแล้ ว
ปริ ยฏุ ฺ ฐาติ (กิริยาอาขยาต) ลุกขึ ้น, กระจาย
ปริ ยฏุ ฺ ฐาน (นปุงสกลิงค์) ประกอบเข้ า, ความมีใจชอบ
ปริ เยฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) การแสวงหา
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ปริเยสติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา, ค้ นหา, สอบสวน
ปริเยสนา (อิตถีลิงค์) การแสวงหา,ความต้ องการ
ปริโยค (ปุงลิงค์) ภาชนะใส่แกง
ปริ โยคาฬฺห (กิริยากิตก์ ) การวัด, การช าแรก, การ
กลัน่ กรอง
ปริโยคาหติ (กิริยาอาขยาต) วัด, ชาแรก, กลัน่ กรอง
ปริโยคาหน (นปุงสกลิงค์) การชาแรก
ปริ โยทปนา (อิตถีลิงค์) การทาให้ บริ สทุ ธิ์
ปริ โยทเปติ (กิริยาอาขยาต) ทาความสะอาด,ทาให้
บริ สทุ ธิ์
ปริ โยทาต (วิเสสนะ) สะอาดมาก, บริ สทุ ธิ์
ปริโยนทฺธ (กิริยากิตก์) ผูกมัดแล้ ว, หุ้มห่อแล้ ว, ปกปิ ด
แล้ ว
ปริโยนนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ผูกมัด, หุ้มห่อ, ผูกมัด
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ปริโยนหน (นปุงสกลิงค์) ปริโยนาห (งลิงค์) การปกปิ ด
, การหุ้มห่อ
ปริโยสาน (นปุงสกลิงค์) เบื ้องปลาย, สรุป, สมบูรณ์
ปริโยสาเปติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ จบ,จบ, สรุป
ปริโยสิต (กิริยากิตก์) จบแล้ ว, สรุปแล้ ว
ปริรกฺขติ (กิริยาอาขยาต) รักษา, คุ้มครอง
ปริรกฺขน (นปุงสกลิงค์) การรักษา, การคุมครอง
ปริวจฺฉ (นุงสกลิงค์) การตระเตรียม
ปริวชฺชน (นปุงสกลิงค์) การงดเว้ น
ปริวชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ล้ อม, งดเว้ น
ปริ วฏฺฏ ๖ นปุงสกลิงค์) วงกลม
ปริวตฺต (กิริยากิตก์) หมุนกลับแล้ ว
ปริวตฺตก (วิเสสนะ) หมุน,กลิ ้ง, ผู้กลิ ้ง, ผู้แปล
ปริวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) หมุน, กลิ ้ง,เปลี่ยนแปลง
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ปริวตฺตน (นปุงสกลิงค์) การหุน,การกลิ ้ง, การแปล
ปริ ย ตฺ เ ตติ (เหตุ กั ต ตุ ว าจก) หมุ น , กลิ ง้ , ท่ อ งจ า,
แลกเปลี่ยน, แปล
ปริวสติ( กิริยาอาขยาต) อยู่ปริวาส
ปริวาร (ปุงลิงค์) บริวาร, ผู้ติดตาม
ปริวารณ (นปุงสกลิงค์) การกระทารอบๆ
ปริวาเรติ (กิริยาอาขยาต) ล้ อม, ติดตาม
ปริวาสิต (กิริยากิตก์) อบแล้ ว, ให้ หอมแล้ ว
ปริวิตกฺก (ปุงลิงค์) ปริวิตก, ตรึก, พิจารณา
ปริวิสกฺเกติ (กิริยาอาขยาต) ตรึก, พิจารณา
ปริ วิสติ(กิริยาอาขยาต) คอยตักอาหารให้ ,คอยดูแล
เมื่อมีการรับประทานอาหาร
ปริ วิม สติ (กิริยาอาขยาต) พิจ ารณา, พิจ ารณาโดย
แยกคาย
ปริวตุ ต (กิริยากิตก์) แวดล้ อมแล้ ว, ติดตามแล้ ว
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ปริ เวณ (นปุงสกลิงค์) ที่พักของพระภิกษุ ที่แยกออก
ต่างหาก
ปริเวสก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ตกั อาหาร
ปริสกฺกติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม
ปริสคต (วิเสสนะ) เข้ าสมาคม
ปริสงฺกติ (กิริยาอาขยาต) สงสัย, เข้ าใจ
ปริสงฺขา( อิตถีลิงค์) สงสัย
ปริ ส ทู ส ก (ปุง ลิ ง ค์ ) ผู้ ท าลายบริ ษั ท ,แกะด าในหมู่
บริษัท
ปริสปฺปติ (กิริยาอาขยาต) คลาน
ปริสปฺปนฺน (อิตถีลิงค์) การคลาน, การสัน่ ,ความสงสัย
, ความยับยัง้
ปริสมนฺตโต (อัพพยศัพท์) รอบด้ าน, โดยรอบ
ปริสหติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ,ครอบงา
ปริสา (อิตถีลิงค์) บริษัท, สภา, สมาคม
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ปริสิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) รดน ้า
ปริ สชุ ฺฌติ (กิริยาอาขยาต) บริ สทุ ธิ์, มีความบริ สทุ ธิ์
ปรสุทฺธ (กิริยากิตก์) สะอาดแล้ ว,บริ สทุ ธิ์แล้ ว,สมบูรณ์
แล้ ว
ปริสทุ ฺธิ (อิตถีลิงค์) ความบริสทุ ธ์
ปริสสุ ฺสติ (กิริยาอาขยาต) แห้ งเหี่ยว
ปริสสุ ฺสน (นปุงสกลิงค์) ความแห้ งเหี่ยว, การเหี่ยว
ปริเสทิต (กิริยากิตก์) ร้ อนด้ วยไอน ้า
ปริ โสธน (นปุงสกลิงค์) ความบริ สทุ ธิ์,ความสะอาด
ปริ โสเธติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สะอาด, ให้ บริ สทุ ธิ์
ปริ โสเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ แห้ งเหี่ยว, ให้ ระเหยเป็ น
ไอ
ปริสฺสชติ (กิริยาอาขยาต) โอบกอด
ปริสชฺชน (นปุงสกลิงค์) การโอบกอด
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ปริสฺสนฺค (กิริยากิตก์) เหนื่อยแล้ ว
ปริสฺสม (ปุงลิงค์) ความพยายาม,ความเหน็ดเหนื่อย
ปริสฺสย (ปุงลิงค์) อันตราย, ความเสี่ยง, ความลาบาก
ปริสฺสาวน (นปุงสกลิงค์) เครื่องกรองน ้า,การกรองน ้า
ปริสสาเวติ (กิริยาอาขยาต) กรอง,
ปริ หรณ (นปุงสกลิงค์) ปริ หรณา (อิตถี ลิงค์) คุ้ครอง
,ให้ ความสนใจ,การดาเนินไป
ปริหรติ (กิริยาอาขยาต) บริหาร, คุ้มครอง, ดาเนินการ
, งดเว้ น
ปริหสติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะ
ปริ หานิ (อิตถีลิงค์) ความสูญเสีย, ความเสื่อม,ความ
พังทลาย
ปริหาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เสื่อม, ให้ ด้อย
ปริหายติ (กิริยาอาขยาต) ด้ อยลง,เสื่อมลง
ปริหาร (ปุงลิงค์) สนใจ, คุ้มครอง, งดเว้ น,เกียรติภมู ิ
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ปริหาส (ปุงลิงค์) หัวเราะ, เยาะเย้ ย
ปริหีน (กิริยากิตก์) เสื่อมแล้ ว,ด้ อยแล้ ว
ปรูปกฺกม (ปุงลิงค์) การรุกรานของศัตรู
ปรูปฆาต (ปุงลิงค์) การทาร้ ายผู้อื่น
ปรูปวาท (ปุงลิงค์) การว่าร้ ายผู้อื่น
ปรูฬห (กิริยากิตก์) งอกออกมายาว
ปเรต (วิเสสนะ) มีผลกระทบ, เอาชนะ,
ปโร (อั พ พยศั พ ท์ ) เหนื อ กว่ า , ยิ่ ง กว่ า ,เบื อ้ งบน
,มากกว่า
ปโรกฺข (วิเสสนะ) พ้ นสายตา
ปโรทติ (กิริยาอาขยาต) คร่าครวญ,ร้ องไห้
ปร (นปุงสกลิงค์) น ้าหนักจานวนหนึ่ง
ปรคณฑ (ปุงลิงค์) อิฐ
ปลณฺฑ,ุ ปรณฺฑกุ (ปุงลิงค์) หัวหอม
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ปลปติ (กิริยาอาขยาต) บ่นเพ้ อ
ปลปน, ปลปิ ต (นปุงสกลิงค์) พูดไร้ ประโยชน์,บ่นเพ้ อ
ปลาต (กิริยากิตก์) หลบหนีไปแล้ ว
ปลาป (ปุงลิงค์) บ่นเพ้ อ
ปลาปี (ปุงลิงค์) ผู้พดู ไร้ ประโยชน์) ปลาเปติ (เหตุกตั ตุ
วาจก) ให้ หนีไป
ปลายติ (กิริยาอาขยาต) หนีไป,วิ่งไป
ปลายน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) วิ่ ง ไป,ปลานก (วิ เ สสนะ)
หลบหนีไป
ปลายี (ปุงลิงค์) บุคคลผู้วิ่งหนี
ปลาล (นปุงสกลิงค์) ฟาง
ปลาส (ปุงลิงค์) ใบไม้
ปลาสี (วิเสสนะ) อาฆาตแค้ น
ปลิต (วิเสสนะ) สุก, (นปุงสกลิงค์) ผมหงอก
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ปลิป (ปุงลิงค์) ห้ วย,หนอง
ปลฺลิปถ (ปุงลิงค์) ทางที่มีอนั ตราย
ปลิปนฺน (กิริยากิตก์) ล้ มแล้ ว,จมแล้ ว
ปลุคฺค (กิริยากิตก์) ล้ มลงแล้ ว, หกล้ ม
ปลุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ล้ มลง,บด
ปลุชฺชน (นปุงสกลิงค์) การแตกเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย
ปลุทฺธ (กิริยากิตก์) ยึดติดแล้ ว
ปเลติ (กิริยาอาขยาต) หนีไป
ปโภภน (นปุงสกลิงค์) การล่อลวง
ปโลเภติ (กิริยาอาขยาต) ล่อลวง,ปะเล้ าปะโลม
ปลฺลงฺก (ปุงลิงค์) โซฟา, ตัง่
ปลฺลตฺถิกา (อิตถีลิงค์) เกี ้ยว,แคร่
ปลฺลล (นปุงสกลิงค์) หนองน ้า
ปลฺลว (ปุงลิงค์) ใบไม้ อ่อน
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ปวกฺขติ (อนาตตกาล) จะกล่าว
ปวฑฺฒ,ปวทฺธ (วิเสสนะ) เติบโต,แข็งแรง
ปวฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) เติบโต, เพิ่มขึ ้น
ปวฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) เติบโต, เพิ่มขึ ้น
ปวตฺต (วิเสสนะ) ดาเนินไป,ล้ มลง, วงจร
ปวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เป็ นไป, ดาเนินไป, เคลื่อน
ไหว,มีอยู่,เป็ นอยู่
ปวตฺตน (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นไป,การดาเนินไป,
การเลื่อนไหว
ปวตฺตาปน (นปุงสกลิงค์ ) ให้ เป็ นไป, รักษาไว้
ปวตฺติ (อิตถีลิงค์) การเกิดขึ ้น, เหตุการณ์,ข่าว
ปวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เป็ นไป, ประพฤติ
ปวตฺเตตุ (ปุงลิงค์) ผู้ให้ เป็ นไป
ปวน (ปุงลิงค์) ลม, นปุงสกลิงค์ ป่ าใหญ่
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ปวร (วิเสสนะ) ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม
ปวสติ (กิริยาอาขยาต) อยู่ต่างถิ่น,อยู่ไกลจากบ้ าน
ปวสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ฝนตก
ปวสฺสน (นปุงสกลิงค์) ฝนตก
ปวาต (นปุงสกลิงค์) ที่มีลมแรง
ปวาติ (กิริยาอาขยาต) กระจายกลิ่น
ปวายาติ (กิริยาอาขยาต) พัดไป, กระจายไป
ปวารณา (อิตถีลิงค์) เชื ้อเชิญ, พิธีท้ายวันออกพรรษา
ปวาริ ต (กิริยากิตก์) เชื ้อเชิญแล้ ว
ปวาเรติ (กิริยาอาขยาต) เชื ้อเชิญ, ทาพิธีปวารณา
ปวาส (ปุงลิงค์) ไปอยู่ต่างประเทศ
ปวาสี (ปุงลิงค์) ผู้อยู่ต่างประเทศ,ผู้อยู่ไกลบ้ าน
ปวาห (ปุงลิงค์) ไอน ้า,การไหลอย่างต่อเนื่อง

500

ปวาเหติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ไหล,ให้ นาออกไป,ให้
นาออก
ปวาฬ (ปุง ลิ ง ค์ ) (นปุง สกลิ ง ค์ ) ปะการั ง ,หน่อที่งอก
ใหม่
ปวาฬฺห (กิริยากิตก์) ปฏิเสธแล้ ว
ปวิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ยิง, ขว้ าง
ปวิทฺธ (กิริยากิตก์) เข้ าไปแล้ ว,ไปแล้ ว
ปวิเวก (ปุงลิงค์) ปลีกวิเวก, ปลีกตัว
ปวิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป
ปวีณา (วิเสสนะ) ฉลาด,มีทกั ษะ
ปวุจฺจติ (กิริยาอาขยาต) เรียก, กล่าว, พูด,ประกาศ
ปวุตฺต (กิริยากิตก์) ไปไกลจากบ้ าน
ปเวณี (อิตถีลิงค์) ประเพณี, สืบเชื ้อสาย, ช้ องผม
ปเวทน (นปุงสกลิงค์) การประกาศ
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ปเวทิยมาน ให้ ประกาศ
ปเวเทติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ, แจ้ ง
ปเวธติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ ,โกรธ
ปเวส (ปุงลิงค์) ปเวสน (นปุงสกลิงค์) เข้ าไป
ปเวสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป,แนะนา
ปเวเสตุ (ปุงลิงค์) ผู้อนุญาตให้ เข้ า
ปสสก (ปุงลิงค์) ผู้ยกย่อง
ปสสติ(กิริยาอาขยาต) ยกย่อง,พูดถีง
ปสสน (นปุงสกลิงค์) ปสสา (อิตถีลิงค์) การยกย่อง,
การพูดถึง
ปสค (ปุงลิงค์) ยึดติด, เหตุการณ์, โอกาส
ปสต (กิริยากิตก์) ขยายไปแล้ ว,
ปสต (ปุงลิงค์) กามือ
ปสตฺถ, ปสฏฺฐา (กิริยากิตก์) ประเสริ ฐแล้ ว
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ปสท (ปุงลิงค์) กวางชนิดหนึ่ง
ปสนฺน (กิริยากิตก์) ใส, กระจ่าง,ยินดี, เชื่อ, เลื่อมใส
ปสยฺห (อัพพยศัพท์) โยใช้ กาลัง
ปสวติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ให้ ก าเนิ ด , สะสม, ไหลไป
,ประสบ
ปสหติ (กิริยาอาขยาต) ใช้ กาลัง,ปราบปราม, บีบคัน้
ปสหน (นปุงสกลิงค์) เอาชนะ,ครอบงา
ปสาข (นปุงสกลิงค์) กิ่งน้ อย
ปสาขา (อิตถีลิงค์) กิ่งเล็กๆ
ปสาท (ปุงลิงค์) ใส,กระจ่าง,เลื่อมใส, ประสาท
ปสาทนีย (วิเสสนะ) มีความมัน่ ใจ
ปสาเทติ (กิริย าอาขยาต) เลื่อมใส, ให้ สะอาด,ให้ มี
ศรัทธา,เปลี่ยนแปลง
ปสาธน (นปุงสกลิงค์) ประดับ, เครื่องประดับ
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ปสาเธติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ,ตกแต่ง
ปสารณ (นปุงสกลิงค์) แผ่ออกไป
ปสาริต (กิริยากิตก์) แผ่ออกไปแล้ ว
ปสาเรติ (กิริยาอาขยาต) แผ่ออกไป
ปสาสติ (กิริยาอาขยาต) แนะนา, ปกครอง,
ปสิพฺพก (ปุงลิงค์) ถุง,กระเป๋ าถือ
ปสีทติ (กิริยาอาขยาต) ใส, ยินดี, เลื่อมใส
ปสีทน (นปุงสกลิงค์) อุทิศ, สดใส,เลื่อมใส
ปสุ (ปุงลิงค์) สัตว์ลี ้ยง
ปสุต (วิเสสนะ) ประกอบ, ยึดติด,ทา
ปสูต (กิริยากิตก์) ผลิตแล้ ว, ออกแล้ ว, เกิดแล้ ว
ปสูติ (อิตถีลิงค์) เกิด,การเกิด
ปสฺส (ปุงลิงค์) (นปุงสกลิงค์) ข้ าง
ปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห็น, พบ, เข้ าใจ
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ปสฺสทฺธ (กิริยากิตก์) สงบระงับแล้ ว
ปสฺสทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความสงบระงับ
ปสฺสมฺภติ (กิริยาอาขยาต) สงบระงับ,เงียบ
ปสฺสมฺภนา (อิตถีลิงค์) ความสงบระงับ
ปสฺสมฺภติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ สงบ
ปสฺสสติ กิริยาอาขยาต) หายใจออก
ปสฺสาวะ (ปุงลิงค์) ปัสสาวะ, เยี่ยว
ปสฺสาส (ปุงลิงค์) หายใจออก
ปสฺสิตุ (อัพพยศัพท์) เพื่อเห็น
ปสฺสิตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะเห็น
ปสฺสิย (อัพพยศัพท์) เห็นแล้ ว
ปหต (กิริยากิตก์) ประหาร,ทุบตี
ปหฏฺฐ (กิริยากิตก์) ยินดีแล้ ว
ปหรณ (นปุงสกลิงค์) การประหาร, อาวุธที่จะใช้ ตี
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ปหรติ (กิริยาอาขยาต) ตี, ทุบ
ปหาน (นปุงสกลิงค์) ขจัด, เลิก,ทิ ้ง,งดเว้ น
ปหาย ละทิ ้งแล้ ว
ปหายี (ปุงลิงค์) ผ็ละทิ ้ง
ปหาร (ปุงลิงค์) ประหาร,ทุบตี
ปหาส (ปุงลิงค์) มีความร่าเริงมาก
ปหาเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ หวั เราะ, ยินดี
ปหิณน (นปุงสกลิงค์) การส่ง
ปหิณคมน (นปุงสกลิงค์) การไปในฐานผู้สง่ สาร
ปหิณาติ (กิริยาอาขยาต) ส่ง
ปหิต (กิริยากิตก์) ส่งไปแล้ ว
ปหินา (กิริยากิตก์ ) กาจัดแล้ ว, ทอดทิง้ แล้ ว,ทาลาย
แล้ ว
ปหียติ (กิริยาอาขยาต) หายไป,ถูกทอดทิ ้ง
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ปหู (วิเสสนะ) สามารถ
ปหูต (วิเสสนะ) มากมาย,
ปเหณก (นปุงสกลิงค์) ควรที่จะส่งไปถึงบางคน
ปโหติ (กิริยาอาขยาต) สามารถ, เพียงพอ,
ปโหนก (วิเสสนะ) เพียงพอ
ปฬิคณ
ุ เฑติ (กิริยาอาขยาต) พัฒนา
ปลิฆ (ปุงลิงค์) อุปสรรค
ปลิพชุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) ชักช้ า,อุปสรรค,ถูกขัดวาง
ปลิพชุ ฺชน (นปุงสกลิงค์) มีความสกปรก
ปฬิโพธ (ปุงลิงค์) อุปสรรค,ขัดขวาง
ปฬิเวฐน (นปุงสกลิงค์) หุ้มห่อ, ล้ อม
ปฬิเวเฐติ (กิริยาอาขยาต) หุ้ห่อ,ล้ อม
ปสุ (ปุงลิงค์) ฝิ่ น,ดิน
ปาก (ปุงลิงค์) การทาอาหาร,สุกแล้ ว
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ปากฎ, มีชื่อเสียง, เป็ นที่ร้ ูจกั
ปากติก (วิเสสนะ) ตามธรรมชาติ, ดังเดิ
้ ม
ปาการ (ปุงลิงค์) กาแพง
ปคพฺภิย (นปุงสกลิงค์) กล้ าหาญ,บ้ าบิ่น, แนวหน้ า
ปคุญฺญาตา (อิตถีลิงค์) ประสบการณ์, ความฉลาด
ปาจก (วิเสสนะ) หุงต้ ม,ย่อยม ผู้หงุ ต้ ม
ปาจน (นปุงสกลิงค์) การกระตุ้น
ปาจริย (ปุงลิงค์) ครูของครู
ปาจาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ หงุ
ปาจิกา (อิตถีลิงค์) ผู้หงุ เพศหญิง
ปาจีน (วิเสสนะ) ตะวันออก
ปาชน(นปุงสกลิงค์) ขับ, กระตุ้น
ปาเชติ (กิริยาอาขยาต) ขับ, นา
ปาฏล (วิเสสนะ) สีชมพู
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ปาฏลิ ปุตฺต (นปุง สกลิ ง ค์ ) เมื องหนึ่ง ของแคว้ นมคธ
(ปัจจุบนั ปตนะ)
ปาฏลี (ปุงลิงค์) ต้ นแคฝอย
ปาฏว (ปุงลิงค์,นปุงสกลิงค์) ทักษะ
ปาฏิกงฺขา (วิเสสนะ) เป็ นที่ปรารถนา, เป็ นที่คาดหวัง
ปาฏิ ก า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) หิ น รู ป กึ่ ง วงจัน ทร์ อ ยู่ที่ ท างเข้ า
อาคารหรือที่ฐานของบันไดทางขึ ้น
ปาฏิคลู ย (นปุงสกลิงค์) น่าขยะแขยง
ปฏิปาท (ปุงลิงค์) วันแรกของปักษ์
ปฏิโภค (ปุงลิงค์) ผู้สนับสนุน, ประกัน,
ปฏิยกฺก (วิเสสนะ) แยกจากกัน, โสด,
ปฏิ ห าร, ปฏิ หี ร , ปาฏิ เ หร, ปาฏิ ห าริ ย (ปุ ง ลิ ง ค์ )
ปาฏิหาริย์, เหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ปาฐ (ปุงลิงค์) หนทาง, การอ่านตารา
ปาฐี น (ปุงลิงค์) ปลาชนิดหนึ่ง
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ปาณ (ปุงลิงค์) ชีวิต, ลมหายใจ, สัตว์มีชีวิต
ปาณก (ปุงลิงค์) แมลง
ปาณน (นปุงสกลิงค์) ลมหายใจ
ปาณิ (ปุงลิงค์) มือ,ฝ่ ามือ
ปาณิกา(อิตถีลิงค์) สิ่งที่เหมือนมือ
ปาณี (ปุงลิงค์) สัตว์มีชีวิต
ปาต (ปุงลิงค์) ล้ มลง,ขว้ าง
ปาตน (นปุงสกลิงค์) ให้ ตกไป,ขว้ างปาไป
ปาตพฺพ (ตัพพ) ควรที่จะดื่ม
ปาตราส (ปุงลิงค์) อาหารเช้ า
ปาฏาล (ปุงลิงค์) บาดาล
ปาติ (อิตถีลิงค์) ชาม,ถาด
ปาติ (กิริยาอาขยาต) มองดู, คุ้ครอง
ปาติก (นปุงสกลิงค์) ชามใบเล็ก
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ปาติต (กิริยากิตก์) ให้ ตกไปแล้ ว
ปาฏิโมกฺข (ปุงลิงค์) ประมวลของศีลในพระวินยั
ปาฎี (อัพพยศัพทฺ) บุคคลผู้ขว้ าง,บุคคลผู้ยิง
ปาตุ (อัพพยศัพท์) ข้ างหน้ า, มองเห็น,ปรากฏ
ปาตุกมฺยตา (อิตถีลิงค์) ต้ องการดื่ม
ปาตุกโรติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ
ปาตุกาม (วิเสสนะ) ต้ องการดื่ม
ปาตุภวติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ
ปาตุ (ตุง) เพื่อดื่ม
ปาเตติ (กิริยาอาขยาต) ตกไป,ขว้ างไป, ฆ่า
ปาโต (อัพพยศัพท์) ตอนเช้ า,แต่เช้ า
ปาเตยฺย (นปุงสกลิงค์) เสบียงเดินทาง
ปาท (ปุง ลิ ง ค์ , นปุง สกลิ ง ค์ ) เท้ า ,ขา, ฐาน, บาท
(คาถา)
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ปาทป (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
ปาทุกา (อิตถีลิงค์) รองเท้ า
ปาทูทร (ปุงลิงค์) งู
ปาโททก (ปุงลิงค์) น ้าสาหรับล้ างเท้ า
ปาน (นปุงสกลิงค์) การดื่ม, เครื่องดื่ม
ปานีย (นปุงสกลิงค์) น ้า,เครื่องดื่ม
ปาป (นปุงสกลิงค์) บาป, เลว,เป็ นบาป
ปาปก(วิเสสนะ) เลว, เป็ นบาป,นาไปสู่
ปาปณิก (ปุงลิงค์) เจ้ าของร้ าน
ปาปิ กา (เพศหญิง) เลว, เป็ นบาป, บาป
ปาปิ มนฺตุ (วิเสสนะ) มีบาป, คนบาป
ปาปิ ย (วิเสสนะ) มีบาป
ปาปุณน (นปุงสกลิงค์) การบรรลุ,การมาถึง
ปาปุณาติ, (กิริยาอาขยาต) มาถึง,บรรลุถึง
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ปาปุรณ (นปุงสกลิงค์) ปกปิ ด,เสื ้อคลุม, ผ้ าห่ม
ปาปุรติ (กิริยาอาขยาต) ปกคลุม, ห่อหุ้ม
ปาเปติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ตกไป, ทาให้ บรรลุถึง
ปาภต (นปุงสกลิงค์) ปัจจุบนั
ปามงฺค (นปุงสกลิงค์) ผ้ ารัดเอว
ปาเมติ (กิริยาอาขยาต) เปรียบเทียบกับ
ปาโมกฺข (วิเสสนะ) หัวหน้ า,ที่หนึ่ง, โดดเด่น, (ปุงลิงค์)
ผู้นา
ปาโมชฺ ช ,ปามุ ชฺ ช (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ดี ใ จ,ความสุ ข
,ปราโมช
ปาย (วิเสสนะ) อุดม
ปายก (วิเสสนะ) ผู้ดื่ม
ปายาติ (กิริยาอาขยาต) ไป, เริ่ม
ปายี (วิเสสนะ) ผู้ดื่ม
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ปาเยติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ดื่ม
ปาร (นปุงสกลิงค์) ฝั่งตรงกันข้ าม},อีกฝั่งหนึ่ง
ปารท (ปุงลิงค์) ปรอท
ปารทาริก (ปุงลิงค์) ชายชู้
ปารมิตา, ปารมี (อิตถีลิงค์) ความสมบูรณ์
ปารมฺปริย (นปุงสกลิงค์) ประเพณี
ปาร (วิเสสนะ) พ้ น, ข้ าม,เหนือ
ปาราชิก (วิเสนะ) ผ็ต้องอาบัติปาราชิก
ปาราป (ปุงลิงค์) นกพิราบ
ปารายน (นปุงสกลิงค์) เป้าหมายสุดท้ าย,
ปาริจริย (อิตถีลิงค์) บริการ, ดูแล
ปาริฉตฺตก (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ปะการัง
ปาริ ป นฺ ถิ ก (วิ เ สสนะ) คุ ก คาม, เป็ น อั น ตราย, ผู้
เดินทาง
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ปาริปรู ิ (อิตถีลิงค์) เต็ม, สมบูรณ์
ปาริม (วิเสสนะ) ไกลออกไป
ปาริโภคิก (วิเสสนะ) ควรที่จะใช้ , ใช้ แล้ ว
ปาริ วฏฺฏก (วิเสสนะ) แลกเปลี่ยน
ปริสชฺช (วิเสสนะ) เป็ นของบริษัท,เป็ นสมาชิกของสภา
ปริ สทุ ฺธิ (อิตถีลิงค์) บริ สทุ ธิ์
ปารุต (กิริยากิตก์) หุ้มห่อแล้ ว,นุ่งห่มแล้ ว
ปารุปน (นปุงสกลิงค์) เสื ้อคลุม, ผ้ าห่ม
ปาเรวต (ปุงลิงค์) นกพิราบ
ปาโรห (ปุงลิงค์) รากของกิ่งไม้ (ต้ นไทร)
ปาล, ปาลก, ปาเลตุ (ปุงลิงค์) ผ็รักษา,ผู้ค้ มุ ครอง
ปาลน (นปุงสกลิงค์) ปาลนา(อิตถีลิงค์) การคุ้มครอง,
การรักษา,การปกครอง
ปาลิ,ปาฬิ(อิตตถีลิงค์) เส้ น, แนว, ภาษาบาลี
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ปาลิจฺจ (นปุงสกลิงค์) ผมหงอก
ปาลิต (กิริยากิตก์) คุ้มครองแล้ ว,รักษาแล้ ว
ปาวก (ปุงลิงค์) ไฟ
ปาวจน (นปุงสกลิงค์) คัมภีร์
ปาวฬ (ปุงลิงค์) ก้ น
ปาวาร (ปุงลิงค์) เสื ้อคลุม
ปาวุส (ปุงลิงค์) ฤดูฝน, ปลาชนิดหนึ่ง
ปาวุสฺสก (วิเสสนะ) เป็ นของฤดูฝน
ปาส (ปุงลิงค์) ปาสก (นปุงสกลิงค์) เชือก, บ่วง,บ่วง
ดักสัตว์
ปาสก (ปุงลิงค์) ลูกเต๋า
ปาสณฺฑ (นปุงสกลิงค์) นอกรีต
ปาสาณ (ปุงลิงค์) แผ่นหิน,หิน
ปาสารท (ปุงลิงค์) ปราสาท, คฤหาสน์, พระราชวัง,
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ปาสาทิก (วิเสสนะ) น่าเลื่อมใส,น่ารัก,เป็ นมิตร
ปคุณ (ปุง ลิ ง ค์ ) แขก,(นปุง สกลิง ค์ ) อาหารส าหรั บ
เลี ้ยงแขก,รางวัล
ปาเหติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สง่ ไป
ปิ (อัพพยศัพท์) ก็, บ้ าง, อย่างไรก็ตาม,บางที
ปิ ก (ปุงลิงค์) นกกาเหว่า
ปิ งฺคล (วิเสสนะ) สีน ้าตาล
ปิ จุ (นปุงสกลิงค์) ฝ้าย
ปิ จฺฉ (นปุงสกลิงค์) ขนหาง, หางของนก
ปิ ญชร (วิเสสนะ) สีแดง
ปิ ญฺญาก (นปุงสกลิงค์) แป้งน ้ามันพืช
ปิ ฏ ก (นปุง สกลิ ง ค์ ) ตะกร้ า, ภาชนะใช้ บรรจุ, ปิ ฎ ก
หนึ่งในพระไตรปิ ฎกของพระพุทธศาสนา
ปิ ฏฺฐ (นปุงสกลิงค์) หลัง,ข้ างหลัง, พื ้นผิว, แป้ง
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ปิ ฏฐิ (อิตถีลิงค์) หลัง,ข้ างบน,ยอด
ปิ ฐร (ปุงลิงค์) ตุ่มใหญ่
ปิ ณฺฑ, ปิ ณฺฑก (ปุงลิงค์) เนื ้อสัน,ก้ อนข้ าว
ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
ปิ ณฑิกมส (นปุงสกลิงค์) ก้ น
ปิ ณฺฑิยาโลปโภชน (นปุงสกลิงค์) อาหารที่ได้ มาจาก
การบิณฑบาต
ปิ ณฺฑี (อิตถีลิงค์) กลุม่ ,ช่อ
ปิ ณฺฑิต (กิริยากิตก์) รวบรวมแล้ ว
ปิ ณฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) ผสม, ทาเป็ นก้ อน
ปิ ณฺโฑลย (นปุงสกลิงค์) การออกไปบิณฑบาต
ปิ ตามห (ปุงลิงค์) ปู่ ,ตา
ปิ ติก (วิเสสนะ) มีบิดา,เป็ นของฝ่ ายบิดา
ปิ ติปกฺข (ปุงลิงค์) ข้ างของบิดา
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ปิ ตุ (ปุงลิงค์) บิดา
ปิ ตจุ ฉา (อิตถีลิงค์) พี่น้องสาวของพ่อ
ปิ ตฺต (นปุงสกลิงค์) ดี(อวัยวะ)
ปิ ถียติ (กิริยาอาขยาต) ปิ ด
ปิ ทหติ (กิริยาอาขยาต) ปิ ด,ปกปิ ด
ปิ ทหน (นปุงสกลิงค์) การปิ ด
ปิ ธาน (นปุงสกลิงค์) ฝาปิ ด
ปิ นาส (ปุงลิงค์) โรคหวัด
ปิ ปาสา (อิตถีลิงค์) กระหาย
ปิ ปาสิต (กิริยากิตก์) กระหายแล้ ว
ปิ ปิลฺลิกา, ปิ ปีลิกา (อิตถีลิงค์) มด
ปิ ปผฺ ล, ปิ ปผฺ ลก (นปุงสกลิงค์) กรรไก
ปิ ปผฺ ลี (อิตถีลิงค์) พริกไทย
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ปิ ย (วิ เ สสนะ) เป็ น ที่ รั ก ,เป็ น มิ ต ร, (ปุง ลิ ง ค์ ) สามี ,
(นปุงสกลิงค์) สิ่งที่เป็ นที่รัก
ปิ ยงฺคุ (ปุงลิงค์) สมุนไพร
ปิ ยาตา (อิตถีลิงค์) ความน่ารัก
ปิ ยา (อิตถีลิงค์) ภรรยา
ปิ ยาปาย (วิเสสนะ) แยกออกจากสิ่งเป็ นรัก
ปิ ยายติ (กิริยาอาขยาต) เป็ นที่รัก,ยึดถือว่าเป็ นที่รัก
ปิ ยาน (อิตถีลิงค์) ความรัก, ความชอบพอ
ปิ ลกฺข (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ปิ ลนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ
ปิ ลนฺธน (นปุงสกลิงค์) เครื่องประดับ,การประดับ
ปิ ลวติ,ปลวติ (กิริยาอาขยาต) ลอย, เคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว, ว่ายน ้า
ปิ โลติกา (อิตถีลิงค์) ผ้ าขี ้ริว้ ,ผ้ าเก่า
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ปิ ลก (ปุงลิงค์) ลูกของสัตว์
ปิ วติ,ปิ พติ (กิริยาอาขยาต) ดื่ม
ปิ วน (นปุงสกลิงค์) การดื่ม
ปิ สติ,ปึ สติ (กิริยาอาขยาต) บด,ขยี ้
ปึ สน,ปิ สน (นปุงสกลิงค์) การบด,การทาให้ เป็ นผง
ปิ สาจ, ปิ สาจก (ปุงลิงค์) ปี ศาจ
ปิ สณ
ุ (นปุงสกลิงค์) คาพูดส่อเสียด
ปิ หก (นปุงสกลิงค์) ม้ าม
ปิ หยติ (กิริยาอาขยาต) ปรารถนา, ต้ องการ, พยายาม
ปิ หายนา, (อิตถีลิงค์) ความต้ องการ
ปิ หาลุ (วิเสสนะ) โลภ, ละโมบ
ปิ หิต (กิริยากิตก์) ปิ ดแล้ ว
ปิ ฬกา (อิตถีลิงค์) เดือด,
ปี ฐ (นปุงสกลิงค์) เก้ าอี ้,ตัง่
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ปี ฐสปฺปี (ปุงลิงค์) คนพิการ
ปี ณน (นปุงสกลิงค์) ดีใจ,พึงพอใจ
ปิ เณติ (กิริยาอาขยาต) ดีใจ, พอใจ, พึงพอใจ,
ปี ต,ปี ตก (วิเสสนะ) สีเหลือง,สีทอง
ปี ตน (นปุงสกลิงค์) สีย้อมเหลือง
ปี ติ (อิตถีลิงค์) ความอิ่มใจ
ปี ณ (วิเสสนะ) อ้ วน,บวม
ปี ฬก (วิเสสนะ) การบีบคัน,้ ผู้บีบคัน้
ปี ฬ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) ปี ฬ า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การบี บ คัน้ ,
ได้ รับบาดเจ็บ, เสียหาย
ปี เฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน,้ คัน,ท
้ าลาย,เบียดเบียน
ปุกฺกสุ (ปุงลิงค์) ผู้ทิ ้งขยะ
ปุคฺคล (ปุงลิงค์) บุคคล
ปุงฺคว (ปุงลิงค์) วัว,คนผู้ประเสริฐ
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ปุงฺข (นปุงสกลิงค์) ส่วนที่เป็ นขนนกของลูกศร
ปุจิมนฺท (ปุงลิงค์) ต้ นสะเดา
ปุจฺจณฺฑ (นปุงสกลิงค์) ไข่เนา
ปุจฺฉ (นปุงสกลิงค์) หาง
ปุจฺฉก (ปุงลิงค์) บุคคลผู้ถามปัญหา
ปุจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ถาม, ตังค
้ าถาม
ปุจฺฉน (นปุงสกลิงค์) การตังค
้ าถาม
ปุจฺฉา (อิตถีลิงค์) คาถาม
ปุชฺช (วิเสสนะ) น่าเคารพ, มีเกียรติ
ปุญฺฉติ (กิริยาอาขยาต) กวาด,ทาความสะอาด
ปุญ ฉน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การกวาด, ผ้ า ส าหรั บ ถูพื น้ ,
ผ้ าเช็ดตัว
ปุญฺฉนี (อิตถีลิงค์) ผ้ าสาหรับเช็ดพื ้น, ผ้ าเช็ดตัว
ปุญช (ปุงลิงค์) กอง,
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ปุญญ (นปุงสกลิงค์) บุญ
ปุฎ, ปุฏก (ปุงลิงค์) ภาชนะ,ห่อ,ตะกร้ า,กระเป๋ า
ปุฏฺฐ (กิริยากิตก์) เลี ้ยงแล้ ว,
ปุณฺฑรีก (นปุงสกลิงค์) ดอกบัวขาว
ปุณฺณ (กิริยากิตก์) เต็แล้ ว, สมบูรณ์แล้ ว
ปุณณตา, (อิตถีลิงค์) ปุณฺณตฺต (นปุงสกลิงค์) ความ
เต็ม
ปุตฺต (ปุงลิงค์) บุตรชาย
ปุตฺติม,ปุตฺติย (วิเสสนะ) มีบตุ ร
ปุถุ (อัพพยศัพท์) แยกจากกัน
ปุถกุ (นปุงสกลิงค์) ข้ าวโพด, (ปุงลิงค์) ลูกของสัตว์
ปุถลุ (วิเสสนะ) กว้ าง, ใหญ่
ปุถวุ ี (อิตถีลิงค์) ดิน
ปุถโุ ส (วิเสสนะ) แตกต่าง
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ปุน (อัพพยศัพท์) อีก
ปุณาติ (กิริยาอาขยาต) สะอาด, ลอด
ปุเนติ (กิริยาอาขยาต) มาอีก
ปุเนติ (กิริยาอาขยาต) มาอีก
ปุนฺนาค (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ปุปผฺ (นปุงสกลิงค์) ดอกไม้ ,ระดู
ปุปผฺ ติ (กิริยาอาขยาต) ดอกบาน
ปุปผฺ ิต (กิริยากิตก์) บานแล้ ว
ปุพฺพ (ปุงลิงค์) หนอง
ปุพฺพ (วิเสสนะ) ก่อน,แต่เดิม
ปุพพณฺห (ปุงลิงค์) ก่อนเที่ยง
ปุพฺพนฺน ชื่อข้ าวชนิดหนึ่ง
ปุพฺพา (อิตถีลิงค์) ตะวันออก
ปุพฺพาจริย (ปุงลิงค์) ครูคนแรก,บุรพาจารย์
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ปุพฺพาปร (วิเสสนะ) อันก่อนและอันหลัง
ปุพฺพฏุ ฺ ฐาวี (วิเสสนะ) ตื่นก่อนคนอื่น
ปุพฺเพ (อัพพยศัพท์) ก่อน,ในอดีต
ปุม (ปุงลิงค์) เพศชาย, ผู้ชาย
ปุร (นปุงสกลิงค์) เมือง
ปุรกฺขต (กิริยากิตก์) เอาไว้ ข้างหน้ า,ให้ เกียรติ
ปุรกฺขโรติ (กิริยาอาขยาต) เอาไว้ ข้างหน้ า, ให้ เกียรติ
ปุรโต (อัพพยศัพท์) เบื ้องหน้ า
ปุรตฺถ (อัพพยศัพท์) ทิศตะวันออก
ปรตฺถิม (วิเสสนะ) ทิศตะวันออก
ปุรา (อัพพยศัพท์) ในกาลก่อน, ในอดีต
ปุราณ (วิเสสนะ) โบราณ, เก่าก่อน,ถูกใช้ แล้ ว,อันก่อน
ปุรินฺทท (ปุงลิงค์) ชื่อหนึ่งของราชาแห่งเทวดา
ปุริม (วิเสสนะ) แต่ก่อน, กาลก่อน
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ปุริส (ปุงลิงค์) บุรุษ,เพศชาย,ผู้ชาย
ปุเร (วิเสสนะ) ก่อน,แต่ก่อน,กาลก่อน
ปุเรกฺขาร (ปุงลิงค์) ทาไว้ เบื ้องหน้ า,ให้ เกียรติ
ปุเรชาต (วิเสสนะ) เกิดมาก่อน,เกิดชาติก่อน
ปุโรหิต (ปุง ลิ ง ค์ ) ที่ปรึ กษาทางศาสนาของพระเจ้ า
แผ่นดิน
ปุลว, ปุลวก (อิตถีลิงค์) หนอน
ปุลิน (นปุงสกลิงค์) ทราย
ปูค (ปุงลิงค์) สมาคม, บรรษัท (นปุงสกลิงค์) กอง
ปูชนา, ปูชา (อิตถีลิงค์) การบูชา,การให้ ความเคารพ
ปูช เนยฺย,ปูช นีย,ปูช ารห วิเ สสนะ) ควรบูช า,ควรให้
ความเคารพ
ปูชิย (วิเสสนะ) ควรเคารพ
ปูชิต (กิริยากิตก์) เคารพ,นอบน้ อม
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ปูเชติ (กิริยาอาขยาต) บูชา, นอบน้ อม,
ปูติ,ปูติก (วิเสสนะ) เน่า
ปูป (ปุงลิงค์),นปุงสกลิงค์) เค้ ก
ปูปิย (ปุงลิงค์) ขนขายเค้ ก
ปูย (ปุงลิงค์) หนองน ้า
ปูร (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วย
ปูรก (วิเสสนะ) ผู้ทาให้ เต็ม
ปูราเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ เต็ม
ปูเรติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เต็ม,บรรจุ,ให้ สมบูรณ์
ปูว (ปุงลิงค์) เค้ ก,ขนม
ปูวิก (ปุงลิงค์) ผู้ค้าขนมเค้ ก
เปกฺขก (วิเสสนะ) ผู้มองดู
เปกฺขณ (นปุงสกลิงค์) การดู,สายตา
เปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เห็น, มองดู
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เปขุณ (นปุงสกลิงค์) ขนหางของนกยูง
เปจฺจ (อัพพยศัพท์) หลังตาย
เปต (วิเสสนะ) ตายแล้ ว,จากไปแล้ ว(ปุงลิงค์) ผี
เปตฺตณิก (วิเสสนะ) ผู้ที่ ดารงชีวิตด้ วยทรัพ ย์ สมบัติ
ของบิดา
เปตฺติก (วิเสสนะ) ข้ างฝ่ ายบิดา
เปตฺติวิสย (ปุงลิงค์) โลกของเปรต
เปตฺตยฺย (วิเสสนะ) การเคารพต่อบิดาของตนเอง
เปม (นปุงสกลิงค์) ความรัก,
เปยฺย (วิเสสนะ) ดื่มได้ (นปุงสกลิงค์) เครื่องดื่ม
เปยฺยวชฺช (นปุงสกลิงค์) วาจาชนิดหนึ่ง
เปยฺยาล (นปุงสกลิงค์) เปยยาล, เครื่องหมายแสดงว่า
ละไว้ ในฐานเข้ าใจ
เปลก (ปุงลิงค์) กระต่าย
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เปสก (ปุงลิงค์) ผู้สง่
เปสการ (ปุงลิงค์) ช่างทอหูก
เปสน (นปุงสกลิงค์) การส่ง
เปสล (วิเสสนะ) ประพฤติดี
เปสิ,เปสิกา (อิตถีลิงค์) ชิ ้นเนื ้อ
เปสิต (กิริยากิตก์) ส่งไปแล้ ว
เปสียติ(กิริยาอาขยาต) ถูกส่งไป
เปสุณ (นปุงสกลิงค์) การพูดส่อเสียด, เปสุณการก (วิ
เสสนะ) ผู้พดู ส่อเสียด
เปสุณิก (ปุงลิงค์) คนพูดส่อเสียด
เปสุญญ (นปุงสกลิงค์) ส่อเสียด
เปเสติ (กิริยาอาขยาต) ส่งไป, ว่าจ้ าง, ส่งไปหา
เปสฺส,เปสฺสิย, เปสฺสิก (ปุงลิงค์) คนใช้ ,ผู้สง่ สาร
เปฬา (อิตถีลิงค์) กล่อง, บรรจุภณ
ั ฑ์
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โปกฺ ข ร (นปุง สกลิ ง ค์ ) ดอกบัว , กอบัว ,ปลายของ
งวงช้ าง
โปกฺขรณี (อิตถีลิงค์) สระ
โปฏฺฐปาท (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
โปฐน (นปุงสกลิงค์) ตี, ทุบ
โปเฐติ, โปเถติ (กิริยาอาขยาต) ทุบ,ตี,โบย
โปฐิ ยมาน (มานะ) ถูกตี,ถูกโบย
โปณ (วิเสสนะ) ลาดลง
โปต (ปุงลิงค์) ลูกของสัตว์, หน่ออ่อนของต้ นไม้ ,
โปตฺถก (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) หนังสือ,ตารา
โปตฺถนิกา (อิตถีลิงค์) กริช
โปฏฺฐลิกา (อิตถีลิงค์) ตุ๊กตา
โปถุชฺชนิก (วิเสสนะ) เป็ นของคนธรรมดา
โปโนภวิก (วิเสสนะ) นาไปสูก่ ารเกิด
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โปราณ, โปราณก (วิเสสนะ) โบราณ,เก่า,แต่ก่อน
โปริส (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นชาย, ความสูงของชาย
โปริสาท (วิเสสนะ) มนุษย์กินคน
โปรี (อิตถีลิงค์) แบบเมือง, สุภาพ
โปโรหิจฺจ (นปุงสกลิงค์) สานักงานของปุโรหิต
โปส (ปุงลิงค์) มนุษย์
โปสก (วิเสสนะ) การเลี ้ยง,การเลี ้ยงดู,บุคคลผู้เลี ้ยงดู
โปสิกา (อิตถีลิงค์) พยาบาล, แม่เลี ้ยง
โปสถ, โปสถิก (ปุงลิงค์) บุคคลผู้รักษาอุโบสถ
โปสน (นปุงสกลิงค์) การเลี ้ยงดู,การเลี ้ยง
โปสาวนิก (นปุงสกลิงค์) ค่าจ้ างสาหรับการเลี ้ยงดูคน
โปสิต (กิริยากิตก์) ถูกเลี ้ยงดู
โปเสติ (กิริยาอาขยาต) เลี ้ยงดู, ดูแล,ให้ อาหาร
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ปลว (ปุงลิงค์) การลอย,แพ, ปลวน (นปุงสกลิงค์) การ
กระโดด, การลอย
ปลวงฺคม (ปุงลิงค์) ลิง
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ผคฺคุ (ปุงลิงค์) ช่วงเวลาของการอดอาหาร
ผคฺคณ
ุ (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
ผณ (ปุงลิงค์) พังพานของงู
ผณี (ปุงลิงค์) งูจงอาง
ผนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ดินรน
ผนฺทน (นปุงสกลิงค์) ผนฺทนา (อิตถีลิงค์) กวัดแกว่ง ,
เคลื่อนที,่ ไม่พอใจ
ผนฺทิต (นปุงสกลิงค์) ไม่สงบ
ผรณ (นปุงสกลิงค์) กระจัดกระจาย,
ผรติ (กิริยาอาขยาต) กระจัดกระจาย
ผรสุ,ปรสุ (ปุงลิงค์) ขวาน
ผรุส (วิเสสนะ) หยาบ
ผล (นปุงสกลิงค์) ผลไม้
ผลก (ปุงลิงค์) แผ่นกระดาน
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ผลติ (กิริยาอาขยาต) เผล็ดผล
ผลี (ปุงลิงค์) มีผล
ผลุ (นปุงสกลิงค์) ตาไม้ ,ข้ อไม้
ผสฺส (ปุงลิงค์) ผัสสะ,ถูกต้ อง
ผสเสติ (กิริยาอาขยาต) ถูกต้ อง, สัมผัส
ผาณิต (นปุงสกลิงค์) น ้าอ้ อย
ผาติกมฺม (นปุงสกลิงค์) ปฏิสงั ขรณ์,เพิ่ม
ผารุสก (นปุงสกลิงค์) ?
ผาล (ปุงลิงค์) ผาลไถ
ผาลก (ปุงลิงค์) ผู้ผ่า
ผาลน (นปุงสกลิงค์) การผ่า
ผาเลติ (กิริยาอาขยาต)
ผาสุ (ปุงลิงค์) ง่าย,สบาย
ผาสุก,ผาสุลิกา (อิตถีลิงค์) ซี่โครง
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ผิย (นปุงสกลิงค์) พาย
ผีต (วิเสสนะ) มัง่ คัง่ , ร่ารวย
ภูต (กิริยากิตก์) แทรกซึมแล้ ว, กระจายแล้ ว
ผุฏฺฐ (กริ ยากิตก์) ถูกต้ องแล้ ว
ผุลฺล, ผุลฺลิต (กิริยากิตก์) เปิ ดเต็มที่,ขยาบเต็มที่,บาน
เต็มที่
ผุสติ (กิริยาอาขยาต) ถูกต้ อง, บรรลุถึง,
ผุสน (นปุงสกลิงค์) ผุสตก (อิตถีลิงค์) การสัมผัส
ผุสียติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ถกู ต้ อง
ผุสฺส (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
เผคฺคุ (นปุงสกลิงค์) คูรอบๆต้ นไม้ , สิ่งที่มีค่า
เผณ (นปุงสกลิงค์) ฟองน ้า
เผณิล (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
โผฏ (ปุงลิงค์) โผฏก (นปุงสกลิงค์) เดือด
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โผฏฺฐพฺพ (นปุงสกลิงค์) ถูกต้ อง
โผสิต (กิริยากิตก์) ประพรมแล้ ว
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พก (ปุงลิงค์) นกยาง
พชฺฌติ (เหตุกตั ตุวาจก) ติด
พตฺตสึ (อิตถีลิงค์) สามสิบสอง
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พทร (นปุงสกลิงค์) ผลพุทรา
พทรี (อิตถีลิงค์) ต้ นพุทรา
พทาลตา (อิตถีลิงค์) เถาวัลย์
พทฺธ (กิริยากิตก์) ผูกแล้ ว
พธิร (วิเสสนะ) หูหนวก, คนหูหนวก
พนฺธ (ปุงลิงค์) พนฺธน (นปุงสกลิงค์) ผูก,ยึดติด,จองจา
พนฺธติ (กิริยาอาขยาต) พัน, เชื่อม,จองจา,จับ
พนฺธน (นปุงสกลิงค์) การผูกมัด
พนฺธว (ปุงลิงค์) เผ่าพันธุ์,ญาติ
พนฺธาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) กผูกมัด
พพฺพช (นปุงสกลิงค์) รากหอมของต้ นไชนิดหนึ่ง
พพฺพ,ุ พพฺพกุ (ปุงลิงค์) แมว
พริหิส (นปุงสกลิงค์) หญ้ าคา
พล (นปุงสกลิงค์) กาลัง
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พลตฺถ, พลฏฺฐ (ปุงลิงค์) ทหาร, สมาชิกของกองทัพ
พลากา (อิตถีลิงค์) นกยางสีน ้าตาล
พลี (ปุงลิงค์ ภาษี ,เครื่องเซ่นสังเวย
พลิวทฺท (ปุงลิงค์) โคผู้
พลี (วิเสสนะ) กาลัง, มีพลัง
พวหาพาธ (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วยโรค
พหล (วิเสสนะ) หนา, ข้ น
พหิ (อัพพยศัพท์) ภายนอก
พหิทฺธา (อัพพยศัพท์) ภายนอก
พหุ (วิเสสนะ) มาก
พหุตฺต (นปุงสกลิงค์) ความมากมาย
พหุทฺธา (วิเสสนะ) หลายทาง
พหุล (วิเสสนะ) บ่อย,มากมาย
พหุลีกโรติ (กิริยาอาขยาต) เพิ่ม,ทาให้ มาก
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พหุโส (วิเสสนะ) ส่วนมาก,บ่อยๆ
พหูปการ (วิเสสนะ) ช่วยได้ มาก
พาณ (ปุงลิงค์) ลูกศร
พาธก (วิเ สสนะ) การป้องกัน , การเบียดเบียน,การ
ขัดขวาง
พาธติ (กิริยาอาขยาต) ขัดขวาง
พาธน (นปุงสกลิงค์) การขัดขวาง
พาธา (อิตถีลิงค์) การขัดขวาง,การป้องกัน
พาธิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) บี บ คั น้ แล้ ว ,เบี ย ดเบี ย นแล้ ว,
ป้องกันแล้ ว
พารส (วิเสสนะ) สิบสอง
พาราณสี (อิตถีลิงค์) เมืองพาราณสี
พาล (วิเสสนะ) อายุยงั น้ อย,โง่,เด็ก,คนโง่
พาลา, พาลิกา (อิตถีลิงค์) เด็กหญิง
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พาลิสิกก (ปุงลิงค์) ชาวประมง
พาลย (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นเด็ก
พาวีสติ (อิตถีลิงค์) ยี่สิบสอง
พาหา (อิตถีลิงค์) แขน,เสา,มือจับ
พาหิต (กิริยากิตก์) บีบคันแล้
้ ว
พาหิร (วิเสสนะ)ข้ างนอก
พาหิรตฺต (นปุงสกลิงค์) ความอยู่ภายนอก
พาหุ (ปุงลิงค์) แขน
พาหชญฺญ (วิเสสนะ) เป็ นของสาธารณะ
พาหุลิก (วิเสสนะ) มีชีวิตมัง่ คัง่
พาหุลล,พาหุลย (นปุงสกลิงค์) ความเหลือเฟื อ
พาหุสจฺจ (นปุงสกลิงค์) เล่าเรียนมามาก
พาเหติ (กิริยาอาขยาต) ห้ าม, ขจัด
พาฬห (วิเสสนะ) เข้ มแข็ง
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พิทล (นปุงสกลิงค์) ไม้ ซีก
พินฺทุ (นปุงสกลิงค์) จุด
พิมฺพ (นปุงสกลิงค์) รูปภาพ
พิ มฺ พ า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) พระนางพิ ม พา, ชื่ อ ภรรยาของ
เจ้ าชายสิทธัตถะ
พิมพิกา,พิมฺพี (อิตถีลิงค์) เถาวัลย์
พิล (นปุงสกลิงค์) รู,ส่วน,ช่อง,ปล่อง
พิลงฺค (ปุงลิงค์) น ้าส้ มสายชู
พิลโส (วิเสสนะ) ตามส่วน
พิลฺล (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
พิฬาร (ปุงลิงค์) แมวคัวผู้
พิฬาลี (อิตถีลิงค์) แมวตัวเมีย
พิช (นปุงสกลิงค์) พืช,เมล็ด,เชื ้อ
พิภจฺจ (วิเสสนะ) น่ากลัว
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พีรณ (นปุงสกลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
พุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) รู้, เข้ าใจ,ตื่น
พุชฺฌน (นปุงสกลิงค์) การตื่น, การรู้
พุชฺฌิตุ (ปุงลิงค์) ผู้ตื่น,ผู้ตรัสรู้
พุฑฺฒ ชรา, แก่
พุทฺธ (ปุงลิงค์) ผู้บรรลุสมั โพธิญาณ, พระพุทธเจ้ า
พุทธตฺต (นปุงสกลิงค์) ภาวะของพระพุทธเจ้ า
พุทฺธิ (อิตถีลิงค์) ปัญญา,สติปัญญา
พุพฺพลุ ,พุพฺพลุ ก (นปุงสกลิงค์) ฟองน ้า
พุพฺพกุ ขติ (กิริยาอาขยาต) ต้ องการรับประทาน
เพลว (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
โพชฺฌงฺค (นปุงสกลิงค์) องค์ประกอบแห่งความรู้ หรือ
ปัญญา
โพธ (ปุงลิงค์) โพธน (นปุงสกลิงค์) การตรัสรู้ , ความรู้
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โพธิ (อิตถีลิงค์) ความรู้สงู สุด, ต้ นไม้ แห่งปัญญา
โพเธติ (กิริยาอาขยาต) ตื่น, ตรัสรู้
โพเธตุ (ปุงลิงค์) ผู้ตื่น,ผู้ตรัสรู้
โพนฺธิ (ปุงลิงค์) ร่างกาย
พฺยญฺชน (นปุงสกลิงค์) พยัญชนะ, เสียง, สัญลักษณ์,
แกง
พฺยาปาท (ปุงลิงค์) พยาบาท
พฺยาม (ปุงลิงค์) วา
พฺยหู (ปุงลิงค์) หมู่กองทัพ
พรหนฺต (วิเสสนะ) ใหญ่โต
พฺรหม (ปุงลิงค์) พระพรหม,ผู้สร้ าง
พฺราหมณ (ปุงลิงค์) พราหมณ์
พฺรูติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว,พูด
พฺรูหน (นปุงสกลิงค์) การพัฒนา
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พฺรูเหติ (กิริยาอาขยาต) เพิ่มพูน, พัฒนา
พฺรูเหตุ (ปุงลิงค์) ผู้เพิ่มพูน
--------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ภ

ภกฺข (วิเสสนะ) ควรที่จะกิน, (นปุงสกลิงค์) อาหาร
,เหยือ่
ภกฺขก (ปุงลิงค์) ผูก้ ิน
ภกฺขติ (กิริยาอาขยาต) กิน, เลี้ยง
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ภกฺขน (นปุงสกลิงค์) การกิน
ภกฺเขติ (กิริยาอาขยาต) กิน
ภค (นปุงสกลิงค์) โชค, อวัยวะเพศหญิง
ภคินี(อิตถีลิงค์) พี่-น้องสาว
ภคฺค (กิริยากิตก์) แตก,หัก
ภ.ค (ปุงลิงค์) ก่ารแตก
ภจฺจ (ปุงลิงค์) คนใช้,พึ่งพา (วิเสสนะ) ถูกเลี้ยง
ภชติ (กิริยาอาขยาต) คบ
ภชน (นปุงสกลิงค์) การคบ
ภชฺ ชติ (กิริยาอาขยาต) ย่าง, ปิ้ ง
ภญฺ ชก (วิเสสนะ) ผูท้ าลาย
ภญฺ ชติ (กิริยาอาขยาต) หัก,ทาลาย
ภญฺ ชน(นปุงสกลิงค์) การแตกหัก, การทาลาย, ภญฺ
ชนก (วิเสสนะ) การแตกหัก,การทาลาย

546

ภต (ปุงลิงค์) ทหาร
ภฏฺฐ (กิริยากิตก์) ย่างแล้ว,ล้มแล้ว,
ภณิ ต (นปุงสกลิงค์) สิ่ งที่พูดออกมา
ภเณ (อัพพยศัพท์) พระนาย
ภณฺ ฑ , ภณฺ ฑก (นปุงสกลิงค์) สิ นค้า,สิ่ งของ
ภณฺ ฑติ (กิริยาอาขยาต) ทะเลาะ
ภณฺ ฑน (นปุงสกลิงค์) การทะเลาะ
ภณฺ ฑิกา (อิตถีลิงค์) ช่อ, กล่อง
ภณฺ ฑุ (ปุงลิงค์) บุคคลที่ถูกโกนผม
ภต (กิริยากิตก์) เลี้ยงแล้ว, รักษาแล้ว,เลี้ยงดูแล้ว
ภตก (ปุงลิงค์) คนใช้ที่วา่ จ้างมา
ภติ (อิตถีลิงค์) ค่าจ้าง
ภตฺต (นปุงสกลิงค์) ข้าวสวย,อาหาร
ภตฺติ (อิตถีลิงค์) ภักดี,ความเชื่อ,ความยึดมัน่
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ภตฺตุ (ปุงลิงค์) สามี,ผูส้ นับสนุน,ผูเ้ ลี้ยงดู
ภทนฺต, ภทฺทนฺต (วิเสสนะ) ผูเ้ จริ ญ
ภทฺท (วิเสสนะ) เจริ ญ, โชคดี,ดี
ภทฺร (วิเสสนะ) เจริ ญ,โชคดี, ดี
ภทฺทา, ภทฺทิกา (อิตถีลิงค์) ผูห้ ญิงที่ประพฤติดี
ภนฺต (กิริยากิตก์) กวัดแกว่ง
ภนฺเต ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ
ภพฺพ (วิเสสนะ) สามารถ,ควร,เหมาะสม
ภม (ปุงลิงค์) หมุน
ภมติ (กิริยาอาขยาต) ตัดสิ น,สัญจรไป,หมุนไป
ภมร (ปุงลิงค์) แมลงภู่
ภมริ กา (อิตถีลิงค์) ลูกข่าง
ภมุ, ภมุกา (อิตถีลิงค์) คิ้ว
ภย (นปุงสกลิงค์) ความกลัว,ภัย
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ภยานก, ภยาวห (วิเสสนะ) น่ากลัว
ภร (วิเสสนะ) สนับสนุน
ภรณ (นปุงสกลิงค์) การสนับสนุน
ภรติ (กิริยาอาขยาต) เลี้ยง, สนับสนุน
ภริ ต (กิริยากิตก์) เต็ม, รักษา
ภริ ยา (อิตถีลิงค์) ภรรยา
ภลฺลาตก (ปุงลิงค์) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ภว (ปุงลิงค์) ภาวะแห่งความมีความเป็ น
ภวติ (กิริยาอาขยาต) มี,เป็ น
ภวน (นปุงสกลิงค์) ความมี,ความเป็ น, ที่พกั อาศัย
ภวนฺต (วิเสสนะ) ผูเ้ จริ ญ
ภสฺ ตา (อิตถีลิงค์) กระเป๋ าหนัง
ภสฺ มา (นปุงสกลิงค์) ธุลี
ภสฺ ส (นปุงสกลิงค์) การพูดที่ไร้ประโยชน์
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ภสฺ สติ (กิริยาอาขยาต) พลัด,ตกลงมา, ลงมา
ภสฺ สร (วิเสสนะ) แสงสว่าง, สว่างไสว
ภา (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง
ภากุฏิก (วิเสสนะ) ขมวดคิ้ว
ภาค (นปุงสกลิงค์) ส่วน
ภาคเธยฺย, ภาคเธย (นปุงสกลิงค์) โชค,ชะตากรรม
ภาคโส (วิเสสนะ) ในส่วนต่างๆ, โดยส่วนต่างๆ
ภาคิเนยฺย (ปุงลิงค์) ลูกของพี่สาว,หลาน
ภาคิย (วิเสสนะ) เชิ่อมโยง,มีส่วน
ภาคี (ปุงลิงค์) ผูม้ ีส่วน
ภาคีรถี (อิตถีลิงค์) แม่น้ าคงคา
ภาคย (นปุงสกลิงค์) มีส่วน
ภาชก,ภาเชตุ (ปุงลิงค์) ผูแ้ บ่ง
ภาชน (นปุงสกลิงค์) การแบ่ง
550

ภาชน (นปุงสกลิงค์) ชาม
ภาเลติ (กิริยาอาขยาต) แบ่ง,แจกจ่าย
ภาณก (ปุงลิงค์) ผูท้ ่องจาคัมภีร์
ภาณวาร (ปุงลิงค์) ส่วนหนึ่งของคัมภีร์
ภาณี (วิเสสนะ) การพูด, การท่องจา
ภาติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
ภาติก,ภาตุ (ปุงลิงค์) น้องชาย
ภานุ (ปุงลิงค์) แสงสว่าง, ดวงอาทิตย์
ภายติ (กิริยาอาขยาต) กลัว,
ภายาเปติ (กิริยาอาขยสต เหตุกตั ตุวาจก) ให้กลัว
ภาร (ปุงลิงค์) ภาระ,น้ าหนัก
ภาริ ก (วิเสสนะ) หนัก, เต็ม
ภาริ ย (วิเสสนะ) มีน้ าหนัก, รุ นแรง
ภาว (ปุงลิงค์) ภาวะ, สภาวะ,ธรรมชาติ,มีเป็ น
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ภาวนา (อิตถีลิงค์) เจริ ญ, พัฒนาโดยใช้ความคิด,สมาธิ
ภาวนีย (วิเสสนะ) พึงเจริ ญ
ภาวิต (กิริยากิตก์) เจริ ญแล้ว, ฝึ กดีแล้ว,
ภาวี (วิเสสนะ) หลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาเวติ (กิริยาอาขยาต) เจริ ญ, เพิ่มพูน,พัฒนา
ภาสติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว, ส่องสว่าง
ภาสน (นปุงสกลิงค์) การกล่าว, การพูด
ภาสนฺตร (นปุงสกลิงค์) ภาษาต่างๆ
ภาสา (อิตถีลิงค์) ภาษา
ภาสิ ต (นปุงสกลิงค์) การกล่าว
ภาสิ ต,ุ ภาสี (ปุงลิงค์) ผูพ้ ูด,ผูก้ ล่าว
ภาสุร (วิเสสนะ) แสงสว่าง,สว่างไสว
ภิกฺขก (ปุงลิงค์) ขอทาน
ภิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) ขออาหาร
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ภิกฺขน (นปุงสกลิงค์) การขอ
ภิกฺขา (อิตถีลิงค์) อาหาร
ภิกฺขุ (ปุงลิงค์) พระภิกษุ
ภิงฺก (ปุงลิงค์) ช้างหนุ่ม
ภิงฺการ (ปุงลิงค์) เหยือกน้ า
ภิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) แตก,ทาลาย
ภิชฺชน (นปุงสกลิงค์) การแตก
ภิตฺติ (อิตถีลิงค์) ผนังบ้าน
ภินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,แยก,ตัด
ภินฺทน (นปุงสกลิงค์) การแตก
ภินฺน (กิริยากิตก์) แตกแล้ว,ทาลายแล้ว
ภิยฺโย, ภิยฺโยโส (อัพพยศัพท์) โดยยิง่ ,ในระดับสูง
ภิส (นปุงสกลิงค์) รากของกอบัว
ภิสกฺก (ปุงลิงค์) นายแพทย์
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ภิสิ (อิตถีลิงค์) หมอนรอง
ภึสน, ภึสนก (วิเสสนะ) น่ากลัว
ภีต (กิริยากิตก์) น่ากลัวแล้ว
ภีติ (อิตถีลิงค์) ความกลัว
ภีม,ภีสน (วิเสสนะ) น่ากลัว
ภีรุ, ภีรุก (วิเสสนะ) น่ากลัว,ขี้ขลาด
ภุกฺกรณ (นปุงสกลิงค์) ภุงการ, ภุกฺการ (ปุงลิงค์) การ
เห่า(ของสุนขั )
ภุงฺกโรติ (กิริยาอาขยาต) เห่า
ภุช (ปุงลิงค์) มือ (วิเสสนะ) งอ, โน้มลง
ภุชค, ภุชงฺค, ภุชงฺคม (ปุงลิงค์) พระยานาค,งู
ภุชิสฺส (ปุงลิงค์) อิสรชน
ภุญฺชก, ภุญฺชิตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผูก้ ิน, ผูส้ นุกสนาน
ภุญฺชติ (กิริยาอาขยาต) กิน, สนุกสนาน
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ภุญชน (นปุงสกลิงค์) การกิน
ภุตฺต (กิริยาอาขยาต) กินแล้ว,สนุกสนานแล้ว
ภุตฺตาวี (วิเสสนะ) บุคคลผูก้ ิน
ภุมฺม (วิเสสนะ) เทวดามีระดับชั้น
ภุส (นปุงสกลิงค์) แกลบ
ภุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห่า
ภู (อิตถีลิงค์) โลก
ภูต (กิริยากิตก์) เกิด,ผลิต
ภูตตฺ ต (นปุงสกลิงค์) ความมีความเป็ น
ภูติก (วิเสสนะ) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ภูม, ภูมิก (วิเสสน) มีภูมิช้ นั
ภูมิ (อิตถีลิงค์) พื้นดิน,โลก, ภูมิภาค,ขั้นตอน
ภูริ (อิตถีลิงค์) ปัญญา, (วิเสสนะ) ขยาย
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ภูสน (นปุงสกลิงค์) ภูสา (อิตถีลิงค์) เครื่ องประดับ,
การประดับ
ภูสาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ประดับ,ให้
ตกแต่ง
ภูเสติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ, ตกแต่ง
เภก (ปุงลิงค์) กบ
เภชฺ ช (วิเสสนะ) แตกได้
เภณฺ ฑิวาล (ปุงลิงค์) อาวุธบินชนิดหนึ่ง
เภณฑุ,เภณฑุก (ปุงลิงค์) ปุตบอล
เภตฺ ตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผูท้ าลาย
เภตุ (ปุงลิงค์) การแตก
เภทน (นปุงสกลิงค์) การแตก,แผนก
เภทิต (กิริยากิตก์) แตกแล้ว
เภเทติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้แตก,ทาให้แยก
เภรณฺ ฑ (ปุงลิงค์) สุ นขั จิ้งจอก
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เภริ (อิตถีลิงค์) กลอง
เภสชฺ ช (นปุงสกลิงค์) ยา
โภ (อัพพยศัพท์) ท่านผูเ้ จริ ญ
โภคะ (ปุงลิงค์) ทรัพย์สมบัติ, พังพานของงู
โภคี (ปุงลิงค์) งู, ผูม้ ีความมัง่ คัง่
โภคฺค (วิเสสนะ) ควรที่จะเป็ นเจ้าของ
โภชก (ปุงลิงค์) บุคคลผูเ้ ลี้ยง,ผูร้ วบรวมภาษี
โภชน (นปุงสกลิงค์) อาหาร
โภชนิย (วิเสสนะ) ควรที่จะกิน, อาหารอ่อน
โภชาเปติ (กิริยาอาขยาต) เลี้ยง,บริ การอาหาร
โภชี (วิเสสนะ) เลี้ยง
โภเชติ (กิริยาอาขยาต) เลี้ยง
โภชฺ ช สิ่ งกินได้ (วิเสสนะ) สิ่ งที่ควรกิน
โภติ (อัพพยศัพท์) นางผูเ้ จริ ญ
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โภตฺ ตุ เพื่อกิน
โภวาที (ปุงลิงค์) พราหมณ์
-------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ม

มกจิ (ปุงลิงค์) เชือกปอ
มกร (ปุงลิงค์) พรายทะเล, ปลาชนิดหนึ่ง
มกรนฺท (ปุงลิงค์) น ้าหวานของเกสรดอกไม้
มกส (ปุงลิงค์) ยุง
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มกุฏ (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) มงกุฎ
มกุล (นปุงสกลิงค์) หน่อไม้ ,ตาไม้
มกฺกฎ (ปุงลิงค์) ลิง
มกฺกฎี (อิตถีลิงค์) ลิงเพศเมีย
มกฺข (ปุงลิงค์) ลบหลูค่ ณ
ุ ของผู้อื่น
มกฺขณ (นปุงสกลิงค์) การทา
มกฺขิกา (อิตถีลิงค์) แมลงวัน
มกฺขิต (กิริยากิตก์) ลบหลูค่ ณ
ุ ของผู้อื่นแล้ ว
มกฺขี (ปุงลิงค์) ผู้ลบหลูค่ ณ
ุ ของผู้อื่น
มกฺเขติ (กิริยาอาขยาต) ทา
มค (ปุงลิงค์) สัตว์สี่เท้ า
มคธ (ปุงลิงค์) ชื่อแคว้ นในประเทศอินเดีย
มคฺค (ปุงลิงค์) หนทาง,ถนน
มคฺคติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา
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มค์คน (นปุงสกลิงค์) มคฺคนา (อิตถีลิงค์) การแสวงหา
มกฺขิก (ปุงลิงค์) แมลงวัน
มคฺคิต (กิริยากิตก์) แสวงหาแล้ ว
มคฺเคติ (กิริยาอาขยาต) แสวงหา
มฆวนฺตุ (ปุงลิงค์) ชื่อหนึ่งของท้ าวสักกะ
มงฺกุ (วิเสสนะ) สับสน, เก้ อ
มงฺคล (วิเสสนะ) มงคล, โชคดี,ลางดี
มงฺครุ (ปุงลิงค์) ปลาน ้าจืดชนิดหนึ่ง
มจฺจ (ปุงลิงค์) มนุษย์, คน
มจฺจุ (ปุงลิงค์) ความตาย
มจฺฉ (ปุงลิงค์) ปลา
มจฺฉร, มจฺฉริย (นปุงสกลิงค์) ความตระหนี่
มจฺฉรายติ (กิริยาขยาต) ตระหนี่, โลภมาก
มจฺฉี (ปุงลิงค์) ปลาตัวเมีย
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อจฺเฉร เหมือน มจฺฉริย ตระหนี่
มชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เมา
มชฺชนา (อิตถีลิงค์) การขัด,การกวาด
มชฺชาร (ปุงลิงค์) แมวตัวผู้, มชฺชารี (อิตถีลิงค์) แมวตัว
เมีย
มชฺฌ (ปุงลิงค์) ท่ากลาง, เอว
มชฺฌิม (วิเสสนะ) กลาง, ปานกลาง
มญฺ จ (ปุงลิงค์) เตียง, มญฺ จก (ปุงลิงค์) เตียงขนาด
เล็ก
มญฺชรี (อิตถีลิงค์) ช่อ
มญชิฏฺฐ, มญเชฏฺฐ (วิเสสนะ) สีแดงเข้ ม
มญฺชิฏฺฐา (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
มญฺชุ (วิเสสนะ) มีเสน่ห์, น่ารัก
มญฺชสู ก (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
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มญฺเชฏฺฐี (อิตถีลิงค์) พืชชนิดหนึ่ง
มญฺ ญ ติ (กิริยาอาขยาต) จิ นตนาการ, มี ความเห็น ,
สาคัญว่า
มญฺ ญนา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) , มญญิ ต (นปุ ง สกลิ ง ค์ )
ความสาคัญ, จินตนาการ,
มญฺเญ (อัพพยศัพท์) เห็นจะ
มตฺต , มฏฺฐ (วิเสสนะ) เกลี ้ยง, ขัดเกลา
มณิ (ปุงลิงค์) แก้ วมณี,อัญมณี
มณิก (ปุงลิงค์) ตุ่มใหญ่,กาไลทาด้ วยแก้ ว
มณฺฑ (ปุงลิงค์) ส่วนที่ดีที่สดุ ของนม, ใสมาก
มณฺฑป (ปุงลิงค์) มณฑป
มณฺฑล (นปุงสกลิงค์) มณฑล, วงกลม
มณฺฑิต (กิริยากิตก์) ประดับแล้ ว
มณฺทกุ (ปุงลิงค์) กบ
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มณฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ
มต (กริ ย ากิ ต ก์ ) รู แ ล้ ว , เขใจแล้ ว , (นปุ ง สกลิ ง ค์ )
ความเห็น
มต (กิริยากิตก์) ตายแล้ ว
มตก (ปุงลิงค์) ผู้ตายแล้ ว
มติ (ปุงลิงค์) ปัญญา, ความคิด
มตฺต (กิริยากิตก์) เมาแล้ ว ,มีความสนุกสนานมาก,มี
ความภูมิใจ
มตฺต ขนาด,สักว่า
มตฺตา (อิตถีลิงค์) มาตรา, ปราณ,ปานกลาง, ขนาด
มตฺติกา (อิตถีลิงค์) ดินเหนียว
มตฺติฆ (ปุงลิงค์) ฆ่ามารดา
มตฺเตยฺย (วิเสสนะ) การเคารพมารดา
มตฺถก (ปุงลิงค์) ศีรษะ, กระหม่อม, ยอด
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มตฺถลุงฺค (นปุงสกลิงค์) สมอง
มตฺถุ (นปุงสกลิงค์) น ้าที่แยกออกจากนมเปรีย้ ว
มตฺถติ (กิริยาอาขยาต) เขย่า,กวน,รบกวน
มตฺถน (นปุงสกลิงค์) การกวน, การรบกวน
มทะ (ปุงลิงค์) ทะนงตัว, ความเมา,ความหลอกลวง,
มัวเมาในกาม
มทน (ปุงลิงค์) เทพเจ้ าแห่งความรัก, ความมัวเมา
มทิรา (อิตถีลิงค์) สุราที่ทาจากธัญพืช
มทฺทติ (กิริยาอาขยาต) เหยียบ,ปราบปราม,บดขยี ้
มทฺทน (นปุงสกลิงค์) การบดขยี ้, การเหยียบ
มทฺทว (นปุงสกลิงค์) ความอ่อนโยน,สิ่งของอ่อนๆ (วิ
เสสนะ) สุภาพ,อ่อนนุ่ม
มทฺทิต (กิริยากิตก์) บดขยี ้แล้ ว,ปราบปรามแล้ ว
มธุ (นปุงสกลิงค์) น ้าผึ ้ง,ไวน์ทาจากดอกไม้
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มธุกา (อิตถีลิงค์) ชะเอม
มธุร (วิเสสนะ) หวาน, (นปุงสกลิงค์) ของหวาน
มธวาสนะ (ปุงลิงค์) ไวน์ทาจากดอกไม้
มน (ปุงลิงค์) ใจ, จิต
มนตา (อิตถีลิงค์) ความเป็ นจิต
มนน (นปุงสกลิงค์) ความคิด
มนสิกโรติ (กิริยาอาขยาต) ทาไว้ ในใจ
มน (อัพพยศัพท์) ใกล้ ,เกือบ
มนป, มนาปิ ก (วิเสสนะ) ชอบใจ, มีเสน่ห์,น่ารัก
มนุช (ปุงลิงค์) มนุษย์
มนุญฺญ (วิเสสนะ) น่าพอใจ, พึงพอใจ
มนุสฺส (ปุงลิงค์) มนุษย์
มเนสิกา (อิตถีลิงค์) การอ่านความคิด
มโน (มาจาก มน) ใจ
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มโนสิลา (ลิงค์) หรดาล
มนฺตน (นปุงสกลิงค์) มนฺตนา (อิตถีลิงค์) การปรึกษา,
การพูดคุยกัน
มนฺตี (ปุงลิงค์) ที่ปรึกษา, รัฐมนตรี
มนฺตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้จินตนาการ
มนฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ปรึกษา, พูดจากัน
มนฺถ (ปุงลิงค์) ไม้ กวน
มนฺถร (ปุงลิงค์) เต่า
มนฺท (วิเสสนะ) ช้ า, ขี ้เกียจ, โง่
มนฺทากินี (อิตถี ลิ ง ค์ ) ชื่ อของสระนา้ ใหญ่ แห่ง หนึ่ ง ,
และชื่อชองแม่น ้าสายหนึ่ง
มนฺทขุ ี (อิตถีลิงค์) กระทะถ่านหิน
มนฺทาร (ปุงลิงค์) ชื่อของภูเขาลูกหนึ่ง
มนฺทิย (นปุงสกลิงค์) โง่เชลา
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มนฺทิร (นปุงสกลิงค์) นทียร, คฤหาสน์,พระราชวัง
มมงฺการ (ปุงลิงค์), มมตฺต (นปุงสกลิงค์) ความยึดมัน่
เพราะเห็นแก่ตวั
มมายติ (มาจาก มม) ยึดติด
มมฺ ม , มมฺ ม ฏฺ ฐาน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) จุ ด ส าคั ญ ของ
ร่างกาย, ศูนย์กลางประสาท
มมฺมน (วิเสสนะ) บุคคลผู้พดู ตะกุกตะกัก
มย (มาจาก อมฺห) เรา
มยูข (ปุงลิงค์) แสงของไฟ
มยูร (ปุงลิงค์) นกยูง
มรณ (ปุงลิงค์) ความตาย
มรติ (กิริยาอาขยาต) ตาย
มริจ (นปุงสกลิงค์) พริกไทย, พริก
มริยาทา (อิตถีลิงค์) เขตแดน,พรมแดน
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มรีจิ (อิตถีลิงค์) พยับแดด, แสงของไฟ
มรุ (อิตถีลิงค์) ทราย,(ปุงลิงค์) เทวดา
มรุมพ (นปุงสกลิงค์) ก้ อนกรวด
มล (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) มลทิ น , ความไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ , สนิ ม
สกปรก,อุจจาระ
มลิ น , มลิ น ก (วิ เ สสนะ) สกปรก , ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ,
(นปุงสกลิงค์) ความไม่บริ สทุ ธิ์
มลฺล (ปุงลิงค์) นักมวยปล ้า, ผู้มาจากเผ่ามัลละ
มลฺลก (ปุงลิงค์) เรือ,ผู้รับ
มลฺลิกา (อิตถีลิงค์) ดอกมะลิ
มสารคลฺล (นปุงสกลิงค์) อัญมณีชนิดหนึ่ง
มสี (ปุงลิงค์) ฝุ่นขี ้เถ้ าจากถ่าน
มสฺสุ (นปุงสกลิงค์) หนวด
มห (ปุงลิงค์) เทศกาลทางศาสนา
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มหคฺคต (วิเสสนะ) ยิ่งใหญ่มาก
มหคฺ ฆ (วิ ส สนะ) มี ค่ า มาก, มหคฺ ฆ ตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
ความมีค่ามาก
มหคฺฆส (วิเสสนะ) การกินมาก
มหณณว (ปุงลิงค์) ทะเลใหญ่,มหาสมุทร
มหติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เกียรติ, ทาความเคารพ
มหทฺธน (วิเสสนะ) มีทรัพย์มาก, ร่ารวยมาก
มหนีย (วิเสสนะ) น่าเคารพ
มหนฺต (วิเสสนะ) ใหญ่
มหปฺผล (วิเสสนะ) มีผลมาก
มหปฺภย (นปุงสกลิงค์) ภัยใหญ่
มหลฺลก (วิเสสนะ) แก่, (ปุงลิงค์) คนแก่
มหา มาจาก มหนฺต) ใหญ่
มหิกา (อิตถีลิงค์) น ้าค้ างแข็ง
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มหิ จฺ ฉ (วิ เ สสนะ) โลภมาก, มหิ จฺ ฉ ตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
ความโลภมาก
มหิต (กิริยากิตก์) ให้ เกียรติแล้ ว, ให้ ความเคารพแล้ ว
มหิทธิก (วิเสสนะ) มีอานาจฤทธิ์มาก
มหินฺท (ปุงลิงค์) ชื่อคน, จอมเทพ
มหิลา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
มหิส (ปุงลิงค์) ควาย,กระบือ
มหิสฺสร (ปุงลิงค์) แผ่นดินใหญ่,พระอิศวร
มหี (อิตถีลิงค์) แผ่นดิน,ชื่อของแม่น ้าสายหนึ่ง
มเหสกฺข (วิเสสนะ) มีอิทธิพล,มีอานาจมาก
มเหสิ (มหา+อิสี) ฤาษีใหญ่
มเหสี (อิตถีลิงค์) ราชินี
มโหฆ (ปุงลิงค์) ห้ วงน ้าใหญ่
มโหทธิ (ปุงลิงค์) ทะเล,มหาสมุทร
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มโหทร (วิเสสนะ) ท้ องใหญ่,
มโหรค (ปุงลิงค์) พระราชาแห่งนาคทังหลาย
้
มส (นปุงสกลิงค์) เนื ้อ
มา คาปฏิเสธ) ไม่,อย่า
มา (ปุงลิงค์) ดวงจันทร์
มาคธ, มาคธก (วิเสสนะ) เป็ นของแคว้ นมคธ, มาคธี
(อิตถีลิงค์) ภาษาของแคว้ นมคธ
มาควิก (วิเสสนะ) นายพราน
มาคสิร (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
มาฆ (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
มาฆาต (ปุงลิงค์) คาสัง่ ไม่ให้ ฆ่าสัตว์
มาณว, มานวก (ปุงลิงค์) ชายหนุ่ม
มาตงฺค (ปุงลิงค์) ช้ าง
มาตลี (ปุงลิงค์) ชื่อของคนขับรถของพระอินทร์
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มาตาปิ ตุ (ปุงลิงค์) บิดามารดา,มารดาและบิดา
มาตาเปกฺขิก (วิเสสนะ) มาจากมารดาและบิดา
มาตามห (ปุงลิงค์) พ่อของแม่(ตา)
มาติก (วิเสสนะ) เกี่ยวกับมารดา
มาตาปกฺข (ปุงลิงค์) ฝ่ ายชองมารดา
มาตุ (อิตถีลิงค์) มารดา
มาตุจฺฉา (พี่สาว,น้ องสาวของมารดา
มาตุล (ปุงลิงค์) ลุง
มาตุลงุ ฺค (ปุงลิงค์) มะงัว่
มาทิส (วิเสสนะ) บุคคลเช่นฉัน
มาน, มาณ (นปุงสกลิงค์) มาตร,การวัด
มาน (ปุงลิงค์) ความถือตัว,ความหลอกลวง
มานน (นปุงสกลิงค์ ) ให้ ความเคารพ,ให้ ความนอบ
น้ อม
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มานส (นปุงสกลิงค์) ใจ,ความตังใจ,เจตนา
้
มานิต (กิริยากิตก์) ให้ เกียรติแล้ ว ,ให้ ความนอบน้ อม
แล้ ว
มาปก (ปุงลิงค์) ผู้สร้ าง
มาปิ ต (กิริยากิตก์) สร้ างแล้ ว
มาเปติ (กิริยาอาขยาต) สร้ าง,เนรมิต
มามก (วิเสสนะ) อุทิศแด่, ความรัก
มายา (อิตถีลิงค์) ปลอม, หลอกลวง, มายากล
มาร (ปุงลิงค์) มารดา, ผู้ชวั่ ร้ ามารก (วิเสสนะ) นามา
ซึง่ ความตาย,บุคคลผู้ฆ่า
มารณ (นปุงสกลิงค์) ทาให้ ตาย
มาราปน (นปุงสกลิงค์) การทาให้ ตาย
มาราเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ตาย
มาริต (กิริยากิตก์) ให้ ตายแล้ ว
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มาริส (คาร้ องเรียก) ท่าน...
มารุต (ปุงลิงค์) ลม
มาเรติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า
มาเรตุ (ปุงลิงค์) ผู้ฆ่า
มาล, มาลก (ปุงลิงค์) การล้ อมรอบ,ลานวงกลม
มาลตี (อิตถีลิงค์) มะลิ
มาลา (อิตถีลิงค์) มาลัยดอกไม้ ,ดอกไม้
มาลิก,มาลี (วิเสสนะ) มีพวงมาลัยดอกไม้ ,มีดอกไม้ ,
มาลินี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงสวมพวงมาลัยดอกไม้
มาลุต (ปุงลิงค์) ลม
มาลุวา (อิตถีลิงค์) เถาวัลย์
มาลูว (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
มาลย (นปุงสกลิงค์) พวงมาลัย
มาส (ปุงลิงค์) เดือน,ถัว่ ชนิดหนึ่ง
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มาสก (ปุงลิงค์) เหรียญขนาด,เหรียญมาสก
มิค (ปุงลิงค์) สัตว์, สัตว์สี่เท้ า
มิคว (นปุงสกลิงค์) การล่าสัตว์
มิคินฺท (ปุงลิงค์) เจ้ าแห่งสัตว์ป่า,สิงโต
มิคี (อิตถีลิงค์) กวางตัวเมีย
มิจฺฉตฺต (นปุงสกลิงค์) ความผิด
มิจฺฉา (อัพพยศัพท์) ผิด
มิญช (นปุงสกลิงค์) มิญฺชา (อิตถีลิงค์) เนื ้อในเมล็ด
มิณน (นปุงสกลิงค์) การวัด
มิณาติ (กิริยาอาขยาต) วัด,ชัง่ น ้าหนัก,ถ่วงดุล
มิต (กิริยากิตก์) วัดแล้ ว
มิตฺต (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) เพื่อน
มิถุ (อัพพยศัพท์) ลับ, ทางเลือก
มิถนุ (นปุงสกลิงค์) คนคู่ (ชายและหญิง)
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มิทฺธ (นปุงสกลิงค์) ง่วงเหงา
มิยฺยติ, มียติ (กิริยาอาขยาต) ตาย
มิ ล กฺ ข (ปุง ลิ ง ค์ ) คนป่ าเถื่ อ น, ลิ ล กฺ ข เทส (ปุง ลิ ง ค์ )
ประเทศที่คนป่ าเถื่อนอาศัยอยู่
มิลาต (กิริยากิตก์) แห้ งเหี่ยว
มิลายติ (กิริยาอาขยาต) แห้ งเหี่ยว
มิสฺส, มิสฺสก (วิเสสนะ) ผสม
มิสฺสิต (กิริยากิตก์) ผสมแล้ ว
มิสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) ผสม
มิหิต (นปุงสกลิงค์) ยิ ้ม
มีน (ปุงลิงค์) ปลา
มิยาติ (กิริยาอาขยาต) ตาย
มีฬฺห (นปุงสกลิงค์) อุจจาระ
มุกลุ (นปุงสกลิงค์) ต้ นอ่อน
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มุ ข (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ปาก,ใบหน้ า,ประตู ,การเปิ ด,
ข้ างหน้ า
มุขร พูดเก่ง,ช่างพูด
มุขาธาน (นปุงสกลิงค์) บังเหียน
มุขลุ ฺโลกก(วิเสสนะ) จ้ องหน้ าคน
มุโขทก (นปุงสกลิงค์) น ้าล้ างหน้ า
มุขย (วิเสสนะ) ประธาน,หลัก,สาคัญที่สดุ
มุคฺค (ปุงลิงค์) ถัว่ เขียว
มุคฺคร (ปุงลิงค์) ค้ อน,กระบอง
มงฺกสุ (ปุงลิงค์) พังพอน
มุจลินท (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
มุจฺจติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น
มุจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) สลบ,เป็ นลม
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มุจฺฉน (นปุงสกลิงค์), มุจฺฉนา, มุจฺฉา (อิตถีลิงค์) เป็ น
ลม,หมดสติ
มุจฺฉิต (กิริยากิตก์) เป็ นลมแล้ ว,หมดสติแล้ ว
มุญฺจก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ปล่อย
มุญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ปล่อย
มุญฺจน (นปุงสกลิงค์) การปล่อย,การเลิก,มุญฺจก (วิเส
สนะ) ผู้ปล่อย
มุญฺจ (นปุงสกลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
มุฏฺฐ (กิริยากิตก์) ลืมแล้ ว
มุฏฺฐิ (ปุงลิงค์) กาหมัด, ด้ าม
มุณฺฑ (วิเสสนะ) โล้ น, โกนผม
มุณฺเฑติ (กิริยาอาขยาต) โกน
มุต (นปุงสกลิงค์) การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
มุติงฺค, มุทินฺค (ปุงลิงค์) กลอง
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มุติมนฺตุ (วิเสสนะ) มีความรับรู้
มุตฺต (กิริยากิตก์) ปล่อยแล้ ว
มุตฺต (นปุงสกลิงค์) ปัสสาวะ,เยี่ยว
มุตฺตา (อิตถีลิงค์) มุกดา, ไข่มกุ
มุตฺติ (อิตถีลิงค์) การปล่อย, อิสรภาพ,ความหลุดพ้ น
มุทา (อิตถีลิงค์) ความยินดี
มุทิต (วิเสสนะ) ความยินดี,ความพึงพอใจ
มุทิตา (อิตถีลิงค์) ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ ดี
ทุท,ุ มุทกุ (วิเสสนะ) อ่อน,อ่อนโยน
มุทฺทงฺกณ (นปุงสกลิงค์) การพิมพ์
มุทฺทา (อิตถีลิงค์) ตราประทับ,การพิมพ์
มุทฺทาเปติ (กิริยาอาขยาต) พิมพ์
มุทฺทิกา (อิตถีลิงค์) แหวนตราประทับ
มุทฺทิกา (อิตถีลิงค์) เถาองุ่น
579

มุทฺธ (วิเสสนะ) โง่
มุทฺธา (ปุงลิงค์) ศีรษะ,ยอด
มุทฺธา (อัพพยศัพท์) เปล่าๆ
มุนาติ (กิริยาอาขยาต) รู้, เข้ าใจ
มุนิ (ปุงลิงค์) พระ,มุนี, มุนินฺท (ปุงลิงค์) จอมมุนี
มุยฺหติ (กิริยาอาขยาต) ลืม
มุยฺหน (นปุงสกลิงค์) การลืม
มุรช (ปุงลิงค์) กลอง
มุสล (ปุงลิงค์) สาก
มุสา (อัพพยศัพท์) เท็จ,โกหก
มุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) หลงลืม
มุหตุ ฺต (ปุงลิงค์) ไม่นาน,ชัว่ ครู่
มุฬาล (นปุงสกลิงค์) รากบัว
มูค (วิเสสนะ) ใบ้
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มูล (นปุงสกลิงค์) ราก,เงิน,เงินสด, เท้ า, แหล่งกาเนิด,
สาเหตุ
มูลิก (วิเสสนะ) เป็ นพื ้นฐาน,มีรากฐาน
มูรย (นปุงสกลิงค์) การจ่าย,ค่าจ้ าง
มูสา (อิตถีลิงค์) เบ้ าหลอมโลหะ
มูสิก (ปุงลิงค์) มูสิกา (อิตถีลิงค์) หนู
มูฬฺห (กิริยากิตก์) หลงแล้ ว,สับสนแล้ ว,โง่แล้ ว
เม (มาจาก อมฺห) ของฉัน
เมขลา (อิตถีลิงค์) นางเมขลา
เมฆ (ปุงลิงค์) เมฆ, ฝน
เมจก (วิเสสนะ) ดา
เมชฺฌ (วิเสสนะ) บริ สทุ ธิ์
เมณฺฑ, เมณฺฑก (ปุงลิงค์) แกะ
เมตฺตจิตฺต (วิเสสนะ) มีจิตเมตตา
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เมตฺตา (อิตถี ลิ ง ค์ ) เมตตา, ความมี เ มตตา,ความมี
ความรัก
เมฺตฺตายติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ เป็ นมิตร, รู้สกึ รัก
เมตฺติ (เหมือนเมตตา) ความมีเมตตา,ความมีไมตรี
เมถุน (นปุงสกลิงค์) มีเพศสัมพันธ์
เมท (ปุงลิงค์) อ้ วน
เมทินี (อิตถีลิงค์) แผ่นดิน
เมธา (ปุงลิงค์) บูชายัญ
เมธค (ปุงลิงค์) ทะเลาะ
เมธา (อิตถีลิงค์) ปัญญา
เมย (นปุงสกลิงค์) สุราหมัก
เมรุ (ปุงลิงค์) ชื่อภูเขาสูงที่สดุ ในโลก
เมลน (นปุงสกลิงค์) การรวบรวม,การประชุม
เมสะ (ปุงลิงค์) แกะ
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เมห (ปุงลิงค์) ความทุกข์จากการปัสสาวะ
เมหน (นปุงสกลิงค์) อวัยวะเพศชาย หรื ออวัยวะเพศ
หญิง
โมกฺข (ปุงลิงค์) หลุดพ้ น,อิสรภาพ
โมกฺขติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น, มีอิสระ
โมฆ (วิเสสนะ) ว่างเปล่า,ล้ มเหลว, ไร้ ประโยชน์
โมจ (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
โมจน (นปุงสกลิงค์) การหลุดพ้ น,การปล่อย
โมจาปน (นปุงสกลิงค์) ทาให้ หลุดพ้ น,ปล่อย
โมจาเปติ (กิริยากิคก์ เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ปล่อย
โมเจติ (กิริยาอาขยาต) ปล่อย,ให้ มีอิสระ
โมทก (ปุงลิงค์) เนื ้อหวาน
โมทติ (กิริยาอาขยาต) เพลิดเพลิน,มีความสุข
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โมทน (นปุงสกลิงค์) โมทนา (อิตถีลิงค์) เพลิดเพลินใจ
,มีความสุข
โมน (นปุงสกลิงค์) ปัญญา, เงียบ
โมเนยฺย (นปุงสกลิงค์) ความสมบูรณ์ทางศีลธรรม
โมมุห (วิเสสนะ) โง่, สับสน
โมร (ปุงลิงค์) นกยูง
โมส (ปุงลิงค์) โมสน (นปุงสกลิงค์) โจร
โมสวชฺช (นปุงสกลิงค์) ไม่จริง
โมห (ปุงลิงค์) ความหลง
โมหน (นปุงสกลิงค์) ความหลง
โมเหติ (กิริยาอาขยาต) หลอกลวง
โมฬิ (ปุงลิงค์) มวยผม, กระหม่อม
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พจนานุกรมบาลี-ไทยอักษร ย

ยกน (นปุงสกลิงค์) ตับ
ยกฺขินี, ยกฺขี (อิตถีลิงค์) ยักษ์ตวั เมีย
ยคฺเฆ คาร้ องเรียก ผู้น้อยใช้ กบั กับผู้ใหญ่
ยชติ (กิริยาอาขยาต) บูชายัญ,ให้ อาหารหรือให้ ทาน
ยชน (นปุงสกลิงค์) การบูชายัญ
ยฏฺฐิ (ปุงลิงค์ม อิตถีลิงค์) ไม้ เท้ า,ไม้ ,เสา, ความยาว
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ยต (กิริยากิตก์ ) ตรวจสอบแล้ ว, ควบคุแล้ ว,ดารงไว้
แล้ ว
ยตติ(กิริยาอาขยาต) พยายาม
ยตน (นปุงสกลิงค์) ความพยายาม
ยติ (ปุงลิงค์) นักบวช,พระ
ยโต (อั พ พยศั พ ท์ ) ที่ ไ หน,เอไร,นั บ แต่ , เพราะ,
เนื่องจาก
ยตก (วิเสสนะ) มากเท่าใด
ยตฺถ,ยตฺร (วิเสสนะ) ณ ที่ใด,ที่ใด
ยถตฺค (นปุงสกลิงค์) ความจริง, ธรรมชาติที่แท้
ยถริว (ยถา+ อิว) (อัพพยศัพท์) ฉันใด
ยถา (วิเสสนะ) ฉันใด
ยถิจฺฉิต (วิเสสนะ) ตามที่บคุ คลชอบ
ยทา (วิเสสนะ) เมื่อใด
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ยทิ (อัพพยศัพท์) หากว่า
ยนฺต (นปุงสกลิงค์) เครื่องจักร
ยนฺติก (ปุงลิงค์) เครื่องจักรกล
ยม (ปุงลิงค์) ผู้นาของอาณาจักรของคนตาย,พระยม
ยมก (วิเสสนะ) คู่
ยว (ปุงลิงค์) ข้ าวบาร์ เล่ย์
ยวส (ปุงลิงค์) หญ้ าชนิดหนึ่ง
ยส (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ยศ,เกียรติ
ยโสธร (วิเสสนะ) มีชื่อเสียง
ยโสลทฺธ (วิเสสนะ) ได้ ยศ
ยห, ยหึ (วิเสสนะ) เมื่อใด,ที่ไหน
ย (มาจาก ย) อะไร
ยา (มาจาก ยา) ผู้หญิงคนใด
ยาค (ปุงลิงค์) บูชายัญ, การถวายบิณฑบาต
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ยาคุ (อิตถีลิงค์) ข้ าวต้ ม
ยาจก (ปุงลิงค์) ขอทาน, ผู้ขอ
ยาจติ (กิริยาอาขยาต) ขอ
ยาจน (นปุงสกลิงค์) การขอ
ยาจโยค (วิเสสนะ) ประกอบการขอ
ยาจิต (กิริยากิตก์) ขอแล้ ว
ยาจิตก (นปุงสกลิงค์) ของของยืม
ยาชก (ปุงลิงค์) ผู้ทาให้ บชู ายัญ
ยาต (กิริยากิตก์) ไปแล้ ว,ดาเนินไปแล้ ว
ยาติ (กิริยาอาขยาต) ไป,ดาเนินไป
ยาตฺรา (อิตถีลิงค์) เดินทาง, แสวง, การสนับสนุนชีวิต
ยถาว (วิเสสนะ) แน่แท้
ยทิส, ยทิสก (วิเสสนะ) เช่นใด
ยาน (นปุงสกลิงค์) ยาน, พาหนะ,การไป
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ยานี (ปุงลิงค์) ผู้ขบั ยาน,ผู้ขบั พาหยะ
ยาปน (นปุงสกลิงค์) ดารง,ให้ เป็ นไป,บารุ ง,รักษาไว้
ซึง่ ร่างกาย
ยาเปติ (กิริยาอาขยาต) บารุง, รักษา, สนับสนุนชีวิต
ยาม (ปุงลิงค์) ยามในตอนกลางคืน
ยายี (ปุงลิงค์) ผู้ไป
ยาว (อัพพยศัพท์) เพียงใด
ยาวตา (อัพพยศัพท์) ตราบเท่าที่
ยิฏฺฐ (กิริยากิตก์) บูชายัญแล้ ว,บูชาแล้ ว,ให้ แล้ ว
ยุค (นปุงสกลิงค์) แอก, คู่,ยุคของมนุษย์
ยุคล,ยุคลก (นปุงสกลิงค์) คู่
ยุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) สู้รบ, ต่อสู้,
ยุชฺฌน (นปุงสกลิงค์) การต่อสู้
ยุญฺชติ (กิริยาอาขยาต) ประกอบ
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ยุญฺชน (นปุงสกลิงค์) การประกอบ
ยุตฺต (กิริยากิตก์) ประกอบแล้ ว
ยุตฺติ (อิตถีลิงค์) ความยุติธรรม, ความเหาะสม
ยุทฺธ (นปุงสกลิงค์) การรบ,สงคราม, การสู้รบ
ยุว (ปุงลิงค์) หนุ่ม,สาว
ยุวตี (อิตถีลิงค์) หญิงอายุเยาว์
ยูถ (ปุงลิงค์) หัวหน้ าสัตว์
ยูป (ปุงลิงค์) เสาบูชายัญ
ยูส (ปุงลิงค์) น ้า,ซุป
เยน (วิเสสนะ) ด้ วยตุใด, ที่ใด
เยภุยฺย (วิเสสนะ) ตามจานวน, ส่วนใหญ่,มากมาย
เยว (อัพพยศัพท์) แม้ กระทัง่ , ด้ วยเหมือนกัน,เพียงใด
โย (มาจาก ย) บุคคลใด
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โยค (ปุง ลิ ง ค์ ) การประกอบ,ความพยายาม, การ
เชื่อมต่อ
โยค เหมือน โยคาวจร โยคี พระโยคาวจร
โยคฺค (วิเสสนะ) เหมาะสม
โยชก (ปุงลิงค์) ผู้เชื่อมต่อ
โยชน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การประกอบ, การประยุกต์ ใช้
,โยชน์
โยชนา (อิตถีลิงค์) การสร้ าง, คาแนะนา,ข้ อเสนอ
โยชนิก (วิเสสนะ) มีโยชนา
โยชิต (กิริยากิตก์ ) ประกอบแล้ ว, เตรี ยมแล้ ว, ผสม
แล้ ว
โยเชติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ประกอบ, เชื่ อ มโยง, ผสม
,ประยุกต์ใช้
โยตฺต (นปุงสกลิงค์) เชือก
โยธ (ปุงลิงค์) ทหาร
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โยเธติ (กิริยาอาขยาต) สู้รบ, ทาสงคราม
โยนิ (อิตถีลิงค์) กาเนิด, อวัยวะเพศหญิง,ความรู้
โยพฺพน,โยพฺพญฺญ ความหนุ่ม-สาว
------------------------------------------พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ร

รกฺขก (ปุงลิงค์) ผู้รัก่ษา,ผู้ค้ มุ ครอง
รกฺขติ (กิริยาอาขยาต) รักษา,คุ้มครอง
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รกฺชน (นปุงสกลิงค์) การคุ้ครอง, การรักษา
รกฺขส (ปุงลิงค์) ยักษ์,รากษส
รกฺขา (อิตถีลิงค์) การคุครอง, ความปลอดภัย,ที่พงึ่
รกฺขิต (กิริยากิตก์) คุ้มครองแล้ ว, รักษาแล้ ว
รกฺขิย (วิเสสนะ) ควรรักษา
รงฺค (ปุงลิงค์) น ้าย้ อม,สี, เวที, โรงละคร,ละคร
รจยติ (กิ ริ ย าอาขยาต) จั ด การ, แต่ ง , ประพั น ธ์ ,
ตระเตรียม
รจนา (อิตถีลิงค์) จัดแจง, ตารา
รจฺฉา (อิตถีลิงค์) ถนน
รช (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ธุลี, สกปรก, มีมลทิน,ไม่
สะอาด
รตน (นปุงสกลิงค์) แก้ วมณี, อัญมณี
รตนิก (วิเสสนะ) มีหลายคิวบิต
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รติ (อิตถีลิงค์) ความยินดี,ความรัก,ความชอบ
รตฺต (วิเสสนะ) สีแดง, (นปุงสกลิงค์) เลือด
รตฺต (กิริยากิตก์) ย้ อมแดง,มีสีแดง
รตฺตญฺญู (วิเสสนะ) ยืนยาวมานาน
รตฺตนฺธการ (ปุงลิงค์) ความมืดในยามราตรี
รตฺตปา (อิตถีลิงค์) ปลิง
รตฺติ (อิตถีลิงค์) กลางคืน
รตฺตูปรต (วิเสสนะ) งดเว้ นจากการกินอาหารในตอน
กลางคืน
รถ (ปุงลิงค์) รถ, พาหนะ
รถิก (ปุงลิงค์) ผู้ส้ รู บบนรถ
รถิกา (อิตถีลิงค์) ถนน
รท (ปุงลิงค์) งา(ช้ าง)
รนฺธ (นปุงสกลิงค์) การเปิ ด
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รนฺธก (ปุงลิงค์) พ่อครัว
รนฺธน (นปุงสกลิงค์) การหุง,การต้ ม
รนฺเธติ (กิริยาอาขยาต หุง,ต้ ม
รมณี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
รมนีย (วิเสสนะ) น่ารื่นรมย์, มีเสน่ห์
รมติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี, เพลิดเพลิน
รมน (นปุงสกลิงค์) การเพลิดเพลิน,การยินดี
รมฺภา (อิตถีลิงค์) ต้ นไชนิดหนึ่ง
รมฺม (วิเสสนะ) มีเสน่ห์, น่ายินดี
รมฺมน (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือน
รว (ปุงลิงค์) เสียง,เสียงคาราม,เสียงร้ องไห้
รวติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียงร้ อง, ร้ องให้
รวิ (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
รส (ปุงลิงค์) รส,น ้า,ปรอท
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รสก (ปุงลิงค์) พ่อครัว
รสนา (อิตถีลิงค์) เข็มขัดของผู้หญิง
รสฺมิ (อิตถีลิงค์) เชือก,แสงสว่าง
รสฺส (วิเสสนะ) สัน้
รหท (ปุงลิงค์) ทะเลสาบ
รหสฺส (นปุงสกลิงค์) ความลับ
รหาภาว (ปุงลิงค์) สภาวะที่ไม่เป็ นความลับ
รหิต (วิเสสนะ) เว้ น,มี
รโห (อัพพยศัพท์) ลับๆ
รสิ (อิตถีลิงค์) แสงสว่าง
ราค (ปุงลิงค์) สี, ย้ อม, กาหนัด, อุปาทาน
ราคี (วิเสสนะ) มีความกาหนัด
ราช (ปุงลิงค์) พระเจ้ าแผ่นดิน
ราชญฺญา (ปุงลิงค์) คนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์
596

ราชติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
ราชตฺต (นปุงสกลิงค์) ความเป็ นกษัตริย์
ราชหส (ปุงลิงค์) หงส์ของพระราชา
ราชาณา (อิตถีลิงค์) คาสัง่ ของพระราชา
รานุภาว (ปุงลิงค์) อานุภาพของพระราชา
ราชามจฺจ (ปุงลิงค์) อมาตย์ของพระราชา
ราชายตน (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
ราชิ (อิตถีลิงค์) แถว, เส้ น,แนว
ราชิต (กิริยากิตก์) ส่องสว่างแล้ ว
ราชิทฺธิ (อิตถีลิงค์) อานาจของพระราชา
ราชินี (อิตถีลิงค์) ราชินี
ราชิสิ (ปุงลิงค์) หอดูของพระราชา
ราชุปฏฺฐนา (นปุงสกลิงค์) การคอยดูแลพระราชา
ราชุยฺยาน (นปุงสกลิงค์) อุทยานขอพระราชา
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ราโชโรธ (ปุงลิงค์) ฮาเร็มของพระราชา
รามเณยฺยก (วิเสสนะ) น่าเพลิดเพลิน,น่ารัก
ราว (ปุงลิงค์) ร้ องไห้ ,เสียงดัง
ราสิ (ปุงลิงค์) กอง
ราหเสยฺยก (วิเสสนะ) ลับ
ราหุ (ปุงลิงค์) ชื่อของกษัตริย์ฝ่ายอสูร
ริญฺจติ (กิริยาอาขยาต) ทอดทิ ้ง
ริตฺต (กิริยากิตก์) เว้ นแล้ ว, กาจัดแล้ ว
รุกฺข (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
รุจิ (อิตถีลิงค์) ชอบ, เลือก,แนวโน้ ม
รุจิร (วิเสสนะ) ชอบใจ,เห็นด้ วย, งาม
รุจฺจติ (กิริยาอาขยาต) ชอบใจ,ชอบ
รจฺจน (นปุงสกลิงค์) ชอบ, เลือก
รุชติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ เจ็บ,คัน
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รุจน (นปุงสกลิงค์) รุชา (อิตถีลิงค์) ความเจ็บปวด,
รุชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) มีอปุ สรรค,ถูกป้องกัน
รุทฺธ (กริยากิตก์) ถูก่อกวนแล้ ว, เกรีย้ วกราดแล้ ว
รุณฺณ (กิริยากิตก์) รองให้ แล้ ว, คร่าครวญแล้ ว
รุต (นปุงสกลิงค์) เสียงร้ องของสัตว์
รุทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องไห้ , คร่าครวญ
รุทมฺมขุ (วิเสสนะ) มีหน้ าเต็มไปด้ วยน ้าตา,น ้าตานอง
หน้ า
รุธิร (นปุงสกลิงค์) เลือด
รุนธติ (กิริยาอาขยาต) ป้องกัน, ขัดขวาง, ยึด,จองจา
รุนฺธน (นปุงสกลิงค์) การป้องกัน, การจองจา
รุปปฺ ติ (กิริยาอาขยาต) เปลี่ยนแปลง, ก่อกวน
รุปปฺ น (นปุงสกลิงค์) เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
รุรุ (ปุงลิงค์) กวางชนิดหนึ่ง
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รุห (วิเสสนะ) งอก,ขึ ้น
รุหิร (นปุงสกลิงค์) เลือด
รูป (นปุงสกลิงค์) รูป,ร่าง,
รูปิย (นปุงสกลิงค์) เงิน,เหรียญเงิน
รูปินี (อิตถีลิงค์) หญิงงาม
รูปี (วิเสสนะ) มีคณ
ุ สมบัติของวัตถุ
รูปปู ชีวินี (อิตถีลิงค์) หญิงแพศยา
รูฬฺห (กิริยากิตก์) งอกแล้ ว, ขึ ้นแล้ ว, รักษา(แผล)แล้ ว
รูหน (นปุงสกลิงค์) งอก, ขึ ้น
เรจน (นปุงสกลิงค์) การปล่อย
เรณุ (ปุงลิงค์) ธุลี, เกสรดอกไม้
โรค (ปุงลิงค์) โรค,ความเจ็บป่ วย
โรคี (ปุงลิงค์) ผู้มีโรค,ผู้ป่วย,คนไข้
โรจติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง,
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โรจน (นปุงสกลิงค์) ความชอบ, เลือก, ส่องสว่าง
โรเจติ (กิริยาอาขยาต) อนุมตั ิ, ให้ ความเห็นชอบ,ชอบ
ใจ
โรทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องไห้ ,คร่าครวญ
โรทน (นปุงสกลิงค์) การร้ องไห้
โรธ (ปุงลิงค์) โรธน (นปุงสกลิงค์) อุปสรรค, การห้ าม
โรป,โรปก (ปุงลิงค์) ปลูก
โรปิ ต (กิริยากิตก์) ปลูกแล้ ว
โรเปติ (กิริยาอาขยาต) ปลูก
โรม (นปุงสกลิงค์) ขนตามร่างกาย
โรมก (วิเสสนะ) โรมัน
โรมนฺถน (นปุงสกลิงค์) การใคร่ครวญ,การตรึกตรอง
โรรุว (ปุงลิงค์) ชื่อของนรกขุมหนึ่ง
โรส (ปุงลิงค์) ความโกรธ
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โรสนา (อิตถีลิงค์) ความโกรธ
โรเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ โกรธ,โกรธ
โรหน,รุหน (นปุงสกลิงค์) การขึ ้น,การงอก
โรหิต (วิเสสนะ) สีแดง, กวางชนิดหนึ่ง,ปลาชนิดหนึ่ง
--------------------------พจนานุกรบาลี-ไทย อักษร ล

ลการ (ปุงลิงค์) เรือใบ
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ลกุณฺฏก (วิเสสนะ) แคระ
ลกฺข (นปุงสกลิงค์) เครื่องหมายม เป้าหมาย
ลกฺ ข ณะ (นปุง สกลิ ง ค์ ) สัญ ลัก ษณ์ , เครื่ อ งหมาย
,ลักษณะ
ลกฺขิก (วิเสสนะ) โชคดี
ลกฺขิต (กิริยากิตก์) ทาเครื่ องหมายแล้ ว,บอกลักษณะ
แล้ ว
ลกฺขี (อิตถีลิงค์) โชคดี, ความมัง่ คัง่ ,เทพแห่งความมั่ง
คัง่
ลกฺ เ ขติ (กิ ริ ย าอาขยาต) บอกลั ก ษณะ, บอกข้ อ
แตกต่าง
ลคฺค (วิเสสนะ) ติด,คล้ อง
ลคฺคติ (กิริยาอาขยาต) ติด,ยึด,คล้ อง, แขวน
ลคฺคน (นปุงสกลิงค์) การติด, การยึด, การแขวน
ลคฺเคติ (กิริยาอาขยาต) แขวน,ติด
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ลงฺคี (อิตถีลิงค์) สายฟ้า
ลงฺคลุ (นปุงสกลิงค์) หาง
ลงฺตก (ปุงลิงค์) นักกระโดด
สงฆติ (กิริยาอาขยาต) กระโดด
ลงฺฆน (นปุงสกลิงค์) การกระโดด
ลงฆาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ กระโดด
ลงฺคี (ปุงลิงค์) นักกระโดด,นักกายกรรม
ลงเฆติ (กิริยาอาขยาต) กระโดด,ละเมิด
ลชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ละอาย
ลชฺชน (นปุงสกลิงค์) การละอาย
ลชฺช (อิตถีลิงค์) การละอาย
ลชฺชาปน (ปุงลิงค์) การให้ ละอาย
ลชฺชาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ละอาย
ลชฺชิตพฺพ (วิเสสนะ) พึงละอาย
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ลชฺชี (วิเสสนะ) รู้สกึ ละอาย
ลญฺจ (ปุงลิงค์) สินจ้ าง, สินบน
ลญฺช,ปุงลิงค์) ลญฺฉน (นปุงสกลิงค์) เครื่องหมาย
ลญฺฉก (ปุงลิงค์) ผู้ทาเครื่องหมาย,ผู้ประทับตรา
ลญฺ ฉ ติ , ลญฺ เ ฉติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ท าเครื่ อ งหาย,
ประทับตรา
ลญฺฉิต (กิริยากิตก์) ทาเครื่องหมายแล้ ว, ปิ ดแล้ ว
ลฏกิุ กา (อิตถีลิงค์) นกกระทา
ลทฺธิ, ลทฺธิกา (อิตถีลิงค์) พนักงาน, ต้ นไม้ ขึ ้นใหม่
ลณฺฑ, ลณฺฑิกา (อิตถีลิงค์) อุจจาระสัตว์
ลตา (อิตถีลิงค์) เถาวัลย์
ลทฺธ (กิริยากิตก์) ได้ แล้ ว,ได้ รับแล้ ว
ลทฺธา, ลทฺธาน (กิริยากิตก์) ได้ แล้ ว, ได้ รับแล้ ว
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ลตฺถิ (อิตถีลิงค์) ทัศนะ,ทฤษฎี, ลทฺธิก (วิเสสนะ) มี
ทัศนะ
ลทฺธุ เพื่อได้
ลปติ (กิริยาอาขยาต) พูด,บ่นเพ้ อ
ลปน (นปุงสกลิงค์) ปาก, การพูด
ลปนา (อิตถีลิงค์) การพูดเพ้ อเจ้ อ
ลพุช (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ สาเก
ลพฺภติ (กิริยาอาขยาต) ได้ ,ได้ รับ
ลพฺภา (อัพพยศัพท์) เป็ นไปได้ , ได้ รับ
ลภติ (กิริยาอาขยาต) ได้ , ได้ รับ, บรรลุ
ลมฺพ (วิเสสนะ) แขวน,ห้ อย
ลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) แขวน,ห้ อย
ลมฺเพติ (กิริยาอาขยาต เหตุกัตตุวาจก) ให้ แขวน,ให้
ห้ อย
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ลย (ปุงลิงค์) การวัดเวลาสันๆ
้
ลลนา(อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
ลลิต (นปุงสกลิงค์) มีเสน่ห์
ลว (ปุงลิงค์) หยด
ลวงฺค (นปุงสกลิงค์) กลีบ
ลวณ (นปุงสกลิงค์) เกลือ
ลวน (นปุงสกลิงค์) การเคลื่อนย้ าย,การเก็บเกี่ยว
ลสติ (กิริยาอาขยาต) ส่องแสง, เล่น
ลสิกา (อิตถีลิงค์) ไขข้ อ
ลาสิ (อิตถีลิงค์) มันสอง
ลสุณ (นปุงสกลิงค์) กระเทียม
ลหุ (วิเสสนะ) เบา,รวดเร็ว (นปุงสกลิงค์) สระเสียงสัน้
ลหุ,ลหุส (วิเสสนะ) รวดเร็ว
ลาขา (อิตถีลิงค์) จานวนมาก,ครั่ง
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ลาช (ปุงลิงค์) ข้ าวตอก
ลาป (ปุงลิงค์) นกกระทาชนิดหนึ่ง
ลาปุ, ลาพุ (อิตถีลิงค์) บวบ
ลาภ (ปุงลิงค์) ลาภ
ลาภา (อัพพยศัพท์) เป็ นลาภ
ลาภี (ปุงลิงค์) ผู้ได้ ลาภ
ลามก (วิเสสนะ) ต่า,ทราม,ลามก
ลายก (นปุงสกลิงค์) เคียวเกี่ยวข้ าว
ลายติ (กิริยาอาขยาต) เกี่ยว
ลาลน (นปุงสกลิงค์) การกล่อม
ลาลเปติ (กิริยาอาขยาต) พูดมาก,คร่าครวญ
ลาเลติ (กิริยาอาขยาต) ขับกล่อม
ลาส (ปุงลิงค์) ลาสน (นปุงสกลิงค์) การรา,กีฬา
ลิกจุ (ปุงลิงค์) ต้ นสาเก
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ลิกฺขา (อิตถีลิงค์) ไข่เหา
ลิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) เขียน, จารึก
ลิ กฺ ข น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การเขี ย น,การจารึ ก ,การ
แกะสลัก
ลิกฺขาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เขียน,
ลิกฺขิตก (ปุงลิงค์) ผู้ให้ จารึก,นอกกฎหมาย
ลิ งฺ ค (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) สั ญ ลั ก ษณ์ , เครื่ องหมาย,
คุณสมบัติ,ลักษณะ,อวัยวะเพศ,เพศ
ลิงฺคิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยเพศ
ลิตฺต (กิริยากิตก์) ทาแล้ ว
ลิปิ (อิตถีลิงค์) การเขียน, จดหมาย
ลิมฺปติ (กิริยาอาขยาต) ละเลง, ย้ อม, ทา
ลิมฺเปติ (กิริยาอาขยาต) ทา, ย้ อม, ละเลง
ลิหติ (กิริยาอาขยาต) เลีย
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ลีน (กิริยากิตก์) การหด,ละอาย, รักษาไว้
ลียติ (กิริยาอาขยาต) หด, เหี่ยว, ยึดติด
ลียน (นปุงสกลิงค์) การหด, การเหี่ยว
ลีลา (อิตถีลิงค์) เสน่ห์, ความสง่างาม
ลุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) แตก, แยกจากกัน
ลุชฺชน (นปุงสกลิงค์) การบี ้, การล่มสลาย
ลุญจติ (กิริยาอาขยาต) ถอน
ลุต (กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
ลตฺต (กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว
ลุทฺท (วิเสสนะ) โหดร้ าย
ลุทฺธ (กิริยากิตก์) โลภแล้ ว
ลุนาติ (กิริยาอาขยาต) ตัด, เกี่ยว
ลุพฺภติ (กิริยาอาขยาต) ละโมบ,โลภ,อยากได้
ลุพฺภน (นปุงสกลิงค์) ความละโมบ
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ลุมฺพติ (กิริยาอาขยาต) ปล้ น, กิน
ลุมพน (นปุงสกลิงค์) การปล้ น,การกิน
ลุฬิต (กิริยากิตก์) คนแล้ ว, รบกวนแล้ ว
ลูข (วิเสสนะ) หยาบ, กระด้ าง
ลูณ, ลูน (กิริยากิตก์) เก็บเกี่ยวแล้ ว, ตัดแล้ ว
เลขก (ปุงลิงค์) จารึก, เสมียน,ผู้เขียน
เลขน (นปุง สกลิ ง ค์ ) เลขา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การเขี ย น,
จดหมาย,คาจารึก
เลขนี (อิตถีลิงค์) ปากา
เลขา (อิตถีลิงค์) เส้ น, ศิลปะแห่งการเขียน
เลฑฺฑุ (ปุงลิงค์) ก้ อนดิน
เลณ (นปุงสกลิงค์) ความปลอดภัย,ถ ้า
เลป (ปุงลิงค์) การเคลือบผิว,ฉาบ
เลปน (นปุงสกลิงค์) การฉาบ, การเคลือบผิว
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เลเปติ (กิริยาอาขยาต) ฉาบ, เคลือบ
เลยฺย (วิเสสนะ) ควรที่จะเลีย
เลส (ปุงลิงค์) เล็กน้ อย,กลวิธี
โลก (ปุงลิงค์) โลก,ประชากร
โลกิก,โลกิย (วิเสสนะ) ชาวโลก, ระดับโลกีย์
โลกุตฺตร (วิเสสนะ) เหนือโลก, พ้ นโลก
โลจก (วิเสสนะ) ผู้ออกไปแล้ ว,ผู้ถอนรากได้ แล้ ว
โลเกส (ปุงลิงค์) พระพรหม,ผู้สร้ าง
โลจน (นปุงสกลิงค์) ดวงตา
โลณ (นปุงสกลิงค์) เกลือ
โลณิก (วิเสสนะ) เป็ นด่าง
โลณี (อิตถีลิงค์) กระทะเกลือ, ทะเลสาบ
โลป (ปุงลิงค์) ลบ,ตัดออก
โลภ (ปุงลิงค์) ละโมบ, ความโลภ
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โลม (นปุงสกลิงค์) ขนตามร่างกาย
โลมส (วิเสสนะ) เป็ นขน,คลุมด้ วยขน
โลล (วิเสสนะ) โลภ,ไม่มนั คง
โลลุปปฺ (นปุงสกลิงค์) ความโลภ
โลเลติ (กิริยาอาขยาต) คน,เขย่า
โลห (นปุงสกลิงค์) โลหะ, ทองแดง
โลหิต (นปุงสกลิงค์) เลือด (วิเสสนะ) สีแดง
โลหิตงฺค (ปุงลิงค์) ทับทิม
-----------------------------------------------
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พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ว

ว เป็ นรูปย่อของ อิว หรือ เอว
วก (ปุงลิงค์) หมาป่ า
วกุล (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
วกฺก (นปุงสกลิงค์) ไต
วกฺกล (นปุงสกลิงค์) พวงมาลัยทาจากเปลือกไม้
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วกฺขติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว
วคฺค (ปุงลิงค์) กลุม่ ,พรรค,บทของหนังสือ
วคฺคิย (วิเสสนะ) เป็ นของกลุม่
วคฺคุ (วิเสสนะ) น่ารัก, น่าชอบใจ
วคฺคลุ ิ (อิตถีลิงค์) ค้ างคาว
วงฺก (วิเสสนะ) งอ, คด,ไม่ซื่อสัตย์, นปุงสกลิงค์ ตะขอ
, เบ็ดตกปลา
วงฺค (ปุงลิงค์) แคว้ นเบงกอล
วจ (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ถ้ อยคา,การกล่าว
วจน (นปุงสกลิงค์) การกล่าว, ถ้ อยคา
วจา (อิตถีลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
วจี (อิตถีลิงค์) คาพูด, ถ้ อยคา
วจฺจ (นปุงสกลิงค์) อุจจาระ
วจฺฉ (ปุงลิงค์) ลูกวัว,ลูกสัตว์
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วจฺฉร (นปุงสกลิงค์) ปี
วจฺฉลา (วิเสสนะ) น่ารัก
วช (ปุงลิงค์) คอกวัว
วชติ (กิริยาอาขยาต) ไป, ดาเนินไป
วชิร (นปุงสกลิงค์) เพชร, สายฟ้า
วชฺช (นปุงสกลิงค์) โทษ, เครื่ องดนตรี (วิเสสนะ) สิ่งที่
ควรเว้ น, สิ่งที่ควรบอก
วชฺชน (นปุงสกลิงค์) การงดเว้ น
วชฺชิต (กิริยากิตก์) หลอกลวงแล้ ว
วชฺชิย งดเว้ นแล้ ว
วชฺชี (ปุงลิงค์) คนเผ่าวัชชี
วชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) งดเว้ น
วชฺฌ (วิเสสนะ) ควรที่จะฆ่า, ควรที่จะลงโทษ
วญฺจก (ปุงลิงค์) การหลอกลวง
616

วญฺเจติ (กิริยาอาขยาต) หลอกลวง
วญฺฌ (วิเสสนะ) เป็ นหมัน, วญฺฌา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
เป็ นหมัน
วฏรุกฺข (ปุงลิงค์) ต้ นไทร
วฏสก (ปุงลิงค์) ดอกไม้ สาหรับสวมศีรษะ
วฏมุ (นปุงสกลิงค์) ถนน, ทาง
วฏฺฏ (วิเสสนะ (วงกลม,กลม นปุงสกลิงค์ วัฏจักรของ
เวียนว่ายตายเกิด,ค่าใช้ จ่ายสาหรับอาหาร
วฏฺฏก (อิตถีลิงค์) นกคุ้ม
วฏฺฏติ (กิริยาอาขยาต) ควร
วฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การหมุน
วฏฺฏิ, วฏฺฏิก (อิตถีลิงค์) หมุน, ม้ วน,ขอบ
วฏฺฏลุ (วิเสสนะ) เป็ นวงกลม
วฏฺ เฏติ (กิ ริยาอาขยาต) หัน,ให้ เ คลื่ อนไหว,ให้ เ ป็ น
วงกลม
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วตฺถ (กิริยากิตก์) เปี ยกฝนแล้ ว
วฐร (วิเสสนะ) อ้ วน
วฑฺฒ, วฑฺฒก (วิเสสนะ) เพิ่มขึน้ , เจริ ญขึน้ , วฑฺฒน
(นปุงสกลิงค์) การเติบโต,การเพิ่ม, การใหญ่โต
วฑฺฒกี (ปุงลิงค์) ช่างไม้
วฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) เติบโต, เจริญ,มัง่ คัง่
วฑฺ ฒิ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) เพิ่ ม , เติ บ โต, ก าไร, สวัส ดิ ก าร,
ดอกเบี ้ย
วฑฺ เ ฒติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เพิ่ , เลี ย้ ง, พร้ อมส าหรั บ
อาหาร, เริ่ม,เสิร์ฟอาหาร
วณ (นปุงสกลิงค์) แผล
วณิชฺชา (อิตถีลิงค์) การค้ า, การค้ าขาย
วณิต (กิริยากิตก์) เป็ นแผล,ได้ รับบาดเจ็บ
วณิปปฺ ถ (ปุงลิงค์) ประเทศที่มีการดาเนินการค้ าขาย
วณิพฺพก (ปุลิงค์) คนอนาถา
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วณฺฏ, วณฺฏก (นปุงสกลิงค์) ก้ านพืช
วณฺณ (ปุงลิงค์) สี,วรรณะ, รูปร่าง,คุณสมบัติ
วณฺณทาสี (อิตถีลิงค์) โสเภณี
วณฺณนา (อิตถีลิงค์) คาอธิบาย,คายกย่อง
วณฺณนีย (วิเสสนะ) ควรที่จะพรรณนา,,ควรที่จะยก
ย่อง
วณฺณิต (กิริยากิตก์) อธิบาย,พูดถึง, บรรยาย
วณฺณี (วิเสสนะ) มีวรรณะ
วณฺณุ (อิตถีลิงค์) ทราย
วณฺเณติ (กิริยาอาขยาต) บรรยาย, อธิบาย, กล่าวถึง
,ยกย่อง,ชมเชย
วต (อัพพยศัพท์) หนอ, แน่นอน
วต (นปุงสกลิงค์) หน้ าที่ทางศาสนา
วติ,วติกา (อิตถีลิงค์) รัว้
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วติก (วิเสสนะ) นิสยั ,ทาเหมือน
วตฺต (นปุงสกลิงค์) หน้ าที่,การบริการ, หน้ าที่
วตฺตก,วตฺเตตุ (ปุงลิงค์) การใช้ , การดาเนินไป
วตฺ ต ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) มี อ ยู่ , เกิ ด ขึ น้ , ด าเนิ น ไป
,เป็ นไป
วตฺ ต น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) วตฺ ต นา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความ
ประพฤติ
วตฺตนี (อิตถีลิงค์) ถนน, ทาง
วตฺตพฺพ, วทิตพฺพ (ตัพพ ปัจจัย) ควรที่จะบอก
วตฺตมาน (วิเสสนะ) อยู่, (ปุงลิงค์) ปัจจุบนั กาล
วตฺติกา (อิตถีลิงค์) ไส้ ตะเกียง
วตฺติตพฺพ (ตัพพปัจจัย) ควรยกย่อง, ควรสังเกต
วฏฺฏี (วิเสสนะ) ผู้ปฏิบตั ิ, ผู้ให้ ดาเนินไป
วตฺตุ (ปุงลิงค์) ผู้พดู ,ผู้กล่าว
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วตฺตุ (ตุง) เพื่อกล่าว
วตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ดาเนินไป
วตฺถ (นปุงสกลิงค์) เสื ้อผ้ า
วตฺถิ (อิตถีลิงค์) ไส้
วตฺถุ (นปุงสกลิงค์) ที่ตง,ั ้ พื ้นดิน, สนาม, วัตถุ,เรื่อง
วตฺวา (ตฺวา) กล่าวแล้ ว, บอกแล้ ว
วทญฺญู (วิเสสนะ) ใจบุญ,งดงาม
วทติ (กิริยาอาขยาต) พูด,กล่าว
วทน (นปุงสกลิงค์) ใบหน้ า,คาพูด,การกล่าว
วทาปน (นปุงสกลิงค์) ให้ พดู
วทาเปติ (เหตุกตั ตุวาจาก) ทาให้ พดู ,ทาให้ กล่าว
วเทติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว
วทฺทลิกา (อิตถีลิงค์) การรวมตัวของเมฆฝน
วฑฺฒาปจายน (นปุงสกลิงค์) การเคารพต่อผู้อาวุโส
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วธ (นปุงสกลิงค์) การลงโทษ,การฆ่า
วธิต (กิริยากิตก์) ฆ่าแล้ ว
วธุกา (อิตถีลิงค์) ภรรยาสาว,สะใภ้
วธู (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
วเธติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า
วน (นปุงสกลิงค์) ป่ า,ไม้
วนถ (ปุงลิงค์) ตัณหา,ความใคร,ความต้ องการ
วนิก (วิเสสนะ) เป็ นของป่ า
วนฺต (กิริยากิตก์) อาเจียน,คายแล้ ว
วนฺทก (วิเสสนะ) ผู้ทาความเคารพ, ผู้ไหว้
วนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ไหว้ ,ทาความเคารพ
วนฺทน (นปุงสกลิงค์) การทาความเคารพ, การไหว้
วนฺทาปน (นปุงสกลิงค์) ให้ ไหว้
วนฺทาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจา) ให้ ไหว้
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วปติ (กิริยาอาขยาต) หว่าน
วปน (นปุงสกลิงค์) การหว่าน
วปุ (นปุงสกลิงค์) ร่างกาย
วปฺป (ปุงลิงค์) การหว่าน,ชื่อของเดือน
วมติ (กิริยาอาขยาต) อาเจียน
วมถุ (ปุงลิงค์) วมน (นปุงสกลิงค์) อาเจียน
วมฺภน (นปุงสกลิงค์) วมภนา (อิตถีลิงค์) ดูถกู
วมฺภี (ปุงลิงค์) ผู้ดถู กู
วมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) ดูถกู
วมฺม (นปุงสกลิงค์) เกราะ
วมฺมิก (ปุงลิงค์) จอมปลวก
วมฺมิต (กิริยากิตก์) สวมเกราะแล้ ว
วมฺเมติ (กิริยาอาขยาต) สวมเกราะ
วย (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) อายุ,วัย,เสื่อม,ค่าใช้ จ่าย
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วยสฺส (ปุงลิงค์) เพื่อน
วโยวุฑฺฒ (วิเสสนะ) วัยสูงขึ ้น
วโยหร (วิเสสนะ) คร่าวัยไป
วยฺห (นปุงสกลิงค์) พาหนะ
วร (วิเสสนะ) ประเสริฐ
วรก (ปุงลิงค์) ข้ าวสารชนิดหนึ่ง
วรณ (ปุงลิงค์) ต้ นไชนิดหนึ่ง
วรตฺตา (อิตถีลิงค์) สายหนัง
วราก (วิเสสนะ) คนอนาถา
วราโรห (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงงามสง่า
วราห (ปุงลิงค์) หมู
วลญฺช (ปุงลิงค์) ใช้ สอย
วรญฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ใช้ จ่าย,ใช้
วลย (นปุงสกลิงค์) กาไล
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วลาหก (ปุงลิงค์) เมฆฝน
วลิ (อิตถีลิงค์) เหี่ยวย่น,รอยพับ
วลิต (กิริยากิตก์) เหี่ยวย่นแล้ ว
วลิตฺตจ (วิเสสนะ) ผิวหนังเหี่ยวย่น
วลิร (วิเสสนะ) ตาเหล่
วลิมขุ (ปุงลิงค์) ลิง, หน้ าเหี่ยวย่น
วลฺลกี (อิตถีลิงค์) พิณ
วลฺลภ (วิเสสนะ) เป็ นที่ชื่นชอบ
วลฺลรี (อิตถีลิงค์) ช่อ
วลฺลิ (อิตถีลิงค์) เถาวัลย์
วลฺลิภ (ปุงลิงค์) ฟั กทอง
วลฺลรู (นปุงสกลิงค์) เนื ้อแห้ ง
ววตฺถเปติ ( กิริยาอาขยาต) นิยาม, กาหนด
ววตฺถาปน (นปุงสกลิงค์) คานิยาม,กาหนด
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ววตฺเถติ (กิริยาอาขยาต) วิเคราะห์, กาหนด
วส (ปุงลิงค์) ควบคุม,อิทธิพล,อานาจหน้ าที่
วสติ (กิริยาอาขยาต) อยู่,อาศัย,พัก
วสน (นปุงสกลิงค์) การอยู่,การอาศัย,เสื ้อผ้ า
วสนฺตกาล (ปุงลิงค์) ฤดูใบไม้ ผลิ
วสล (ปุงลิงค์) นอกวรรณะ, คนมีวรรณะต่า,คนถ่อย
วสา (อิตถีลิงค์) อ้ วน, จาระบี
วสาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ อยู่
วสิตา (อิตถีลิงค์) ความฉลาด
วสิตุ (ตุง) เพื่ออยู่
วลิปปฺ ตฺต (วิเสสนะ) ผู้มีความชานาญ
วสี (วิเสสนะ) มีความชานาญ, มีอานาจ
วสุ (นปุงสกลิงค์) ความมัง่ คัง่
วสฺส (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ปี , ฝน
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วสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ฝนตก, ส่งเสียงร้ อง
วสฺสน (นปุงสกลิงค์) ฝนตก, เสียงร้ องของสัตว์
วสฺสาน (ปุงลิงค์) ฤดูฝน
วสฺสาปนก (วิเสสนะ) ทาให้ ฝนตก
วสฺสาเปติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ฝนตก
วสฺสิก (วิเสสนะ) เป็ นของฤดูฝน
วสฺสิกา (อิตถีลิงค์) ดอกมะลิ
วสฺสิต (กิริยากิตก์) เปี ยกแล้ ว, (นปุงสกลิงค์) เสียงร้ อง
ของสัตว์
วหติ (กิริยาอาขยาต) ทน, นาไป, ทางาน, ไหลไป
วหน (นปุงสกลิงค์) การนาไป,การอดทน,การไหลไป
วหิตุ (ปุงลิงค์) ผู้แบกภาระ
วฬวา (อิตถีลิงค์) ม้ าหรือลาตัวเมีย
วส (ปุงลิงค์) วงศ์, สายสัมพันธ์,วงศ์ตระกูล
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วสิก (วิเสสนะ) เป็ นของวงศ์ตระกูล
วา หรือ
วาก (นปุงสกลิงค์) เปลือกไม้
วากรา,วาคุร (อิตถีลิงค์) ตาข่ายเพื่อใช้ จบั กวาง
วากฺกรณ (นปุงสกลิงค์) การสนทนา
วากฺย (นปุงสกลิงค์) ประโยค,การกล่าว
วาคุริก (ปุงลิงค์) ผู้ใช้ ข่ายจับสัตว์
วาจก (ปุงลิงค์) ผู้สอน, ผู้กล่าว
วาจน(นปุงสกลิงค์) การท่องจา, การอ่าน
วาจนก (นปุงสกลิงค์) พิธี, สถานที่สาหรับการสวด
วาจนมคฺ ค (ปุ ง ลิ ง ค์ ) หนทางส าหรั บ การท่ อ งจ า,
หนทางประเพณี
วาจสิก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับการกล่าว
วาจา (อิตถีลิงค์) คา, วาจา, การกล่าว
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วาจาล (ปุงลิงค์) พูดคล่อง, พูดเก่ง,ปากจัด
วาจุคฺคต (วิเสสนะ) เรียนแบบท่องจาจนขึ ้นใจ
วาเจติ (กิริยาอาขยาต) อ่าน, สอน, ท่องจา
วาเจตุ (ปุงลิงค์) ผู้อ่าน, ผู้สอน
วาช (ปุงลิงค์) ขนนกของลูกธนู,น ้าดื่มชนิดหนึ่ง
วาชี (ปุงลิงค์) ม้ า
วาณิชฺช,วาณิชฺชก (ปุงลิงค์) พ่อค้ า
วาณิชฺช (นปุงสกลิงค์) การค้ า
วาณี (อิตถีลิงค์) คาพูด, วาจา
วาต (ปุงลิงค์) ลม,อากาศ
วาตาตป (ปุงลิงค์) ลมและความร้ อน
วาตาภิหน (วิเสสนะ) สัน่ ไหวเพราะลม
วาตายน (นปุงสกลิงค์) หน้ าต่าง
วาฏาหต (วิเสสนะ) ถูกนามาด้ วยลม
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วาติ (กิริยาอาขยาต) พัด, ส่งกลิ่นเหม็น
วาติก (วิเสสนะ) มีสาเหตุมาจากลม
วาตึคณ (ปุงลิงค์) มะเขือเปราะ
วาเรริต (วิเสสนะ) เคลื่อนไหวด้ วยลม
วาท (ปุงลิงค์) ทฤษฎี, คากล่าว, ลัทธิ, คาถกเถียง
วาทก (ปุงลิงค์) ผู้เล่นดนตรี
วาทน (นปุงสกลิงค์) เสียงของดนตรี
วาทิต (นปุงสกลิงค์) เสียงประโคมดนตรี
วาที (ปุงลิงค์) ผู้ขดั แย้ ง, ผู้สอนหลักการบงอย่าง
วาเทติ (กิริยาอาขยาต) ประโคมเสียงดนตรี
วาน (ปุงลิงค์) ตัณหา, ตาข่ายของเนียงนอน
วานร (ปุงลิงค์) ลิง
วาปี (อิตถีลิงค์) บึง,หนองน ้า
วาปิ ต (กิริยากิตก์) หว่านล้ ว
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วาม (วิเสสนะ) ข้ างซ้ าย, เห็นพร้ อง
วามน, วามนก (ปุงลิงค์) แคระ
วาย (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ลม
วายติ (กิริยาอาขยาต) พัด, ส่งกลิ่น, ทอ
วายน (นปุงสกลิงค์) การพัด, การฟุ้งไปของกลิ่น
วายมติ (กิริยาอาขยาต) พยายาม
วายส (ปุงลิงค์) อีกา
วายสาริ (ปุงลิงค์) นกฮูก
วายาม (ปุงลิงค์) ความเพียร,ความพยายาม
วายิต (กิริยากิตก์) ทอแล้ ว, ทาแล้ ว, พัดแล้ ว
วายิม (วิเสสนะ) การทอ
วาเยติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ทอ
วายุ ( นปุงสกลิงค์) ลม,หลักการที่เลื่อนลอย
วาโย มาจาก วาย ลม
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วาร (ปุงลิงค์) วาระ, โอกาส
วารก (ปุงลิงค์) ตุ่ม
วารณ (ปุงลิงค์) ช้ าง, นกอินทรีชนิดหนึ่ง
วาร (นปุงสกลิงค์) น ้า
วาริต (กิริยากิตก์) ห้ ามแล้ ว
วาริตฺต (นปุงสกลิงค์) การงดเว้ น
วาริยมาน (วิเสสนะ) ขัดขวาง, ห้ ามปราม
วารุณี (อิตถีลิงค์) เหล้ า
วาเรติ (กิริยาอาขยาต) ห้ าม,ขัดขวาง
วาล (ปุงลิงค์) ขนหาง
วาลธิ (ปุงลิงค์) หาง
วาลิกา, วาลุกา (อิตถีลิงค์) ทราย
วาส (ปุงลิงค์) อาศัยอยู่,ที่พกั อาศัย
วาสน (นปุงสกลิงค์) การอบ, การอยู่อาศัย
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วาสนา (อิตถีลิงค์) วาสนา, ความประทับใจของอดีต,
การราลึกถึงอดีต
วาสร (ปุงลิงค์) วัน
วาสว (ปุงลิงค์) เจ้ าของเทวดา,ท้ าววาสวะ
วาสี (อิตถีลิงค์) ขวาน,มีดคม
วาสิกา,วาสี อาศัยอยู่
วาสิตก (นปุงสกลิงค์) ผงอบ
วาสุเทว (ปุงลิงค) วาสุเทพ,พระวิษณุ
วาเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ อยู่,ให้ อบ
วาห (วิเสสนะ) การนาไป (ปุงลิงค์) ผู้นา, เกวียน
วาหน (นปุงสกลิงค์) พาหนะ,ยานพาหนะ
วาหสา (อัพพยศัพท์) เนื่องจาก
วาหินี (อิตถีลิงค์) กองทัพ, แม่น ้า
วาหี (วิเสสนะ) การนาไป, การสาร, การแบก
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วาเหติ (กิริยาอาขยาต) นาไป, แบกไป
วิกจ (วิเสสนะ) สีน ้าตาล
วิกฎ (วิเสสนะ) ถูกเปลี่ยนแปลง
วิกติ (อิตถีลิงค์) ชนิด
วิกตฺถติ (กิริยาอาขยาต) โอ้ อวด, แสดงออก
วิกตฺถน (นปุงสกลิงค์) การโอ้ อวด
วิกตฺถก, วิกตฺถี (ปุงลิงค์) ผู้โอ้ อวด
วิกนฺตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด
วิกนฺตน (นปุงสกลิงค์) การตัด
วิ ก ปฺ ป (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ความคิ ด ,การพิ จ ารณา, การ
มอบหมาย, การออกแบบ
วิ ก ปฺ เ ปติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ออกแบบ, มอบหมาย,
จัดการ, เปลี่ยนแปลง
วิกมฺปติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ สะเทือน
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วิกมฺปน (นปุงสกลิงค์) การสัน่ สะเทือน
วิกโรติ (กิริยาอาขยาต) เปลี่ยนแปลง
วิกล (วิเสสนะ) บกพร่อง
วิกสติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ด,ขยาย, เป่ า
วิการ (ปุงลิงค์) เปลี่ยนแปลง, พิการ,
วิกาล (ปุงลิงค์) ผิดเวลา
วิกาส (ปุงลิงค์) การขยาย, การเปิ ด
วิกาเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ปรากฏ, ทาให้ ขยาย
,ทาให้ เปิ ดกว้ าง
วิกิณฺณ (กิริยากิตก์) กระจัดกระจายแล้ ว
วิกรณ (นปุงสกลิงค์) การกระจัดกระจาย
วิกิรติ (กิริยาอาขยาต) กระจัดกระจาย
วิกิรียติ (กิริยาอาขยาต) แตกเป็ นชิ ้นๆ
วิกณ
ุ ิต (กิริยากิตก์) ผิดไปจากเดิมแล้ ว, พิการแล้ ว
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วิ กุ พฺ พ ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เปลี่ ย นแปลง, แสดง
ปาฏิหาริย์
วิกพุ ฺพน (นปุงสกลิงค์) การแสดงปาฏิหาริย์
วิกชู ติ (กิริยาอาขยาต) เสียงคูของนก
วิกชู (วิเสสนะ) ลาดเอียง
วิโกปน (นปุงสกลิงค์) อารมณ์เสีย, การทาร้ าย
วิโกเปติ (กิริยาอาขยาต) อารมณ์เสีย, ทาราย,ทาลาย
วิกกนฺต (นปุงสกลิงค์) ความแกล้ วกล้ า
วิกฺกนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ร้ องไห้ เสียงดัง,ทาเสียงดัง
วิกฺกม (ปุงลิงค์) พละกาลัง, ความแกล้ วกล้ า, การก้ าว
วิกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) บากบัน่ , ก้ าวไปข้ างหน้ า
วิกฺกมน (นปุงสกลิงค์) ความบากบั่น, ความก้ าวไป
ข้ างหน้ า
วิกฺกย (ปุงลิงค์) การขาย
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วิกฺกยิก, วิกฺเกตุ (ปุงลิงค์) ผู้ขาย, คนขายของ
วิกฺกายิก (วิเสสนะ) ควรขาย,
วิกฺขมฺภ (ปุงลิงค์) เส้ นผ่าศูนย์กลาง
วิ กฺ ข มฺ ภ น (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การจั บ ,การก าจั ด , การ
ทอดทิ ้ง, การข่ม
วิกฺขมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) ข่ม, ทิ ้ง, กาจัด
วิกฺขาเติ (กิริยาอาขยาต) ล้ าง, ล้ างปาก
วิกฺขิตฺต (กิริยากิตก์) อารมณ์เสียแล้ ว
วิกฺขิตฺตก (วิเสสนะ) กระจัดกระจาย
วิกฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) สับสน, รบกวน
วิกฺขิปน (นปุงสกลิงค์) การสับสน, การเดือดร้ อน
วิกฺเขปก (วิเสสนะ) ผู้เดือดร้ อน
วิกฺโขภน (นปุงสกลิงค์) ความเดือดร้ อนอย่างมาก
วิกฺโขเภติ (กิริยาอาขยาต) หวัน่ ไหว, เดือดร้ อน
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วิคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) จากไป,หายไป,หลีกไป
วิคต (กิริยากิตก์) จากไปแล้ ว,หายไปแล้ ว,ทิ ้งแล้ ว
วิคม (ปุงลิงค์) วิคมน (นปุงสกลิงค์) การจากไปป,การ
หายไป, การหลีกไป
วิคยฺห เข้ าไปแล้ ว
วิครหติ (กิริยาอาขยาต) นินทา, ดุด่า
วิคลิต (กิริยากิตก์) พลัดพรากแล้ ว, ตกลงแล้ ว
วิคาหติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป
วิคาหน (นปุงสกลิงค์) เข้ าไป, ดาลงไป
วิคฺคยฺห ทะเลาะ, วิเคราะห์
วิคฺคห (ปุงลิงค์) พิพาท,วิวาท,ทะเลาะ, ร่างกาย
วิคฺคาหิกกถา (อิตถีลิงค์) ถ้ อยคาว่าด้ วยการทะเลาะ
วิคฺคฏฺฏน (นปุงสกลิงค์ ) การทุบ, การต่อย, การชน,
การกระแทก
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วิฆาตน (นปุงสกลิงค์) การเปปิ ด, การคลาย
วิฆาเฏติ (กิริยาอาขยาต) คลาย, แตก, เปิ ด
วิ ฆ าต (ปุ ง ลิ ง ค์ ) การท าลาย, การเครี ยด, การ
เดือดร้ อน,การราคาญ
วิฆาเฏติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า, ทาลาย,
วิฆาส (ปุงลิงค์) ของเหลือ,ของที่เป็ นเดนม วิฆาสาท
(ปุงลิงค์) คนกินเดน
วิ จ กฺ ข ณ (วิ เ สสนะ) มี ทัก ษะ, ฉลาด, (ปุง ลิ ง ค์ ) คน
ฉลาด
วิจย (นปุงสกลิงค์) การสอบสวน
วิจารณ (นปุงสกลิงค์) การเดิน, การเที่ยวไป
วิจรติ (กิริยาอาขยาต) เที่ยวไป, สัญจร
วิจาร (ปุงลิงค์) วิจารณ (นปุงสกลิ งค์) วิจารณา (อิตถี
ลิงค์) การสืบสวน,การจัดการ, การวางแผน
วิจารก (ปุงลิงค์) ผู้สืบสวน, ผู้จดั การ,
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วิ จ ารณ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) วิ จ ารณา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การ
สืบสวน, การจัดการ
วิจาเรติ (กิริยาอาขยาต) คิด,จัดการ, วางแผน, บริหาร
วิจิกิจฺฉติ (กิริยาขยาต) สงสัย, ลังเลใจ, รวนเรใจ
วิจิกิจฺฉา (อิตถีลิงค์) ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ
วิจิณฺณ (กิริยากิตก์) พิจารณาแล้ ว , เลือกแล้ ว,สัง่ สม
แล้ ว
วิชิ ต (กิริยากิตก์ ) พิจ ารณษแล้ ว , เลอกแล้ ว , สั่ง สม
แล้ ว
วิจิตฺต (วิเสสนะ) ประดับแล้ ว, วิจิตร
วิจินน (นปุงสกลิงค์) การเลือก, การลาเอียง
วิจินาติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณา, มีอคติ, เลือก,สั่ง
สม
วิจินิย คิด
วิจินฺเตติ (กิริยาอาขยาต) คิด, พิจารณา
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วิจณ
ุ ฺณ (วิดเสสนะ) ละเอียด,แตกเป็ นชิ ้นๆ
วิจณ
ุ ฺเณติ (กิริยาอาขยาต) บด, ทาให้ เป็ นผง,แตกเป็ น
ชิ ้นๆ
วิจฺฉิก (ปุงลิงค์) แมลงป่ อง
วิจฺฉิทฺทก (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วยช่อง,เต็มไปด้ วยรู
วิจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,ขัดจังหวะ, ป้องกัน
วิจฺฉินฺน (กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว, ขัดจังหวะแล้ ว
วิจฺเฉท (ปุงลิงค์) การขัดจังหวะ, การตัด
วิชฏน (นปุงสกลิงค์) ไม่ย่งุ เหยิง
วิชเฏติ (กิริยาอาขยาต) สาง, หวี, ทาให้ ไมม่ย่งุ เหยิง
วิ ช น (วิส สนะ) ร้ างจากผู้คน,วิช นวาต (วิเสสนะ) มี
บรรยากาศดโดดเดี่ยว
วิชฺมฺภติ (กิริยาอาขยาต) ปลุกตัวเอง, แสดงกิจกรรม,
หาว
วิชมฺภนา (อิตถีลิงค์) การปลุกตัวเอง, กิจกรรม
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วิชมฺภิกา (อิตถีลิงค์) การหาว, การนอนหลับ
วิชย (ปุงลิงค์) ชัยชนะ, ชนะ
วิชยติ (กิริยาอาขยาต) ชนะ,มีชยั ชนะ
วิชหติ (กิริยาอาขยาต) ละทิ ้ง, สละ, เลิก
วิชหน (นปุงสกลิงค์) การละทิ ้ง, การทิ ้ง
วิชหิต (กิริยากิตก์) ละทิ ้งแล้ ว, ทิ ้งแล้ ว, จากไปแล้ ว
วิชาต (กิริยากิตก์) คลอดแล้ ว
วิชาตา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงที่คลอดบุตร
วิ ช าติ ก (วิ เ สสนะ) ชาติ ต่ า งๆ, บุ ค คลภายนอก,
ชาวต่างชาติ
วิชานน (ปุงลิงค์) ความรู้, การรับรู้
วิชานาติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใจ,รับรู้, รับรอง,
วิชายติ (กิริยาอาขยาต) ให้ กาเนิด,คลอดบุตร
วิชายน (นปุงสกลิงค์) การให้ กาเนิด, การคอดบุตร
642

วิชายนฺติ, วิชายมานา (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงผู้ให้ กาเนิด
บุตร
วิชายินี (อิตถีลิงค์) สามารถมีบตุ รได้
วิชิต (กิริยากิตก์) พิชิตแล้ ว, ปราบปรามได้ แล้ ว, แคว้ น
,อาณาจักร วิชิตสงฺคาม (วิเสสนะ) สงครามที่มีชยั ชนะ
วิชิตาวี (ปุงลิงค์) มีชยั ชนะ
วิชฺชติ (กิริยาอาขยาต) มีอยู่,พบ
วิชนฺตริกา (อิตถีลิงค์) ช่วงว่างของสายฟ้าแลบ
วิชชา (อิตถีลิงค์) ความร็ชนสู
ั ้ ง, ศาสตร์
วิชฺช,ุ วิชฺชตุ า, วิชฺชลุ ฺลตา (อิตถีลิงค์) สายฟ้า
วิชฺโชตติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง
วิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ยิง,แทง
วิชฺฌน (นปุงสกลิงค์) การยิง, การแทง
วิชฺฌายติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ดบั
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วิชฺฌาเปติ (กิริยาอาขยาต) ดับไฟ
วิญฺญตฺต ผิดรูป, แนะนา
วิญฺญตฺติ (อิตถีลิงค์) ข่าวสาร, การเริ่มต้ น
วิญฺญาณ (นปุงสกลิงค์) การเริ่มต้ น, จิต,วิญญาณ
วิญฺญาต (กิริยากิตห์) รู้แล้ ว,รับรู้แล้ ว,
วิญฺญาตพฺพ สิ่งที่ควรรู้,สิงที่ควรเข้ าใจ
วิญฺญาตุ (ปุงลิงค์) ผู้รับ, ผู้ร้ ู
วิญฺญาปก (ปุงลิงค์) มีความฉลาดในการสัง่ สอน
วิญฺญาปน (นปุงสกลิงค์) ข่าวสาร, คาแนะนา
วิญฺญาปย (วิเสสนะ) เข้ าถึงคาแนะนา
วิญฺญาเปติ (กิริยาอาขยาต) แจ้ ง, สอน, นะนา
วิญฺญาเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้สงั่ สอน,ผู้แนะนา
วิญฺญาย รู้แล้ ว, เล่าเรียนแล้ ว
วิญฺญายติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ร้ ู
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วิญฺญู (วิเสสนะป ฉลาด, (ปุงลิงค์) ผู้ฉลาด
วิญฺเญยฺย (วิเสสนะ) พึงรับรู้
วิฏงฺก (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) เรือนนกพิราบ
วิฏป (ปุงลิงค์) กิ่งไม้ ,ง่ามไม้ , รากไม้ ที่งอกจากิ่งไม้
วิฏปี (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
วิตกฺก (ปุงลิงค์) ความคิด, ความตรึก
วิตกฺเกติ (กิริยาอาขยาต) นึก, พิจารณา
วิตจฺฉิกา (อิตถีลิงค์) หิด
วิตจฺเฉติ (กริยาอาขยาต) ปลอกเปลือก,ถาก
วิตณฺฑวาท (ปุงลิงค์) การให้ เหตุผลอย่างชาญฉลาด
วิตต (กิริยากิตก์) ขยายแล้ ว
วิตถ (วิเสสนะ) ผิด , ไม่จริ ง (นปุงสกลิงค์) ความไม่
จริง
วิตโนติ (กิริยาอาขยาต) ขายออก, ถ่างออก
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วิตรณ (นปุงสกลิงค์) การจ่ายแจก,การเอาชนะ, การ
ผ่านพ้ น
วิตรติ (กิริยาอาขยาต) ผ่านพ้ น, จ่ายแจก, กาจัด
วิตาณ (นปุงสกลิงค์) กันสาด
วิติณฺณ ผ่านพ้ น
วิตทุ ติ (กิริยาอาขยาต) แทง
วิตทุ น (นปุงสกลิงค์) การแทง
วิตณ
ุ ฺณ (กิริยากิตก์) แทงแล้ ว
วิตฺต (นปุงสกลิงค์) ทรัพย์สมบัติ,ความมัง่ คัง่
วิตฺติ (อิตถีลิงค์) ความยินดี, ความสุข
วิตฺถ (นปุงสกลิงค์) ชามที่ใช้ สาหรับดื่มน ้าเมา
วิตฺถต (กิริยากิตก์) ขยายแล้ ว, กว้ าง, แผ่ออกไป
วิตฺถมฺ ภ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การแผ่ ออกไป, การขยาย
ออกไป
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วิตฺถมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) แผ่,ขยาย
วิตฺถาร (ปุงลิงค์) การขยาย, รายละเอียด,ความกว้ าง
วิตฺถาเรติ (กิริยาออาขยาต) ให้ กว้ างขวาง, อธิบาย,
ขยายความ
วิทตฺถิ (อิตถีลิงค์) ระยะห่าง
วิ ท หติ (กิ ริ ยาอาขยาต) จั ด การ , ด าเนิ น การ,
บัญชาการ
วิทารณ (นปุงสกลิงค์) การแตกออก
วิทาเรติ (กิริยาอาขยาต) แตกออก
วิทารณ (นปุงสกลิงค์) การแตกออก, การระเบิด
วิทริต (กิริยากิตก์) แตกออกแล้ ว
วิทิต (กิริยากิตก์) รู้แล้ ว, ค้ นพบแล้ ว
วิทิสา (อิตถีลิงค์) เข็มทิศ
วิ ทุคฺ ค (นปุง สกลิ ง ค์ ) ทางผ่ า นที่ ย ากล าบาก, ป้อ ม
ปราการที่ยากจะเข้ าถึง
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วิทู (วิเสสนะ) ฉลาด, มีทกั ษะ (ปุงลิงค์) ผู้ฉลาด
วิทรู (วิเสสนะ) ไกล,ห่างไกล
วิทสู ิต (กิริยากิตก์) เสียหายแล้ ว,
วิทเู สติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ เสียหาย
วิเทส (ปุงลิงค์) ต่างประเทศ วิทูสิก , วิทูสี (วิเสสนะ)
ต่างประเทศ,ชาวต่างประเทศ
วิทฺทาสุ (ปุงลิงค์) ผู้ฉลาด
วิทฺเทส (ปุงลิงค์) ศัตรู
วิทฺธ (กิริยากิตก์) แทง, ยิง, ตี
วิทฺธสก (วิเสสนะ) ผู้ทาลาย,ผู้นาวามฉิ บหายมาให้
วิทธสน (นปุงสกลิงค์) การทาลาย
วิทฺธเสติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย
วิธ (วิเสสนะ) ชนิด
วิธมก (วิเสสนะ) ผู้ทาลาย
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วิธมติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย,
วิธมน (นปุงสกลิงค์) การทาลาย
วิธเมติ (กิริยาอาขยาต) ทาลาย
วิธวา (อิตถีลิงค์) แม่หม้ าย
วิธา (อิตถีลิงค์) ความหลอกลวง, ความทะนงตัว
วิธาตุ (ปุงลิงค์) ผู้สร้ าง
วิธาน (นปุงสกลิงค์) การจัดการ,การบังคับบัญชา,การ
จัดการ,กระบวนการ
วิธายก (วิเสสนะ) ผู้จดั การ, ผู้ดาเนินการ,ผู้ปฏิบตั ิการ
วิธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง, สัญจร
วิธาวน (นปุงสกลิงค์) การวิ่ง
วิธิ (ปุงลิงค์) วิธี,หนทาง, โชค, ชะตากรรม, รูปแบบ
วิธุนาติ (กิริยาอาขยาต) กาจัด
วิธูต (กิริยากิตก์) กาจัดแล้ ว
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วิธูปน (นปุงสกลิงค์) พัด, การพัด, การอบควัน
วิธูเปติ (กิริยาอาขยาต) พัด,
วิธูม (วิเสสนะ) ไม่มีควัน, ไม่มีความกรุณา
วิเธยฺย (วิเสสนะ) เชื่อฟั ง
วินฏฺฐ (กิริยากิตก์) ทาลายแล้ ว, พังแล้ ว, สูญเสียแล้ ว
,ฉิบหายแล้ ว
วินต (กิริยากิตก์) งอแล้ ว
วินตา (อิตถีลิงค์) แม่ของชนเผ่าครุฑ
วินทฺธ (กิริยากิตก์) พันแล้ ว
วินนฺธติ (กิริยาอาขยาต) พัน,ขมวด
วินนฺธน (นปุงสกลิงค์) การพันรอบ,การห่อ
วินย (ปุงลิงค์) วินยั ของพระ, การกาจัด
วินฬีกต (กิริยากิตก์) ทาลายแล้ ว,ทาให้ ไมมีประโยชน์
แล้ ว
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วินสฺ ส ติ (กิริยาอาขยาต) ให้ พินาศ, ให้ สูญเสีย , ให้
ทาลาย
วินสฺสน (นปุงสกลิงค์) การพินาศ, การทาลาย
วินา (อัพพยศัพท์) เว้ น,ปราศจาก
วินาติ (กิริยาอาขยาต) ทอ
วินาม (ปุงลิงค์) วินามน (นปุงสกลิงค์) การงอของร่าง
การ,หรืออวัยวะ
วินายก (ปุงลิงค์) ผู้นาผู้ยิ่งใหญ่,พระพุทธเจ้ า
วินาส (ปุง ลิ ง ค์ ) ความพินาศ, ความย่อยยับ , ความ
สูญเสีย
วิ น าเสติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ให้ พิ น าศ, ให้ ท าลาย,ให้
เสียหาย
วินิคฺคต (กิริยากิตก์) ออกมาแล้ ว
วินิจฺฉย (ปุงลิงค์) การตัดสินใจ, การใช้ วิจารณญาณ,
การทดลอง
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วิ นิ จฺ ฉิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ตัด สิ น ใจล้ ว , วิ นิ จ ฉัย แล้ ว , ใช้
วิจารณญาณแล้ ว
วินิจฺฉินน (นปุงสกลิงค์) วิจารณญาณ, การตัดสินใจ
วิ นิ จฺ ฉิ น าติ (กิ ริ ย าอาขยาต) สบสวน, พยายาม,
ตัดสินใจ
วินิจฺเฉติ (กิริยาอาขยาต) สอบสวน,วินิจฉัย, ตัดสิน
วินิธาย วางไว้ ผิดที่, ยืนยันอย่างผิดพลาด
วินิปาต (ปุงลิงค์) สถานที่แห่งความทุกข์,การตกลงไป
ไม่ดี
วิ นิ ป าเตติ (กิ ริ ย าขยาต) น าความพิ น าศมาให้ , ให้
สูญเสีย
วินิพทฺธ (กิริยากิตก์) เกี่ยวพันแล้ ว
วินิพนฺธ (ปุงลิงค์) การผูกพัน, การยึดมัน่
วินิพฺภชุ ติ (กิริยาอาขยาต) แยก, แยกแยะ
วินิพฺโภค (ปุงลิงค์) การแยกกัน,การแยกแยะ
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วินมย (ปุงลิงค์) ต่างตบแทน, การแลกเปลี่ยน
วินิโมเจติ (กิริยาอาขยาต) เปลื ้อง,ปล่อย,ขจัด
วินิมฺมตุ ฺต (กิริยากิตก์) พ้ นแล้ ว, ปลดแล้ ว
วินิวฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) หมุน
วินิวิชฺฌ แทงแล้ ว
วินิวิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) แทง
วินิวิชฺฌน (นปุงสกลิงค์) การแทง
วินิวิทฺธ (กิริยากิตก์) แทงแล้ ว
วินิเวเฐติ (กิริยาอาขยาต) แก้ ห่อ, นาออก,
นิวิเวฐน (นปุงสกลิงค์) แก้ ,ถอด
วินีต (กิริยากิตก์) ฝึ กแล้ ว, ศึกษาแล้ ว
วิ นี ว รณ (วิ เ สสนะ) พ้ นจากอุ ป สรรคที่ จ ะน าไปสู่
ความก้ าวหน้ าของจิต
วิเนติ (กิริยาอาขยาต) นา,ฝึ ก, แนะนา, กาจัด
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วิเนตุ (ปุงลิงค์) ผ็ฝึก, ผ็แนะนา,ผู้กาจัด
วิ เ นยชน (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ชนผู้ ที่ ส ามารถแนะน าโดย
พระพุทธเจ้ าได้
วิเนยฺย ควรที่จะกากัดได้ , ควรที่จะแนะนาได้
วิโนท (ปงลิงค์) ความเพลิดเพลิน, ความสุข
วิโนทน (ปุงลิงค์) การกาจัด, การบรรเทา
วิโนเทติ (กิริยากิตก์) กาจัด, บรรเทา,ขับไล่
วิโนเทตุ (ปุงลิงค์) ผู้ขบั ไล่
วินฺทติ (กิริยาอาขยาต) เพลิดเพลิน, ได้ , รู้, ได้ รับ,พบ
วินฺทิย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ ดาเนินการ
วินฺทิยมาน ประสบคามเดือดร้ อน
วิปกฺข (วิแสสนะ) ศัตรู,วิปกฺขิก, วิปกฺขเสวก (วิเสสนะ)
การฝักใฝ่ กบั ศัตรู
วิปจฺจติ (กิริยาอาขยาต) สุก,ผลิผล
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วิปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) วิบตั ิ, ไปผิด, ฉิบหาย
วิปชฺชน (นปุงสกลิงค์) การผิดพลาด, การฉิบหาย
วิปตฺติ (ปุงลิงค์) ความล้ มเหลว, ความวิบตั ิ,ความโชค
ร้ าย,
วิปถ (ปุงลิงค์) ทางที่ผิด
วิปนฺน (กิริยากิตก์) วิบตั ิแล้ ว,ผิดทางแล้ ว
วิปริณาต (กิริยากิตก์) ผิดทางแล้ ว
วิปริณาม (ปุงลิงค์) การเปลี่ยนแปลง
วิปริณาเมติ (กิริยาอาขยาต) เปลี่ยนแปลง
วิปริวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) หมุนไปรอบๆ
วิปริวตฺตน (นปุงสกลิงค) การเปลี่ยนแปลง, วิปริต
วิปริต (วิเสสนะ) วิปริต,เปลี่ยนแปลง,ผิด
วิปลฺลตฺถ (วิเสสนะ) วิปริต, เสียหาย
วิปลฺลาส(ปุงลิงค์) ผิดไปจากเดิม, เสียหาย, วิปริต
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วิปสฺสก (วิเสสนะ) ผู้มีพรสวรรค์ในทางใคร่ครวญ
วิปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห็นแจ้ ง, มีอชั ฌัตติกญาณ
วิปสฺสนา (อิตถีลิงค์) การเห็นแจ้ ง,
วิปสฺสี (ปุงลิงค์) ผู้เห็นแจ้ ง
วิปาก (ปุงลิงค์) วิบาก, ผล,ผลลัพธ์,ผลกรรม
วิปิฏฺฐิ กตฺวา (ตฺวา) หมุนตัวกลับ
วิปิน (นปุงสกลิงค์) ป่ า
วิปลุ (วิเสสนะ) ใหญ่, กว้ างขวาง
วิปปฺ (ปุงลิงค์) พราหมณ์
วิปปฺ กต (วิเสสนะ) ยังทาไม่เสร็จ
วิปปฺ การ (ปุงลิงค์) การเปลี่ยนแปลง
วิปปฺ กิณฺณ (กิริยากิตก์) โรยไปทัว่ แล้ ว
วิปปฺ กิรติ (กิริยาอาขยาต) โรยไปทัว่
วฺปชหติ (กิริยาอาขยาต) เลิก, ทอดทิ ้ง
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วิปปฺ ฏิปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิบตั ิผิด, ล้ มเหลว, ทา
บาป
วิปฺปฏิปตฺติ (อิตถีลิงค์) การปฏิบตั ิผิด,การล่วงละเมิด
กฎเกณฑ์
วิปฺปฏิปนฺน (กิริยากิตกก์) การกระทาผิดแล้ ว, ไปผิด
แล้ ว
วิปปฺ ฏิสาร (ปุงลิงค์) การสานึกผิด, ความเสียใจ
วิปปฺ มุตฺต (กิริยากิตก์) หลุดพ้ นแล้ ว, ปลอดภัยแล้ ว
วิปฺปโยค (ปุงลิงค์) ความพลัดพราก,ความแยกจาก
กัน
วิปปฺ ลปติ (กิริยาอาขยาต) คร่าครวญ
วิปปฺ ลาป (ปุงลิงค์) พูดสับสน, คร่าครวญ
วิปปฺ ลุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ตกเป็ นชิ ้นๆ, ถูกทาลาย
วิปปฺ วสติ (กิริยาอาขยาต) ไม่อยู่, ไปจากบ้ าน
วิปปฺ ปวาส (ปุงลิงค์) ไม่อยู่,อยู่ต่างประเทศ
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วิปปฺ วุตฺถ (กิริยากิตก์) ไมอยู่แล้ ว, ไปจากบ้ านแล้ ว
วิปปฺ สนฺน (กิริยากิตก์) สะอาดมาก, บริ สทุ ธิ์, ใสมาก
วิ ปฺ ป ปสี ท ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ใสมาก, สว่ า งมาก,
เลื่อมใส
วิปปฺ หีน (วิเสสนะ) ถูกทอดทิ ้งแล้ ว, ถูกกาจัดแล้ ว
วิปผฺ นฺทติ (กิริยาอาขยาต) ดิ ้นรน
วิปผฺ นฺทน (นปุงสกลิงค์) การดิ ้นรน
วิปผฺ าร (ปุงลิงค์) การแพร่, การแพร่หลาย
วิปผฺ รุ ณ (นปุงสกลิงค์) การแพร่หลาย
วิปผฺ รุ ติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ , ตัวสัน่
วิปผฺ ลุ ิงฺค (นปุงสกลิงค์) ประกายไฟ
วิผล (วิเสสนะ) ไม่มีผล,ไม่มีผลประโยชน์
วิพนฺธ (ปุงลิงค์) โซ่ตรวน
วิพาธก (วิเสสนะ) การป้องกัน, การทาร้ าย
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วิพาธติ (กิริยาอาขยาต) ขัดขวาง, บีบคัน,้ ขัดขวาง
วิพาธน (นปุงสกลิงค์) การขัดขวาง, การป้องกัน
วิภนฺต (กิริยากิตก์) คนนอกศาสนา,ผูลาสิกขา(สึก)
วิปภฺ มติ (กิริยาอาขยาต) ไปหลงทาง, ลาสิกขา (สึก)
วิภงฺค (ปุงลิงค์) การจาแนก, การแบ่ง, แผนก
วิภชติ (กิริยาอาขยาต) แบ่ง, แบ่งย่อยๆ, จาแนก
วิภชฺช การแบ่ง, การวิเคราะห์
วิภตฺต (กิริยากิตก์) แบ่งแล้ ว,จาแนกแล้ ว
วิภ ตฺติ (อิตถี ลิ ง ค์ ) การแบ่ง , การจ าแนก, วิภัตติ ใ น
ไวยากรณ์
วิภว (ปุงลิงค์) ความมัง่ คัง่ ,ความรุ่งเรือง
วิภาค (ปุงลิงค์) วิภชน (นปุงสกลิงค์) การจาแนก, การ
แบ่ง
วิภาต (กิริยากิตก์) สว่างไสวแล้ ว
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วิภาวน (นปุงสกลิงค์) วิภาวนา(อิตถีลิงค์) การอธิบาย
, การทาให้ กระจ่าง
วิภาวี (วิเสสนะ) ฉลาด (ปุงลิงค์) ผู้ฉลาด

วิภาเวติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ กระจ่าง, อธิบาย
วิภินฺน (กิริยากิตก์) ถูกแบ่งแล้ ว, มีความหลากหลาย
วิภตู (กิริยากิตก์) แจ่มแจ้ งแล้ ว, โดดเด่นแล้ ว
วิภตู ิ (อิตถีลิงค์) สว่างไสว
วิภสู น (นปุงสกลิงค์) วิภสู า (อิตถีลิงค์) เครื่องประดับ,
การประดับ
วิภสู ิต (กิริยากิตก์) ประดับแล้ ว
วิ ภู เ สติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ประดั บ , ตกแต่ ง ,ท าให้
สวยงาม
วมติ (อิตถีลิงค์) สงสัย
วมน (วิเสสนะ) ไม่พอใจ
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วิมล (วิเสสนะ) สะอาด,ไม่มีมลทิน
วิมาน (นปุงสกลิงค์) คฤหาสน์, วิมานของเทวดา
วิมานน (นปุงสกลิงค์) ไม่ให้ ความเคารพ
วิมาเนติ (กิริยาอาขยาต) ไม่เคารพ
วิมขุ (วิเสสนะ) เบือนหน้ าหนี
วิมจุ ฺจติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น
วิมจุ ฺจน (นปุงสกลิงค์) การหลุดพ้ น
วิมญ
ุ ฺจติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น,พ้ น
วิมตุ ฺต (กิริยากิตก์) พ้ นแล้ ว, หลุดพ้ นแล้ ว
วิมตุ ติ (อิตถีลิงค์) ความหลุดพ้ น
วิโมกฺข (ปุงลิงค์) การปลดปล่อย, ความหลุดพ้ น
วิโมจก (ปุงลิงค์) บุคคลผู้หลุดพ้ น
วิโมเจติ (กิริยาอาขยาต) หลุดพ้ น,ปลดเปลื ้อง
วิโมเหติ (กิริยาอาขยาต) ลุม่ หลง, ลวงตา, หลอกลวง
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วิมหย (ปุงลิงค์) ความประหลาดใจ, แปลกใจ
วิมหาปก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ประหลาดใจ
วิมหาเปติ (กิริยาอาขยาต) ประหลาดใจ
วิมหิต (กิริยาอาขยาต) ประหลาดใจแล้ ว
วิย เหมือน,ราวกะว่า
วิยตฺต (วิเสสนะ) เรียนแล้ ว, สาเร็จแล้ ว
วิยหู ติ (กิริยาอาขยาต) ขจัด, กระจัดกระจาย
วิยหู น ((นปุงสกลิงค์) การกระจัดกระจาย, การกาจัด
วิยฐู (กิริยากิตก์) ประกอบกันแล้ ว
วิโยค (ปุงลิงค์) การพลัดพราก. การแยกจากกัน
วิรจิต (กิริยากิตก์) ประกอบแล้ ว,
วิรจรติ (กิริยาอาขยาต) ประกอบ,นามาประกอบกัน
วิรช (วิเสสนะ) ไม่มีธุลี, ไม่มีรอยเปื อ้ น,ไม่มีกิเลส
วิรชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เบื่อหน่าย, ไม่สนใจ
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วิรชฺชน (นปุงสกลิงค์) การเบื่อหน่าย, การหมดความ
เพลิดเพลิน
วิรชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ล้ มเหลว, พลาด, สูญเสีย,
วิรต (กิริยากิตก์) งดเว้ นแล้ ว
วิรติ (อิตถีลิงค์) การงดเว้ น
วิรตฺต (กิริยากิตก์) ไม่ลาเอียงแล้ ว,ใจเย็นแล้ ว, ใจสงบ
แล้ ว
วิรทฺธ (กิริยาอาขยาต) ล้ มเหลวแล้ ว, พลาดแล้ ว
วิรมน (นปุงสกลิงค์) การงดเว้ น
วิรุทฺธ (กิริยากิตก์ ) ขัดขวางแล้ ว, ตรงกันข้ าม, เป็ น
ปฏิปักษ์
วิรูป (ปุงลิงค์) ผิดรู ป,น่าเกลียด วิรูปตา (อิตถีลิงค์)
ความน่าเกลียด
วิรูปกฺข (ปุงลิงค์) ท้ าววิรูปักข์, หัวหน้ าของพวกพระยา
นาค
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วิรูฬฺห (กิริยากิตก์) เจริญแล้ ว, งอกแล้ ว,เพิ่มขึ ้นแล้ ว
วิรูฬฺหิ (อิตถีลิงค์) การเติบโต,การงอกขึ ้น,การเพิ่มขึ ้น
วิฬหู ติ (กิริยาอาขยาต) เติบโต, งอกขึ ้น, เพิ่มขึ ้น
วิฬูหน (นปุงสกลิงค์) วิฬูหนา (อิตถีลิงค์) การเติบโต,
การงอกงาม
วิเรก (ปุงลิงค์) วิเรจน (นปุงสกลิงค์) การกวาดล้ าง
วิเรเจติ (กิริยาอาขยาต) กวาดล้ าง
วิโรจติ (กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง, โชติช่วง
วิโรจน (นปุงสกลิงค์) การส่องสว่าง, การโชติช่วง
วิโรเจติ (เหตุกัตตุวาจก) ทาให้ ส่องสว่าง, ทาให้ โชติ
ช่วง
วิโรธ (ปุงลิงค์) วิโรธน (นปุงสกลิงค์) ตรงกันข้ าม, การ
ขัดขวาง,อุปสรรค
วิลคฺค (กิริยากิตก์) ยึดติดแล้ ว,คล้ องแล้ ว
วิลงฺฆติ (กิริยาอาขยาต) กระโดดขึ ้น, ตีลงั กา
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วิลงฺเฆติ (กิริยาอาขยาต) กระโดดข้ าม, ละเมิด
วิลปติ (กิริยาอาขยาต) คร่าครวญ,บ่นเพ้ อ
วิลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) ทอดหุ่ย, ปล่อยเวลาให้ เสีย
ไปโยปราศจากประโยชน์
วิ ล มฺ พ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) ทอดหุ่ย , สาเหตุข องความ
ละอาย
วิลมฺพติ (กิริยาอาขยาต) เยอะเย้ ย, เย้ ยหยัน
วิลย (ปุงลิงค์) การเลิก, การเพิกถอน, การขาดจากกัน
วิลสติ กิริยาอาขยาต) ส่องสว่าง, ฉายแสง, เล่นสนุก ,
ล้ อเล่น,ฆ่าเวลา
วิลาสิต (กิริยากิตก์) ส่องสว่างแล้ ว, โชติช่วงแล้ ว,
วิลาป (ปุงลิงค์) การเศร้ าโศก, การบ่นเพ้ อ
วิลาส (ปุงลิงค์) มีเสน่ห์, งดงาม, การปรากฏ, ผู้หญิง
เจ้ าชู้
วิลาสินี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
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วิลาสี (วิเสสนะ) มีเสน่ห์,มีความสง่างาม
วิลิขติ (กิริยาอาขยาต) ขีด, เขียน
วิลิตฺต (กิริยากิตก์) หยอดแล้ ว(น ้ามัน)
วิลิมฺปติ (กิริยาอาขยาต) ชโลม, หยอด(น ้ามัน)
วิลีน (กิริยากิตก์) ละลายแล้ ว
วิลียติ (กิริยาอาขยาต) ละลาย, สิ ้นไป
วิลียน ( นปุงสกลิงค์) การละลาย, การสิ ้นไป
วิลี ว (นปุง สกลิ ง ค์ ) ใบใผ่ ,ใบอ้ อ วิลี วการ (ปุง ลิง ค์ )
ตะกร้ าสารด้ วยใบไผ่หรือใบอ้ อ
วิลคุ ฺค (กิริยากิตก์) แตกแล้ ว, แตกเป็ นชิ ้นแล้ ว
วิลตุ ฺต (กิริยากิตก์) ขโมยแล้ ว,ลักแล้ ว
วิลนู (กิริยากิตก์) ตัดแล้ ว, ขาดแล้ ว
วิ เ ลข (ปุง ลิ ง ค์ ) ความสนเท่ ห์ ,ความงง,ความฉงน
,ความงงงวย, รอยขีดข่วน
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วิ เ ลปน (ปุง ลิ ง ค์ ) การลูบ ไล้ , การใช้ เ ครื่ อ งส าอาง,
น ้าหอมในห้ องสุขา
วิเลปิ ต (กิริยากิตก์) หยอดแล้ ว(น ้ามัน)
วิเลเปติ (กิริยาอาขยาต) หยอด(น ้ามัน)
วิโลกน (นปุงสกลิงค์) การมองดู,การตรวจดู
วิโลเกติ (กิริยาอาขยาต) ตรวจดู.มองดู
วิโจน (นปุงสกลิงค์) ดวงตา
วิโลป (ปุงลิงค์) วิโลปน (นปุงสกลิงค์) การแย่งชิง, การ
ปล้ นสะดม, วิโลปก (ปุงลิงค์) ผู้ปล้ นสะดม, ผู้ทาลาย
วิโลม (วิเสสนะ) ขัดขวาง,ตรงกันข้ าม, วิโลมตา (อิตถี
ลิงค์) ความไม่ตกลงกัน, ความคลาดเคลื่อน
วิโลเมติ (กิริยาอาขยาต) ไม่ตกลงกัน, ขัดแย้ งกัน
วิโลฬน (นปุงสกลิงค์) การกวน,การคน
วิโลเฬติ (กิริยาอาขยาต) คน,เขย่า
วิวชฺชน( นปุงสกลิงค์) การงดเว้ น
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วิวชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) งดเว้ น,ละทิ ้ง
วิวฏ (กิริยากิตก์) เปิ ดแล้ ว,
วิวฏฺฏ (นปุงสกลิงค์ ) การเสื่อมของการกลับมาเกิ ด,
วิวฏฺฏกปฺป กัปเสื่อม (ตรงข้ ามกับกับสวฏฺฏกัปป กัป
เจริญ)
วิวฏฺฏติ (กิริยาอาขยาต) หมุนกลับ, เริ่มต้ นใหม่
วิวฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การหมุนกลับ, การหันหลังกลับ
วิวฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) หันกลับ,หมุนกลับ,ทาลาย
วิวณฺณ (วิเสสนะ) สีจาง, อ่อนแอ
วิวณฺเณติ (กิริยาอาขยาต) ตาหนิ ,ติเตียน,ว่ากล่า ว,
กล่าวร้ าย,ด่า
วิวาทติ (กิริยาอาขยาต) ขัดแย้ ง, ทะเลาะ
วิวาทน (นปุงสกลิงค์) การขัดแย้ ง,การทะเลาะ
วิวาร (นปุงสกลิงค์) การเปิ ด, การเปิ ดเผย
วิวรติ (กิริยาอาขยาต) เปิ ด,ทาให้ กระจ่าง, วิเคราะห์
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วิวาท (ปุงลิงค์) ทะเลาะ, แก่งแย่ง, วิวาท, ข้ อพิพาท
วิ ว า ห ( ปุ ง ลิ ง ค์ ) ก า ร แ ต่ ง ง า น , วิ ว า ห ม งฺ ค ล
(นปุงสกลิงค์) พิธีแต่งงาน
วิวิจฺจ (อัพพยศัพท์) ว่างเว้ นจาก,แยกออกจาก
วิวิตฺต (วิเสสนะ) โดดเดี่ยว, ปลีกตัว, วิวิตฺตตา (อิตถี
ลิงค์) ความปลีกตัว,ความโดดเดี่ยว
วิวิธ (วิเสสนะ) ต่างๆ,หลายอย่าง
วิเวก (ปุงลิงค์) ปลีกตัว, ไม่ยดึ มัน่
วิ เ วจน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ , การ
แบ่งแยก
วิเวเจติ (กิริยาอาขยาต) แบ่งแยก, วิพากษ์วิจารณ์
วิส (นปุงสกลิงค์) พิษ,ยาพิษ
วิสญฺญ, วิสญฺญี (วิเสสนะ) ไม่มีสติ,หมดสติ
วิสฏ,วิสต (กิริยากิตก์) กระจายไป, ฟุ้งไป
วิสติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไป, พักอาศัย
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วิสตฺต (วิเสสนะ) ยึดมัน่ อย่างแน่วแน่, ยุ่งเหยิง
วิสตฺติกา (อิตถีลิงค์) การยึดมัน่ ถือมัน่ , ความอยาก
วิสท (วิสสนะ) สะอาด, บริ สทุ ธิ์, ปรากฏ
วิสปฺปน (นปุงสกลิงค์) การต่อสู้, การดิ ้นรน
วิสพฺภาค (วิเสสนะ) แตกต่าง, ตรงกันข้ าม, ไม่ธรรมดา
วิสม (วิเสสนะ) ไม่เท่ากัน, ไม่สมกัน, ไม่ปรองดองกัน
วิ ส ย (ปุง ลิ ง ค์ ) ท าเล, ที่ ตัง้ , เขต, วัต ถุ , ขอบเขต,
ความสุขทางเพศ, ที่ยดึ
วิสยฺห (วิเสสนะ) อดทนได้ , เป็ นไปได้
วิส ลฺ ล (วิเ สสนะ) ไม่ มี ความเศร้ าโศก, ถูกขจัด จาก
ลูกศร
วิสหติ (กิริยาอาขยาต) สามารถ
วิสยุตฺต (กิริยากิตก์) ไม่ประกอบกัน, คลายออกจาก
กัน
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วิสโยค (ปุงลิงค์) การไม่โยงใยกัน, การแยกออกจาก
กัน
วิสวาท (ปุงลิงค์) การหลอกลวง, ความเท็จ
วิ ส วาเทติ (กิ ริ ย าอาขยาต) หลอกลวง, โกหก, ผิ ด
คาพูด
วิสขิต (วิเสสนะ) ระแวงสงสัย
วิสขาร (ปุงลิงค์) การไม่ปลุ่งแต่งของสิ่งที่เป็ นวัตถุทงั ้
ปวง
วิสขิต (กิริยากิตก์) ทาลายแล้ ว
วิสาขา (อิตถีลิงค์) ชื่อของเดือนทางจันทรคติ,ชื่อของ
มหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา
วิสาณ (นปุงสกลิงค์) เขา วิสาณมย (วิเสสนะ) ทามา
จากเขา
วิสารท (ปุงลิงค์) ความเศร้ าสลด, ความหดหู่ใจ
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วิ ส ารท (วิ เ สสนะ)) แกล้ ว กล้ า , มั่น ใจในตนเอง,มี
ทักษะ
วิสาล (วิเสสนะ) ใหญ่, กว้ าง,
วิสิขา (อิตถีลิงค์) ถนน
วิสิฏฺฐ (วิเสสนะ) โดดเด่น, พิเศษ
วิสิพฺเพติ (กิริยาอาขยาต) เลิกเย็บ, ทาตัวเองให้ อบอุ่น
วิสีทติ (กิริยาอาขยาต) จมลง,สลดใจ
วิสีทน (นปุงสกลิงค์) การจมลง, การสลดใจ
วิสีวน (นปุงสกลิงค์) การทาตัวเองให้ อบอุ่น
วิสีเวติ (กิริยาอาขยาต) ทาตนเองให้ อบอุ่น
วิสชุ ฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ บริ สทุ ธิ์,ทาให้ สะอาด
วิสุทฺธ (กิริยากิตก์ ) สะอาดแล้ ว, บริ สุทธิ์ แล้ ว, สว่าง
แล้ ว, ไร้ มลทินแล้ ว
วิสุทธิ(อิตถีลิงค์) ความบริ สุทธิ์, ความสะอาด, ความ
ศักดิส์ ิทธิ์
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วิสุ (วิเสสนะ) แยกกัน, แต่ละคน
วิสกู (นปุงสกลิงค์) การแสดง,การละเล่น
วิเสส (ปุงวิงค์) ยอดเยี่ยม, แตกต่าง,การบรรลุ
วิเสสตา (อิตถีลิงค์) ความพิเศษ
วิเสสโต (วิเสสนะ) โดยพิเศษ, โดยรวม
วิเสสนะ (นปุงสกลงค์) ความพิเศษ, คุณสมบัติ, วิเส
สนะ(ในไวยากรณ์)
วิเสสิย, วิเสสวิตพฺพ มีคณ
ุ สมบัติ, นิยาม, แยกแยะ
วิเสสี (วิเสสนะ) มีความพิเศษ, มีคณ
ุ สมบัติ
วิ เ สเสติ (กิ ริ ย าอาขยาต) มี คุ ณ สมบั ติ , นิ ย าม,
แยกแยะ
วิโสก (วิเสสนะ) ไม่มีความเศร้ าโศก
วิโสธน (นปุงสกลิงค์) การทาความสะอาด,
วิโสเธติ (กิริยาอาขยาต) ทาความสะอาด, ให้ บริ สทุ ธิ์
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วิโสเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ แห้ ง, ให้ เหี่ยวแห้ ง
วิสฺสคนฺธ (ปุงลิงค์) กลิ่นเหมือนกลิ่นปลาดิบ
วิสฺสคฺค (ปุงลิงค์) การบริจาค,การแจกจ่าย,การสละ
วิสฺ ส ชฺ ช ก (วิเ สสนะ) บริ จ าค,สละ,จ่ า ยแจก, ผู้ต อบ
แบบสอบถาม, ผู้แจก
วิส ชฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การมอบให้ , การส่ง ไป, การ
ปลด, คาตอบ,ค่าใช้ จ่าย
วิสชฺชะนีย, วิสชฺชิตพฺพ, วิสชฺชิย (วิสสนะ) พึงแจกจ่าย
, พึงตอบคาถาม
วิสฺสชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ตอบคาถาม, แจกจ่าย,
ส่ ง ไ ป , ใ ช้ , ก า จั ด , ป ล่ อ ย
วิสฺสฏฺฐ (กิริยากิตก์) ส่งไปแล้ ว, ตอบคาถามแล้ ว
วิสฺสฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) การปล่อยออก, การปลดออก
วิสฺสฏฺฐ (กิริยากิตก์) มัน่ ใจ, ใกล้ ชิด, เป็ นมิตร
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วิสฺ ส นฺท, (ปุง ลิ ง ค์ ) วิสฺ ส นฺทน (นปุง สกลิง ค์ ) การล้ น
ออก, การไหลซึม
วิสฺสนฺทติ (กิริยาอาขยาต) ไหลออก, ล้ นออก
วิสฺสมติ (กิริยาอาขยาต) พักผ่อน, หายเหนื่อย
วิสฺสนฺต (กิริยากิตก์) พักผ่ออนแล้ ว, สดชื่นแล้ ว
วิสฺสร (วิเสสนะ) การร้ องด้ วยความทุกข์
วิสฺสรติ (กิริยาอาขยาต) ลืม
วิสฺสสติ (กิริยาอาขยาต) ไว้ วางใจ, เป็ นมิตรกัน
วิสฺสาส (ปุงลิงค์) มัน่ ใจ, ไว้ วางใจกัน,ใกล้ ชิดกัน
วิสฺสาสนีย (วิเสสนะ) ควรไว้ ใจกัน, ควรมัน่ ใจ
วิสฺสตุ (วิเสสนะ) มีชื่อเสียง, มีชื่อ
วิหค, วิหงฺคม (ปุงลิงค์) นก
วิหญฺญติ (กิริยาอาขยาต) เดือดร้ อน
วิหต (กิริยากิตก์) ถูกฆ่าแล้ ว, ถูกทาลายแล้ ว,
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วิหนติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า, ทาให้ สิ ้นสุด, กาจัด
วิหรติ (กิริยาอาขยาต) อยู่, อาศัย, พักอยู่
วิหาย เลิกแล้ ว, จากไปแล้ ว
วิหาร (ปุงลิงค์) สถานที่อยู่, สถานที่พานัก, วิถีชีวิต ,
เวลาผ่านไป
วิหาริ ก, วิหารี (วิเสสนะ) การอยู่, การพานัก, การอยู่
ในเงื่อนไขเช่นนันเช่
้ นนี ้
วิหึส ติ (กิริยาอาขยาต) เบียดเบียน, ทาร้ าย, สร้ าง
ความกังวล
วิ หึ ส นา, วิ หึ ส า (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความโหดร้ าย, ความ
บาดเจ็บ, การทาร้ าย
วิหิต (กิริยากิตก์) จัดแจงแล้ ว, ตกแต่งแล้ ว, ดาเนินการ
แล้ ว
วิหีน (กิริยากิตก์) จากไปแล้ ว, สูญเสียแล้ ว, ลดลงแล้ ว
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วิเ หฐก (วิเ สสนะ) การรบกวน, การบีบบัง คับ, การ
สร้ างความราคาญ, การเบียดเบียน
วิเหฐน (นปุงสกลิงค์) การเบียนเบียน,การบีบบังคับ
วิเหฐิ ยมาน (มานะ) บีบบังคับ,เบียดเบียน,รบกวน
วิเหเฐติ (กิริยาอาขยาต) เบียดเบียน, ทาให้ ลาบาก
วิเหสก (วิสสนะ) ลาบาก,รบกวน
วิ เ หสา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความล าบาก, ความรบกวน,
อาการบาดเจ็บ
วิเหสิยมาน (มาน) ถูกบีบ,ถูกรบกวน,ถูกเบียดเบียน
วิเหเฐติ (กิริยาออาขยาต) เบียดเบียน,รบกวน
วีจิ (อิตถีลิงค์) คลื่น,ช่วงเวลา
วีชติ (กิริยาอาขยาต) พัด
วีชน (อิตถีลิงค์) การพัด
วีชนี (อิตถีลิงค์) พัด
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วีชิยมาน (มานะ) ถูกพัด
วาเชติ (กิริยาอาขยาต) พัด
วีณา (อิตถีลิงค์) พิณ
วีต (กิริยากิตก์) ปราศจากแล้ ว
วีติกฺกม (ปุงลิงค์) การก้ าวล่วง, การละเมิด
วีติกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ละเมิด, ก้ าวล่วง
วีตินาเมติ (กิริยาอาขยาต) ใช้ เวลา,รอคอย
วีติวตฺต (กิริยากิตก์ ) ผ่านพ้ นแล้ ว, ใช้ แล้ ว, เอาชนะ
แล้ ว
วีติวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ, ใช้ เวลา
วีติหรณ (นปุงสกลิงค์) วีติหาร (ปุงลิงค์) แลกเปลี่ยน
ขันตอน
้
วีติหรติ (กิริยาอาขยาต) เดิน,
วีถิ (อิตถีลิงค์) ถนน
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วีมสก (วิเสสนะ) บุคคลผู้สอบสวน,บุคคลผู้ทดสอบ
วีมสน (นปุงสกลิงค์) วีมสา (อิตถีลิงค์) การทดลอง,
การสอบสวน
วีมสติ ( กิริยาอาขยาต) พิจารณา, ทดสอบ, พิจารณา
มีสสี (ปุงลิงค์) ผู้สอบสวน
วีร (วิเสสนะ) กล้ า, กล้ าหาญ (ปุงลิงค์) ผู้กล้ าหาญ
วียติ (กิริยาอาขยาต) ทอ
วีสติ (อิตถีลิงค์) ยี่สิบ
วีหิ (ปุงลิงค์) ข้ าวเปลือก
วุจฺจติ ถูกเรียก, ถูกกล่าว
วุฏฺฐ (กิริยากิตก์) เปี ยกฝนแล้ ว
วุฏฺฐหติ, วุฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) ลุกขึ ้น, ปรากฏ,ผลิต
วุฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การลุกขึ ้น
วุฏฺฐาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ลกุ ขึ ้น,ให้ ออก, ให้ บวช
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วุฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) ฝน
วุฑฺฒ (วิเสสนะ) แก่, อาวุโส
วุฑฺฒิ (อิตถีลิงค์) เพิ่ม, เติบโต, มัง่ คัง่
วุตฺต (กิริยากิตก์) หว่าน, โกน
วุตฺติ (อิตถีลิงค์) ความประพฤติ, นิสัย, การปฏิบัติ,
การใช้ , การดาเนินชีวิต
วุตฺถ (กิริยากิตก์) อาศัยแล้ ว, ใช้ เวลาแล้ ว
วุทฺธ เหมือน วุฑฺฒ
วุทฺธิ เหมือน วุฑฺฒิ บรรลุนิติภาวะ,ควรที่จะแต่งงาน,
เติบโตแล้ ว
วุยหติ (กิริยาอาขยาต) ถูกพาไป,ลอยไป
วุยฺหน (นปุงสกลิงค์) การลอยไป
วุ สิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) อาศั ย แล้ ว , เต็ ม แล้ ว , มี ค วาม
สมบูรณ์แล้ ว
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วุปกฏฺ ฐ (วิ เ สสนะ) แยกตัว ,เก็บตัว ,สันโดษ,ตัดขาด
จากโลกภายนอก,เงียบสงบ
วูปสนฺต (กิริยากิตก์) สงบแล้ ว
วูปสม (ปุงลิงค์) ความสงบ, ความดับ,ความสิ ้นสุด
วูปสเมติ (กริยาอาขยาต) สงบ, ดับ,ระงับ
วูปสมฺมติ (กิริยาอาขยาต) การสงบระงับ, การดับ
เว แน่,แท้ ,แน่นอน
วิกลฺล (ปุงลิงค์) วิกลฺลตา (อิตถีลิงค์) บกพร่ อง, ไม่มี
ประสิทธิภาพ
เวค (ปุงลิงค์) กาลัง, ความเร็ว, ชีพจร
เวชยนฺต (ปุงลิงค์) ชื่อของราชวังพระอินทร์
เวชฺช (ปุงลิงค์) หมอ, แพทย์,เวชฺชกมฺม (นปุงสกลิงค์)
การรักษาทางยา
เวฐก (วิเสสนะ) การบรรจุซอง,การห่อ
เวฐน (นปุงสกลิงค์) หีบห่อ, บรรจุภณ
ั ฑ์, ผ้ าโพกหัว
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เวฐิ ยมานะ (มานะ) ห่อแล้ ว,พันแล้ ว
เวเฐติ (กิริยาอาขยาต) ห่อ,พัน
เวณ (ปุงลิงค์) คนทาตะกร้ า
เวณิก (ปุงลิงค์) ผู้เล่นพิณ
เยนี (อิตถีลิงค์) มวยผม
เวณุ (ปุงลิงค์) ไม้ ไผ่
เวตน (นปุงสกลิงค์) ค่าจ้ าง, ค่าใช้ จ่าย,ค่าบริการ
เวตนิ ก (ปุง ลิ ง ค์ ) บุค คลผู้ท างานเพื่ อ ค่ า จ้ า ง, ผู้ใ ช้
แรงงาน, คนงาน
เวตรณี (อิตถีลิงค์) ขื่อของแม่น ้าสายหนึ่ง
เวตส (ปุงลิงค์) ต้ นอ้ อ
เวตาลิก (ปุงลิงค์) นักดนตรีประจาราชสานัก
เวติ (กิยาอาขยาต) หายไป
เวตฺต (นปุงสกลิงค์) อ้ อย,หวาย
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เวท (ปุง ลิ ง ค์ ) ความรู้ , คัม ภี ร์ พ ระเวทของศาสนา
พราหมณ์
เวทก (ปุงลิงค์) ผู้ร้ ูสกึ , ผู้เดือดร้ อน
เวทนฏฺฏ (วิเสสนะ) ประสบความทุกข์
เวทนา (อิตถีลิงค์) ความเจ็บปวด, ความรู้สกึ
เวทยิต (นปุงสกลิงค์) ความรู้สกึ , ประสบการณ์
เวทิ รู้
เวทิกา,เวที (อิตถีลิงค์) แท่น
เวทิต (กิริยากิตก์) รู้สกึ แล้ ว, รู้แล้ ว
เวทิยติ (ฏิริยาอาขยาต) รู้สกึ , ประสบ
เวเทติ (กิริยาอาขยาต) รู้สกึ ,รู้
เวเทห (วิเสสนะ) เนื่องด้ วยแคว้ นเวเทหะ
เวเทหิปตุ ฺต (ปุงลิงค์) บุตรของเจ้ าชายจากแคว้ นเวเท
หะ
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เวธ (ปุงลิงค์) เวธน (นปุงสกลิงค์) การยิง, การแทง
เวธติ (กิริยาอาขยาต) หวัน่ ไหว, สัน่ สะเทือน
เวธี (ปุงลิงค์) ผู้ยิง
เวนยิก (ปุงลิงค์) ผู้ทาลาย, ผู้เชี่ยวชาญด้ านพระวินยั
เวเนยฺย (วิเสสนะ) ควรแนะนา
เวปุลฺล (นปุงสกลิงค์) เวปุลฺลตา (อิตถีลิงค์) เต็มไป
ด้ วยการพัฒนา, ความมัง่ คัง่
เวภยิก (วิเสสนะ) ควรที่จะแจกจ่าย
เวม (ปุงลิงค์) กระสวย
เวมชฺฌ (นปุงสกลิงค์) กลาง,ศูนย์กลาง
เวมติก (วิเสสนะ) สงสัย
เวมตฺต (นปุง สกลิ ง ค์ ) เวมตฺตตา (อิตถี ลิ ง ค์ ) ความ
แตกต่าง,
เวมาติก (วิเสสนะ) มีคนละแม่แต่พ่อเดียวกัน
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เวมานิก (วิเสสนะ) มีวิมาน
เวยยตฺติก (นปุงสกลิงค์) ความสาเร็จ
เวยฺยากรณ (นปุงสกลิงค์) คาอธิบาย, ผู้ร้ ู ไวยากรณ์ ,
ผู้ร้ ูคาอธิบาย
เวยฺยาพาธิก (วิเสสนะ) การทาให้ ได้ รับบาดเจ็บ,การ
บีบคัน้
เวยฺยายิก (นปุงสกลิงค์) ค่าใช้ จ่าย
เวยฺยาวจฺจ (นปุงสกลิงค์) หน้ าที่, บริการ, ค่านายหน้ า
เวร (นปุงสกลิงค์) ศัตรู, ความเกลียดชัง
เวรชฺชก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับประเทศต่างๆ
เวรมณี (อิตถีลิงค์) การงดเว้ น
เวรมฺภวาต (ปุงลิงค์) พายุที่มีกาลังลมสูง
เวริก,เวรี (วิเสสนะ) ผู้มีเวร, ผูกใจเจ็บ, ศัตรู
เวโรจน (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
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เวลา (อิตถีลิงค์) เวลา, ฝั่ง, ขอบเขต,พรมแดน
เวลฺลิต (วิเสสนะ) งอ,โค้ ง
เววจน ไวพจน์, คาเหมือน
เววณฺณิย (นปุงสกลิงค์) ผิดสี
เวส (ปุงลิงค์) การปรากฏ, เครื่องแต่งกาย
เวสมฺม (นปุงสกลิงค์) ไม่แสมอกัน, ไม่เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
เวสาข (ปุงลิงค์) ชื่อของเดือนๆหนึ่ง
เวสารชฺช (นปุงสกลิงค์) ความมัน่ ใจในตนเอง
เวสิยา, เวสี (อิตถีลิงค์) หญิงแพศยา, โสเภณี
เวสม (นปุงสกลิงค์) ที่พกั
เวสฺส (ปุงลิงค์) สมาชิกของวรรณะที่สาม(แพศย์)
เวหาส (ปุงลิงค์) ท้ องฟ้า
เวฬุ เหมือน เวณุ, เวณุริย (นปุงสกลิงค์) ไพฑูรย์
686

โว ถึงคุณ, ของคุณ โดยคุณ
โวกิณฺณ (กิริยากิตก์) ปกปิ ดแล้ ว,เต็มแล้ ว, ผสมแล้ ว
โวกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) หันเห, หลีกทาง
โวจฺฉิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,หยุด
โวตฺถปน (นปุงสกลิงค์) คานิยาม
โวทก (วิเสสนะ) ไม่มีน ้า
โวทปน (นปุง สกลิ ง ค์ ) โวทปนา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความ
สะอาด, ความบริ สทุ ธิ์
โวทเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สะอาด, ให้ บริ สทุ ธิ์
โวทาน (นปุงสกลิงค์ ) ความบริ สุทธิ์ , ความสะอาด,
การล้ างบาป
โวมิสฺสก (วิเสสนะ) เบ็ดเตล็ด, ผสม
โวโรปน (นปุงสกลิงค์) การยึด, การถอด,การถอน
โวโรเปติ (กิริยาอาขยาต) ยึด, ถอด,นาออก

687

โวโลเกติ (กิริยาอาขยาต) ตรวจสอบ,
โวสิต (วิเสสนะ) สาเร็จ,สมบูรณ์
โวสฺสคฺค (ปุงลิงค์) โวสฺสชน (นปุงสกลิงค์) การสละ,
การกาจัด,การเลิก
โวสฺสชติ (กิริยาอาขยาต) เลิก, มอบให้ ,กาจัด
โวหรติ (กิริยาอาขยาต) ใช้ , แสดงออก, เรียก, ค้ าขาย
, บริหารจัดการ
โวหริยมาน (มานะ) ถูกเรียก
โวหาร (ปุงลิงค์) การเรียก, การแสดงออก, ใช้ , การค้ า
ขาย,
โวหาริก (ปุงลิงค์) พ่อค้ า, ผู้พิพากษา,
วยาคฺฆ (ปุงลิงค์) เสือ
วยญฺชน (นปุงสกลิงค์) แกง, พยัญชนะ, ตัวอักษร
วยญฺชยติ (กิริยาอาขยาต) ระบุ, แสดงลักษณะ, แสดง
ความหมาย
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วยตฺต (วิเสสนะ) เรียน, สาเร็จ,หลักฐาน, ปรากฏ
วยถติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน,้ ปราบปราม
วยนฺตีกโรติ (กิริยาอาขยาต) จากัด, ถอดถอน
วยนฺตีภวติ (กิริยาอาขยาต) ยุติ,หยุด
วยนฺตีภาว (ปุงลิงค์) การทาลาย,ความหายนะ
วยปคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) จากไป
วยมฺห (นปุงสกลิงค์) คฤหาสน์ทิพย์
วยาสน (นปุง สกลิ ง ค์ ) โชคร้ าย, การพัง ทลาย, การ
ทาลาย
วยากรณ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ไวยากรณ์ , ค าอธิ บ าย,
คาตอบ, คาประกาศ,ปฏิญญา
วยากริยมาน (มานะ) ถูกอธิบาย,ถูกประกาศ
วยากโรติ (กิ ริยาอาขยาต) อธิบาย, ประกาศ, ตอบ
คาถาม
วยาขยาติ (กิริยาอาขยาต) ประกาศ, อธิบาย
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วยากุล (วิเสสนะ) สับสน,ยุ่งเหยิง
วยาธ (ปุงลิงค์) นายพราน
วยาธิ (ปุงลิงค์) ความป่ วยไข้ , โรค, วยาธิตา (วิเสสนะ)
ความมีโรค, ความมีความเจ็บป่ วย
วยาปก (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วย, แพร่หลาย, แผ่กระจาย
วยาปชฺ ช ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ล้ ม เหลว, ได้ รั บ ความ
เดือดร้ อน
วยาปชฺชนา (อิตถีลิงค์) ความล้ มเหลว, ความประสงค์
ร้ าย, ความโกรธ
วยาปนฺน (กิริยากิตก์) ผิดพลาดไปแล้ ว, คิดร้ าย
วยาปาท (ปุงลิงค์) พยาบาท, ประสงค์ร้าย,
วยาปาเทติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ เสียคน, ก่อกวน
วยาปาร (ปุงลิงค์) อาชีพ,งาน, ธุรกิจ
วยาปาริต (กิริยากิตก์) กระตุ้นแล้ ว, ยุแหย่แล้ ว
วยาปิ ต (กิริยากิตก์) แผ่กระจายแล้ ว,
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วยาเปติ (กิริยาอาขยาต) แผ่กระจาย, ทาให้ เต็ม
วยาพาเภติ (กิริยาอาขยาต) ทาร้ าย, ขัดขวาง
วยาม (ปุงลิงค์) วา
วยายฏ (วิเสสนะ) ไม่ว่าง, แข็งขัน,
วยาสตฺต (วิเสสนะ) ยึดติด
วยาเสจน (นปุงสกลิงค์) การโปรยปราย,การรด
วยาหรติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว, พูด,
วยูห (ปุงลิงค์) แถว, หมู่ของกองทหาร,
-----------------------------------------------------
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พจนานุกรมบาลี-ไทย อักษร ส

สอุปาทาน (วิเสสนะ) มีปปุ าทาน,ความยึดมัน่ ถือมัน่
สอุ ป าทิ เ สส (วิ เ สสนะ) มี เ บญจขั น ธ์ ข องชี วิ ต ยั ง
เหลืออยู่
สก (วิเสสนะ) ของตน
สกงฺข (วิเสสนะ)ความสงสัย
สกฏ ปุงลิงค์) เกวียน
สกณฺฎก (วิเสสนะ) มีหนาม
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สกทาคามี (ปุงลิงค์) ผู้บรรลุทางของพระอริยบุคคลใน
ระดับที่สองและจะกลับมาเกิดในโลกนี ้อีกหนหนึ่ง
สกพล (วิเสสนะ) พลังของตนเอง
สกมฺม (นปุงสกลิงค์) หน้ าที่ของตน
สกรณีย (วิเสสนะ) ผู้มีสิ่งที่ต้องทา
สกล (วิเสสนะ) ทังปวง,ทั
้
งสิ
้ ้น
สกลิกา (อิตถีลิงค์) สะเก็ด
สกาส (ปุงลิงค์) เพื่อนบ้ าน
สกิจฺจ (นปุงสกลิงค์) กิจของตน,ธุรกิจของตัวเอง
สกิญฺจน (วิเสสนะ) มีความยึดติดทางโลก
สกึ (วิเสสนะ) คราวเดียว
สกิย (วิเสสนะ) ของตนเอง
สกุณ (ปุงลิงค์) นก
สกุนฺต (ปุงลิงค์) นก
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สกฺก (วิเสสนะ) สามารถ,เป็ นไปได้
สกฺก (ปุงลิงค์) คนเผ่าศากย, ท้ าวสักกะ(จอมเทพ)
สกฺกจฺจ (อัพพยศัพท์) เตรียมการไว้ อย่างดี, โดยเคารพ
สกฺกต (กิริยากิตก์) เคารพแล้ ว, เอาใจใส่ในหน้ าที่แล้ ว
สกฺกตฺต (นปุงสกลิงค์) มีตาแหน่งเป็ นผู้นาของเทวดา
ทังหลาย
้
สกฺกตฺวา (อัพพยศัพท) เคารพ, ได้ รับความเอื ้อเฟื อ้
สกฺกา (อัพพยศัพท์) เป็ นไปได้ ,อาจ
สกฺกาย (ปุงลิงค์) ร่างกายที่เหลือเหลื่อ
สกฺการ (ปุงลิงค์) สักการ, เกียรติ, ความเอื ้อเฟื อ้
สกฺกณ
ุ าติ (กิริยาอาขยาต) สามารถ
สกฺ กุ เ ณยฺ ย ตฺ ต (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ความเป็ นไปได้ ,
ความสามารถ
สกฺโกติ (กิริยาอาขยาต) อาจ, สามารถ
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สกฺขรา (อิตถีงค์) ก้ อนกรวด
สกฺขลิ, สกฺขลิกา (อิตถีลิงค์) ช่อง,ชิ ้น, เกล็ดปลา
สกฺขี (อัพพยศัพท์) พยาน
สกฺย (วิเสสนะ) เป็ นของเผ่าศากยะ
สข, สขิ (ปุงลิงค์) เพื่อน
สกฺกย (นปุงสกลิงค์) มิตรภาพ
สคพฺภ (วิเสสนะ) มีทอง,ตังครรภ์
้
สคาห (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วยสัตว์ดรุ ้ าย
สคาเมยฺย (วิเสสนะ) เสียงเซ็งแซ่จากหมู่บ้านเดียวกัน
สคารว (วิเสสนะ) มีความเคารพ
สโคตฺต (วิเสสนะ) มีสายสัมพันธ์ทางตระกูลเดียวกัน
สคฺค (ปุงลิงค์) สวรรค์
สคฺคณ
ุ (ปุงลิงค์) คุณสมบัติที่ดี
สงฺกฏีร (นปุงสกลิงค์) กองขยะ
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สงฺกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) รวบรวม,ลาก
สงฺกติ (กิริยาอาขยาต) สงสัย,ไม่แน่ใจ, ชะงัก
สงฺกนฺต (กิริยากิตก์) ถ่ายเทแล้ ว, เปลี่ยนแปลงแล้ ว
สงฺกนตติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,
สงฺกนฺติก (วิเสสนะ) เคลื่อนที่
สงฺกปฺป (ปุงลิงค์) ความดาริ ,วัตถุประสงค์
สงฺกปฺเปติ (กิริยาอาขยาต) คิด,ดาริ,จินตนาการ
สงฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ถ่ายเท, เปลี่ยนแปลง
สงฺกมน (นปุงสกลิงค์) ทางเข้ า,สะพาน, เคลื่อนไหว
สงฺกมฺปติ (กิริยาอาขยาต) สะเทือน
สงฺกร (วิเสสนะ) ผสม
สงฺกรน( นปุงสกลิงค์) การรวบรวม
สงฺกา, สงฺกายนา (อิตถีลิงค์) สงสัย, ไม่แน่ใจ
สงฺกายติ (กิริยาอาขยาต) สงสัย, ไม่แน่ใจ
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สงฺการ (ปุงลิงค์) ขยะ
สงฺกาส (วิเสสนะ) คล้ ายคลึง
สงฺกาสนา (อิตถีลิงค์) คาอธิบาย
สงฺกิณฺณ (กิริยากิตก์) ผสม,ไม่บริสทุ ธ์
สงฺกิตฺตน (นปุงสกลิงค์) การประกาศ
สงฺกิฏฺฐ (กิริยากิตก์) เศรเหมองแล้ ว
สงฺกิลิสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เศร้ าหมอง
สงฺกิลิสฺสน (นปุงสกลิงค์) สังกิเลส (ปุงลิงค์) ความไม่
บิริสทุ ธ์, ความเศร้ าหมอง
สงฺกิเลสิก (วิเสสนะ) ความเศ้ าหมอง
สงฺกี (วิเสสนะ) มีความสงสัย
สงฺกียติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สงสัย
สงฺกุ (ปุงลิงค์) เงินเดิมพัน
สงฺกจุ ติ (กิริยาอาขยาต) หด
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สงฺกจุ น (นปุงสกลิงค์) การหด
สงฺกฏุ ิต (วิเสสนะ) หด
สงฺกลุ (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วย,ครอบด้ วย
สงฺเกต (ปุงลิงค์) เครื่องหาย,สถานที่นดั หมาย
สงฺโกจ (ปุงลิงค์) การหด, ความบิดเบือน
สงฺโกเจติ (กิริยาอาขยาต) หด,บิดเบือน
สงฺโกป (ปุงลิงค์) การรบกวน, การก่อกวน
สงฺข (ปงลิงค์) หอยสังข์
สงฺ ข ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ปรุ ง แต่ ง แล้ ว ,ซ่ อ มแซมแล้ ว,มี
เงื่อนไข, มีสาเหตุ,
สงฺ ข ย (ปุ ง ลิ ง ค์ ) การบริ โ ภค, ความสู ญ เสี ย , การ
ทาลาย
สงฺขรณ (นปุงสกลิงค์) การปฏิสงั ขรณ์,การซ่อมแซม
ส งฺ ก โ ร ติ ( กิ ริ ย า อ า ข ย า ต ) ซ่ อ ม แ ซ ม ,
ปฏิสงั ขรณ์,รวบรวม
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สงฺขลฺลิกา (อิตถีลิงค์) โซ่ตรวน
สงฺ ข า, สงฺ ข ยา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การนั บ , การค านวณ,
จานวน, คาจากัดความ
สงฺขาต (กิริยาอาขยาต) ตกลง, รับรู้, มีชื่อ, ได้ ชื่อ
สงฺขาน (นปุงสกลิงค์) การคานวณ, การนับ
สงฺขาย (อัพพยศัพท์) พิจารณาแล้ ว
สงฺขาร (ปุงลิงค์) ปัจจัยสาคัญ, สิ่งที่เป็ นปัจจัย
สงฺขิตฺต (กิริยากิตก์) หดแล้ ว, สันเข้
้ าแล้ ว,พับแล้ ว
สงฺขิปติ (กิริยาอาขยาต) หด, สันเข้
้ า, พับ
สงฺขภุ ติ (กิริยาอาขยาต) กาเริบ,คน
สงฺขภุ น (นปุงสกลิงค์) การคน,การกาเริบ
สงฺเขป (ปุงลิงค์) การหด, เรื่องย่อ
สงฺเขยฺย (วิเสสนะ) สามารถคานวณได้
สงฺโขภ (ปุงลิงค์) ความปั่นป่ วน, การบิดเบือน
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สงฺโขเภติ (กิริยาอาขยาต) บิดเบือน , กวน,อารมณ์
เสีย
สงฺค (ปุงลิงค์) ความยึดมั่น , ความยึดติด,ความข้ อง
อยู่
สงฺฆนิกา (อิตถีลิงค์) สังคม
สงฺคณหาติ (กิริยาอาขยาต) สงเคราะห์, รวบรวม
สงฺคห (ปุงลิงค์) การปฏิบตั ิ,การรวบรวม
สงฺคติ (อิตถีลิงค์) สมาคม
สงฺคหิต (กิริยากิตก์) สงเคราะห์แล้ ว, รวบรวมแล้ ว
สงฺคาม (ปุงลิงค์) สงคราม, การสู้รบ
สงฺคาเมติ (กิริยาอาขยาต) สู้รบ,ทาสงคราม
สงฺคายติ (กิริยาอาขยาต) สวด, ซักซ้ อม
สงฺคห (ปุงลิงค์) การรวบรวม
สงฺคีต (กิริยากิตก์) สวดแล้ ว, ร้ องแล้ ว
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สงฺคีติ (อิตถีลิงค์) สังคายนา, ซักซ้ อม, สวด
สงฺโคเปติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง
สงฺฆ (ปุงลิงค์) พระสงฆ์, หมู่, ชุมนุม
สงฺฆเฏติ (กิริยาอาขยาต) มาร่วมกัน
สงฺฆฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การเสียดสีกนั
สงฺฆฏฺเฏติ (กิริยาอาขยาต) เสียดสีกนั , กระทบกัน
สงฺฆาฏ (ปุงลิงค์) ร่วมกัน,แพ
สงฺ ฆ าฏิ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ผ้ าสั ง ฆาฏิ ( ผ้ าพาดบ่ า )ของ
พระสงฆ์
สงฺฆาต (ปุงลิงค์) ดีดนิ ้วมือ, สัง่ สม
สงฺฆิต (วิเสสนะ) เป็ นของสงฆ์
สงฺฆี (วิเสสนะ) หมู่สงฆ์แวดล้ อม
สงฺฆฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) ประกาศแล้ ว
สจิตฺต (นปุงสกลิงค์) จิตของตน
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สเจ (อัพพยศัพท์) หากว่า
สเจตน (วิเสสนะ) เจตนา
สจฺจ (นปุงสกลิงค์) ความจริ ง , สจฺจกิริยา (อิตถีลิงค์)
การประกาศความจริง
สจฺจการ (ปุงลิงค์) การให้ สญ
ั ญา,การจ่ายเงินล่วงหน้ า
สจฺจาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ปฏิญาณ
สจฺฉิกรณ (นปุงสกลิงค์) การทาให้ แจ้ ง
สจฺจิกต (กิริยากิตก์) ทาให้ แจ้ งแล้ ว
สจฺฉิกโรติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ แจ้ ง
สจฺฉิกิริยา (อิตถีลิงค์) กระทสัจปฏิญาณ
สชติ (กิริยาอาขยาต) โอบกอด
สชน (ปุงลิงค์) วงศาคณาญาติ
สชาติก (วิเสสนะ) มีเผ่าพันธุ์เดียวกัน,มีชาติเดียวกัน
สชีว (วิเสสนะ) มีชีวิต
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สโชติภตู (วิเสสนะ) มีแสงสว่าง
สชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ยึดติด
สชฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การยึด ยึด ,การประดับ , การ
ตระเตรียม
สชฺชน (ปุงลิงค์) คนีคณ
ุ ธรรม
สชฺชิต (กิริยาอาขยาต) ประดับแล้ ว
สชฺชุ (อัพพยศัพท์) ทันที, รวดเร็ว,ในขณะเดียวกัน
สชฺชลุ ส (ปุงลิงค์) ยางสน
สชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) ตระเตรียม, ประดับ
สชฺฌาย (ปุงลิงค์) การเรียน,การสาธยาย
สชฺฌายติ (กิริยาอาขยาต) สาธยาย, ท่องจา,เล่าเรียน
สชฺ ฌ ายน (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การท่ อ งบ่ น , การเรี ย น, การ
สาธยาย
สชฺฌุ (นปุงสกลิงค์) เงิน
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สญฺจย (ปุงลิงค์) การสัง่ สม,ปริมาณ
สัญฺจรณ (นปุงสกลิงค์) สัญจร, การท่องเที่ยวไป
สัญ จรติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ท่ อ งเที่ ย วไป,ร่ อ นเร่ ไ ป,
เคลื่อนที่ไป
สจฺจริต (นปุงสกลิงค์) การนาสารไป
สัญจาร (ปุงลิงค์) ทางเดิน, การเคลื่อนไหว,การเร่ ร่อน
ไป
สญฺจารณ (นปุงสกลิงค์) การให้ เคลื่อนที่ไป
สญฺจาเรติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เคลื่อนที่ไป,ให้ สญ
ั จรไป
สญฺจลติ (กิริยาอาขยาต) ไม่คงที่
สญจลน (นปุงสกลิงค์) การก่อกวน
สญจิจฺจ (อัพพยศัพท์) เจตจานง, มีวัตถุประสงค์ ,จง
ใจ
สญฺจิต (กิริยาอาขยาต) สัง่ สมแล้ ว
สญฺจินน ( นปุงสกลิงค์) การสัง่ สม
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สญฺจินาติ (กิริยาอาขยาต) สัง่ สม
สญฺจิณฺณ (กิริยากิตก์) สัง่ สมแล้ ว
สญฺจณ
ุ เณติ (กิริยาอาขยาต) บด,ทาให้ ละเอียด
สญฺเจตนา (อิตถีลิงค์) มีเจตนา
สญฺเจเตติ (กิริยาอาขยาต) คิด,
สญฺโจทิต (กิริยากิตก์) สอบสวนแล้ ว
สญฺโจปน (นปุงสกลิงค์) การถอด, การเปลี่ยนที่
สญฺฉนฺน (กิริยากิตก์) ปกปิ ดแล้ ว, เต็มแล้ ว
สญฺฉาเทติ (กิริยาอาขยาต) ปกปิ ด,มุง
สญฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัด,ทาลาย
สญฺจคฺฆติ (กิริยาอาขยาต) หัวเราะ, ทาตลก
สญฺจนน (นปุงสกลิงค์) ผลิตผล (วิเสสนะ) การผลิต
สญฺชเนติ (กิริยาอาขยาต) ผลิต
สญฺชาต (กิริยากิตก์) เกิดแล้ ว
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สญฺชาติ (ปุงลิงค์) การเกิด,ผล,กาเนิด
สญฺชานน (นปุงสกลิงค์) การรับรู้
สญฺชานาติ (กิริยาอาขยาต) รับรู้, ตระหนัก,รู้
สญฺชานิต (กิริยากิตก์) รู้แล้ ว,รับรู้แล้ ว
สญฺชายติ (กิริยาอาขยาต) เกิด
สญฺชีวน (วิเสสนะ) การคืนชีพ
สญฺฌา (อิตถีลิงค์) ในตอนเย็น
สญฺญตฺติ (อิตถีลิงค์) ข่าวสาร,ความสงบ
สญฺญา (อิตถีลิงค์) การรับร็,เครื่องหมาย,ชื่อ, ท่าที
สัญฺญาณ (นปุงสกลิงค์) เครื่องหมาย, สัญญาณ
สญฺญาเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้ ู ,ให้ มนั่ ใจ
สญฺญิต (วิเสสนะ) ตามที่เรียก, มีชื่อ
สญฺญี (วิเสสนะ) มีความรู้สกึ ,มีการรับรู้,ตระหนัก
สฏฺฐิ (อิตถีลิงค์) หกสิบ
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สทฺธุ ยกเลิก,
สฐ (วิเสสนะ) หลอกลวง
สนาติ (กิริยาอาขยาต) ทาเสียง,ส่งเสียง
สณฺฐปน (นปุงสกลิงค์) การปรับแต่ง, การจัดตัง้
สณฺฐเปติ (กิริยาอาขยาต) ตัง,้ จัดตัง,ปรั
้ บแต่ง
สณฺ ฐ หน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การสร้ างขึ น้ มาใหม่ , การ
เกิดขึ ้น
สณฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) ตัง,้
สัณฺ ฐ าน (นปุง สกลิ ง ค์ ) สัณ ฐาน, รู ป ร่ า ง,รู ป แบบ,
ตาแหน่ง
สณฺฐิต (กิริยากิตก์) ตังไว้
้ แล้ ว
สณฺฐิติ (อิตถีลิงค์) ความสามารถ, ความมั่นคง,การ
ตัง้
สณฺฑ (ปุงลิงค์) สวน,สวนผลไม้ ,กลุม่ ,ฝูง
สณฺฑาส (ปุงลิงค์) ปากคีบ, ก้ าม(ปู)
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สณฺห (วิเสสนะ) ละเอียด, อ่อนนุ่ม,
สหเณติ (กิริยาอาขยาต) บดเป็ นผง
สต (วิเสสนะ) มีสติ
สต (นปุงสกลิงค์) ร้ อย
สตต (วิเสสนะ) คงที่,ต่อเนื่อง
สตปตฺต (นปุงสกลิงค์) ดอกบัว (ปุงลิงค์) นกหัวขวาน
สตปาที (ปุงลิงค์) ตะขาบ
สตรสี (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์)
สติ (อิตถีลิงค์) ความระลึกได้
สาติ (อิตถีลิงค์) ผู้หญิงบริ สทุ ธิ์
สเตกิจฺฉ (วิเสสนะ) เยียวยาได้ , ให้ อภัยได้
สตฺต (วิเสสนะ) สัตว์, สิ่งมีชีวิต
สตฺต (กิริยากิตห์) ติดอยู่,ข้ องอยู่
สตฺต (วิเสสนะ) เจ็ด
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สตฺตติ (อิตถีลิงค์) เจ็ดสิบ
สตฺตม (วิเสสนะ) ที่เจ็ด, สตฺตมี (อิตถีลิงค์) วันที่เจ็ด
สตฺติ (อิตถีลิงค์) ความสา มารถ, กาลัง, ความเข้ มแข็ง
,หอก,กริช
สตฺตุ (ปุงลิงค์) ศัตรู , แป้ง
สตฺถ (นปุงสกลิงค์) ศาสตร์ , ศิลปะ, มีด,แหลน
สตฺถิ (อิตถีลิงค์) ต้ นขา
สตฺถุ (ปุงลิงค์) ครู, พระพุทธเจ้ า,อาจารย์
สทตฺถ (ปุงลิงค์) ประโยชน์ของตนเอง
สทน (นปุงสกลิงค์) บ้ าน
สทร (วิเสสนะ) ความลาบาก
สทส (วิเสสนะ) มีเขี ้ยว
สทสฺส (ปุงลิงค์) ม้ าดี
สทา (วิเสสนะ) ทุกเมื่อ, เสมอ
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สทาร (ปุงลิงค์) ภรรยาของตน
สทิส (วิเสสนะ) เช่นเดียวกัน,คล้ ายกัน, เหมือนกัน
สเทวก (วิเสสนะ) รวมทังเทวดา
้
สทฺท (ปุงลิงค์) เสียง, คาพูด
สทฺทล (ปุงลิงค์) สถานที่ที่คลุมด้ วยหญ้ าเขียว
สทฺทหติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อ, มีศรัทธา
สทฺทหน (นปุงสกลิงค์) สทฺทหนา (อิตถีลิงค์) ความเชื่อ
, ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
สทฺทหาน (ปุงลิงค์) บุคคลผ็มีความเชื่อ
สทฺทายติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียง, ตระโกน
สทฺทลู (ปุงลิงค์) เสือ
สทฺท (วิเสสนะ) ความเชื่อ, ซื่อสัตย์, อุทิศ
สทฺธมฺม (ปุงลิงค์) คาสอนที่แท้
สทฺธา (อิตถีลิงค์) ศรัทธา, อุทิศ
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สทฺธิวิหาริ ก, สทฺธิวิหารี (ปุงลิงค์) ผู้อยู่ร่วมกัน , พระที่
คอยดูแล
สทฺธี (อัพพยศัพท์) กับ,พร้ อมด้ วย
สธน (วิเสสนะ) รวย,มัง่ คัง่ , มีทรัพย์
สนติ (กิริยาอาขยาต) ส่งเสียงดัง
สนนฺตน (วิเสสนะ) เก่า,นิรันดร
สนาภิก (วิเสสนะ) มีสะดือ
สนฺต (กิริยากิตก์) สงบ, เหน็ดเหนื่อย,
สนฺตก (วิเสสนะ) ของตนเอง
สนฺตชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) คุกคาม,ให้ ตระหนก
สนฺตติ (อิตถีลิงค์) ความต่อเนื่อง,
สนฺตตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนแล้ ว
สนฺตปฺเปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ร้อน,แผดเผา, เศร้ าโศก
สนฺตรพาหิร (วิเสสนะ) มีทงข้
ั ้ างในและข้ างนอก
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สนฺตรติ (กิริยาอาขยาต) รีบร้ อน,ไปอย่างรวดเร็ว
สนฺตสติ (กิริยาอาขยาต) สะดุ้ง, ตื่นตระหนก,กลัว
สนฺตสน (นปุงสกลิงค์) ความสะดุ้ง,ความกลัว
สนฺ ต าน (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ความต่ อ เนื่ อ ง, สื บ ทอด,
ลูกหลาน,
สนฺตาเนติ (กิริยาอาขยาต) สืบต่อความต่อเนื่อง
สันตาป (ปุงลิงค์) ความร้ อน,ความเศร้ าโศก, ความ
เดือดร้ อน
สนฺ ต าเปติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ให้ ร้ อน, แผดเผา, ให้
เดือดร้ อน
สนฺตาส ()งลิงค์) ความกลัว, ความสะดุ้ง
สนฺติ (อิตถีลิงค์) ความสงบ, สันติ
สนฺติก (วิเสสนะ) ใกล้
สนฺติฏฺฐติ (กิริยาอาขยาต) ยืน, ตังมั
้ น่
สนฺตีรณ (นปุงสกลิงค์) การสืบสวน
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สนฺตฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) ยินดีแล้ ว, มีความสุขแล้ ว
สนฺตฏุ ฺ ฐี (อิตถีลิงค์) ความพึงพอใจ, ความสันโดษ,
สนฺตสุ ฺสก (วิเสสนะ) พึงพอใจ,ยินดี
สนฺตสุ ฺสติ (กิริยาอาขยาต) พึงพอใจ, ยินดี
สนฺโตส (ปุงลิงค์) ความเพลินเพลิน, ความสุข
สนฺถต (กริ ยากิตก์ ) คลุมไว้ แล้ ว (นปุงสกลิงค์) เสื่อ ,
พรม
สนฺถมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ มนั่ คง, ทาให้ ชา
สนฺถมฺภนา (อิตถีลิงค์) ความแข็งทื่อ, ความไม่ยืดหยุ่น
สนฺทร (ปุงลิงค์) สื่อ,ผ้ าปูเตียง
สนฺถรติ (กริยาอาขยาต) ปูลาด,
สนฺ ถ ว (ปุง ลิ ง ค์ ) ความใกล้ ชิ ด ,ความสนิ ท สนม, มี
เพศสัมพันธ์
สันถาคาร (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) ห้ องโถงสภา
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สนฺถาร (ปุงลิงค์) การคลุม, การปูลาด
สนฺถตุ (กิริยากิตก์) ใกล้ ชิดแล้ ว, คุ้นเคยแล้ ว
สนฺท (วิเสสนะ) หนา
สนฺทติ (กกิริยาอาขยาต) ไหล
สนฺทน (นปุงสกลิงค์) การไหล
สนฺทสฺสก (ปุงลิงค์) บุคคลผู้แสดง,บุคคลผู้สงั่ สอน
สนฺทสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) ชี ้แจง, อธิบาย
สนฺทหติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อมโยง, สืบต่อ
สนฺทหน(นปุงสกลิงค์) การนามารวมกัน
สนฺธาน (นปุงสกลิงค์) โซ่ตรวน
สนฺทาเลติ (กิริยาอาขยาต) หัก, ทาให้ กระจัดกระจาย
สนฺ ติฏฺ ฐ (กิ ริยากิ ตก์ ) เห็ นอยู่ด้วยกันแล้ ว , (ปุง ลิง ค์)
เพื่อน
สนฺติฏฺฐิ ก (วิเสสนะ) มองเห็นได้ , เกี่ยวข้ องกับชีวิตนี ้
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สนฺทิต (กิริยากิตก์) ไหลไปแล้ ว, ล่ามไว้ แล้ ว
สนฺทิทฺถ (กิริยากิตก์) เคลือบด้ วยยาพิษแล้ ว
สนฺทิสสติ (กิริยาอาขยาต) ปรากฏ, มองเห็นได้ , ตกลง
กัน
สนฺทิปน (นปุงสกลิงค์) สนฺนิปนา (อิตถีลิงค์) การทา
ให้ กระจ่าง
สนฺทีเปติ (กิริยาอาขยาต) การทาให้ กระจ่าง
สนฺเทส (ปุงลิงค์) ข่าวสาร, จดหมาย, เอกสารที่เขียน
ไว้ , สนฺ เ ทสหร (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ผู้ ส่ ง สาร, สนฺ เ ทสาคาร
(นปุงสกลิค์) ที่ทาการไปรษณีย์
สนฺเทห (ปุงลิงค์) สงสัย,ร่างกายของตน
สนฺโทห (ปุงลิงค์) กอง
สนฺธน (นปุงสกลิงค์) ทรัพย์ของตน
สนฺธมติ (กิริยาอาขยาต) เป่ า,พัด
สนธาตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้ประนีประนอม
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สนฺธาน (นปุงสกลิงค์) การประนีประนอม,การสร้ าง
ความสามัคคี
สนฺธาย มีความสามัคคี
สนฺธารก (วิเสสนะ) ผู้มีภาระ
สนฺธาเรติ (กิริยาอาขยาต) แบกภาระ, ตรวจสอบ, ยึด
ถือ,สนับสนุน
สนฺธาวติ (กิริยาอาขยาต) วิ่ง
สนฺธิ (อิตถีลิงค์) การสืบต่อ,การเชื่อม
สนฺ ธิ ย ติ (เหตุกัต ตุว าจก) ให้ ต่ อ ,ให้ เ ชื่ อ มต่ อ ,ให้ ม า
รวมกัน
สนฺธูปายติ ผกิริยาอาขยาต) ปล่อยควัน
สนฺธูเปติ (กิริยาอาขยาต) อบน ้าหอม
สนฺนทฺธ (กิริยากิตก์) ผูกแล้ ว
สนฺนยหติ (กิริยาอาขยาต) ผูก
สนฺนาห (ปุงลิงค์) อาวุธ, การผูกไว้ ด้วยกัน
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สนฺนิกตฺถ (นปุงสกลิงค์) ใกล้ ชิดกันแล้ ว
สนฺนิกาส (วิเสสนะ) ความคล้ ายกัน,ความเหมือนกัน
สนฺนิจย (ปุงลิงค์) การสัง่ สม
สนฺนิจิต (กิริยากิตก์) สัง่ สมแล้ ว
สนฺนิฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) ข้ อสรุป,ข้ อสันนิษฐาน
สนฺนิธ าน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความใกล้ ชิ ดกัน , การเก็ บ
รักษา
สนฺนิธิ (ปุงลิงค์) การเก็บรักษา,การสัง่ สม
สนฺนิปตติ (กิริยาอาขยาต) ประชุมกัน, มาพร้ อมกัน
สนฺนิปตน (นปุงสกลิงค์) การมาประชุมกัน
สันนิปาต (ปุงลิงค์) การมาประชุมกัน,การมารวมกัน
สนฺนิปาเตติ (กิริยาอาขยาต) เรี ยกประชุม ,ให้ มาประ
ขุมกัน
สนฺนิภ (วิเสสนะ) การคล้ ายกัน
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สนฺนิยฺยาตน (นปุงสกลิงค์) การส่งมอบ
สนฺนิรุมฺภน (นปุงสกลิงค์) การควบคุม , การตรวจสอบ
, การบีบบังคับ
สนฺนิรุมฺเภติ (กิริยาอาขยาต) ควบคุม, ขัดขวาง
สนฺนิวาสติ (กิริยาอาขยาต) อยู่ด้วยกัน
สนฺนิวาเรติ (กิริยาอาขยาต) ห้ ามปราม, ตรวจสอบ
สนฺนิวาส (ปุงลิงค์) การสมาคม, การอยู่ร่วมกัน
สนฺนิเวส (ปุงลิงค์) การตัง้ ค่าย,การตัง้ แคมป์ ,การพัก
แรม,การตังที
้ ่พกั .
สนฺนิสินฺน (กิริยากิตก์) ตังหลั
้ กปักฐานแล้ ว
สนฺ นิ สี ท ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ตัง้ หลัก ปั ก ฐาน,ลดลง,
ทรุดตัว, นิ่งเงียบ
สนฺนิสฺสิต (วิเสสนะ) เชื่อมโยงกับ, ตังอยู
้ ่บนรากฐาน
สนฺนิหิต (กิริยากิตก์) วางลงแล้ ว, วางไว้ แล้ ว, จัดแจง
ไว้ ดีแล้ ว
718

สนฺเนติ (กิริยาอาขยาต) ผสม,
สปชาปติก (วิเสสนะ) พร้ อมด้ วยภรรยาของตน
สปติ (กิริยาอาขยาต) สบถ, แช่ง
สปตฺต (ปุงลิงค์) คู่แข่ง,ศัตรู(วิเสสนะ) เป็ นศัตรูกนั
สปตฺตภาร (วิเสสนะ) มีปีกเป็ นภาระทังหมด
้
สปตฺติ (อิตถีลิงค์) ภรรยาร่วมสามี
สปถ (ปุงลิงค์) คาปฏิญาณ
สปทาน (วิเสสนะ) ต่อเนื่อง,ไม่ขาดตอน
สปทิ (อัพพยศัพท์) ทันทีทนั ใด
สปริคฺคห (วิเสสนะ) พร้ อมกับทรัพย์สมบัติของตน
สปาก,โสปาก (ปุงลิงค์) คนที่ถกู ขับไล่, คนกินสุนขั
สปฺป (ปุงลิงค์) งู
สปฺปจฺจย (วิเสสนะ) มีปัจจัย,ถูกปรุงแต่ง
สปฺปญฺญ (วิเสสนะ) ฉลาด,มีปัญญา
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สปฺปฏิฆ (วิเสสนะ) ติดต่อได้
สปฺปฏิภย (วิเสสนะ) มีอนั ตราย
สปฺปติ (กิริยาอาขยาต) คลาน
สปฺปน (นปุงสกลิงค์) การคลาน
สปฺปาณก (วิเสสนะ) มีสิ่งมีชีวิต
สปฺปาย (วิเสสนะ) เป็ นประโยชน์, เหมาะสม, สุขภาพ
สปฺปิ (นปุงสกลิงค์) เนยใส
สปฺปินี (อิตถีลิงค์) งูตวั เมีย
สปฺปีติก (วิเสสนะ) มีปีติ,มีความเอิบอิ่มใจ
สปฺปรุ ิส (ปุงลิงค์) คนดี,คนมีธรรมะ
สผลี (อิตถีลิงค์) ปลาแผ่น
สผล (วิเสสนะ) มีผล
สพล (วิสสนะ) มีกาลัง
สพฺพ (วิเสสนะ) ทังปวง
้
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สพฺพ โต (อัพ พยศัพ ท์ ) โดยประการทัง้ ปวง, จากทุก
ด้ าน,จากทุกแง่ทกุ มุม
สพฺพตฺถ, สพฺพตฺร (วิเสสนะ) ทุกแห่ง
สพฺพตฺถา (วิเสสนะ) ในทุกทาง
สพฺพทา (วิเสสนะ) ในกาลทุกเมื่อ,ในทุกวัน
สพฺพธิ (วิเสสนะ) ทุกแห่ง
สพฺพโส (วิเสสนะ) โดยรวม, โดยประการทัง้ ปวง,ใน
ทุกแง่ทกุ มุม,
สพฺภิ คนมีคณ
ุ ธรรม
สพฺรหฺมก (วิเสสนะ) รวมทังพรหมโลก
้
สพฺรหฺมจารี (ปุงลิงค์) กับเพื่อนพระด้ วยกัน
สพฺพคฺคต (วิเสสนะ) มาประชุมกัน
สภา (อิตถีลิงค์) สภา, ห้ องสาหรับประชุม
สภาค (วิเสสนะ) ร่วมกัน, เป็ นแบบเดียวกัน
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สภาว (ปุง ลิ ง ค์ ) ธรรมชาติ , สภาวะ, ความเป็ นจริ ง ,
สภาวธมฺม (ปุงลิงค์) หลักแห่งธรรมชาติ
สโภชน (วิเสสนะ) ด้ วยอาหาร
สม (วิเสสนะ) เท่ากัน,เหมือนกัน, เท่าเทียมกัน, ความ
สงบ
สมคฺค (วิเสสนะ) ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมงฺคิตา (อิตถีลิงค์) ความประกอบด้ วยกัน
สมงฺคี, สมงฺคีภตู (วิเสสนะ) ประกอบด้ วย,
สมจริยา (อิตถีลิงค์) อยู่ด้วยความสงบแห่งจิต
สมจริตฺต (วิเสสนะ) มีความสงบ
สมชาติก (วิเสสนะ) มีวรรณะเดียวกัน
สมชฺช (นปุงสกลิงค์) การมารวมกันตามเทศกาล
สมญฺญา (อิตถีลิงค์) การกาหนด
สมณ (ปุงลิงค์) นักบวช,สมณะ
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สมตา (อิตถีลิงค์) ความเท่าเทียมกัน,สภาวะปกติ
สมติกฺกมติ (กิริยาอาขยาต) ละเมิ ด,ก้ าวล่วง, ถอด
ถอน
สมติตฺติก (วิเสสนะ) เต็มจนถึงขอบ
สมติวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เอาชนะ,
สมตฺต (วิเสสนะ) สมบูรณ์, ทังสิ
้ ้น
สมตฺถ (ปุง ลิ ง ค์ ) สามารถ,มี ทักษะ, สมตฺถตา (อิตถี
ลิงค์) ความสามารถ, ความมีประสิทธิผล
สมถ (ปุง ลิ ง ค์ ) สงบ, ความสงบแห่ ง จิ ต , การระงับ
ปั ญหาทางกฎหมาย, สมถภาวนา (อิตถีลิงค์) หนทาง
เพื่อความแน่วแน่แห่งจิต
สมธิคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ , เข้ าใจอย่างแจ่ม
แจ้ ง
สมนนฺตร (วิเสสนะ) ทันใด, ใกล้ มาก
สมนุคาหติ (กิริยาอาขยาต) ถามหาเหตุผล,
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สมนุญฺญ (วิเสสนะ) เห็นชอบ, สมนุญฺญา (อิตถีลิงค์)
ความเห็นชอบ
สมนุปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห็น, รับรู้
สมนุภาสติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว, สนทนาด้ วยกัน
สมนุภาสนา (อิตถีลิงค์) การสนทนา, การฝึ กซ้ อม
สมนุยญ
ุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) ไต่ถาม, ซักค้ านพยาน
สมนุสฺสรติ (กิริยาอาขยาต) ระลึกถึง
สมนฺต (วิเสสนะ) ทังปวง,
้
ทังหมด
้
สมนฺตา, สมนฺตโต (วิเสสนะ) ทุกด้ าน, ทุกแห่ง
สมนฺนาคต (วิเสสนะ) ประกอบด้ วย,
สมนฺนาหรติ (กิริยาอาขยาต) รวบรวม
สมเปกฺขติ (กิริยาอาขยาต) พินิจพิจารณา
สมปฺเปติ (กิริยาอาขยาต) มอบให้ , ส่งไปยัง, ใช้
สมย (ปุงลิงค์) สมัย,เวลา,ฤดู,โอกาส, ศาสนา
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สมร (นปุงสกลิงค์) การรบ
สมล (วิเสสนะ) ไม่บริ สทุ ธิ์, มีมลทิน
สมลงฺกต (กิริยากิตก์) ประดับแล้ ว
สมลงฺกโรติ (กิริยาอาขยาต) ประดับ
สมยาย (ปุงลิงค์) การรวมกัน,การมาพร้ อมกัน
สมเวกฺขติ (กิริยาอาขยาต) พิจารณา, ตรวจสอบ
สมเวปากินี (อิตถีลิงค์) การส่งเสริมการย่อยอาหารที่ดี
สมสฺสาส (ปุงลิงค์) ความโล่งอก, ความสดชื่น
สมสฺสาเสติ (กิริยาอาขยาต) โล่งอก, สดชื่น
สมา (อิตถีลิงค์) ปี
สมากฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) สรุป, ดึงตาม,ลาก
สมากฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) การดึง,การลาก, การย่อ
สมากิณฺณ, สมากุล (วิเสสนะ) เต็มด้ วย, ปกคลุมด้ วย,
คลาคล่าด้ วย
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สมาคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) พบกัน,ประชุมกัน
สมาคต (กิริยากิตก์) ประชุมกันแล้ ว
สมาคม (ปุงลิงค์ป การประชุมกัน, ที่ประชุม
สมาจรติ (กิริยาอาขยาต) ประพฤติ, ทา, ปฏิบตั ิ
สมาจรณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) สมาจาร (ปุง ลิ ง ค์ ) การ
กระทา, พฤติกรรม
สมาทปก, สมาทเปตุ (ปุงลิงค์) ผู้ยุยง, ผู้ชกั ชวน สมา
ทปน (นปุงสกลิงค์) การยุยง,การชักชวน
สมาทเปติ (กิริยาอาขยาต) ยุยง,ชักชวน
สมทหติ (กิริยาอาขยาต) นามารวมกัน , มีจิตแน่วแน่,
จุดไฟ
สมาทาติ (กิริยาอาขยาต) สมาทาน, ยอมรับ, ถือเอา
สมาทาน (นปุงสกลิงค์) การถือเอา, การรักษา, การ
รับ
สมาทาย ได้ รับแล้ ว,ได้ ถือเอาแล้ ว,ได้ สมาทานแล้ ว
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สมาทิยติ (กิริยาอาขยาต) ดูแลตนเอง
สมาทิสติ (กิริยาอาขยาต) ระบุ, บัญชาการ
สมาธาน (นปุงสกลิงค์) การนามารวมกัน , การมีจิต
แน่วแน่
สมาธิ (ปุงลิงค์) สมาธิ, มีจิตแน่วแน่
สมาทิยติ (กิริยาอาขยาต) มีจิตสงบ,มีสมาธิ
สมาน (วิเสสนะ) เท่าเทียมกัน , เท่ากัน, เหมือนกัน ,
คล้ ายกัน
สมานีต (กิริยากิตก์) นามารวมกันแล้ ว ,เปรี ยบเทียบ
แล้ ว,คานวณแล้ ว
สมาเนติ (กิริยาอาขยาต) นามารวมกัน ,เปรี ยบเทียบ
,คานวณ
สมาปชฺชติ (กิริยาอาขยาต) เข้ า, ประกอบ
สมาปชฺชน (นปุงสกลิงค์) การเข้ า, การผ่าน
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สมาปตฺ ติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การบรรลุ , สมาบัติ ,ขัน้ ตอน
สนุกสนานของสมาธิ
สมาปนฺน (กิริยากิตก์) เข้ าแล้ ว, ประกอบแล้ ว
สมาเปติ (กิริยาอาขยาต) สรุป, ยุติ, ทาสมบูรณ์
สมายาติ (กิริยาอาขยาต) มารวมกัน,
สมายุต (วิเสสนะ) รวมกัน
สมาโยค (วิเสสนะ) การรวมกัน
สมารก (วิเสสนะ) รวมทังมาร
้
สมารทฺธ (กิริยากิตก์) เริ่มแล้ ว
สมารภติ (กิริยาอาขยาต) เริ่ม, ดาเนินการ,ฆ่า
สมารมฺภ (ปุงลิงค์) การเริ่ ม , กิจกรรม, ,การบาดเจ็บ,
การฆ่า
สมารุหติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น,ปี นขึ ้น
สมารุหน (นปุงสกลิงค์) การขึ ้น,การปี นขึ ้น
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สมารุฬฺห (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว, ปี นขึ ้นแล้ ว
สมาโรปน (นปุงสกลิงค์) การปี นขึ ้น,การขึ ้น
สมาโรเปติ (ปี นขึ ้น,ขึ ้น,สวมใส่, ให้ ความไว้ วางใจ
สมาวหติ (กิริยาอาขยาต) นามา,ทาให้ เกิด
สมาส (ปุงลิงค์) การเชื่อม,การนามาต่อกัน
สมาเสติ (กิริยาอาขยาต) สมาคม, รวม, ต่อกัน
สมาหต (กิริยากิตก์) ทุบแล้ ว
สมาหนติ (กิริยาอาขยาต) ทุบ, ทาเป็ นเสียงดนตรี
สมาหิต (กิริยากิตก์) ตังมั
้ น่ แล้ ว , ประกอบแล้ ว, จิตตัง้
มัน่ แล้ ว
สมิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) สาเร็จ, รุ่งเรือง, มีผล
สมิชฺฌน (นปุงสกลิงค์) ความสาเร็จ
สมิต (กิริยากิตก์) สงบแล้ ว, ระงับแล้ ว
สมิต (วิเสสนะ) บ่อยๆ,ต่อเนื่อง
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สมิติ (อิตถีลิงค์) การประชุม,สังคม
สมิทฺธ (กิริยากิตก์) สาเร็จแล้ ว, ร่ารวยแล้ ว
สมิทธิ (อิตถีลิงค์) ความสาเร็จ, ความรุ่งเรือง
สมีป (วิเสสนะ) ใกล้
สมีรณ (ปุงลิงค์) ลม
สมีรติ (กิริยาอาขยาต) พัด,เคลื่อนไหว
สมุกกเสติ (กิริยาอาขยาต) ยกย่อง,ชมเชย
สมุคฺค (ปุงลิงค์) โรงศพ
สมุคฺคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น,เกิดขึ ้น
สมุคฺคต (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว, เกิดขึ ้นแล้ ว
สมุคฺคณฺหาติ (กิริยาอาขยาต) เรียนด้ วยดี
สมุคฺคม (ปุงลิงค์) การขึ ้น, การก่อกาเนิด
สมุคฺคิรติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว, ขว้ าง, ปล่อย
สมุคฺคิรณ (นปุงสกลิงค์) การกล่าว
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สมุคฺฆาต (ปุงลิงค์) การกระแทก, การกระทบ, การ
ถอนราก, การกาจัด
สมุคฺฆาเตติ (กิริยาอาขยาต) กาจัด, ถอนราก
สมุจิต (กิริยากิตก์) สัง่ สมแล้ ว
สมุจฺจย (ปุงลิงค์) การรวบรวม, การสัง่ สม
สมุจฺฉินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ตัด, กาจัด, ทาลาย
สมุจฺ ฉิ นฺน (กิ ริยากิตก์ ) ตัดแล้ ว , กาจัดแล้ ว , ทาลาย
แล้ ว
สมุจฺฉินทน (นปุงสกลิงค์) สมุจฺเฉท (ปุงลิงค์) การตัด ,
ความทาลาย
สมุชฺชน (วิเสสนะ) ส่องสว่าง, โชติช่วง
สมุชฺฌิต (วิเสสนะ) โยนทิ ้ง,ทิ ้ง
สมุฏฺฐหติ, สมุฏฺฐาติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น, มีกาเนิด
สมุฏฺฐาน (นปุงสกลิงค์) การก่อกาเนิด,สาเหตุ
สมุฏฺฐาปก (วิเสสนะ) การผลิต
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สมุฏฺฐาเปติ (กิริยาอาขยาต) ยก, ผลิต
สมุฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) ยกแล้ ว, ผลิตแล้ ว
สมุ ตฺ เ ตชก (วิ เ สสนะ) ยุ ย งส่ ง เสริ ม , สมุ ตฺ เ ตชน
(นปุงสกลิงค์) การยุยงส่งเสริม
สมุตฺเตเชติ ( กิริยาอาขยาต) ลับให้ คม,ยุยงส่งเสริม
สมุ ท ย (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ขึ น้ , สาเหตุ , ก่ อ ก าเนิ ด , ผลิ ต ,
สมุ ท ยสจฺ จ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) ความจริ ง ว่ า ด้ วยการ
ก่อกาเนิด(ของทุกข์)
สมุทาคต (กิริยากิตก์ ) ขึน้ แล้ ว , มีผลแล้ ว, สมุทาคม
(ปุงลิงค์) การขึ ้น, ผลผลิต
สมุทาจรติ (กิริยาอาขยาต) ประพฤติต่อ , เกิดขึ ้น, ไป
บ่อยๆ
สมุ ท าจรณ (นปุ ง สกลิ ง ค์ ) สมุ ท าจาร (ปุ ง ลิ ง ค์ )
พฤติกรรม, นิสยั , การปฏิบตั ิ, ความใกล้ ชิด
สมุทาจิณฺณ (กิริยากิตก์) ปฏิบตั ิแล้ ว, ประกอบแล้ ว
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สมุทาย (ปุงลิงค์) ฝูง
สมุทาหรติ (กิริยาอาขยาต) พูด, กล่าว
สมุทาหรณ (นปุง สกลิ ง ค์ ) สมุทหาร (ปุง ลิง ค์ ) การ
สนทนา,การพูด
สมุทิต (ฏิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว
สมุทีรณ (นปุงสกลิงค์) การกล่าว, การเคลื่อนไหว
สมุทีเรติ (กิริยาอาขยาต) กล่าว, เคลื่อนไหว
สมุเทติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น
สมุทฺท (ปุงลิงค์) ทะเล, สมุทติฏฺฐก (วิเสสนะ) ตัง้ อยู่
ในทะเล
สมุ ทฺ ธ ฏ (กิ ริ ยากิ ต ก์ ) ยกขึ น้ แล้ ว, น าออกแล้ ว,
ช่วยเหลือแล้ ว
สมุทธรติ (กิริยาอาขยาต) ยก, นาออก, ช่วยเหลือ
สมุปคจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าไปหา,เข้ าไปใกล้
สมุปคมน (นปุงสกลิงค์) การเข้ าไปใกล้
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สมุปปคมฺม การเข้ าไปใกล้
สมุปพฺพฬู ฺห (วิเสสนะ) กาลังดาเนินไป, คลาคล่า
สมุปโสภิต (วิเสสนะ) ประดับด้ วย, ประกอบด้ วย
สมุปาคต (วิเสสนะ) เข้ าใกล้ แล้ ว
สมุเปต (กิริยากิตก์) ประกอบด้ วย
สมุปปฺ ชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ขึ ้น, ถูกผลิต
สมุปปฺ นฺน (กิริยากิตก์) ขึ ้นแล้ ว, ถูกผลิตแล้ ว
สมุปปฺ หติ (กิริยาอาขยาต) ทน,นาไป
สมุปภฺ วติ (กิริยาออาขยาต) ขึ ้น,ถูกผลิต
สมุลฺลปติ (กิริยาอาขยาต) สนทนาอย่างเป็ นมิตร
สมุลฺ ล ปน (นปุง สกลิ ง ค์ ) สมุลฺ ล าป (ปุง ลิ ง ค์ ) การ
สนทนา
สมุสฺสย (ปุงลิงค์) ร่างกาย, การสัง่ สม
สมุสฺสาเปติ (กิริยาขยาต) ขึ ้น, ยกขึ ้น
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สมุสฺสาเหติ (กิริยาอาขยาต) ยุยงส่งเสริม
สมุสฺสิต (กิริยากิตก์) ยกขึ ้นแล้ ว,
สมูลก (วิเสสนะ) รวมทังราก
้
สมูห (ปุงลิงค์) มวล, ฝูง
สมูหต (กิริยากิตก์) ถอนรากแล้ ว, กาจัดแล้ ว,
สมูหนติ (กิริยาอาขยาต) ถอนราก, กาจัด
สเมกฺขติ (กิริยาอาขยาต) มองหา, พิจารณา
สเมกฺขณ (นปุงสกลิงค์) การมองดู
สเมต (กิริยากิตก์) ประกอบแล้ ว , เชื่อมโยงแล้ ว, รวม
แล้ ว
สเมติ (กิริยาอาขยาต) มารวมกัน, พบกัน, ตกลงกัน,
เปรียบเทียบ, ประนีประนอม
สเมริต (ฏิริยากิตก์) เคลื่อนไหวแล้ ว,
สโมกิณฺณ (กิริยากิตก์) โรยแล้ ว
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สโมกิรณ (นปุงสกลิงค์) การโรย
สโมตต (กิริยากิตก์) โรยทัว่ แล้ ว
สโมตรติ (กิริยาอาขยาต) ลงไปในน ้า
สโมทหติ (กิริยาอาขยาต) เอามารวมกัน, เก็บไว้
สโมทหน (นปุงสกลิงค์) เก็บ,รวบรวม
สโมธาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การรวบรวม, การรวมกัน ,
นามาใส่ไว้
สโมธาเนติ เชื่อมต่อ
สโมสรณ (นปุงสกลิงค์) มารวมกัน,การประชุม
สโมสรติ (กิริยาอาขยาต) มารวมกัน, ประชุม
สโมห (วิเสสนะ) หลงใหล
สโมหิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) รวมไว้ แ ล้ ว , ครอบคลุม แล้ ว ,
นามารวมไว้ แล้ ว
สมฺปกมฺปติ (กิริยาอาขยาต) สัน่ ไหว, สัน่ สะเทือน
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สมฺ ปชญฺ ญ (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความรู้ ตัว , การแยกแยะ
,ความเข้ าใจ
สมฺปชาน (วิเสสนะ) รอบคอบ
สมฺ ป ชฺ ช ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ส าเร็ จ , เจริ ญ , เกิ ด ขึ น้
,กลายเป็ น
สมฺ ปชฺ ช น (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความสาเร็ จ ,ความเจริ ญ ,
ความเป็ น
สมฺปชฺชลิต (กิริยากิตก์) โชติช่วงแล้ ว, อยู่ในเปลวเพลิง
แล้ ว
สมฺปติจฺฉติ (กิริยาอาขยาต) รับ, ยอมรับ
สมฺ ปติจฺ ฉ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การรั บแล้ ว , ยอมรั บแล้ ว
,ตกลงแล้ ว
สมฺปติ (อัพพยศัพท์) เดี๋ยวนี ้
สมฺปติต (กิริยากิตก์) ตกไปแล้ ว, เกิดขึ ้นแล้ ว
สมฺปตฺต (กิริยกิตก์) บรรลุแล้ ว, ถึงแล้ ว,มาแล้ ว
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สมฺ ป ตฺ ติ ,สมฺ ป ทา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) โชค , ความสุ ข ,
ความสาเร็จ, การบรรลุ
สมฺ ปทาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) การมอบให้ , สัม ปทาน ใน
ไวยากรณ์
สมฺปทาลน (นปุงสกลิงค์) การฉีก, การแบ่ง
สมฺปทาเลติ (กิริยาอาขยาต) ฉีก, แบ่ง, เปิ ดออก
สมฺปทุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) ทาความเสียหาย,
สมฺปทุสฺสน (นปุงสกลิงค์) การททาความเสียหาย
สมฺปโทส (ปุงลิงค์) ความชัว่ ร้ าย
สมฺ ป นฺ น (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ส าเร็ จ แล้ ว, สมบู ร ณ์ แ ล้ ว,
ประกอบแล้ ว
สมฺปยาต (กิริยากิตก์) ไปแล้ ว, ดาเนินไปปแล้ ว
สมฺปยุตฺต (วิเสสนะ) เชื่อมโยง, เกี่ยวข้ อง
สมฺปโยค (ปุงลิงค์) ประกอบ, เชื่อมโยง,เกี่ยวข้ อง
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สมฺปโยเชติ (กิริยาอาขยาต) เชื่อมโยง, เกี่ยวข้ อง, ยุยง
ส่งเสริม
สมฺปราย (ปุงลิงค์) โลกหน้ า,สภาวะในอนาคต
สมฺปริกฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) ลากไปลากมา
สมฺปริวชฺเชติ (กิริยาอาขยาต) งดเว้ น,หลีกเลี่ยง
สมฺปริวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) เปลี่ยน, ม้ วน
สมฺปริวาเรติ (กิริยาอาขยาต) ล้ อม,คอยรับใช้
สมฺปวตฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ดาเนินไป
สมฺปวายติ (กิริยาขยาต) พัดไป,ปล่อยไป
สมฺ ป เวทติ (กิ ริ ย าอาขยาต) สั่น สะเทื อ น,ได้ รั บ ผล
กระเทือนอย่างรุนแรง
สมฺปสาท (ปุงลิงค์) คามยินดี, ความสงบเงียบ
สมฺ ป สาเทติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ให้ ปลื ม้ ปี ติ , ท าให้
บริ สทุ ธิ์
สมฺปสาเรติ (กิริยาอาขยาต) แพร่กระจาย
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สมฺ ป สี ท ติ (กริ ย าอาขยาต) ท าให้ เลื่ อ มใส, ท าให้
กระจ่าง,ทาให้ สงบ
สมฺ ปสี ท น (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความเลื่ อ มใส, ความสุข ,
ความกระจ่าง
สมฺปสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เห็น, พิจารณา
สมฺปหตฺต (กิริยากิตก์) ทาให้ เลื่อมใส, ทามีความยินดี,
ถูกตี,ขัดเกลา
สมฺ ป ห สก (วิ เ สสนะ) ความปี ติ ยิ น ดี , สมฺ ป ห สน
(นปุงสกลิงค์) ความยินดี
สมฺปหสติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี
สมฺปหสน (นปุงสกลิงค์) ความยินดี
สมฺปหาร (ปุงลิงค์) การสู้รบ, การปะทะกัน
สมฺปาต (ปุงลิงค์) ตก, ปะทะ, การแข่งขัน
สมฺปาทก (วิเสสนะ) ผู้ตระเตรี ยม, ผู้จดั หา, สมฺปทาน
(นปุงสกลิงค์) การจัดหา, การทาให้ พร้ อม
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สมฺปาทิยาติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ จดั หา
สมฺ ป าเทติ (กิ ริ ยาอาขยาต) ให้ ส าเร็ จ ,จั ด หา
,ตระเตรียม
สมฺ ป าทก (วิ เ สสนะ) น าไปสู่ , น ามา, สมฺ ป าปน
(นปุงสกลิงค์) นาไป
สมฺปาปุณาติ (กิริยาอาขยาต) บรรลุ,ถึง
สมฺปิณฺฑน (นปุงสกลิงค์) การรวมกัน , การเชื่อมโยง
กัน, เพิ่มเติม
สมฺ ปิ ณฺ เ ฑติ (กิ ริ ย าอาขยาต) รวมกั น , ม้ วนมาไว้
ด้ วยกัน,
สมฺปิยายติ (กิริยาอาขยาต) ปฏิบตั ิด้วยความกรุ ณา,
ชื่นชอบ
สมฺปิยายนา (อิตถีลิงค์) ความชื่นชอบ
สมฺปีเณติ (กิริยาอาขยาต) พอใจ, ชื่นใจ, ยินดี
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สมฺปีเฬติ (กิริยาอาขยาต) บีบคัน้ , เบียดเบียน, วิตก
,บดขยี ้
สมฺปจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) สอบถาม,ขออนุญาต
สมฺปณ
ุ ฺณ (กิริยากิตก์) เต็มแล้ ว, สมบูรณ์แล้ ว,
สมฺผปุ ผฺ ิต (กิริยกิตก์) บานเต็มที่แล้ ว
สมฺปเู ชติ (กริยาอาขยาต) บูชา, เคารพ
สมฺปเู รติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เต็ม, ให้ สาเร็จ
สมฺผ (นปุงสกลิงค์) การพูดที่ไร้ ประโยชน์
สมฺผสฺส (ปุงลิงค์) การถูกต้ อง,สัมผัส, การติดต่อ
สมฺผุฏฺฐ (กิริยากิตก์ ) ถูกต้ องแล้ ว,สัมผัสแล้ ว,ติ ดต่ อ
แล้ ว
สมฺผลุ ฺล (วิเสสนะ) บานเต็มที่
สมฺผสุ ฺสติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, ถูกต้ อง,ติดต่อกัน
สมฺผสุ ฺสนา (อิตถีลิงค์) การสัมผัส, การติดต่อ
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สมฺผสุ ฺสิต (กิริยากิตก์) ถูกต้ องแล้ ว, เข้ ากันดีแล้ ว
สมฺพทฺธ (กิริยากิตก์) เชื่อมโยงแล้ ว
สมฺพนฺธติ (กิริยาอาขยาต) ผูกเข้ าด้ วยกัน ,เชื่ อมเข้ า
ด้ วยกัน
สมฺ พ นฺ ธ น (นปุง สกลิ ง ค์ ) การรวมเข้ า ด้ ว ยกัน , การ
เชื่อมโยงกัน
สมฺพล (นปุงสกลิงค์) การจัดหา,สิ่งที่จดั หา
สมฺพหุล (วิเสสนะ) มาก
สมฺพาธ (ปุงลิงค์) คับแคบ, ความไม่สะดวก, คลาคล่า
, บีบคัน้
สมฺ พ าเธติ (กิริยาอาขยาต) คับแคบ, ขัดขวาง,เป็ น
อุปสรรค
สมฺพาหติ (กิริยาอาขยาต) นวด, สระ(ผม)
สมฺพาหน นปุงสกลิงค์) การนวด,
สมฺพกุ (ปุงลิงค์) หอยนางรม,หอยแครง
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สมฺ พุชฺ ฌติ (กิริยาอาขยาต) เข้ าใจแจ่ ม แจ้ ง , รู้ อย่าง
เต็มที่
สมฺพทุ ธ (ปุงลิงค์) พระพุทธเจ้ า
สมฺโพชฺฌงฺค (ปุงลิงค์) องค์ประกอบของการตรัสรู้
สมฺโพธน (นปุงสกลิงค์) การกระตุ้น, การปลุกให้ ตื่น
สมฺโพธิ (อิตถีลิงค์) การตรัสรู้
สมฺโพเธติ (กิริยาอาขยาต) สอน, ทาให้ เข้ าใจ
สมฺภคฺค (กิริยากิตก์) หักแล้ ว, แตกแล้ ว
สมฺภญฺชติ (กิริยาอาขยาต) แตก,หัก, แยก
สมฺภต (กิริยากิตก์) ถูกนามารวมกันแล้ ว, เก็บไว้ แล้ ว
สมฺภตฺต (วิเสสนะ) เพื่อน,บุคคลผู้อทุ ิศ
สมฺภม (ปุงลิงค์) ความตื่นเต้ น, ความสับสน
สมฺภมติ (กิริยาอาขยาต) หมุนไป, วัฒนาการ
สมฺภว (ปุงลิงค์) กาเนิด, การเด,ผลผลิต, น ้าเชื ้ออสุจิ
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สมฺ ภ วติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ขึ น้ , ถู ก ผลิ ต , มี อ ยู่ , อยู่
รวมกัน
สมฺภวน (นปุงสกลิงค์) การเกิดขึ ้น
สมฺภเวสี (ปุงลิงค์) บุคคลผู้แสวงหาการเกิด
สมฺภาร (ปุงลิงค์) วัสดุ, การสะสม, กอง
สมฺภาวนา (อิตถีลิงค์) เกียรติ,ความเคารพ, สมฺภาวนีย
(วิเสสนะ) น่าเคารพ
สมฺภาเวติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เกียรติ, เคารพ, ผสมกับ
สมฺภินฺทติ (กิริยาอาขยาต) ผสม, แตก
สมฺภีต (กิริยากิตก์) น่ากลัวแล้ ว
สมฺภญ
ุ ฺชติ (กิริยาอาขยาต) กินด้ วยกัน
สมฺภตู (กิริยากิตก์) เกิดแล้ ว
สมฺเภท (ปุงลิงค์) การผสมกน, ความสับสน
สมฺโภค (ปุงลิงค์) การกินรวมกัน, การอยู่รวมกัน
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สมฺม ที่รักของฉัน (ใช้ กบั คนที่ใกล้ ชิด)
สมฺม (นปุงสกลิงค์) ฉิ่ง
สมฺมกฺขณ (นปุงสกลิงค์) การทา
สมฺมกฺเขติ (กิริยาออาขยาต) ทา
สมฺมคฺคต (วิเสสนะ) บุคคลผู้มาถูกทาง
สมฺมชฺชติ (กิริยาอาขยาต) กวาด, ขัด
สมฺมชฺชะนี (อิตถีลิงค์) ไม้ กวาด
สมฺมฏฺฐ (กิริยากิตก์) กวาดแล้ ว
สมมต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ตกลงแล้ ว , ให้ อ านาจแล้ ว , ให้
เกียรติแล้ ว, แต่งตังแล้
้ ว
สมฺมตาล (ปุงลิงค์) ฉิ่ง
สมฺ ม ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ปรองดอง, สงบ,สิ น้ สุ ด ,
พักผ่อน, พักอาศัย, เหน็ดเหนื่อย
สมฺมตฺต (กิริยากิตก์) เมาแล้ ว, ยินดีมากแล้ ว
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สมฺมท (ปุงลิงค์) ง่วงนอนหลังรับประทานอาหาร,เมา
ข้ าว
สมฺมทกฺขาต (วิเสสนะ) สอนอย่างดีแล้ ว
สมฺมทญฺญา, สมฺมทญฺญาย เข้ าใจอย่างสมบูรณ์
สมฺมเทว (อัพพยศัพพท์) เหมาะสม, ในความสมบูรณ์
สมฺมทฺทติ (กิริยาอาขยาต) เหยียบ, บดขยี ้
สมฺมทฺทน (นปุงสกลิงค์) การเหยียบ, การบดขยี ้
สมฺมทฺทส (วิเสสนะ) มีทศั นะที่ถูกต้ อง, การเห็นอย่าง
ถูกต้ อง
สมฺมนฺเตติ (กิริยาอาขยาต) ปรึกษากับ
สมฺมนติ (กิริยาอาขยาต) ให้ อานาจ,ตกลงกัน,เลือก
สมฺมปฺปญฺญา (อิตถีลิงค์) ความรู้ที่ถกู ต้ อง
สมฺ ม ปฺป ธาน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความพยายามที่ ช อบ
,ความพยายามที่ถกู ต้ อง
สมฺมสติ (กิริยาอาขยาต) สัมผัส, รู้อย่างถ่องแท้ ,
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สมฺมา (อัพพยศัพท์) เหมาะสม, ถูกต้ อง, ถ่องแท้
สมฺ ม าน (ปุง ลิ ง ค์ ) สมฺ ม านนา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) เกี ย รติ ,
เคารพ
สมฺมิญฺชติ (กิริยาอาขยาต) งอกลับ,
สมฺมิสฺส (วิเสสนะ) ผสม
สมฺมิสฺเสติ (กิริยาอาขยาต) ผสม, สับสน
สมฺมขุ (วิเสสนะ) ต่อหน้ า
สมฺมจุ ฺฉติ (กิริยาอาขยาต) หลงใหล
สมฺมญ
ุ ชนี (อิตถีลิงค์) ไม้ กวาด
สมฺมฏุ ฺ ฐ (กิริยากิตก์) ลืมแล้ ว
สมฺ มุติ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความเห็ น ทั่ว ไป, เห็ น ชอบ, การ
เลือก, อนุญาต
สมฺมทุ ิต (วิเสสนะ) มีความยินดี
สมฺมยุ ฺหติ (กิริยาอาขยาต) ลืม, หลงลืม
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สมฺมยุ ฺหน (นปุงสกลิงค์) การลืม, การหลงลืม
สมฺมสุ ฺสติ (กิริยาอาขยาต) ลืม
สมฺมฬู ฺห (กิริยากิตก์) ลืมแล้ ว, หลงลืมแล้ ว
สมฺโมทก (วิเสสนะ) บุคคลผู้พดู แบบฉันมิตร
สมฺ โ มทติ (กิ ริ ยาอาขยาต) แสดงความยิ น ดี ,
แลกเปลี่ยนการกล่าวต้ อนรับกันฉันมิตร
สมฺโมทนา (อิตถีลิงค์) ความยินดี, คาชมเชย,การผสม
สมฺโมส, สมฺโมห (ปุงลิงค์) ความสับสน, ความเข้ าใจ
ผิด
สยญฺ ช าต (วิ เ สสนะ) เกิ ด จากตนเอง,เกิ ด เองโดย
ธรรมชาติ
สยติ (กิริยาอาขยาต) นอน
สยน (นปุงสกลิงค์) การนอน,เตียง
สยมฺภู (ปุงลิงค์) ผู้เป็ นองค์, พระเจ้ า
สย (อัพพยศัพท์) เอง, โดยตนเอง
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สยาน (วิเสสนะ) การนอน
สยาปิ ต (กิริยากิตก์) นอนแล้ ว
สยาเปปติ (กิริยาอาขยาต) ให้ นอน
สยฺห (วิเสสนะ) ทนได้ , สามารถที่จะทน
สร (ปุง ลิ ง ค์ ) ลูก ศร, สระ(ในไวยากรณ์ ) ทะเลสาบ
,สระ, ต้ นอ้ อ
สรก (ปุงลิงค์) ภาชนะใส่น ้าดื่ม
สรช (วิเสสนะ) มีฝ่ นุ , มีธุลี, ไม่สะอาด
สรณ (นปุงสกลิงค์) การคุ้มครอง, ความช่วยเหลือ, ที่
พึง่
สรณีย (วิเสสนะ) พึงระลึกถึง
สรติ ((กิริยาอาขยาต) จดจาได้ , เคลื่อนไหว
สรท (ปุงลิงค์) ฤดูใบไม้ ร่วง, ปี , สรทสมย (ปุงลิงค์) ฤดู
ถัดจากฤดูฝน
สรพู (ปุงลิงค์) ตุ๊กแก,จิ ้งจก
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สรภ (ปุงลิงค์) กวางชนิดหนึ่ง
สรส (วิเสสนะ) มีรส
สรสี (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ทะเลสาบ , หนองน า้ , สรสี รู ห
(นปุงสกลิงค์) ดอกบัว
สราค (วิเสสนะ) มีราคะ
สราชิก (วิเสสนะ) รวมทังพระราชา
้
สริตพฺพ (วิเสสนะ) พึงราลึกถึง
สริตา (อิตถีลิงค์) แม่น ้า
สริตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้จดจาได้
สรีร (ปุงลิงค์) ร่างกาย
สรูป (วิเสสนะ) มีรูป, มีรูปเหมือนกัน, สรูปตา (ความ
คล้ ายคลึงกัน
สโรช, สโรรุห (นปุงสลิงค์) ดอกบัว
สลกฺขณ (วิเสสนะ) มีลกั ษณะ(นปุงสกลิงค์) ลักษณะ
ของตนเอง
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สรภ (ปุงลิงค์) ผีเสื ้อราตรี , ตัก๊ แตน
สลากา (อิตถีลิงค์) คมหญ้ า, เครื่องมือผ่าตัด,สลาก
สลาตุ, สลาก, (วิเสสนะ) ดิบ,ยังไม่สกุ
สลาภ (ปุงลิงค์) มีผลประโยชน์, มีลาภ,ลาภของตัวเอง
สลิล (ปุงลิงค์) น ้า
สลฺล (ปุงลิงค์) ลูกศร,เครื่องมือผ่าตัดของแพทย์
สลฺ ล กตฺ ต (ปุ ง ลิ ง ค์ ) ศั ล ยแพ ทย์ , สลฺ ล ก ตฺ ติ ย
(นปุงสกลิงค์) การผ่าตัด
สลฺลกฺขณ (นปุงสกลิงค์) สลฺลกฺขณา (อิตถีลิงค์) การ
พิจารณา, ความฉลาด
สลฺลกฺเขติ (กิริยาอาขยาต) สังเกต, พิจารณา,
สลฺลปติ (กิริยาอาขยาต) สนทนา, พูด
สลฺลปน (นปุงสกลิงค์) การพูด
สลฺลหุก (วิเสสนะ) เบา
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สลฺลาป (ปุงลิงค์) พูดอย่างฉันมิตร
สลฺลิขติ (กิริยาอาขยาต) ขัดเป็ นชิ ้นๆ
สลฺลีน (กิริยากิตก์) หลีกเร้ นแล้ ว
สลฺลียติ (กิริยาอาขยาต) หลีกเร้ น
สลฺลียนา (อิตถีลิงค์) การหลีกเร้ น
สลฺเลข (ปุงลิงค์) การขัดเกลา
สวงฺก (วิเสสนะ) มีการโค้ งงอ
สวณ (นปุงสกลิงค์) การฟั ง, หู
สวณีย (วิเสสนะ) น่าฟั ง
สวน (นปุงสกลิงค์) การไหล
สวติ (กิริยาอาขยาต) ไหล
สวนฺตี (อิตถีลิงค์) แม่น ้า
สวิฆาต (วิเสสนะ) นาความเดือดร้ อนมา
สวิญฺญก (วิเสสนะ) มีวิญญาณ
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สวิตกฺก (วิเสสนะ) มีการให้ เหตุผล
สวิภตฺติก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยการจาแนก
สเวร (วิเสสนะ) มีศตั รู
เสวยนฺชน (วิเสสนะ) พร้ อมด้ วยพยัญชนะ
สส (ปุงลิงค์) กระต่าย
สสกฺก (วิเสสนะ) แน่นอน
สสงฺก (ปุงลิงค์) ดวงจันทร์
สสติ (กิริยาอาขยาต) หายใจ, มีชีวิตอยู่
สสตฺถ (วิเสสนะ) ถืออาวุธ
สสมฺภาร (วิเสสนะ) มีอปุ กรณ์
สสี (ปุงลิงค์) ดวงจันทร์
สสีส (วิเสสนะ) พร้ อมด้ วยศีรษะ
สสุร (ปุงลิงค์) พ่อตา
สเสน (นปุงสกลิงค์) พร้ อมด้ วยกองทัพ
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ส สฺ ส ( น ปุ ง ส ก ลิ ง ค์ ) ข้ า ว ก ร้ า ,พื ช , ส สฺ ส ก มฺ ม
(นปุงสกลิงค์) เกษตรกรรม, สสฺสกาล ฤดูเก็บเกี่ยว
สสฺสต (วิเสสนะ) ยัง่ ยืน
สสฺสติ (อิตถีลิงค์) คามยัง่ ยืน
สสฺ ส มณพฺราหมณ (วิเ สสนะ) พร้ อมกับสมณะและ
พราหมณ์
สสฺสามิก (วิเสสนะ) มีสามี หรือมีเจ้ าของ
สสฺสิริก (วิเสสนะ) มีความรุ่งเรือง
สสฺสุ (อิตถีลิงค์) แม่ยาย
สห กับ, พร้ อมด้ วย
สห (วิเสสนะ) คงทน
สหการ (ปุงลิงค์) มะม่วงมีกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง
สหติ (กิริยาอาขยาต) อดทน, สามารถ,เอาชนะ
สหตฺถ (ปุงลิงค์) มือของตน
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สหน (ปุงลิงค์) ทนทาน
สหาวย (นปุงสกลิงค์) สหายวตา (อิตถีลิงค์) ความ
เป็ นเพื่อน
สหสา (วิเสสนะ) รีบด่วน, รุนแรง
สหสฺส (นปุงสกลิงค์) หนึ่งพัน
สหสฺสิก (วิเสสนะ) ประกอบด้ วยหนึ่งพัน
สหาย,สหายก (ปุงลิงค์) เพื่อน, พันธมิตร, สหายตา
(อิตถีลิงค์) ความเป็ นมิตร
ส หิ ต ( วิ เ ส ส น ะ ) เ ป็ น ไ ป กั บ ,ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ,
(นปุงสกลิงค์) วรรณคดี, ตารา,ท่อนไม้ สาหรับสีไฟ
สหิตพฺพ (ตัพพะ) พึงอดทน
สหิตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้อดทน
สเหตุก (วิเสสนะ) มีสาเหตุ
สโหธ (วิเสสนะ) พร้ อมกับสินค้ าที่ถกู ขโมย
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สฬายตน (นปุงสกลิงค์) อายตนะหก คือ ตา หู จมูก
ลิ ้น กาย และใจ
สยต (วิเสสนะ) สารวม,ระแวดระวัง
สยม (ปุงลิงค์) สยมน (นปุงสกลิงค์) การสารวม, การ
ระแวดระวัง
สยเมติ (กิริยาอาขยาต) สารวม,ระแวดระวัง, ควบคุม
ตนเอง
สยุชฺชติ (กิริยาอาขยาต) รวมกัน, เชื่อมโยง
สยุต, สยุตฺต (กิริยากิตก์) เชื่อมโยงแล้ ว,รวมกันแล้ ว
สยูหติ (กิริยาอาขยาต) ประกอบรวมกัน
สโยค (ปุงลิงค์) สมาคม, การรวมกัน, สหภาพ
สโยชน (นปุงสกลิงค์) การเชื่อมโยง,
ส โยเชติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เชื่ อ ม, รวมกั น , ผู ก เข้ า
ด้ วยกัน
สรกฺขติ (กิริยาอาขยาต) คุ้มครอง,รักษา
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สรกฺขนา (อิตถีลิงค์) การคุ้มครอง, การรักษา
สวจฺฉร (นปุงสกลิงค์) ปี
สวฏฺฏกปฺป (ปุงลิงค์) โลกสิ ้นสุด
สวฏฺฏติ (ริ ยาอาขยาต) สลายไป,สิ ้นไป
สวฏฺฏน (นปุงสกลิงค์) การกลิ ้ง, การสลายไป
สวฑฺฒ (กิริยกิตก์) เจริญแล้ ว, เติบโตแล้ ว
สวฑฺฒติ (กิริยาอาขยาต) เจริญ,เติบโต,เพิ่มขึ ้น
สวฑฺฒิต (กิริยากิตก์) เพิ่มแล้ ว, เติบโตแล้ ว
สวฑฺเฒติ (กิริยาอาขยาต) เลี ้ยงดู,
สวณฺณนา (อิตถีลิงค์) อธิบาย,ยกย่อง
สวณฺเณติ (กิริยาอาขยาต) อธิบาย,แสดงความเห็น
,ยกย่อง
สวตฺตติ (กิริยาอาขยาต) ยังเป็ นไป, นาไปสู่
สวตฺตนิก (วิเสสนะ) นาไปสู,่ เกี่ยวข้ องกับ
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สวตฺตติ (กิรายอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เป็ นไป,ให้
ดาเนินไป
สัวฑฺฒ,สวฑฺฒน (นปุงสกลิงค์) การเติบโต,การเจริญ
ส วร (ปุง ลิ ง ค์ ) ความส ารวม, การระแวดระวัง , การ
ขัดขวาง,การปิ ด
ส วรติ (กิ ริ ย าอาขยาต) ระแวดระวัง ,ส ารวม, ปิ ด ,
ครอบ
สวรี (อิตถีลิงค์) กลางคืน
สวสติ (กิริยาอาขยาต) คบ, อยู่ด้วยกัน, พักอาศัย
สวาส (ปุงลิงค์) อยู่ร่วมกัน, ใกล้ ชิดกัน,มีความสัมพันธ์
ทางเพศ
สวิคฺค (กิริยากิตก์) ตื่นเต้ น,
สญฺชีวติ (กิริยาอาขยาต) มีชีวิต, ตื่นเต้ น
ส วิ ท หติ (กิ ริ ยาอาขยาต) จั ด แจง ,ออกค าสั่ ง
,ตระเตรียม
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สวิทหน (นปุงสกลิงค์) การจัดแจง, การออกคาสัง่
สวิธาน (นปุงสกลิงค์) การจัดแจง, การออกคาสัง่
ส วิ ธ าย จัด แจงแล้ ว , ส วิ ธ ายก (วิ เ สสนะ) บุ ค คลผู้
จัดแจง,บุคลผู้จดั การ
สวิธาตุ เพื่อจัดแจง,เพื่อออกคาสัง่
สวิภชติ (กิริยาอาขยาต) แบ่ง,
สวิภชน (นปุงสกลิงค์) การแบ่ง
สวิภตฺต (กิริยากิตก์) แบ่งดีแล้ ว,จัดแจงดีแล้ ว
สวิภาคี (ปุงลิงค์)ใจกว้ าง,ใจดี,ใจบุญ,เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
สวิหิต (กิริยากิตก์) จัดแจงแล้ ว, ออกคาสัง่ แล้ ว
สวุต (กิริยากิตก์) มีอินทรีย์สารวมแล้ ว
สเวค (ปุงลิงค์) ความวิตกกังวล, สังเวช, ความสลดใจ
สเวชน (นปุงสกลิงค์) สังเวช,สลดใจ
สเวชนิย (วิเสสนะ) ควรแก่การสังเวช
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สเวเชติ (กิริยาอาขยาต) สังเวช,สลดใจ
สสคฺค (ปุงลิงค์) การติดต่อ, การสมาคม
สสฏฺฐ (กิริยากิตก์) ผสม,ร่วม, สมาคม
สสฏฺฐ (กิริยากิตก์) ยึดถือแล้ ว, ยึดมัน่ แล้ ว
สสนฺทติ (กิริยาอาขยาต) เหมาะ, ตกลง, วิ่งไปด้ วยกัน
สสนฺเทติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ เหมาะ, เปรียบเทียบ
สสปฺปติ (กิริยาอาขยาต) คลาน,เคลื่อนไหวช้ าๆ
สสปฺปน (นปุงสกลิงค์) การดิ ้นรน
สสย (ปุงลิงค์) ความสงสัย
ส สรติ (กิ ริ ย าอาขยาต) เคลื่ อ นไหวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง,
อพยพ
สสรณ (นปุงสกลิงค์) การเคลื่อนไหว, การท่องเที่ยว
ไป
สสาเทติ (นปุงสกลิงค์) เคลื่อนไหว
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ส สาร (ปุ ง ลิ ง ค์ ) การเวี ย นไปเวี ย นมา, ส สารจกฺ ก
(นปุงสกลิงค์) วงล้ อของการเกิด
สสิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) สาเร็จ,
สสิต (กิริยากิตก์) คาดแล้ ว, หวังแล้ ว
สสิทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความสาเร็จ
สสิพฺพิต (กิริยากิตก์) เย็บแล้ ว
ส สี ท ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) จมลง,สู ญ เสี ย การได้ ยิ น
,ล้ มเหลว
สสีทน (กิริยาอาขยาต) การจมลง
สสีน (กิริยกิตก์) ล้ มลงแล้ ว
สสุทฺธ (กิริยากิตก์) บริ สทุ ธิ์แล้ ว
สสุทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความบริ สทุ ธิ์
สสูจก (วิเสสนะ) การบ่งชี ้
สเสทช (วิเสสนะ) เกิดจากความชื ้น
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สเสว (ปุงลิงค์) สเสวนา (อิตถีลิงค์) การสมาคม,การ
คบ
สเสวติ (กิริยาอาขยาต) การคบ, การสมาคม
สเสวี (วิเสสนะ) ผู้คบ,ผู้สมาคม
สหต (กิริยากิตก์) รวบรวมแล้ ว
สหต (วิเสสนะ) มัน่ คง,กะทัดรัด
สหรณ (นปุงสกลิงค์) การรวบรวม
สหรติ (กิริยาอาขยาต) รวบรวม, นามาไว้ ด้วยกัน
สหาร (ปุงลิงค์) การย่อ, การรวบรวม
สหาริม (วิเสสนะ) เคลื่อนไหวได้
ส หิ ต (วิ แ สนะ) ประกอบด้ ว ย, ส หิ ต ตา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
ความเชื่อมโยง,ข้ อตกลง
สา (ปุงลิงค์) สุนขั
สา สรรพนามอิตถีลิงค์ ใช้ กบั ผู้หญิง แปลว่า นัน้
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สาก (ปุงลิงค์) ผัก
สากจฺฉา (อิตถีลิงค์) การสนทนา, การถกกัน
สากฏิก (ปุงลิงค์) เกวียน
สากลฺย (นปุงสกลิงค์) รวม
สากิย (วิเสสนะ) เกี่ยวกับเผ่าศากยะ, สากิยานี (อิตถี
ลิงค์) หญิงเผ่าศากยะ
สากุณิก, สากุนฺติก (ปุงลิงค์) นายพรานนก
สาขา (อิตถีลิงค์) กิ่งไม้
สาขี (ปุงลิงค์) ต้ นไม้
สาคต ยินดีต้อนรับ
สาคร (ปุงลิงค์) ทะเล,มหาสมุทร
สาคาร (วิเสสนะ) การอยู่ในบ้ าน
สาจริยก (วิเสสนะ) พร้ อมด้ วยอาจารย์ของตน
สาฏก (ปุงลิงค์) สาฏิกา (อิตถีลิงค์) เสื ้อผ้ า, เสื ้อคลุม
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สาเฐยฺย (นปุงสกลิงค์) การฝี มือ,การทรยศ
สาณ (นปุงสกลิงค์) ป่ าน,ปอ
สานี (อิตถีลิงค์) ม่าน, บังตา
สาต (นปุงสกลิงค์) ยินดี ,สะดวก,(วิเสสนะ) น่ายินดี ,
น่ารื่นรมย์
สาตกุมฺภ (นปุงสกลิงค์) ทอง
สาตจฺจ (นปุงสกลิงค์) ความต่อเนื่อง
สาตติก (วิเสสนะ) การกระทาอย่างต่อเนื่อง
สาติ เ รก (วิ เ สสนะ) มี บ างสิ่ ง บางอย่ า งเกิ น ความ
จาเป็ น
สตฺถ,สาตฺถก (วิเสสนะ) มีประโยชน์
สาทร (วิเสสนะ) น่ารักใคร่,แสดงความนับถือ
สาทิยติ (กิริยาอาขยาต) ยอมรับ, ยินดี,ตกลง,ยินยอม
สาทิ ย น (นปุง สกลิ ง ค์ ) สาทิ ย นา (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) การ
ยอมรับ
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สาทิส (วิเสสนะ) เหมือน,คล้ าย
สาทุ (วิเสสนะ) หวาน, ชื่นใจ
สาธก (วิเสสนะ) มีผลกระทบ
สาธน (นปุงสกลิงค์) การจัดหา, มีผลกระทบ, ปลดหนี ้
สาธารณ (วิเสสนะ) สาธารณะ, สามัญ, ทัว่ ไป
สาธิก (วิเสสนะ) มีบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป
สาธิ ต (กิ ริ ย ากิ ต ก์ ) ส าเร็ จ แล้ ว ,ผี ผ ลกระทบแล้ ว ,
ตระเตรียมแล้ ว
สาธิย (วิเสสนะ) สิ่งซึง่ สามารถให้ สาเร็จได้
สาธุ (วิเสสนะ) ดี
สาธิต (กิริยากิตก์) สาเร็จแล้ ว
สาเธติ (กิ ริ ยาอาขยาต) ส าเร็ จ , มี ผ ลกระทบ,
ตระเตรียม, จัดทา, ปลดหนี ้
สานุจร (วิเสสนะ) พร้ อมกับผู้ติดตาม
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สานุวชฺช (วิเสสนะ) น่าติเตียน
สาป (ปุงลิงค์) สาป,แช่ง
สาปเตยฺย (นปุงสกลิงค์) สมบัติ,ทรัพย์
สปฺปตฺติก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ละเมิดพระวินยั
สาปเทส (วิเสสนะ) มีเหตุผล
สาเปกฺข,สาเปข (วิเสสนะ) มีความหวัง , การคาดหวัง,
ความต้ องการ
สาม (วิเสสนะ) ดา,คล ้า (ปุงลิงค์) สันติ, ชื่อของพระ
เวทหนึ่ง
สาม โดยตนเอง
สามคฺ คี (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) สามคฺ คิ ย (นปุ ง สกลิ ง ค์ )
สามัคคี,ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สามจฺจ (วิเสสนะ) พร้ อมด้ วยเพื่อน
สามญฺญ (นปุงสกลิงค์) สอดคล้ องกัน , สภาพทั่วไป,
สภาวะของความเป็ นพระ
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สามณก (วิเสสนะ) ควรแก่พระ
สามเณร (ปุง ลิ ง ค์ ) สามเณร, สามเณรี (อิ ต ถี ลิ ง ค์ )
สามเณรี(เณรผู้หญิง)
สามตฺถิย (นปุงสกลิงค์) ความสามารถ
สามนฺต (นปุงสกลิงค์) ใกล้ ชิด , เพื่อนบ้ าน(วิเสสนะ)
พรมแดน, ติดกัน
สามยิก(วิเสสนะ) ทางศาสนา, ชัว่ คราว
สามา (อิตถีลิงค์) ต้ นสมุนไพรชนิดหนึ่ง , หญิงที่มีผิว
คล ้า
สามาชิก (ปุงลิงค์) สมาชิก(ของสมาคม)
สามิก (ปุงลิงค์) สามี, ผู้เป็ นเจ้ าของ
สามินี (อิตถีลิงค์) นายหญิง, ผู้เป็ นเจ้ าของเพศหญิง
สามิวจน (นปุงสกลิงค์) วิภตั ติหนึ่งในไวยากรณ์
สามิส (วิเสสนะ) ที่เกี่ยวกับเนื ้อหนังมังสา
สามี (ปุงลิงค์) เจ้ าของ,เจ้ านาย,สามี
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สามีจิ (อิตถีลิงค์) ทางที่เหมาะสม, ปฏิบตั ิฐานมิตร
สามุทฺทิก (วิเสสนะ) การเดินเรือ, ทางเรือ
สายก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ชิมรส
สายณฺห (ปุงลิงค์) ตอนเย็น
สายติ (กิริยาอาขยาต) ชิมรส,
สายน (นปุงสกลิงค์) การชิมรส
สาร (ปุงลิงค์) แก่น,
สารกฺข (วิเสสนะ) ได้ รับการคุ้มครอง
สารชฺชติ (กิริยาอาขยาต) ยึดติด
สารชฺชนา (อิตถีลิงค์) การยึดติด
สารตฺต (กิริยากิตก์) เร่าร้ อนแล้ ว,ติดใจแล้ ว
วิเสสนะ)
สารถิ,สารถี (ปุงลิงค์) คนขับรถ
สารท,สารทิก (วิเสสนะ) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ ร่วง
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สารทฺธ (วิเสสนะ) อบอุ่น
สารเมย (ปุงลิงค์) สุนขั
สารมฺภ (ปุงลิงค์) การแข่งดี, ความโกรธ,
สารส (ปุงลิงค์) นกเป็ ดน ้า
สารานีย (วิเสสนะ) สิ่งที่พงึ ราลึกถึง
สารี ท่องเที่ยวไป
สารีริก (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับร่างกาย
สารุปปฺ (วิเสสนะ) เหมาะสม
สาเรติ (กิริยาอาขยาต) ระลึกถึง,นาไป, ทาให้ เคลื่อนที่
สาล (ปุงลิงค์) ค้ นสาละ, พี่เขย
สาลย (วิเสสนะ) มีความยึดมัน่
สาลา (อิตถีลิงค์) ศาลา, ห้ องโถง
สาลายิก (นปุงสกลิงค์) จักษุวิทยา
สาลิ (ปุงลิงค์) ข้ าวสาลี
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สาลิกา (อิตถีลิงค์) นกสาลิกา
สาลิตฺตกสิปปฺ (นปุงสกลิงค์) ศิลปะการดีดก้ อนกรวด
สาลุก (นปุงสกลิงค์) รากของดอกบัว
สาวก (ปุงลิงค์) สาวก
สาวชฺช (วิเสสนะ) น่าติเตียน,มีโทษ
สาวฏฺฏ (วิเสสนะ) เต็มไปด้ วยน ้าวน
สาวณ (นปุงสกลิงค์) การประกาศ,ชื่อของเดือนๆหนึ่ง
สาวตฺถี (อิตถีลิงค์) ชื่อเมืองเอกของอาณาจักรโกศล
สาวเสส (วิเสสนะ) ยังไม่สมบูรณ์, มีที่เหลือ
สาเวติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ ได้ ยิน, ประกาศ
สาเวตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้ประกาศ
สาสก (วิเสสนะ) ฤกษ์งามยามดี
สาสติ (กิริยาอาขยาต) สอน, แนะนา,ปกครอง
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สาสน (นปุงสกลิงค์) คาสอน, คาสัง่ , สาร, หลักการ,
จดหมาย
สาสนิก (วิเสสนะ) เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา
สาสป (ปุงลิงค์) เมล็ดพันธุ์ผกั กาด
สาสว (วิเสสนะ) เชื่อมโยงกับอาสวะ
สาหตฺถิก (วิเสสนะ) ทาด้ วยมือของตนเอง
สาหส (นปุงสกลิงค์) ความรุนแรง
สาหุ ดี
สาลว (ปุงลิงค์) สลัด
สีกตา (อิตถีลิงค์) ทราย
สิขา (อิตถีลิงค์) นกยูง
สิกฺขติ (กิริยาอาขยาต) ศึกษา, เล่าเรียน,ปฏิบตั ิ
สิกฺขน (นปุงสกลิงค์) การเรียน,การฝึ ก
สิกฺขมานา (อิตถีลิงค์) นางสิกขมานา
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สิกฺขา (อิตถีลิงค์) การศึกษา, หลักคาสอน
สิกฺขิต (กิริยากิตก์) ศึกษาแล้ ว
สิขณฺฑ (ปุงลิงค์) หงอนของนกยูง
สิขี (ปุงลิงค์) เปลวไฟ, นกยูง
สิคาล (ปุงลิงค์) สุนขั จิ ้งจอก
สิคฺคุ (ปุงลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่ง
สิงฺค (นปุงสกลิงค์) เขา
สิงคาร (ปุงลิงค์) ความรู้สกึ ทางเพศ
สิงฺคิเวร (ปุงลิงค์) ขิง
สิงฺคี (วิเสสนะ) มีเขา (นปุงสกลิงค์) ทอง
สิงฺฆติ (กิริยาอาขยาต) ดม
สิ งฺ ฆ าฏก (นปุ ง ลิ ง ค์ ,อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดที่ มี
ลักษณะกากบาท, สีแยก
สิงฺฆาณิกา (อิตถีลิงค์) น ้ามูก
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สิชฺฌติ (กิริยาอาขยาต) สาเร็จ
สิชฺฌน (นปุงสกลิงค์) การสาเร็จ,การเกิดขึ ้น
สิญฺจก (วิเสสนะ) บุคคลซึง่ รดน ้า,
สิญฺจติ (กิริยาอาขยาต) รดน ้า
สิ ต (วิ เ สสนะ) สี ข าว , การขึ น้ อยู่ กั บ , ผู ก มั ด ,
(นปุงสกลิงค์) ยิ ้ม
สีตล (วิเสสนะ) เย็น (นปุงสกลิงค์) ความเย็น
สีตา (อิตถีลิงค์) ร่อง
สีติภาว (ปุงลิงค์) ความเย็น,ความสงบ
สีติภตู (กิริยากิตก์) เย็นแล้ ว, สงบแล้ ว
สีโตทก (นปุงสกลิงค์) น ้าเย็น
สีทติ (กิริยาอาขยาต) จม
สีทน (นปุงสกลิงค์) การจมลง
สีน (กิริยากิตก์) จมลงแล้ ว
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สีปท (นปุงสกลิงค์) โรคเท้ าช้ าง
สีมนฺตินี (อิตถีลิงค์) ผู้หญิง
สีมา (อิตตถีลิงค์) เขตแดน
สีล (นปุงสกลิงค์) ธรรมชาติ,นิสยั , ศีล
สีลน (นปุงสกลิงค์) การปฏิบตั ิ, การงดเว้ น
สีลิก, สีลี (วิเสสนะ) มีธรรมชาติ
สีวถิกา (อิตถีลิงค์) สถานที่ซึ่งร่ างของตายถูกโยนลง
ไปให้ เน่าเปื่ อยเอง, ป่ าช้ าผีดิบ
สีส (นปุงสกลิงค์) ศีรษะ, หัว
สีห (ปุงลิงค์) สิงโต
สีหฬ (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับเกาะสีหฬ (ซีลอน)
สุก (ปุงลิงค์) นกแก้ ว
กุก ต,สุก ฎ (วิ เ สสนะ) ท าดี แ ล้ ว (นปุง สกลิ ง ค์ ) การ
กระทาดี
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สุกร (วิเสสนะ) ทาได้ ง่าย
สุขมุ าร (วิเสสนะ) ละเอียดอ่อน, สุขมุ ารตา (อิตถีลิงค์)
ความละเอียดอ่อน
สุกฺก (วิเสสนะ) ขาว,บริ สุทธิ์,ดี, สดใส (นปุงสกลิงค์)
คุณธรรม
สุกฺข (วิเสสนะ) แห้ ง
สุกฺขติ (กิริยาอาขยาต) แห้ ง
สุกฺขน (นปุงสกลิงค์) การแห้ ง
สุกฺขาปน (นปุงสกลิงค์) การทาให้ แห้ ง
สุกฺขาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ทาให้ แห้ ง
สุข (นปุงสกลิงค์) ความสุข, ความสบาย
สุข (วิเสสนะ) ง่าย,สะดวก
สุขายติ (กิริยาอาขยาต) สะดวก, มีสขุ
สุขาวห (วิเสสนะ) นาสุขมาให้
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สุขิต (กิริยากิตก์) สุขแล้ ว
สุขี (ปุงลิงค์) มีสขุ
สุขมุ (วิเสสนะ) ละเอียด
สุขมุ าล (วิเสสนะ) ละเอียดอ่อน
สุเขติ (กิริยาอาขยาต) ทาให้ สขุ
สุเขธิต (วิเสสนะ) ดูแลอย่างละเอียด
สุเขสี (ปุงลิงค์) แสวงหาความสุข
สุคต (วิเสสนะ) ไปดี (ปุงลิงค์) พระพุทธเจ้ า(พระสุคต)
สุคติ (อิตถีลิงค์) สภาวะที่สขุ
สุคนฺธ (ปุงลิงค์) กลิ่นหอม
สุคหน (นปุงสกลิงค์) การยึดถือดี
สุคตุ ฺต,สุโคปิ ต (กิริยากิตก์) คุ้มครองดีแล้ ว
สุคฺคหิต (วิเสสนะ) ยึดมัน่ แล้ ว, เรียนรู้ดีแล้ ว,
สุงฺก (ปุงลิงค์) ภาษี
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สุงฺกิก (ปุงลิงค์) คนเก็บภาษี
สุจริต (นปุงสกลิงค์) ความประพฤติดี
สุจิ (วิเสสนะ) บริ สุทธิ์ , สะอาด,(นปุงสกลิงค์) ความ
ดี,สิ่งบริ สทุ ธิ์
สุจิตฺต , สุจิตฺติต (วิเสสนะ) ทาสีไว้ ดีแล้ ว
สุจฺฉนฺน (วิเสสนะ) ปกปิ ดไว้ ดีแล้ ว
สุชน (ปุงลิงค์) ชนดี, คนมีคณ
ุ ธรรม
สุชาต (กิริยากิตก์) เกิดดีแล้ ว
สุ ชฺ ฌ ติ (กิ ริ ย าอาขยาต) มี ค วามสะอาด, มี ค วาม
บริ สทุ ธิ์
สุญญ (วิเสสนะ) ว่างเปล่า
สุฏฺฐู (อัพพยศัพท์) ดี
สุณ (ปุงลิงค์) สุนขั
สุณาติ (กิริยาอาขยาต) ฟั ง
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สุณิสา, สุณฺหา (อิตถีลิงค์) สะใภ้
สุต (ปุงลิงค์) บุตรชาย
สุต (กิริยากิตก์) ฟั งแล้ ว
สุตตฺต (กิริยากิตก์) ร้ อนมากแล้ ว
สุตนุ (วิเสสนะ) มีรูปร่างสวยงาม
สุตปฺปย (วิเสสนะ) พอใจได้ ง่าย
สุติ (อิตถีลิงค์) การฟั ง,ประเพณี,ข่าวลือ
สุตฺต (กิริยากิตก์) หลับแล้ ว
สุ ตฺ ต นฺ ต (ปุ ง ลิ ง ค์ , นปุ ง สกลิ ง ค์ ) พระสู ต ร (ใน
พระไตรปิ ฎก)
สุตฺติ (อิตถีลิงค์) หอยมุก
สุทนฺต (วิเสสนะ) ฝึ กดีแล้ ว
สุทสฺส (วิเสสนะ) เห็นง่ายๆ
สุทิฏฺฐ (วิเสสนะ) เห็นดีแล้ ว
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สุทินฺน (วิเสสนะ) ให้ ดีแล้ ว
สุทตุ ฺตร (วิเสสนะ) ยากมากที่จะหลบหนี
สุทกุ ฺกร (วิเสสนะ) ยากมากที่จะทา
สุททุ ฺทส (วิเสสนะ) ยากมากที่จะเห็น
สุทพุ ฺพล (วิเสสนะ) อ่อนแอมาก
สุทลุ ฺลภ (วิเสสนะ) ยากมากที่จะได้
สุเทสิต (วิเสสนะ) แสดงไว้ ดีแล้ ว
สุทฺท (ปุงลิงค์) บุคคลผู้อยู่ในวรรณะศูทร
สุทฺธ (เสสนะ) สะอาด, บริ สทุ ธิ์,
สุทฺธิ (อิตถีลิงค์) ความบริ สทุ ธิ์,
สุทฺธนฺต (กิริยากิตก์) บริ สทุ ธิ์แล้ ว
สุธมฺมตา (อิตถีลิงค์) ความมีธรรมชาติดี
สุธา (อิตถีลิงค์) กระยาทิพย์
สุธี (ปุงลิงค์) คนฉลาด
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สุโธต (กิริยากิตก์) ล้ างดีแล้ ว
สุนข (ปุงลิงค์) สุนขั , สุนขี (อิตถีลิงค์) สุนขั ตัวเมีย
สุนหาต (กิริยากิตก์) อาบดีแล้ ว
สุนิสิต (กริยากิตก์) ลับให้ คมดีแล้ ว
สุนฺทร (วิเสสนะ) ดี,งาม,ง่าย
สุปกฺก (วิเสสนะ) สุกดีแล้ ว
สุปฏิปนฺน (วิเสสนะ) ปฏิบตั ิดีแล้ ว
สุปนฺน (ปุงลิงค์) นกในเทพนิยายชนิดหนึ่ง, สุบรรณ
สุปติ (กิริยาอาขยาต) หลับ
สุปริกมฺมกต (วิเสสนะ) ตระเตรียมดีแล้ ว
สุปริหีน (วิเสสนะ) เสื่อมแล้ ว
สุปิน, สุปินก,สุปินนฺต (นปุงสกลิงค์) ความฝัน
สุปปุ ผฺ ิต (วิเสสนะ) ปกคลุมด้ วยดอกไม้
สุโปฐิ ต , สุโปถิต (กิริยากิตก์) ตีแล้ ว
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สุปปฺ (ปุงลิงค์) ตะกร้ าชนิดหนึ่ง
สุปปฺ ฏิวิทฺธา (กิริยากิตก์) เข้ าใจดีแล้ ว
สุปปฺ ติฏฺฐิ ต (กิริยากิตก์) ตังไว้
้ มนั่ คงแล้ ว
สุปปฺ ตีต (วิเสสนะ) ยินดีแล้ ว
สุปปฺ ธสิย (วิเสสนะ) โจมตีได้ ง่าย
สุปปฺ ภาต (นปุงสกลิงค์) วันดี
สุปปฺ เวทิต (วิเสสนะ) สอนดีแล้ ว
สุปปฺ สนฺน(วิเสสนะ) สะอาดมาก,ใสมาก,เลื่อมใสมาก
สุผสฺสิต (วิเสสนะ) เหมาะดีแล้ ว
สุพหุ (วิเสสนะ) มากมาย
สุพฺพจ (วิเสสนะ) ว่าง่าย,ไม่ดื ้อ
สุพฺพต (วิเสสนะ) มีความประพฤติดี
สุพฺพฏุ ฺ ฐิ (อิตถีลิงค์) ฝนตกดี
สุภ (วิเสสนะ) โชคดี
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สุภค (วิเสสนะ) โชคดี
สุภร (วิเสสนะ) เลี ้ยงง่าย
สุภิกฺข (วิเสสนะ) มีอาหารมาก
สุมติ (ปุงลิงค์) คนฉลาด
สุมน (วิเสสนะ) ใจดี
สุมนา (อิตถีลิงค์) ดอกมะลิ
สุมโนหร (วิเสสนะ) มีเสน่ห์มาก
สุมานส (วิเสสนะ) เพลิดเพลิน
สุมาปิ ต (กิริยากิตก์) สร้ างไว้ ดีแล้ ว
สุมตุ ฺต (กิริยากิตก์) พ้ นดีแล้ ว
สุเมธ, สุเมธส (วิเสสนะ) ฉลาด
สุยิฏฺฐ (วิเสสนะ) บูชายัญดีว
สุยตุ ฺต (วิเสสนะ) จัดแจงดี
สุร (ปุงลิงค์) เทวดา
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สุรต (วิเสสนะ) รักดี
สุรตฺต (วิเสสนะ) ย้ อมไว้ ดี
สุรภี (วิเสสนะ) หอม
สุรา (อิตถีลิงค์) สุรา, เหล้ า
สุริย (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
สุรุงฺคา (อิตถีลิงค์) คุก,เรือนจา
สุรูป,สุรูปี (วิเสสนะ) รูปร่างดี,ห (วิเสสนะ) หล่อ,สวย
สุลทฺธ (วิเสสนะ) ได้ ดีแล้ ว
สุลภ (วิเสสนะ) ง่ายที่จะได้
สุว (ปุงลิงค์) นกแก้ ว
สุวจ เหมือน สุพจ ว่าง่าย
สุวณฺณ (นปุงสกลิงค์) ทอง
สุวตฺถิ ความสวัสดี
สุวมฺมิต (กิริยากิตก์)ติดอาวุธดีแล้ ว
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สุววตฺถาปิ ต (วิเสสนะ) นิยามไว้ ดีแล้ ว
สุวาณ (ปุงลิงค์) สุนขั
สุวิชาน (วิเสสนะ) เข้ าใจได้ ง่าย
สุวิญฺญาปย (วิเสสนะ) ง่ายที่จะแนะนา
สุวิภ ตฺต (กิริยาอาขยาต) แบ่ง ไว้ ดีแล้ ว , จัดการไว้ ดี
แล้ ว
สุวิลิตฺต (กิริยากิตก์) อบน ้าหอมไว้ ดีแล้ ว
สุวิทส (วิเสสนะ) สดใสดี
สุวฏุ ฺ ฐิ ก (วิเสสนะ) มีฝนตกดีแล้ ว
สุเว (วิเสสนะ) พรุงนี ้
สุสงฺขต (กิริยากิตก์) ตระเตรียมไว้ ดีแล้ ว
สุสญฺญต (วิเสสนะ) สารวมดีแล้ ว
สุสณฺฐาน (วิเสสนะ) มีการออกแบบไว้ ดี
สุสมารทฺธ (กิริยากิตก์) ดาเนินการไว้ ดีแล้ ว
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สุสมาหิต (กิริยากิตก์) ตังไว้
้ ดีแล้ ว
สุสมุจฺฉินฺน (กิริยากิตก์) กาจัดไว้ ดีแล้ ว
สุสาน (นปุงสกลิงค์) สุสาน, ป่ าช้ า
สุสิกฺขิต (กิริยากิตก์) ศึกษาดีแล้ ว
สุสิร (นปุงสกลิงค์) โพรงไม้
สุสีล (วิเสสนะ) มีศีลดี
สุสุ (ปุงลิงค์) หนุ่ม, เด็กชาย
สุสกุ า (อิตถีลิงค์) ปลาชนิดหนึ่ง
สุสกุ ฺก (วิเสสนะ) ขาวมาก
สุสทุ ฺธ (วิเสสนะ) สะอาดมาก
สุสฺสติ (กิริยาอาขยาต) เหี่ยวแห้ ง
สุสฺสรตา (อิตถีลิงค์) ความมีเสียงดี
สุสฺสสู ติ (กิริยาอาขยาต) ฟั ง
สุสฺสสู า (อิตถีลิงค์) ต้ องการได้ ยิน, เชื่อฟั ง
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สุหชฺช (นปุงสกลิงค์) มีใจดี, มิตรภาพ
สุหท (ปุงลิงค์) เพื่อน
สุหิต (วิเสสนะ) พอใจ
สุกร (ปุงลิงค์) หมู
สูกริก (ปุงลิงค์) คนฆ่าหมู่
สูจก (วิเสสนะ) ผู้แจ้ งข่าว
สูจน (นปุงสกลิงค์) การบ่งบอก
สูจิ (อิตถีลิงค์) เข็ม
สูจุ (วิเสสนะ) ตังตรง
้
สูนาฆร (นปุงสกลิงค์) โรงฆ่าสัตว์
สูต (ปุงลิงค์) คนขับรถ
สูติฆร (นปุงสกลิงค์) ห้ องคลอด
สูท,สูทก (ปุงลิงค์) พ่อครัว
สูน (วิเสสนะ) บวม
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สูนุ (ปุงลิงค์) บุตร
สูป (ปุงลิงค์) แกง
สูปธาริต (กิริยากิตก์) พิจารณาอย่างดีแล้ ว
สูปิก (ปุงลิงค์) พ่อครัว
สุเปยฺย (วิเสสนะ) เหมาะสาหรับแกง
สูยติ (กิริยาอาขยาต เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ได้ ยิน
สูร (วิเสสนะ) กล้ าหาญ
สูร, สุริย (ปุงลิงค์) ดวงอาทิตย์
สูล (นปุงสกลิงค์) หลาว
เสก (ปุงลิงค์) รด
เสข, เสกฺข (ปุงลิงค์) ผู้ศกึ ษา
เสขร (นปุงสกลิงค์) พวงอาลัยสวมศีรษะ
เสขิย (วิเสสนะ) เกี่ยวข้ องกับการฝึ ก
เสฏฺฐ (วิเสสนะ) ประเสริ ฐ
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เสฏฺฐิ , เสฏฺฐี (ปุงลิงค์) เศรษฐี
เสต (วิเสสนะ) ขาว,บริ สทุ ธิ์
เสตฏฺฐิ กา (อิตถีลิงค์) โรคราน ้าค้ าง
เสติ (กิริยาอาขยาต) นอน
เสตุ (ปุงลิงค์) สะพาน
เสท (ปุงลิงค์) เหงื่อ
เสเทติ (กิริยาอาขยาต) ไหล
เสน, เสนก (ปุงลิงค์) เหยี่ยว
เสนา (อิตถีลิงค์) กองทัพ
เสนาสน (นปุงสกลิงค์) ที่นอน,ที่พกั
เสผาลิกา (อิตถีลิงค์) ต้ นไม้ ชนิดหนึ่งมีดอกหอม
เสมานก (วิเสสนะ) การนอน
เสมห (นปุงสกลิงค์) เสมหะ
เสยฺย (วิเสสนะ) ดีกว่า, ประเสริฐกว่า
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เสยฺยถา ปิ เหมือนดังว่า
เสยฺย (อิตถีลิงค์) เตียง
เสยฺโย ประเสริฐกว่า
เสริจารี (วิเสสนะ)การกระทาตามความชอบของตน
เสริตา (อิตถีลิงค์) คามเป็ นเสรี , อิสรภาพ
เสริวิหารี (วิเสสนะ) มีชีวิตตามทางเลือกของตน
เสล (ปุงลิงค์) หิน
เสเรยฺย (นปุงสกลิงค์) กายาน
เสวก (ปุงลิงค์) คนใช้
เสวติ (กิริยาอาขยาต) รับใช้ ,คบ
เสวน (นปุงสกลิงค์) การคบ,การสมาคม
เสวา (อิตถีลิงค์) การบริการ
เสวาร (ปุงลิงค์) ต้ นมอส
เสวิต (กิริยากิตก์) ใช้ แล้ ว,ปฏิบตั ิแล้ ว,คบแล้ ว
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เสวี (ปุงลิงค์) บุคคลผู้คบ
เสส (วิเสสนะ) ที่เหลือ
เสเสติ (กิริยาอาขยาต) เหลือ
โส ใช้ กบั นามที่เป็ นปุงลิงค์ เช่น โส ปุริโส บุรุษนัน้
โสก (ปุงลิงค์) เศร้ าโศก
โสกี (วิเสสนะ) มีความเศร้ าโศก
โสขย (นปุงสกลิงค์) มีสขุ ภาพดี
โสขุมฺม (นปุงสกลิงค์) ละเอียดอ่อน
โสคนฺธิก (นปุงสกลิงค์) บัวขาว
โสจติ (กิริยาอาขยาต) เศร้ าโศก
โสจนา (อิตถีลิงค์) ความเศร้ าโศก
โสเรยฺย (นปุงสกลิงค์)ความบริ สทุ ธิ์
โสณ (ปุงลิงค์) สุนขั , โสณี (อิตถีลิงค์) สุนขั ตัวเมีย
โสณิต (นปุงสกลิงค์) เลือด
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โสณี (อิตถีลิงค์) สะโพก
โสณฺฑ,โสณฺฑก (วิเสสนะ) นักเลง
โสณฺฑา (อิตถีลิงค์) งวงของช้ าง
โสณฺฑิก (ปุงลิงค์) ผู้ขายสุรา
โสณฺฑิกา, โสณฺฑี (อิตถีลิงค์) อ่างน ้าธรรมชาติในหิน
โสณฺณ (นปุงสกลิงค์) ทอง
โสต (นปุงสกลิงค์) หู
โสตพฺพ (ตัพพะ) ควรที่จะฟั ง
โสตาปตฺติ (อิตถีลิงค์) ธรรมขัน้ ที่สองของอริ ยมรรค ,
โสดาปัตติ
โสตาปนฺ น (วิ เ สสนะ) ผู้ บรรลุ ธ รรมขั น้ ที่ ส องของ
อริยมรรค,โสดาบัน
โสตินฺทฺริย (นปุงสกลิงค์) อินทรีย์คือการได้ ยิน
โสตุ (ปุงลิงค์) ผู้ฟัง
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โสตุ เพื่อฟั ง
โสตฺถิ (อิตถีลิงค์) ความสวัสดี
โสทก (วิเสสนะ) เปี ยก
โสทริย (วิเสสนะ) เกิดจากมารดาเดียวกัน
โสธก (วิเสสนะ) บุคคลผู้ทาความสะอาด
โสธน (นปุงสกลิงค์) การทาความสะอาด
ดสธาเปติ (กิ ริ ย าอาขยาต เหตุกัต ตุว าจก) ท าให้
สะอาด
โสธิต (กิริยากิตก์) ให้ สะอาดแล้ ว
โสเธติ (กิริยาอาขยาต) ให้ สะอาด
โสปาก (ปุงลิงค์) คนวรรณะต่า
โสปาน (ปุงลิงค์) บันได
โสปฺป (นปุงสกลิงค์) นอนหลับ
โสพฺภ หลุม,บ่อ
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โสภคฺค (นปุงสกลิงค์) งดงาม
โสภณ , โสภน (วิเสสนะ) งดงาม
โสภติ (กิริยาอาขยาต) งาม
โสภา (อิตถีลิงค์) งดงาม
โสภิต (กิริยากิตก์) ให้ งามแล้ ว
โสม (ปุงลิงค์) ดวงจันทร์
โสมนสฺส (นปุงสกลิงค์) บันเทิงใจ,ดีใจ
โสมฺม (วิเสสนะ) สุภาพ
โสรจฺจ (นปุงสกลิงค์) ความสุภาพ, ความสงบเสงี่ยม
โสวคฺคิก (วิเสสนะ) นาไปสูส่ วรรค์
โสวจสฺสตา (อิตถีลิงค์) ความเป็ นผู้ว่าง่าย
โสวณฺณ (นปุงสกลิงค์) ทอง
โสวตฺถิก (นปุงสกลิงค์) เครื่องหมายสวัสติกะ
โสวีรก (ปุงลิงค์) น ้าส้ มสายชู
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โสส (ปุงลิงค์) ซูบซีด
โสสน (นปุงสกลิงค์) ทาให้ เหี่ยวแห้ ง
โสสนิก (วิเสสนะ) บุคคลผู้อาศัยอยู่ในป่ าช้ า
โสเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ เหี่ยวแห้ ง
โสหชฺช (นปุงสกลิงค์) มิตรภาพ
สเนห (ปุงลิงค์) ความรัก
สฺวาการ (วิเสสนะ) มีอาการที่ดี
สฺวากฺขาต (วิเสสนะ) สอนไว้ ดีแล้ ว
สฺวาคต (วิเสสนะ) ยินดีต้อนรับ
สฺวาตน (วิเสสนะ) เกี่ยวกับวันพรุ่งนี ้
สฺเว (วิเสสนะ) พรุ่งนี ้
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พจนานุกรมศัพท์ บาลี-ไทย หมวดอักษร ห

หญฺญติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ฆ่า,ให้ ทาลาย
หญฺญาน (นปุงสกลิงค์) การทรมาน, การฆ่า
หต (กิริยากิตก์) นาไปแล้ ว,ขโมยแล้ ว
หฏฺฐ (กิริยากิตก์) ร่าเริ งแล้ ว, มีความสุขแล้ ว,
หฐ (ปุงลิงค์) รุนแรง
หต (กิริยากิตก์) ถูกฆ่าแล้ ว, ทาให้ บาดเจ็บแล้ ว, ถูก
ทาลายแล้ ว
796

หตฺถ (ปุงลิงค์) มือ
หตฺถตฺถร (ปุงลิงค์) พรมสาหรับช้ าง
หตฺถาจริย (ปุงลิงค์) นายควานช้ าง
หตฺถาโรห (ปุงลิงค์) คนขับช้ าง
หตฺถี (ปุงลิงค์) ช้ าง
หตฺถินี (อิตถีลิงค์) ช้ างตัวเมีย
หทย (ปุงลิงค์) หัวใจ
หนติ, หนฺติ (กิริยาอาขยาต) ฆ่า
หนน (นปุงสกลิงค์) การฆ่า
หนุ,หนุกา (อิตถีลิงค์) คาง
หนฺตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้ฆ่า
หนฺท เชิญเถิด
หมฺมิย (นปุงสกลิงค์) อาคารสูงหลายชัน้
หย (ปุงลิงค์) ม้ า
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หยานิก (นปุงสกลิงค์) ทหารม้ า
หร (ปุงลิงค์) พระอิศวร
หรณ (นปุงสกลิงค์) การนาไป
หรติ (กิริยาอาขยาต) นาไป
หรายติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ละอาย
หราเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ นาไป
หริ (ปุงลิงค์) พระวิษณุ
หริณ (ปุงลิงค์) กวาง
หริต (วิเสสนะ) เขียว
หริตพฺพ (ตัพพะ) พึงนาไป
หริตาล (นปุงสกลิงค์) แร่ชนิดหนึ่งมีสีเหลือง
หริตุ (ปุงลิงค์) บุคคลผู้นาไป
หริตจฺจ (วิเสสนะ) สีทอง
หริสวณฺณ (วิเสสนะ) มีผิวสีทอง
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หรี ตก (นปุงสกลิงค์) หรี ตกี (อิตถีลิงค์) สมอพิเภก(สี
เหลือง)
หเร คาร้ องเรียก เฮ้ ย
หล (นปุงสกลิงค์) ไถ
หล (อัพพยศัพท์) พอละ, อย่าเลย
หลาหล (นปุงสกลิงค์) ยาพิษร้ ายแรง
หลิทฺทา (อิตถีลิงค์) ขมิ ้น
หริทฺที (อิตถีลิงค์) เหมือนกับ หลิทฺทา
หเว (อัพพยศัพท์) แน่นอน
หยฺย (นปุงสกลิงค์) เครื่องบูชา
หสติ (กริยาอาขยาต) ยิ ้ม,หัวเราะ
หสน,หสิต (นปุงสกลิงค์) หัวเราะ
หสิตปุ ปฺ าท (ปุงลิงค์) คณะสุนทรียศาสตร์
หสฺส (ปุงลิงค์) การหัวเราะ
799

หส (ปุงลิงค์) หงส์
หสติ (กิริยาอาขยาต) ยินดี
หสน (นปุงสกลิงค์) การยินดี
หสี (อิตถีลิงค์) ของ หส
หเสติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ยิ ้ม, ให้ หวั เราะ
หาตก (นปุงสกลิงค์) ทองชนิดหนึ่ง
ตาตพฺพ (ตัพพะ) พึงเว้ น,พึงเลิก,พึงละ
หาตุ (ตุง) เพื่อกาจัด,เพื่อเลิก
หานภาคิย (วิแสนะ) นาไปสูก่ ารกาจัด
หานิ (อิตถีลิงค์) ความเสื่อม,ความลดลง, ความตก
หาปก (วิเสสนะ) ทาให้ ลดลง, ทาให้ สญ
ู เสีย,
หาปน (นปุงสกลิงค์) การสูญเสีย, การลดลง
หาเปติ (กิริยาอาขยาต) ลด, ละ, ชักช้ า
หายติ (กิริยาอาขยาต) ลดทอน, ด้ อยลง, ล้ างทิ ้ง
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หายน (นปุง สกลิ ง ค์ ) ความลดทอน, ค (วิ เ สสนะ)
ความด้ อยลง, ความผุพงั , ความย่อยยับ,ความลดลง,
ปี
หายี (วิเสสนะ) บุคคลผู้เลิก, บุคคลผู้ละทิ ้ง
หร (ปุงลิงค์) เชือก, สร้ อยคอ
หาริย (วิเสสนะ) นาไปได้ , พกพาได้
หาส (ปุงลิงค์) หัวเราะ
หาเสติ (กิริยาอาขยาต) ให้ หวั เราะ,ให้ ยินดี
หิ (อัพพยศัพท์) ก็, จริงอยู่
หิกฺกา (อิตถีลิงค์) สะอึก
หึคุ (นปุงสกลิงค์) ต้ นมหาหิงคุ์
หึคุลก (นปุงสกลิงค์) หึคุลิ (อิตถีลิงค์) สีแดงชาด, สี
แดงสดใส
หิต (นปุงสกลิงค์) ผลประโยชน์, ประโยชน์
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หิเ ตสุ (ปุง ลิ ง ค์ ) ผู้ให้ ประโยชน์ ,ความปรารถนาเพื่อ
สวัสดิการของผู้อื่น
หิม (นปุงสกลิงค์) หิมะ,น ้าแข็ง, หิมวนฺตุ (วิเสสนะ) มี
หิมะ,มีน ้าแข็ง, ภูเขาหิมาลัย
หิยฺโย (วิเสสนะ) เมื่อวาน
หิรญฺญ (นปุงสกลิงค์) เงิน
หิ ริ (อิ ต ถี ลิ ง ค์ ) ความละอายแก่ ใ จ, หิ ริ โกปิ น
(นปุงสกลิงค์) สิ่งที่กระตุ้นให้ มีความละอาย (อวัยวะ
เพศหญิง, อวัยวะเพศชาย), หิริมนฺตุ (วิเสสนะ) ความ
พอประมาณ
หิรียติ (กิริยาอาขยาต) ให้ ละอาย
หิริยนา (อิตถีลิงค์) ความละอายแก่ใจ
หิโรตฺตปฺป (นปุงสกลิงค์) (หิริ+โอตฺตปฺป) ความละอาย
บาปและความเกรงกลัวบาป
หึสติ (กิริยาอาขยาต) เบียดเบียน,ทาร้ าย
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หึสน (นปุงสกลิงค์) หึสนา (อิตถีลิงค์) หึสา (อิตถีลิงค์)
การเบียดเบียน, การทาร้ าย
สึสาเปติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ เบียดเบียน, ให้ ทาร้ าย
หีน (วิเสสนะ) ต่า,เลว,หีนชจฺจ (วิเสสนะ) มีชาติสกุล
ต่า, หีนวิริย (วิเสสนะ) ขาดความเพียร, หีนอธิมุตฺติก
(วิเสสนะ) มีความโน้ มเอียงที่ต่า
หียติ (เหตุกตั ตุวาจก) ให้ ลด, ให้ เสื่อม, ให้ เลิก, ให้ ทิ ้ง
หิโย (อัพพยศัพท์) เมื่อวาน
หีร, หีรก (นปุงสกลิงค์) เศษเล็กๆ ที่แตกออก,สะเก็ด
หีลน (นปุงสกลิงค์),หีลนา (อิตถีลิงค์) การดูถกู เหยียด
หยาม
หีเลติ (กิริยาอาขยาต) ดูถกู , ประณาม
หุต (วิเสสนะ) สิ่งที่นามาบูชายัญ
หุตาสน (นปุงสกลิงค์) ไฟ
หุตฺต (นปุงสกลิงค์) การบูชายัญ
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หุตฺวา (ตฺวา) เป็ น
หุร (วิเสสนะ) ในโลกหน้ า,ในภพภูมิหน้ า
หุงฺการ (ปุงลิงค์) เสียงดึง “หุง”
เห (คาร้ องเรียก) ที่รักของฉัน
เหตฺถโต ผวิเสสนะ) จากข้ างล่าง
เหฏฺฐา (วิเสสนะ) ข้ างล่าง
เหฏฺฐิ ม (วิเสสนะ) ข้ างล่าง,เบื ้องล่าง
เหฏฺฐก (วิเสสนะ) บุคคลผู้รบกวน, บุคคลผู้สร้ างความ
ลาบาก
เหฐนา (อิตถีลิงค์) การรบกวน,การสร้ างความลาบาก
เหเฐติ (กิริยาอาขยาต) รบกวน, วิตก, ทาร้ าย
เหตุ (ปุงลิงค์) เหตุ,เหตุผล, เงื่อนไข, เหตุปฺปฺภว (วิเส
สนะ) เกิดจากเหตุ, เหตุวาท (ปุงลิงค์) ทฤษฎีว่าด้ วย
เหตุ
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เหม (นปุงสกลิงค์) ทอง, เหมชาล (นปุงสกลิงค์) ข่าย
ทอง
เหมนฺต (ปุงลิงค์) ฤดูหนาว, เหมนฺติก (วิเสสนะ) เนื่อง
กับฤดูหนาว, หนาวเย็นมาก
เหมวณฺณ (วิเสสนะ) มีสีทอง
เหมวตก (วิเสสนะ) อยู่ในภูเขาหิมาลัย
เหมญฺญิก (ปุงลิงค์) ช่างทอง, ผู้แลกเปลี่ยนเงิน
เหสา (อิตถีลิงค์) เหสารว (ปุงลิงค์) การร้ องของม้ า
โหติ (กิริยาอาขยาต) มี,เป็ น
โหม (นปุงสกลิงค์) เครื่องบูชา
โหรา (อิตถีลิงค์) ชัว่ โมง, โหราปาฐก (ปุงลิงค์) หมอดู,
โหรายนฺต อุปกรณ์สาหรับแสดงเวลา, นาฬิกา
โหราโลจน (นปุงสกลิงค์) นาฬิกาข้ อมือ, นาฬิกาแขวน
(จบเมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2562 ตรงกับวันจักรี)
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