
กัมมธารยสมาส

วิเสสนบุพบท
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่ 
ขตฺติยา กญฺญา ขตฺติยกญฺญา นางกษัตริย์
นีลํ อุปฺปลํ นีลุปฺปลํ ดอกอุบลเขียว

เอา มหนฺต ศัพท์ เป็น มหา

มหนฺโต ราชา มหาราชา พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
มหตี ธาน ีมหาธาน ีเมืองใหญ่
มหนฺตํ วนํ มหาวน ํป่าใหญ่

ลบอักษรตัวหลัง เหลือไว้แต่ตัวหน้า

สนฺโต ปุริโส สปฺปุริโส บุรุษผู้สงบแล้ว
ปธานํ วจนํ ปาวจน ํคําอันเป็นประธาน
กุจฺฉิตา ทิฏฺฐิ กุทิฏฺฐ ิทิฏฐิอันบัณฑิตเกลียด

วิเสสนุตตรบท
สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส สัตว์วิเศษ
นโร วโร นรวโร นระประเสริฐ
มนุสฺโส ทลิทฺโท มนุสฺสทลิทฺโท มนุษย์ขัดสน

วิเสสโนภยบท
สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฺฐ ํ(ฐานํ) 

(ที่) ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร (ปุริโส)  

(บุรุษ) ทั้งบอดทั้งหนวก
ขญฺโช จ ขุชฺโช จ ขญฺชขุชฺโช (ปุริโส) 

(บุรุษ) ทั้งกระจอกทั้งค่อม

วิเสสโนปมบท
อุปมาบุพบท

สงฺขํ อิว ปณฺฑรํ สงฺขปณฺฑร ํ(ขีรํ) 
(นํ้านม) ขาวเพียงดังสังข์

กาโก อวิ สโูร กากสโูร (นโร) (คน) กล้าเพยีงดงักา
ทพิพฺ ํอวิ จกขฺุ ทพิพฺจกฺข ุจักษเุพยีงดงัทพิย์

อุปมานุตตรบท

นโร สีโห อิว นรสีโห นระเพียงดังสีหะ
ญาณ ํจกขฺ ุอวิ ญาณจกฺขุ ญาณเพียงดังจกัษุ
ปญฺญา ปาสาโท อิว ปญฺญาปาสาโท 

ปัญญาเพียงดังปราสาท
มุขํ จนฺโท อิว มุขจนฺโท  

หน้า เพียงดังพระจันทร์

สัมภาวนบุพบท
ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺติยมาโน 

มานะว่า (เรา) เป็นกษัตริย์
สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา 

ความสําคัญว่าเป็นสัตว์
สมโณ (อหํ) อิติ ปฏิญฺญา สมณปฏิญฺญา 

ปฏิญญาว่า (เรา) เป็นสมณะ

อวธารณบุพบท
ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต (ปทีโป) 

(ประทีป) อันโพลงทั่วคือปัญญา
พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตน ํ

รัตนะคือพระพุทธเจ้า
สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธน ํทรัพย์คือศรัทธา

นบุพบท กัมมธารยสมาส หรือ  
อุภยตัปปุริสสมาส
น พฺราหฺมโณ อพฺราหฺมโณ (อยํ ชโน) 

(ชนนี้) มิใช่พราหมณ์
น วสโล อวสโล (อย ํชโน) (ชนนี)้ มใิช่คนถ่อย
น อสโฺส อนสโฺส (อย ํสตโฺต) (สตัว์นี)้ มใิช่ม้า
น อรโิย อนรโิย (อย ํชโน) (ชนนี)้ มใิช่พระอรยิะ

ทิคุสมาส
สมาหารทิคุ
ตโย โลกา ติโลก ํโลก ๓
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิส ํทิศ ๔
ปญฺจ อินฺทฺริยานิ ปญฺจินฺทฺริย ํอินทรีย์ ๕

อสมาหารทิคุ
เอโก ปุคฺคโล เอกปุคฺคโล บุคคลผู้เดียว
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา ทิศ ๔ ท.
ปญฺจ พลานิ ปญฺจพลาน ิกําลัง ๕ ท.

ตัปปุริสสมาส
ทุติยาตัปปุริส
สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส)  

(บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข
คาม ํคโต คามคโต (ปรุโิส) (บรุษุ) ไปแล้วสูบ้่าน
สพพฺรตตฺ ึโสภโณ สพพฺรตตฺโิสภโณ (จนโฺท) 

(พระจันทร์) งามตลอดราตรีทั้งปวง

ตติยาตัปปุริส
อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ  

รถ (เทียมแล้ว) ด้วยม้า
สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ (ชนฺตุ)  

(สัตว์) อันลูกศรแทงแล้ว
อสนิา กลโห อสกิลโห ความทะเลาะเพราะดาบ

จตุตถีตัปปุริส
กฐินสฺส ทุสฺสํ กฐินทุสฺส ํผ้าเพื่อกฐิน
อาคนตฺกุสสฺ ภตตฺ ํอาคนตฺกุภตตฺ ํภตัรเพือ่ผูม้า
คลิานสสฺ เภสชชฺ ํคลิานเภสชชฺ ํยาเพือ่คนไข้

ปัญจมีตัปปุริส
โจรมฺหา ภยํ โจรภย ํภัยแต่โจร
มรณสมฺา ภย ํมรณภย ํความกลวัแต่ความตาย
พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต) 

(สัตว์) พ้นแล้วจากเครื่องผูก

ฉัฏฐีตัปปุริส
รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต บุตรแห่งพระราชา
ธญญฺาน ํราส ิธญญฺราส ิกองแห่งข้าวเปลอืก
รุกฺขสฺส สาขา รุกฺขสาขา กิ่งแห่งต้นไม้

สัตตมีตัปปุริส
รูเป สญฺญา รูปสญฺญา ความสําคัญในรูป
สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺข ํทุกข์ในสงสาร
วเน ปุปฺผํ วนปุปฺผ ํดอกไม้ในป่า

ทวันทวสมาส

สมาหารทวันทวะ
สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสน ํ

สมถะด้วย วิปัสสนาด้วย ชื่อ  
สมถะและวิปัสสนา

สงฺโข จ ปณโว จ สงฺขปณว ํสังข์ด้วย
บัณเฑาะว์ด้วย ชื่อ สังข์และบัณเฑาะว์

ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวร ํ
บาตรด้วย จีวรด้วย ชื่อ บาตรและจีวร

หตฺถี จ อสฺโส จ รโถ จ ปตฺติโก จ 
หตฺถีอสฺสรถปตฺติก ํ
ช้างด้วย ม้าด้วย รถด้วย คนเดินด้วย 
ชื่อ ช้างและม้าและรถและคนเดิน

อสมาหารทวันทวะ
จนฺทิมา จ สุริโย จ จนฺทิมสุริยา 

พระจันทร์ด้วย พระอาทิตย์ด้วย 
ชื่อ พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.

สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา 
สมณะด้วย พราหมณ์ด้วย 
ชื่อ สมณะและพราหมณ์ ท.

สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ 
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา 
พระสารีบุตรด้วย พระโมคคัลลานะด้วย 
ชือ่ พระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ ท.

ปณณฺญจฺ ปปุผฺญจฺ ผลญฺจ ปณฺณปุปฺผผลาน ิ
ใบไม้ด้วย ดอกไม้ด้วย ผลด้วย 
ชื่อ ใบไม้และดอกและผล ท.

อัพยยีภาวสมาส

อุปสัคคปุพฺพกะ
นครสฺส สมีปํ อุปนคร ํ

ที่ใกล้เคียงแห่งเมือง ชื่อ ใกล้เมือง
ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถ ํ

ความไม่มี แห่งความกระวนกระวาย 
ชื่อ ความไม่มีความกระวนกระวาย

วาตํ อนุวตฺตตีติ อนุวาต ํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปตาม ซึ่งลม 
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ตามลม

วาตสฺส ปฏิวตฺตตีติ ปฏิวาต ํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปทวนแก่ลม 
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ทวนลม

อตฺตานํ อธิวตฺตตีติ อชฺฌตฺต ํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปทับ ซึ่งตน 
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ทับตน

นิปาตปุพพกะ
วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวุฑฺฒ ํ

ลําดับ แห่งคนเจริญแล้ว ท. 
ชื่อ ตามคนเจริญแล้ว

ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีว ํ
กําหนดเพียงไรแห่งชีวิต  
ชื่อ เพียงไรแห่งชีวิต

ปพพฺตสสฺ ตโิร ตโิรปพพฺต ํภายนอก แห่งภเูขา
นครสฺส พหิ พหินคร ํภายนอก แห่งเมือง
ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาท ํ

ภายใน แห่งปราสาท
ภตตฺสสฺ ปจฉฺา ปจฉฺาภตตฺ ํภายหลงั แห่งภตัร

รู ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ส
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พหุพพิหิ

ทุติยาพหุพพิหิ
อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม)

สมณะ ท. มาแล้ว สู่อารามใด 
อาราม นั้น ชื่อว่า มีสมณะมาแล้ว

รุฬฺหา ลตา ยํ, โส รุฬฺหลโต (รุกฺโข) 
เครือวัลย์ ขึ้นแล้ว สู่ต้นไม้ใด 
ต้นไม้ นั้น ชื่อว่า มีเครือวัลย์ขึ้นแล้ว

สมฺปตตฺา ภกิขฺู ย,ํ โส สมปฺตตฺภกิขฺ ุ(อาวาโส) 
ภิกษุ ท. ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งอาวาสใด 
อาวาส นั้น ชื่อว่า มีภิกษุถึงพร้อมแล้ว

ตติยาพหุพพิหิ
ชติานิ อินฺทรฺยิาน ิเยน, โส ชตินฺิทฺรโิย (สมโณ) 

อินทรีย์ ท. อันสมณะใด ชนะแล้ว 
สมณะ นั้น ชื่อว่า มีอินทรีย์อันชนะแล้ว

กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส) 
บุญ อันบุรุษใด ทําแล้ว 
บุรุษ นั้น ชื่อว่า มีบุญอันทําแล้ว

อาหิโต อคฺคิ เยน, โส อาหิตคฺค ิ(พฺราหฺมโณ)
อคคฺ ิอาหโิต เยน, โส อคยฺาหโิต (พรฺาหมฺโณ) 

ไฟ อันพราหมณ์ใด บูชาแล้ว 
พราหมณ์ นั้น ชื่อว่า มีไฟอันบูชาแล้ว

วิสํ ปีตํ เยน, โส วิสปีโต (สโร) 
ยาพิษ อันลูกศรใด ดื่มแล้ว 
ลูกศร นั้น ชื่อว่า มียาพิษอันดื่มแล้ว

จตุตถีพหุพพิหิ
ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส, โส ทินฺนสุงฺโก (ราชา) 

ส่วย (นาคเรหิ อันชาวเมือง ท.) ถวายแล้ว 
แด่พระราชาใด พระราชานั้น ชื่อว่า  
มีส่วยอันชาวเมือง ท. ถวายแล้ว

กต ํทณฑฺกมมฺ ํยสฺส, โส กตทณฑฺกมโฺม (สสิโฺส) 
ทณัฑกรรม (อนัอาจารย์) ทําแล้ว แก่ศษิย์ใด 
ศษิย์นัน้ ชือ่ มทีณัฑกรรมอนัอาจารย์ทําแล้ว

สญชฺาโต สเํวโค ยสฺส, โส สญชฺาตสเํวโค (ชโน) 
ความสังเวช เกิดพร้อมแล้ว แก่ชนใด 
ชนนั้น ชื่อว่า มีความสังเวชเกิดพร้อมแล้ว

ปัญจมีพหุพพิหิ
นิคฺคตา ชนา ยสฺมา, โส นิคฺคตชโน (คาโม) 

ชน ท. ออกไปแล้ว จากบ้านใด 
บ้านนั้น ชื่อว่า มีชนออกไปแล้ว

ปติตานิ ผลานิ ยสฺมา, โส ปติตผโล (รุกฺโข) 
ผล ท. หล่นแล้ว จากต้นไม้ใด 
ต้นไม้นั้น ชื่อว่า มีผลหล่นแล้ว

วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ) 
ราคะ ไปปราศแล้ว จากภิกษุใด 
ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีราคะไปปราศแล้ว

ฉัฏฐีพหุพพิหิ
ขีณา อาสวา ยสฺส, โส ขีณาสโว (ภิกฺขุ) 

อาสวะ ท. ของภิกษุใด สิ้นแล้ว 
ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีอาสวะสิ้นแล้ว

สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) 
จิต ของภิกษุใด ระงับแล้ว 
ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีจิตระงับแล้ว

ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส, โส ฉินฺนหตฺโถ (ปุริโส)
หตฺถา ฉินฺนา ยสฺส, โส หตฺถจฺฉินฺโน (ปุริโส) 

มือ ท. ของบุรุษใด ขาดแล้ว 
บุรุษนั้น ชื่อว่า มีมือขาดแล้ว

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ
สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส โส 
สุวณฺณวณฺโณ (ภควา) 
วรรณะ ของพระผู้มีพระภาคใด เพียงดัง 
วรรณะ แห่งทอง พระผู้มีพระภาคนั้น 
ชื่อว่า มีวรรณะเพียงดังวรรณแห่งทอง

พรฺหมฺโุน สโร อวิ สโร ยสสฺ, โส พรฺหมฺสสฺโร (ภควา) 
เสียง ของพระผู้มีพระภาคใด เพียงดัง 
เสียงแห่งพรหม พระผู้มีพระภาคนั้น 
ชื่อว่า มีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม

สัตตมีพหุพพิหิ
สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ,  

โส สมฺปนฺนสสฺโส (ชนปโท) 
ข้าวกล้า ท. ในชนบทใด ถึงพร้อมแล้ว 
ชนบทนั้น ชื่อว่า มีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้ว

พหู นทิโย ยสฺมึ, โส พหุนทิโก (ชนปโท)
แม่นํ้า ท. ใน ชนบทใด มาก 
ชนบท นั้น ชื่อว่า มีแม่นํ้ามาก

ฐิตา สิริ ยสฺมึ, โส ฐิตสิร ิ(ชโน) 
ศร ีต้ังอยูใ่นชนใด ชนนัน้ ช่ือว่า มศีรต้ัีงอยู่

นบุพบท พหุพพิหิ
นตฺถิ ตสฺส สโมติ อสโม (ภควา) 

ผู้เสมอ ไม่มี แก่พระผู้มีพระภาคนั้น 
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า  
มีผู้เสมอหามิได้ หรือ ไม่มีผู้เสมอ

นตถฺ ิตสสฺ ปฏปิคุคฺโลต ิอปปฺฏปิคุคฺโล (ภควา) 
บคุคลเปรยีบ ไม่ม ีแก่พระผูม้พีระภาคนัน้ 
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า   
มบีคุคลเปรยีบหามไิด้ หรือ ไม่มบีคุคลเปรยีบ

นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก (ชโน) 
บุตร ท. ของชนนั้น ไม่มี เหตุนั้น 
ชนนั้น ชื่อว่า มีบุตรหามิได้ หรือ ไม่มีบุตร

ภินนาธิกรณพหุพพิหิ
เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส 

ความอยู ่ของชนนัน้ สิน้คนืเดยีว เหตนุัน้ 
ชนนั้น ชื่อว่า มีความอยู่สิ้นคืนเดียว

อรุส ิโลมาน ิยสสฺ, โส อรุสโิลโม (พรฺาหมฺโณ) 
ขน ท. ที่อก ของพราหมณ์ใด มีอยู ่
พราหมณ์ นั้น ชื่อว่า มีขนที่อก

อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ) 
ดาบ (มี) ในมือ ของทหารใด 
ทหาร นั้น ชื่อว่า มีดาบในมือ

ฉตฺตํ ปาณิมฺหิ ยสฺส, โส ฉตฺตปาณ ิ(ปุริโส) 
ร่ม (มี) ในมือ ของบุรุษใด  
บุรุษ นั้น ชื่อว่า มีร่มในมือ

มณิ กณฺเฐ ยสฺส, โส มณิกณฺโฐ (นาคราชา) 
แก้ว (มี) ที่คอ ของนาคราชใด 
นาคราชนั้น ชื่อว่า มีแก้วที่คอ

ตัวอย่างรูปวิเคราะห์ที่เป็นพหุวจนะ

กตํ กุสลํ เยหิ เต กตกุสลา (ชนา) 
กุศล อันชน ท. เหล่าใด ทําแล้ว 
ชน ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีกุศลอันทําแล้ว

อาวุธา หตฺเถสุ เยสํ, เต อาวุธหตฺถา (โยธา) 
อาวธุ ท. (มี) ในมือ ท. ของทหาร ท. เหล่าใด 
ทหาร ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีอาวุธในมือ

สหบุพพบท พหุพพิหิ
สห ปุตฺเตน โย วตฺตตีติ สปุตฺโต (ปิตา) 

ชนใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยบุตร เหตุนั้น 
ชนนั้น ชื่อว่า เป็นไปกับด้วยบุตร (คือบิดา)

สห รญฺญา ยา วตฺตตีติ สราชิกา (ปริสา) 
บริษัทใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยพระราชา 
เหตุนั้น บริษัทนั้น ชื่อว่า  
เป็นไปกับด้วยพระราชา

สห มจฺเฉเรน ยํ วตฺตตีติ สมจฺเฉร ํ(จิตฺตํ) 
จิตใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยความตระหนี่ 
เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่า  
เป็นไปกับด้วยความตระหนี่

สมาสท้อง
ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา)  

มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว
ธมโฺม เอว จกกฺ ํธมมฺจกกฺ ํจกัรคอืธรรม อว. บพุ. กัม.

ปวรํ ธมฺมจกฺกํ ปวรธมฺมจกฺกํ  
จักรคือธรรมอันบวร วิ. บุพ. กัม.

ปวตฺติตํ ปวรธมฺมจกฺกํ เยน, 
โส ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา) 
จกัรคอืธรรมอนับวร อนัพระผูมี้พระภาคใด 
ให้เป็นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า 
มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว 
ต. พหุพ.

คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) 
มวีตัถมุขีองหอมและระเบยีบเป็นต้นในมอื

คนฺโธ จ มาลา จ คนฺธมาลา 
ของหอมด้วย ระเบียบด้วย ชื่อว่า 
ของหอมและระเบียบ ท. อสมา. ทวัน.

คนธฺมาลา อาทโย* เยส,ํ ตาน ิคนธฺมาลาทนี ิ(วตถฺูน)ิ 
* อาท ิป.ุ เป็นวกิตกิตัตา ไม่เปลีย่นลงิค์ตาม คนธฺมาลา

ของหอมและระเบียบ ท. เป็นต้น 
ของวัตถุ ท. เหล่าใด วัตถุ ท. นั้น ชื่อว่า  
มีของหอมและระเบียบเป็นต้น ฉ. พหุพ.

คนฺธมาลาทีนิ วตฺถูนิ คนฺธมาลาทิวตฺถูน ิ
วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท.  
วิ. บุพ.

คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ หตฺเถสุ เยสํ,  
เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) 
วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท. 
มี ในมือ ท. ของมนุษย์ ท. เหล่าใด 
มนษุย์ ท. เหล่านัน้ ช่ือว่า มีวตัถุมีของหอม 
และระเบียบเป็นต้นในมือ ฉ. ภินน. พหุพ. 

(ลบ วตฺถุ)


