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อ่านก่อน (ท้ายเอกสาร) ปทานุกรม
ก ๑๑
ข ๑๗
ค ๑๘
ฆ ๒๑

จ ๒๑
ฉ ๒๒
ช ๒๓
ฌ ๒๔

ญ ๒๔
ฐ ๒๕
ฑ ๒๗
ต ๒๗

ถ ๒๘
ท ๒๘
ธ ๓๒
น ๓๒

ป ๓๓
พ ๓๖
ภ ๓๖
ม ๓๙

ย ๔๐
ร ๔๑
ล ๔๓
ว ๔๔

ส ๔๘
ห ๕๒
อ ๕๕

กยิรา....................๑๓ กุส: อกฺกฏุ โฺ ฐ...............๑๗ คม: อาคนฺตวฺ า............๑๙
ปจ ธาตุ ใน ๕ วาจก.๘ ก........................๑๑ กร:
กร: กยิราถ.................๑๔
คม: อาคมฺม................๑๙
ปจ: ปจติ กัตตุวาจก......๘ กงฺข: กงฺขติ.................๑๑
ข........................๑๗
กร: กริสสฺ ติ.................๑๔
คม: อุปคมฺม...............๑๙
สี: สียเต ภาววาจก........๘
ปจ: ปจิยติ กัมมวาจก....๘
ปจ: ปจฺจติ กัมมวาจก....๘
ปจ: ปาเจติ เหตุกตั ตุ......๘
ปจ: ปาจยติ เหตุกัตตุ....๘
ปจ: ปาจาเปติ เหตุกตั ตุ. ๘
ปจ: ปาจาปยติ เหตุกตั ตุ.. ๘
ปจ: ปาจิยเต เหตุกัมม...๘
ปจ: ปาจยิยเต เหตุกมั ม.๘
ปจ: ปาจาปิยเต เหตุกมั ม..๙
ปจ: ปาจาปยิยเต เหตุกมั ม.๙
ปจ: ปจนฺโต ปจนฺตํ กัตตุ..๙
ปจ: ปจํ กัตตุ.................๙
ปจ: ปจนฺตี กัตตุ............๙
ปจ: ปจมาโน ปจมานํ กัตตุ. ๙
ปจ: ปจมานา กัตตุ........๙
ปจ: ปจิยมาโน กัมม......๙
ปจ: ปจฺจมาโน กัมม......๙
ปจ: ปจิโต กัมม.............๙
ปจ: ปกฺโก กัตตุ. กัมม....๙
ปจ: ปาจิโต เหตุกัมม.. ๑๐
ปจ: ปาจยิโต เหตุกมั ม..๑๐
ปจ: ปาจาปิโต เหตุกมั ม...๑๐
ปจ: ปาจาปยิโต เหตุกมั ม.๑๐
ปจ: ปจิตวฺ า กัตตุ........๑๐
ปจ: ปจิตวา กัตตุ........๑๐
ปจ: ปจิตาวี ปจิตาวินี กัตตุ. ๑๐
ปจ: ปจนีโย กัมม........๑๐
ปจ: ปจิตพฺโพ กัมม.....๑๐
ปจ: ปาจาเปตพฺโพ กัมม.. ๑๐

กงฺข: อากงฺขติ.............๑๑
กงฺข: อากงฺขมาโน.......๑๑
กถ: กเถสิ....................๑๑
กถ: กเถสุ.ํ ...................๑๑
กถ: กถยิ.....................๑๑
กถ: กถยึส.ุ .................๑๑
กมฺป: กมฺปติ...............๑๑
กม: จงฺกมติ................๑๑
กม: นิกฺขมติ................๑๑
กม: นิกฺขมนฺโต............๑๑
กม: นิกฺขนฺโต..............๑๑
กม: นิกฺขมิตฺวา............๑๒
กม: นิกฺขมฺม................๑๒
กม: ปกฺกมิ ปกฺกามิ.....๑๒
กม: ปกฺกมนฺโต............๑๒
กม: ปกฺกนฺโต..............๑๒
กม: อติกกฺ มติ.............๑๒
กม: อติกกฺ มิตวฺ า.........๑๒
กม: อติกกฺ มฺม.............๑๒
กม: อกฺกมติ................๑๒
กม: อกฺกนฺโต..............๑๒
กม: อุปสงฺกมิตวฺ า........๑๓
กม: อุปสงฺกมฺม...........๑๓
กร: กโรมิ....................๑๓
กร: กุพพฺ นฺต.ิ ..............๑๓
กร: กยิรติ...................๑๓
กร: กรสฺส.ุ ..................๑๓
กร: อกริ.....................๑๓
กร: อกรึส.ุ ..................๑๓
กร: อกาสิ...................๑๓
กร: อกํส.ุ ....................๑๓

กร: กาหิต.ิ ..................๑๔
กร: อกริสฺส.................๑๔
กร: กโรนฺโต กโรนฺต.ํ ...๑๔
กร: กโรนฺต.ี .................๑๔
กร: กรํ........................๑๔
กร: กุรุมาโน...............๑๔
กร: กริยมาโน.............๑๔
กร: การิยมาโน...........๑๔
กร: กโต......................๑๔
กร: การิโต..................๑๔
กร: การยิโต................๑๕
กร: การาปิโต..............๑๕
กร: การาปยิโต...........๑๕
กร: กริตฺวา กริตฺวาน...๑๕
กร: กตฺวา...................๑๕
กร: กรณีโย.................๑๕
กร: กตฺตพฺพ.ํ ...............๑๕
กร: กาตพฺพ.ํ ...............๑๕
กร: ทุกกฺ ฏํ..................๑๕
กร: สงฺขโต..................๑๕
กี: กีนาติ กีณาติ..........๑๕
กี: วิกกฺ นี าติ วิกกฺ ณ
ี าติ. ๑๖
กุธ: กุชฺฌติ..................๑๖
กุธ: กุทโฺ ธ....................๑๖
กุป: กุปฺปติ.................๑๖
กุป: กุปิโต...................๑๖
กุส: ปกฺโกสติ..............๑๖
กุส: ปกฺโกสาเปติ.........๑๖
กุส: อกฺโกสติ...............๑๖
กุส: อกฺโกสิ.................๑๖
กุส: อกฺโกจฺฉ.ิ ..............๑๖
๑

ขน: ขโต.....................๑๗
ขน: ขนิตวฺ า................๑๗
ขนฺท: ปกฺขนฺท.ิ ............๑๗
ขนฺท: ปกฺขนฺโต...........๑๗
ขา: ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา. ๑๗
ขิป: ปกฺขิปติ...............๑๗
ขิป: ปกฺขิตโฺ ต..............๑๗
ขิป: นิกขฺ ิปติ...............๑๗
ขิป: นิกขฺ ิตโฺ ต..............๑๗
ขี: ขียติ.......................๑๗
ขี: ขีโณ.......................๑๘

ค........................๑๘

คม: คจฺฉติ..................๑๘
คม: อคมาสิ................๑๘
คม: อคมํส.ุ .................๑๘
คม: อคมึส.ุ .................๑๘
คม: คมิสฺสติ................๑๘
คม: คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺต.ํ ๑๘
คม: คจฺฉ.ํ ....................๑๘
คม: คจฺฉนฺต.ี ...............๑๘
คม: คจฺฉมาโน............๑๘
คม: คโต คตํ...............๑๘
คม: คตา.....................๑๘
คม: คมิตฺวา คมิตวฺ าน..๑๙
คม: คนฺตฺวา................๑๙
คม: คนฺตพฺพ.ํ ..............๑๙
คม: อชฺฌคา...............๑๙
คม: อุปจฺจคา..............๑๙
คม: อาคจฺฉติ..............๑๙
คม: อาคเมหิ...............๑๙

คห: คณฺหาติ...............๑๙
คห: คณฺหนฺต.ิ .............๑๙
คห: คณฺห.ิ ..................๒๐
คห: อคฺคเหสิ..............๒๐
คห: คหิยติ..................๒๐
คห: คยฺหติ..................๒๐
คห: คณฺหิตวฺ า.............๒๐
คห: คเหตฺวา...............๒๐
คห: คเหตพฺโพ............๒๐
คห: คณฺหิตพฺโพ..........๒๐
คห: ปคฺคยฺห...............๒๐
คห: สงฺคณฺหึส.ุ ............๒๐
คิล: คิลติ.....................๒๑
คุป: โคปติ...................๒๑
คุป: ชิคุจฺฉติ................๒๑
คุป: คุตโฺ ต...................๒๑

ฆ.......................๒๑
ฆส: ชิฆจฺฉติ................๒๑

จ........................๒๑
จช: จชติ.....................๒๑
จช: จตฺโต...................๒๑
จร: จรติ......................๒๑
จร: วิจริ......................๒๑
จร: จรนฺโต..................๒๑
จิ: จินาติ.....................๒๑
จิกขฺ : อาจิกขฺ ติ............๒๑
จินฺต: จินฺเตสิ...............๒๒
จินฺต: จินฺตยิ................๒๒
จินฺต: จินฺเตตฺวา...........๒๒

จิร ศัพท์: จิรายติ........๒๒
จุ: จวติ.......................๒๒
จุ: จุโต........................๒๒
จุร: โจเรติ...................๒๒
จุร: โจรยติ..................๒๒

ฉ........................๒๒
ฉฑฺฑ: ฉฑฺเฑติ.............๒๒
ฉท: ฉาเทติ.................๒๒
ฉท: ฉนฺโน...................๒๒
ฉิท: ฉินฺทติ..................๒๒
ฉิท: ฉิชชฺ ติ..................๒๓
ฉิท: ฉินโฺ น...................๒๓
ฉิท: อจฺฉิชฺช................๒๓
ฉุภ: ฉุฑฺโฑ..................๒๓

ช........................๒๓
ชน: ชายติ...................๒๓
ชน: ชาโต...................๒๓
ชน: วิชายติ.................๒๓
ชน: วิชาโต.................๒๓
ชร: ชิณฺโณ..................๒๓
ชีว: ชีวิสสฺ ามิ...............๒๓
ชีว: ชีวิต.ํ ....................๒๓

ฐา: อฏฺฐํส.ุ ..................๒๕
ฐา: ฐสฺสติ...................๒๕
ฐา: ฐิโต......................๒๕
ฐา: ฐตฺวา....................๒๖
ฐา: นิฏฺฐาติ.................๒๖
ฐา: นิฏฺฐติ .ํ ..................๒๖
ฐา: ปติฏฐฺ หิ................๒๖
ฐา: ปจฺจุฏฺฐาติ............๒๖
ฐา: สมุฏฐฺ าเปสุ.ํ ..........๒๖
ฐา: สมุฏฐฺ าปิโต...........๒๖
ฐา: อุฏฐฺ าติ.................๒๖
ฐา: อุฏฐฺ หติ................๒๖
ฐา: อุฏฺเฐหิ.................๒๖
ฐา: อุฏฐฺ ิโต..................๒๗
ฐา: อุฏฐฺ าตพฺพ.ํ ...........๒๗
ฐา: อุฏฐฺ าย.................๒๗
ฐา: อุปฏฺฐาติ..............๒๗
ฐา: อุปฏฺฐหติ..............๒๗

ฑ.......................๒๗

ฑํส: ฑํสติ....................๒๗
ฑํส: ฑฏฺโฐ..................๒๗

ต........................๒๗

ตร: ตรติ.....................๒๗

ฌ.......................๒๔ ตร: ติณโฺ ณ..................๒๗
ฌา: อภิชฌฺ ิโต.............๒๔

ญ.......................๒๔
ญป: ปญฺญาเปติ..........๒๔
ญป: ปญฺญตฺโต............๒๔
ญา: ชานาติ................๒๔
ญา: ชานนฺโต..............๒๔
ญา: ชานํ....................๒๔
ญา: ชญฺญา.................๒๔
ญา: อญฺญาสิ..............๒๔
ญา: ญาโต..................๒๔
ญา: ญตฺวา..................๒๔
ญา: ปญฺญายติ............๒๔
ญา: ปญฺญาโต.............๒๕
ญา: สญฺชานิ...............๒๕
ญา: ปจฺจญฺญาสึ..........๒๕
ญา: อาณาเปติ............๒๕

ฐ........................๒๕
ฐป: ฐเปสฺสติ...............๒๕
ฐา: ติฏฐฺ ติ...................๒๕
ฐา: อฏฺฐาสิ.................๒๕

ตร: โอตาเรติ...............๒๗
ตป: ตปติ....................๒๗
ตป: ตปฺปติ.................๒๘
ตป: ตตฺโต...................๒๘
ติช: ติติกฺขติ................๒๘
ตุส: ตุสสฺ ติ..................๒๘
ตุส: ตุฏโฺ ฐ...................๒๘

ถ........................๒๘

เถน: เถเนติ.................๒๘

ทา: ทาเปสิ.................๒๙
ทา: ททนฺโต................๒๙
ทา: เทนฺโต..................๒๙
ทา: ทินโฺ น...................๒๙
ทา: ทาตพฺโพ..............๒๙
ทา: สมาทิยามิ............๒๙
ทา: อาทิยติ................๒๙
ทา: อาทิยิตวฺ า............๓๐
ทา: อาทาย.................๓๐
ทา: อุปาทาย..............๓๐
ทิว: ทิพพฺ ติ.................๓๐
ทิส: ปสฺสติ..................๓๐
ทิส: ทกฺขติ..................๓๐
ทิส: ปสฺสาหิ................๓๐
ทิส: ปสฺส....................๓๐
ทิส: อทฺทสา อทฺทส.....๓๐
ทิส: อทฺทสํ..................๓๐
ทิส: อทฺทสํส.ุ ..............๓๐
ทิส: ปสฺสิสสฺ ติ.............๓๑
ทิส: ทกฺขิต.ิ .................๓๑
ทิส: ปสฺสนฺโต..............๓๑
ทิส: ทิฏโฺ ฐ...................๓๑
ทิส: ทิสฺวา...................๓๑
ทิส: ทฏฺฐพฺโพ.............๓๑
ทิส: เทเสติ..................๓๑
ทิส: ทสฺเสติ.................๓๑
ทิส: ทิสฺสติ..................๓๑
ทิส: อุทฺทสิ ฺส...............๓๑
ทิส: อุทฺทสิ ิย...............๓๑
ทีป: อาทิตโฺ ต..............๓๒

ธ........................๓๒
ธร: ธาเรติ...................๓๒
ธา: ทธาติ...................๓๒
ธร: อุปธาเรนฺโต..........๓๒

ท........................๒๘ น........................๓๒
ทม: ทนฺโต..................๒๘
ทย: สมาทเปติ............๒๘
ทย: สมาทปิโต............๒๘
ทํส: ทํสติ ทฏฺโฐ..........๒๘
ทา: เทติ......................๒๘
ทา: ททาติ..................๒๙
ทา: ทมฺม.ิ ...................๒๙
ทา: ทชฺเชยฺย ทชฺชา.....๒๙
ทา: อทาสิ...................๒๙
ทา: อทํส.ุ ....................๒๙

นม: วีตนิ าเมสิ.............๓๒
นส: นาเสสิ.................๓๒
นส: นฏฺโฐ...................๓๒
นส: นาสิโต.................๓๒
นห: สนฺนยฺหติ.............๓๒
นห: สนฺนยฺห...............๓๓
นี: เนติ........................๓๓
นี: นยติ.......................๓๓
นี: เนสิ........................๓๓
นี: เนตพฺโพ.................๓๓
๒

นี: นีตา.......................๓๓
นี: อาเนสิ...................๓๓
นุท: โอโณชยาม..........๓๓

ป.......................๓๓

ปจ: ดูที่น.ี่ ...................๓๓
ปต: สนฺนิปาตาเปตฺวา. ๓๓
ปท: ปตฺโต..................๓๓
ปท: นิปชฺชติ...............๓๓
ปท: นิปนฺโน...............๓๔
ปท: นิปผฺ นฺโน.............๓๔
ปท: นิปชฺช.................๓๔
ปท: อาปชฺชติ.............๓๔
ปท: อาปนฺโน..............๓๔
ปท: อุปฺปชฺชติ.............๓๔
ปท: อุปฺปาเทติ............๓๔
ปท: อุทปาทิ...............๓๔
ปท: อุปฺปนฺโน.............๓๔
ปท: อุปฺปาทิโต...........๓๔
ปท: อุปฺปชฺช...............๓๕
ปท: อุปปชฺชติ.............๓๕
ปห: ปาเหติ................๓๕
ปา: ปิวาสติ.................๓๕
ปา: ปิปาสิโต...............๓๕
ปา: ปีโต.....................๓๕
ปา: ปิตวฺ า...................๓๕
ปา: ปิวิตฺวา.................๓๕
ปุจฺฉ: ปุฏโฺ ฐ.................๓๕
ปุจฺฉ: ปุจฺฉิตวฺ า............๓๕
ปูร: ปูรติ.....................๓๕
ปูร: ปูเรติ....................๓๕
ปูร: ปูเรนฺโต................๓๖
ปูร: ปุณโฺ ณ.................๓๖
ปูร: ปูรโิ ต...................๓๖
เปส: เปเสติ................๓๖
เปส: เปสิโต................๓๖

พ.......................๓๖

พฺรู: อาห.....................๓๖
พฺรู: อาหุ.....................๓๖
พฺรู: อาหํส.ุ .................๓๖
พุธ: พุทฺโธ...................๓๖
พุธ: ปพุชฺฌิตวฺ า...........๓๖

ภ........................๓๖

ภช: ภเชยฺย.................๓๖
ภช: ภเช.....................๓๖
ภช: ภเชถ...................๓๗

ภร: ภโต.....................๓๗
ภาส: ภาสิโต...............๓๗
ภิท: ภินฺทติ.................๓๗
ภิท: ภิชชฺ ติ..................๓๗
ภิท: ภินฺโน..................๓๗
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ฆาตยํ..................๕๒
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ฑฏฺโฐ..................๒๖
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นิกขฺ มฺม...............๑๑
นิกขฺ ิตโฺ ต.............๑๖
นิกขฺ ิปติ...............๑๖
นิฏฺฐาติ...............๒๕
นิฏฺฐติ .ํ ................๒๕
นิปชฺช.................๓๓
นิปชฺชติ...............๓๒
นิปนฺโน...............๓๓
นิปผฺ นฺโน.............๓๓
นิพฺพตฺตติ............๔๕
นิพฺพตฺต.ิ .............๔๕
นิพฺพตฺเตติ..........๔๕
นิพฺพตฺโต.............๔๕
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นีตา....................๓๒
นีหโฏ..................๕๒
นีหรติ.................๕๒
เนตพฺโพ..............๓๒
เนติ.....................๓๒
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ปติฏฐฺ หิ...............๒๕
ปตฺโต..........๓๒, ๕๔
ปตฺวา..................๕๔
ปปฺโปติ...............๕๔
ปพุชฺฌิตวฺ า..........๓๕
ปพฺพชิ................๔๔
ปพฺพาเชนฺต.ิ ........๔๔
ปมชฺช.................๓๘
ปมชฺชติ ฺวา...........๓๘
ปยิรุปาสติ...........๕๕
ปรินิพฺพายิ..........๔๖
ปรินิพฺพุโต..........๔๖
ปริยุปาสติ...........๕๕
ปริหรติ...............๕๒
ปวิฏโฺ ฐ................๔๗
ปวิส.ิ ...................๔๗
ปเวเสติ...............๔๗
ปสาเรติ...............๔๙
ปสฺส...................๒๙
ปสฺสติ.................๒๙
ปสฺสนฺโต.............๓๐
ปสฺสาหิ...............๒๙
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ปหรติ.................๕๒
ปหาย.................๕๓
ปหายติ...............๕๓
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ปหิโต..................๕๓
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ปหียติ.................๕๓
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ปาจยติ..................๗
ปาจยิโต.................๙
ปาจยิยเต...............๗
ปาจาปยติ..............๗
ปาจาปยิโต............๙
ปาจาปยิยเต..........๘
ปาจาปิโต..............๙
ปาจาปิยเต............๘
ปาจาเปตพฺโพ........๙
ปาจาเปติ...............๗
ปาจิโต...................๙
ปาจิยเต.................๗

ปาเจติ...................๗
ปาปุณาติ............๕๔
ปาปุณิตฺวา..........๕๔
ปาปุณึส.ุ .............๕๔
ปาเปติ................๕๔
ปาเปตฺวา............๕๔
ปาวิส.ิ .................๔๗
ปาเหติ................๓๔
ปิตวฺ า..................๓๔
ปิปาสิโต..............๓๔
ปิวาสติ................๓๔
ปิวิตฺวา................๓๔
ปีโต....................๓๔
ปุจฉฺ ิตฺวา.............๓๔
ปุฏฺโฐ..................๓๔
ปุณโฺ ณ................๓๕
ปูรติ....................๓๔
ปูรโิ ต..................๓๕
ปูเรติ...................๓๔
ปูเรนฺโต...............๓๕
เปสิโต.................๓๕
เปเสติ.................๓๕

พ
พุทฺโธ..................๓๕
พุภกุ ขฺ ติ..............๓๖

ภ
ภเช.....................๓๕
ภเชถ..................๓๖
ภเชยฺย................๓๕
ภโต....................๓๖
ภวติ....................๓๗
ภวนฺต.ํ ................๓๗
ภวนฺต.ี ................๓๗
ภวนฺโต................๓๗
ภวํ......................๓๗
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ภุตฺโต..................๓๖
ภุตฺวา..................๓๖
ภูยเต..................๓๗
โภชนีย.ํ ...............๓๗

ลทฺธา..................๔๓
ลทฺโธ..................๔๓
ลพฺภติ.................๔๒
ลภติ...................๔๒
ลภิยต.................๔๒
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ลิตฺโต..................๔๓
ลิมปฺ ติ.................๔๓
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มญฺญติ................๓๘
มรติ....................๓๘
มริตพฺพ.ํ ..............๓๘
มาริโต.................๓๘
มิยฺยติ.................๓๘
มียติ....................๓๘
มุจจฺ ติ.................๓๘
มุญฺจติ.................๓๘
มุตโฺ ต..................๓๙
มุยหฺ ติ.................๓๙
มุสสฺ ติ.................๓๙
มุฬฺโห..................๓๙
โมทติ..................๓๙

ว
วกฺขติ..................๔๔
วจิสสฺ ติ...............๔๔
วจฺฉติ..................๔๕
วฏฺฏติ.................๔๔
วตฺตติ..................๔๔
วทติ....................๔๕
วทนฺโต................๔๕
วเทติ..................๔๕
วธติ....................๕๑
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วเธติ...................๕๑
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วสิ......................๔๕
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วิกกฺ ณ
ี าติ............๑๕
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วิทโฺ ธ...................๔๗
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วิหรติ..................๕๒
วิหรนฺโต..............๕๒
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ยิฏฺโฐ..................๓๙
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ยุทธฺ .ํ ...................๔๐
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รชฺชติ..................๔๐
รโต.....................๔๐
รหิโต..................๔๐
รุณณ
ฺ .ํ .................๔๑
รุณณ
ฺ า................๔๑
รุณโฺ ณ.................๔๑
รุทโฺ ธ...................๔๑
รุนฺธติ..................๔๑
รุนฺเธติ.................๔๑
รุนฺนา..................๔๑
รุฬโฺ ห..................๔๒

ล
ลจฺฉติ..................๔๒
ลทฺธพฺโพ.............๔๓
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วุฬโฺ ห..................๔๗
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สนฺเต..................๕๕
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สนฺนยฺห..............๓๒
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สยติ....................๔๙
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สรนฺโต................๔๙
สํวิชฺชติ...............๔๖
สํสฏฺโฐ................๔๘
สํหรติ.................๕๒
สาวิโต.................๕๐
สิญฺจติ.................๔๙
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สิยา....................๕๕
สียเต.....................๗
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สุโณม.................๕๐
สุตวา..................๕๐
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สุโต.....................๕๐
สุตฺโต..................๕๑
สุตฺวา..................๕๐
สุปติ....................๕๑
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หฏฺโฐ..................๕๓
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หนฺตฺวา...............๕๑
หรติ....................๕๒
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อกริ....................๑๒
อกริสสฺ ................๑๓
อกรึส.ุ .................๑๒
อกํส.ุ ...................๑๒
อกาสิ..................๑๒
อกฺกนฺโต.............๑๑
อกฺกมติ...............๑๑
อกฺกฏุ โฺ ฐ..............๑๖
อกฺโกจฺฉ.ิ .............๑๕
อกฺโกสติ..............๑๕
อกฺโกสิ................๑๕
อคมํส.ุ ................๑๗
อคมาสิ...............๑๗
อคมึส.ุ ................๑๗
อคฺคเหสิ..............๑๙
อจฺจยติ...............๕๔
อจฺเจติ.................๕๖
อจฺฉิชฺช...............๒๒
อชฺฌคา...............๑๘
อญฺญาสิ..............๒๓
อฏฺฐํส.ุ .................๒๔

อฏฺฐาสิ................๒๔
อติกฺกมติ.............๑๑
อติกฺกมิตฺวา.........๑๑
อติกฺกมฺม.............๑๑
อติจจฺ ..................๕๖
อตีโต..................๕๖
อตฺถ.ิ ...................๕๕
อทํส.ุ ..................๒๘
อทาสิ..................๒๘
อทฺทส.................๒๙
อทฺทสํ.................๒๙
อทฺทสํส.ุ ..............๒๙
อทฺทสา...............๒๙
อธิวตฺโถ..............๔๖
อธิวาเสสิ.............๔๖
อธิวุตโฺ ถ..............๔๖
อธิเสสฺสติ............๔๙

อนุสฏิ โฺ ฐ.............๔๙
อเนฺวติ................๕๖
อนฺวาย................๕๖
อนฺเวติ................๕๖
อเปโต.................๕๖
อภิชฺฌโิ ต.............๒๓
อภิรมฺม...............๔๐
อมฺห...................๕๕
อลตฺถ.................๔๒
อลตฺถ.ํ ................๔๒
อลภมาโน...........๔๒
อลภิสสฺ า.............๔๒
อวจ....................๔๔
อวจุตฺถ...............๔๔
อวหรติ...............๕๓
อโวจ...................๔๔
อโวจุตถฺ ..............๔๔

อสกฺข.ิ ................๔๗
อสฺส....................๕๕
อสฺโสสิ................๕๐
อหนํ...................๕๑
อเหสุ.ํ .................๕๔
อโหสิ..................๕๔
อากงฺขติ..............๑๐
อากงฺขมาโน........๑๐
อาคจฺฉติ.............๑๘
อาคนฺตวฺ า...........๑๘
อาคเมหิ..............๑๘
อาคมฺม...............๑๘
อาจิกฺขติ.............๒๐
อาณาเปติ...........๒๔
อาทาย................๒๙
อาทิตฺโต..............๓๑
อาทิยติ...............๒๘

อาทิยิตวฺ า...........๒๙
อาเนสิ................๓๒
อาปชฺชติ.............๓๓
อาปนฺโน.............๓๓
อามฏฺโฐ..............๓๘
อารทฺโธ..............๔๐
อารพฺภ...............๔๐
อารุยหฺ ................๔๒
อาโรจยิ...............๔๑
อาโรเจสิ..............๔๑
อาโรปิโต.............๔๑
อาโรเปติ.............๔๑
อาห....................๓๕
อาหร..................๕๓
อาหรติ................๕๒
อาหราหิ.............๕๒
อาหํส.ุ .................๓๕

๖

อาหุ....................๓๕
อิจฺฉนฺต.ิ ..............๕๖
อุฏฐฺ หติ...............๒๕
อุฏฐฺ าตพฺพ.ํ .........๒๖
อุฏฐฺ าติ...............๒๕
อุฏฐฺ าย................๒๖
อุฏฐฺ ิโต................๒๖
อุฏฺเฐหิ................๒๕
อุทปาทิ...............๓๓
อุทฺทิสยิ ...............๓๐
อุทฺทิสสฺ ...............๓๐
อุปคมฺม...............๑๘
อุปจฺจคา.............๑๘
อุปฏฺฐหติ............๒๖
อุปฏฺฐาติ.............๒๖
อุปธาเรนฺโต.........๓๑
อุปปชฺชติ............๓๔

อุปสงฺกมิตฺวา.......๑๒
อุปสงฺกมฺม...........๑๒
อุปาทาย.............๒๙
อุเปโต.................๕๖
อุปฺปชฺช...............๓๔
อุปฺปชฺชติ............๓๓
อุปฺปนฺโน.............๓๓
อุปฺปาทิโต...........๓๓
อุปฺปาเทติ...........๓๓
อุยฺโยเชสิ.............๔๐
อุลลฺ งฺฆ.ิ ...............๔๒
เอสติ...................๕๖
โอโณชยาม.........๓๒
โอตาเรติ.............๒๖
โอโลเกสิ.............๔๓
โอหาย................๕๓

ปจ ธาตุ ใน ๕ วาจก
แสดง ปจ ธาตุ เพื่อเป็นตัวอย่าง
แต่กิรยิ าในหลายรูปก็ไม่ได้ใช้

ปจ: ปจติ กัตตุวาจก
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อ ติ
ปจติ ย่อมหุง

ปจติ (ปจ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สี: สียเต ภาววาจก
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สี
ย เต
สียเต (อันเขา) ย่อมนอน

ปจ: ปาเจติ เหตุกตั ตุ.

ปจ: ปาจาปยติ เหตุกตั ตุ.

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ เณ ติ
ปาจฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปาเจติ ย่อมให้หุง๒

ปจ: ปาจยติ เหตุกัตตุ.

ปจ: ปาจิยเต เหตุกัมม.

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณย ติ
ปาจฺ ณย ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อย ติ ลบ ณฺ
ปาจยติ ย่อมให้หุง ๒

ปจ: ปจิยติ กัมมวาจก

ปจ: ปาจาเปติ เหตุกตั ตุ.

ปจฺ อิ ย ติ
ปจิยติ (อันเขา) ย่อมหุง๑

ปจิยติ (ปจ-อิ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปจ: ปจฺจติ กัมมวาจก
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ปจฺ ณาเป ติ ลบสระที่สดุ ธาตุ
ปาจฺ ณาเป ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป ติ ลบ ณฺ
ปาจาเปติ ย่อมให้หุง ๒

๑ รูป ปจิย- นี้ไม่ได้ใช้ ใช้รูป ปจฺจ- เป็นหลัก
เช่น ปจฺจติ ปจฺจิตฺถ ปจฺจมานํ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ เณ อิ ย เต
ปาจฺ เณ อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ เอ อิ ย เต ลบ เอ
ปาจิยเต (อันเขา) ย่อมให้หุง ๒
ปาจิยเต (ปจ-เณ-อิ-ย-เต)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมให้หงุ
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง เณ ปัจจัย
อิ อาคม ย ปัจจัย เต วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

ปจ: ปาจยิยเต เหตุกัมม.
ธาตุ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณย
ปาจฺ ณย
ปาจาเปติ (ปจ-ณาเป-ติ) แปลว่า ย่อมให้หุง ปาจฺ อย
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย ปาจฺ อยฺ
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ปาจยิยเต

อิ
อิ
อิ
อิ

ย
ย
ย
ย

เต
เต พฤทธิ์ อ
เต ลบ ณฺ
เต ลบ อ

(อันเขา) ย่อมให้หุง ๒

ปาจยิยเต (ปจ-ณย-อิ-ย-เต)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมให้หงุ
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณย ปัจจัย
อิ อาคม ย ปัจจัย เต วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ อ ที่ ย

ปจฺ ย ติ
ปจฺจ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ปจฺจติ (อันเขา) ย่อมหุง
ปจฺจติ (ปจ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุ เป็น จฺจ

ปจฺ ณาปย ติ ลบสระที่สุดธาตุ
ปาจฺ ณาปย ติ พฤทธิ์ อ
ปาจ อาปย ติ ลบ ณฺ
ปาจาปยติ ย่อมให้หุง ๒
ปาจาปยติ (ปจ-ณาปย-ติ) แปลว่า ย่อมให้หงุ
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาปย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ปาจยติ (ปจ-ณย-ติ) แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง
ณย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

วิภัตติ

ปาเจติ (ปจ-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

สียเต (สี-ย-เต) แปลว่า (อันเขา) ย่อมนอน
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน ย ปัจจัย
เต วัตตมานาวิภตั ติ
(ภาววาจกใช้อกัมมธาตุเท่านั้น)
ธาตุ

ปัจจัย

๒ แสดงด้วย ปจ ธาตุเพื่อให้เห็นการพฤทธิ์
เพราะเป็นธาตุอยู่ในตัวอย่าง ๕ วาจก ใน
“แบบ(เรียน)” แต่ ปจ ธาตุนี้ ไม่พฤทธิ์ เช่น
ปจาเปติ ปจาเปตฺวา (พบเพียง ปาจาเปตฺวา
ใน ธอ. ที่พฤทธิ์บ้าง) แม้รปู พฤทธิ์ ปาเจก็ยงั ไม่พบ (พบแต่ วิปาเจนฺติ โพนทะนา)

๗

ปจ: ปาจาปิยเต เหตุกัมม.

ปจ: ปจนฺตี กัตตุ.

ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ปจฺ ณาเป อิ ย เต
ปาจฺ ณาเป อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปฺ อิ ย เต ลบ เอ
ปาจาปิยเต (อันเขา) ย่อมให้หุง ๒
ปาจิยเต (ปจ-ณาเป-อิ-ย-เต)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย
อิ อาคม ย ปัจจัย เต วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

ปจ: ปาจาปยิยเต เหตุกัมม.
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณาปย อิ ย เต
ปาจฺ ณาปย อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาปย อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปยฺ อิ ย เต ลบ อ
ปาจาปยิยเต (อันเขา) ย่อมให้หุง ๒
ปาจิยเต (ปจ-ณาปย-อิ-ย-เต)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมให้หงุ
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาปย ปัจจัย
อิ อาคม ย ปัจจัย เต วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ อ ที่ ย

ปจ: ปจนฺโต ปจนฺตํ กัตตุ.
ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อ อนฺต สิ
ปจนฺโต ปุ. ปจนฺตํ นปุ. หุงอยู่
ปจนฺโต ปจนฺตํ (ปจ-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

ปจ: ปจํ กัตตุ.
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ปัจจัย

ปจ: ปจฺจมาโน กัมม.
วิภัตติ

ปจฺ อ อนฺต อี สิ
ปจนฺตี อิต. หุงอยู่

ปจนฺตี (ปจ-อ-อนฺต-อี-สิ) แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภตั ติ

ปจ: ปจมาโน ปจมานํ กัตตุ.
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ปจฺ อ มาน สิ
ปจมาโน ปุ. ปจมานํ นปุ. หุงอยู่
ปจมาโน ปจมานํ (ปจ-อ-มาน-สิ)
แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อ ปัจจัย
มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

ปจ: ปจมานา กัตตุ.
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ปจฺ อ มาน อา สิ
ปจมานา อิต. หุงอยู่

ปจมานา (ปจ-อ-มาน-อา-สิ) แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อ ปัจจัย
มาน ปัจจัย อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภตั ติ

ปจ: ปจิยมาโน กัมม.
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อิ ย มาน สิ
ปจิยมาโน (อันเขา) หุงอยู่๓
ปจิยมาโน (ปจ-อิ-ย-มาน-สิ)
แปลว่า (อันเขา) หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ย ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

ปจฺ อ อนฺต สิ
ปจฺ อ ออํ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
ปจํ หุงอยู่, เมือ่ หุง

อนฺต ปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ. ป.เอก. มีรปู เป็น -ํ

ปจํ (ปจ-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

๓ รูป ปจิย- นี้ไม่ได้ใช้ ใช้รปู ปจฺจ- เป็นหลัก
เช่น ปจฺจติ ปจฺจติ ฺถ ปจฺจมานํ

๘

ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ย มาน สิ
ปจฺจ
มาน สิ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ปจฺจมาโน (อันเขา) หุงอยู่
ปจฺจมาโน (ปจ-ย-มาน-สิ)
แปลว่า (อันเขา) หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ย ปัจจัย
มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ

ปจ: ปจิโต กัมม.
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อิ ต สิ
ปจิโต (อันเขา) หุงแล้ว

ปจิโต (ปจ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

ปจ: ปกฺโก กัตตุ. กัมม.
ธาตุ

ปจฺ
ปจฺ
ป
ปกฺโก

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
กฺก สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

สุกแล้ว; (อันเขา) หุงแล้ว *
ปกฺโก (ปจ-ต-สิ)
แปลว่า สุกแล้ว; (อันเขา) หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ จฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น กฺก
* ชนานํ นาฬิโกทโนว ปกฺโก. (อันเขา) หุงแล้ว;
อมฺพปกฺกํ มะม่วงสุก(แล้ว), ปริปกฺโก วโย.

ปจ: ปาจิโต เหตุกัมม.

ปจ: ปาจาปยิโต เหตุกัมม.

ปจ: ปจนีโย กัมม.

ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ธาตุ

ปจฺ เณ อิ ต สิ
ปาจฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
ปาจิโต (อันเขา) ให้หุงแล้ว
ปาจิโต (ปจ-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง เณ ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

ปจ: ปาจยิโต เหตุกัมม.
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณย
ปาจฺ ณย
ปาจฺ อย
ปาจยิโต

อิ ต
อิ ต
อิ ต

สิ
สิ พฤทธิ์ อ
สิ ลบ ณฺ

(อันเขา) ให้หุงแล้ว

ปาจยิโต (ปจ-ณย-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณย ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ปจ: ปาจาปิโต เหตุกัมม.
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณาเป อิ ต สิ
ปาจฺ ณาเป อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปฺ อิ ต สิ ลบ เอ
ปาจาปิโต (อันเขา) ให้หุงแล้ว
ปาจาปิโต (ปจ-ณาเป-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณาปย
ปาจฺ ณาปย
ปาจฺ อาปย
ปาจาปยิโต

อิ ต สิ
อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
อิ ต สิ ลบ ณฺ
(อันเขา) ให้หุงแล้ว

ปาจาปยิโต (ปจ-ณาเป-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาปย ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ปจ: ปจิตฺวา กัตตุ.
ธาตุ

ปจิตวฺ า (ปจ-อิ-ตฺวา) แปลว่า หุงล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย

ปจ: ปจิตวา กัตตุ.
อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

ปจฺ อิ ตวนฺตุ สิ
ปจฺ อิ ตวา สิ แปลง นฺตุ ลบ สิ
ปจิตวา ปุ. หุงแล้ว
ปจิตวา (ปจ-อิ-ตฺวนตุ) แปลว่า หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ตวนฺตุ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง นฺตุ เป็น อา ลบ สิ

ปจ: ปจิตาวี ปจิตาวินี กัตตุ.
ธาตุ

วิภัตติ

ปจฺ อนีย
สิ
ปจนีโย (อันเขา) พึงหุง

ปจนีโย (ปจ-อนีย-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อนีย ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ

ปจ: ปจิตพฺโพ กัมม.
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อิ ตพฺพ สิ
ปจิตพฺโพ (อันเขา) พึงหุง

ปจิตพฺโพ (ปจ-อิ-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

อาคม ปัจจัย

ปจฺ อิ ตฺวา
ปจิตฺวา หุงแล้ว

ธาตุ

ปัจจัย

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ อิ ตาวี สิ
ปจฺ อิ ตาวี สิ ลบ สิ
ปจิตาวี ปุ. หุงแล้ว
ปจฺ อิ ตาวี อินี สิ ลง อินี ปัจจัย
ปจิตาวินี อิต. หุงแล้ว
ปจฺ อิ ตาวิ สิ รัสสะ อี
ปจิตาวิ นปุ. หุงแล้ว
ปจิตาวี ปจิตาวินี ปจิตาวิ (ปจ-อิ-ตาวี-สิ)
แปลว่า หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง อิ อาคม
ตาวี ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
๙

ปจ: ปาจาเปตพฺโพ กัมม.
ธาตุ ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

ปจฺ ณาเป ตพฺพ สิ
ปาจฺ ณาเป ตพฺพ สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป ตพฺพ สิ ลบ ณฺ
ปาจาเปตพฺโพ (อันเขา) พึงให้หุง
ปาจาเปตพฺโพ (ปจ-ณาเป-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ก

กม: นิกฺขมติ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

กถฺ
กถฺ
กถฺ
กถยิ

กงฺข: กงฺขติ
ธาตุ

กถ: กถยิ

ปัจจัย วิภัตติ

กงฺขฺ อ ติ
กงฺขติ ย่อมสงสัย

ปัจจัย วิภัตติ

ณย อี
อย อี
อย อิ

ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)
รัสสะ อี

กงฺขติ (กงฺข-อ-ติ) แปลว่า ย่อมสงสัย
มาจาก กงฺข ธาตุ ในความสงสัย
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

กล่าวแล้ว
กถยิ (กถ-ณย-อี) แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว ณย ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ รัสสะ อี เป็น อิ

กงฺข: อากงฺขติ

กถ: กถยึสุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา กงฺขฺ อ ติ
อากงฺขติ ย่อมหวัง

อากงฺขติ (อา-กงฺข-อ-ติ) แปลว่า ย่อมหวัง
มาจาก อา บทหน้า กงฺข ธาตุ ในความหวัง
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

กงฺข: อากงฺขมาโน
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

อา กงฺขฺ อ มาน สิ
อากงฺขมาโน หวังอยู่

อากงฺขติ (อา-กงฺข-อ-มาน-สิ) แปลว่า หวังอยู่
มาจาก อา บทหน้า กงฺข ธาตุ ในความหวัง
อ ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

กถ: กเถสิ
ธาตุ

กถฺ
กถฺ
กถ
กเถสิ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

เณ สฺ
เอ สฺ
เอ สฺ

อี
อี ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)
อิ รัสสะ อี

กล่าวแล้ว
กเถสิ (กถ-เณ-สฺ-อี) แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

กถ: กเถสุํ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

กถฺ เณ สฺ
กถฺ เอ สฺ
กเถสุํ กล่าวแล้ว

อุํ
อุํ ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)

กเถสิ (กถ-เณ-สฺ-อุ)ํ แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย
สฺ อาคม อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ ลบ ณฺ

ธาตุ

กถฺ
กถฺ
กถฺ
กถยึสุ

ปัจจัย วิภัตติ

ณย อุํ
อย อุํ ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)
อย อึสุ แปลง อุํ

กล่าวแล้ว
กถยึสุ (กถ-ณย-อุ)ํ แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว ณย ปัจจัย
อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ แปลง อุํ เป็น อึสุ

กมฺป: กมฺปติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กมฺปฺ อ
ติ
กมฺปติ ย่อมหวัน่ ไหว
กมฺปติ (กมฺป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมหวั่นไหว
มาจาก กมฺป ธาตุ ในความหวั่นไหว
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

กม: จงฺกมติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กมฺ อ ติ
กกมฺ อ ติ เทฺวภาวะ
ก ํกมฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
จํกมฺ อ ติ แปลง กฺ
จงฺกมฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
จงฺกมติ ย่อมจงกรม, ก้าวไปๆ
จงฺกมติ (กม-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมจงกรม, ก้าวไปๆ
มาจาก กม ธาตุ ในความก้าว อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
ลงนิคคหิตอาคม แปลง กฺ เป็นวรรค จฺ
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

๑๐

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
กมฺ อ ติ
นิ
ขมฺ อ ติ แปลง กฺ
นิ
กฺขมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
นิกฺขมติ ย่อม(ก้าว)ออก
นิกฺขมติ (นิ-กม-อ-ติ) แปลว่า ย่อม(ก้าว)ออก
มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง กฺ เป็น ขฺ ซ้อน กฺ

กม: นิกฺขมนฺโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

นิ กมฺ อ อนฺต สิ
นิ ขมฺ อ อนฺต สิ แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ อ อนฺต สิ ซ้อน กฺ
นิ กฺขมฺ อ อนฺต โอ แปลง สิ
นิกฺขมนฺโต (ก้าว)ออกอยู่
นิกฺขมนฺโต (นิ-กม-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า (ก้าว)ออกอยู่
มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง กฺ เป็น ขฺ ซ้อน กฺ แปลง สิ เป็น โอ

กม: นิกฺขนฺโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
กมฺ ต สิ
นิ
ขมฺ ต สิ แปลง กฺ
นิ
กฺขมฺ ต สิ ซ้อน กฺ
นิ
กฺขมฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
นิ
กฺข นฺต สิ ซ้อน นฺ
นิ
กฺข นฺต โอ แปลง สิ
นิกฺขนฺโต (ก้าว)ออกแล้ว
นิกขฺ นฺโต (นิ-กม-ต-สิ) แปลว่า (ก้าว)ออกแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง กฺ เป็น ขฺ
ซ้อน กฺ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ
แปลง สิ เป็น โอ

กม: นิกฺขมิตฺวา

กม: ปกฺกมนฺโต

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

นิ กมฺ
นิ ขมฺ
นิ กฺขมฺ
นิกฺขมิตฺวา

อาคม ปัจจัย

อิ ตฺวา
อิ ตฺวา
อิ ตฺวา

แปลง กฺ
ซ้อน กฺ

(ก้าว)ออกแล้ว
นิกขฺ มิตวฺ า (นิ-กม-ตฺวา) แปลว่า (ก้าว)ออก
แล้ว มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความ
ก้าว ตฺวา ปัจจัย แปลง กฺ เป็น ขฺ ซ้อน กฺ

กม: นิกฺขมฺม
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

กม: อติกกฺ มฺม

ปัจจัย

วิภัตติ

ป
กมฺ อ อนฺต สิ
ป
กฺกมฺ อ อนฺต สิ ซ้อน กฺ
ป
กฺกมฺ อ อนฺต โอ แปลง สิ
ปกฺกมนฺโต (ก้าว)ออกอยู,่ หลีกไปอยู่
ปกฺกมนฺโต (ป-กม-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า หลีกไปอยู่
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ซ้อน กฺ แปลง สิ เป็น โอ

นิ กมฺ ตฺวา
นิ ขมฺ ตฺวา แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ ตฺวา ซ้อน กฺ
นิ กฺขมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
นิ กฺขมฺม
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
นิกฺขมฺม (ก้าว)ออกแล้ว

กม: ปกฺกนฺโต

ตฺวา ปัจจัย แปลง กฺ เป็น ขฺ ซ้อน กฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

ปกฺกนฺโต (ป-กม-ต-สิ) แปลว่า หลีกไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ซ้อน กฺ ลบ มฺ
ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ แปลง สิ เป็น โอ

กม: ปกฺกมิ ปกฺกามิ

กม: อติกฺกมติ

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
กมฺ ต สิ
ป
กฺกมฺ ต สิ ซ้อน กฺ
ป
กฺกมฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ป
กฺก นฺต สิ ซ้อน นฺ
ป
กฺก นฺต โอ แปลง สิ
นิกฺขมฺม (นิ-กม-ตฺวา) แปลว่า (ก้าว)ออกแล้ว
ปกฺกนฺโต (ก้าว)ออกแล้ว, หลีกไปแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว

ปัจจัย วิภัตติ

ป
กมฺ อ อี
ป
กฺกมฺ อ อี ซ้อน กฺ
ป
กฺกมฺ อ อิ รัสสะ อี
ปกฺกมิ หลีกไปแล้ว
ป
กฺกมฺ อา อิ ทีฆะ
ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว
ปกฺกมิ (ป-กม-อ-อี) แปลว่า หลีกไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ซ้อน กฺ รัสสะ อี เป็น อิ
(ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อา เป็น ปกฺกามิ)

ปัจจัย วิภัตติ

อติ กม อ ติ
อติ กฺกมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
อติกฺกมติ ย่อมก้าวล่วง, ล่วงละเมิด
อติกฺกมติ (อติ-กม-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมก้าวล่วง, ล่วงละเมิด
มาจาก อติ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ

กม: อติกฺกมิตฺวา
บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย

อติ กมฺ อิ ตฺวา
อติ กฺกมฺ อิ ตฺวา ซ้อน กฺ
อติกฺกมิตฺวา ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
อติกฺกมติ (อติ-กม-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย ซ้อน กฺ
๑๑

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อติ กมฺ ตฺวา
อติ กฺกมฺ ตฺวา ซ้อน กฺ
อติ กฺกมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อติ กฺกมฺม แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อติกกฺ มฺม ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
อติกฺกมติ (อติ-กม-ตฺวา)
แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
ตฺวา ปัจจัย ซ้อน กฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

กม: อกฺกมติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา กมฺ อ ติ
อ
กมฺ อ ติ รัสสะ อา
อ
กฺกมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
อกฺกมติ ย่อมเหยียบ, ย่ำ
อกฺกมติ (อา-กม-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเหยียบ
มาจาก อา บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ

กม: อกฺกนฺโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา กมฺ ต สิ
อ
กมฺ ต สิ
อ
กฺกมฺ ต สิ
อ
กฺกมฺ ต สิ
อ
กฺก นฺต สิ
อกฺกนฺโต เหยียบแล้ว

รัสสะ อา
ซ้อน กฺ
ลบทีส่ ดุ ธาตุ
ซ้อน นฺ

อกฺกนฺโต (อา-กม-ต-สิ) แปลว่า เหยียบแล้ว
มาจาก อา บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ
ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

กม: อุปสงฺกมิตฺวา

กร: กุพฺพนฺติ

กร: อกรึสุ

บทหน้า

ธาตุ

อาคม

ธาตุ อาคม ปัจจัย

อุป สํ กมฺ อิ ตฺวา
อุป สงฺ กมฺ อิ ตฺวา แปลงนิคคหิต
อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ อนฺติ
กรฺ อุ อนฺติ
กุรฺ อุ อนฺติ
กุรฺ ว อนฺติ
(เข้าไปใกล้-หา-พบ-เฝ้า)
กุรฺ ว อนฺติ
อุปสงฺกมิตฺวา (อุป-สํ-กม-อิ-ตฺวา)
กุ
วฺว อนฺติ
แปลว่า เข้าไปหาแล้ว
กุ
พฺพ อนฺติ
มาจาก อุป บทหน้า สํ บทหน้า
กม ธาตุ ในความก้าว อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย กุพฺพนฺติ ย่อมทำ
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

กม: อุปสงฺกมฺม
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อุป สํ กมฺ ตฺวา
อุป สงฺ กมฺ ตฺวา แปลงนิคคหิต
อุป สงฺ กมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุป สงฺ กมฺม
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อุปสงฺกมฺม เข้าไปหาแล้ว
อุปสงฺกมฺม (อุป-สํ-กม-ตฺวา)
แปลว่า เข้าไปหาแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า สํ บทหน้า
กม ธาตุ ในความก้าว ตฺวา ปัจจัย
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

กร: กโรมิ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ มิ
กโรมิ ย่อมทำ

กโรมิ (กร-โอ-มิ) แปลว่า ย่อมทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภตั ติ

แปลง โอ
แปลง อ ต้นธาตุเป็น อุ
แปลง อุ เป็น ว
ลบทีส่ ดุ ธาตุ
ซ้อน วฺ
เอา วฺว เป็น พฺพ

กุพฺพนฺติ (กร-โอ-อนฺติ) แปลว่า ย่อมทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ โอ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง โอ เป็น อุ แปลง อ ต้นธาตุเป็น อุ
แปลง อุ เป็น ว ลบที่สุดธาตุ ซ้อน วฺ
แปลง วฺว เป็น พฺพ

กร: กยิรติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ ยิร ติ
กรฺ ยิร ติ
กยิรติ ย่่อมทำ

ลบทีส่ ดุ ธาตุ

กยิรติ (กร-ยิร-ติ) แปลว่า ย่อมทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ยิร ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ

กร: กรสฺสุ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ สฺสุ
กรฺ อ สฺสุ แปลง โอ
กรสฺสุ จงทำ

อ
อ
อ
อกรึสุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ อุํ
กรฺ โอ อุํ ลบ โอ
กรฺ
อึสุ แปลง อุํ

ได้ทำแล้ว
อกริ (อ-กร-โอ-อุ)ํ แปลว่า ได้ทำแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบ โอ แปลง อุํ เป็น อึสุ

กร: อกาสิ
อาคม ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ กร โอ
อ กา
อ กา โอ
อ กา
อกาสิ ได้ทำแล้ว

สฺ
สฺ
สฺ
สฺ

อี
อี
อี
อิ

ลบสระทีส่ ดุ ธาตุ
กร เป็น กา
ลบ โอ
รัสสะ อี

อกาสิ (อ-กร-โอ-สฺ-อี) แปลว่า ได้ทำแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง กร เป็น กา ลบ โอ รัสสะ อี เป็น อิ

กร: อกํสุ
อาคม

อ
อ
อ
อ
อกํสุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ อุํ
กรฺ โอ อุํ ลบทีส่ ดุ ธาตุ
ก โอ อุํ ลบ โอ
ก
อํสุ แปลง อุํ

กรสฺสุ (กร-โอ-สฺส)ุ แปลว่า จงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ โอ ปัจจัย
สฺสุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง โอ เป็น อ

ได้ทำแล้ว
อกาสิ (อ-กร-โอ-อุ)ํ แปลว่า ได้ทำแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบที่สุดธาตุ ลบ โอ แปลง อุํ เป็น อํสุ

กร: อกริ

กร: กยิรา

อาคม

อ
อ
อ
อกริ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ อี
กรฺ โอ อี ลบ โอ
กรฺ
อิ รัสสะ อี

ได้ทำแล้ว
อกริ (อ-กร-โอ-อี) แปลว่า ได้ทำแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ลบ โอ รัสสะ อี เป็น อิ
๑๒

ธาตุ

กรฺ
กรฺ
ก
กยิรา

ปัจจัย วิภัตติ

ยิร เอยฺย
ยิร เอยฺย ลบทีส่ ดุ ธาตุ
ยิร อา แปลง เอยฺย

พึงทำ
กยิรา (กร-ยิร-เอยฺย) แปลว่า พึงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ยิร ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ
ลบที่สุดธาตุ แปลง เอยฺย เป็น อาi

กร: กยิราถ

กร: กโรนฺโต กโรนฺตํ

กร: กริยมาโน

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ ยิร เอยฺย ลบสระทีส่ ดุ ธาตุ
กรฺ ยิร เอยฺย ลบทีส่ ดุ ธาตุ
ก
ยิร เอถ ใช้ เอถ แทน
ก
ยิร อาถ แปลง เอ เป็น อา
กยิราถ พึงทำ
กยิราถ (กร-ยิร-เอยฺย) แปลว่า พึงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ยิร ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ
ลบที่สุดธาตุ ใช้ เอถ แทน เอยฺย
แปลง เอ เป็น อาii

กร: กริสฺสติ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

กรฺ โอ อิ สฺสติ
กรฺ โอ อิ สฺสติ ลบ โอ
กริสฺสติ จักทำ
กริสฺสติ (กร-โอ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ

กร: กาหิติ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

กรฺ โอ อิ
กาห โอ อิ
กาห โอ อิ
กาห
อิ
กาหิติ (=กริสฺสติ)

สฺสติ
สฺสติ
สฺสติ
สฺสติ

ลบสระทีส่ ดุ ธาตุ
แปลง กร
ลบ โอ
ลบ สฺส

จักทำ
กาหิติ (กร-โอ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวิภตั ติ
แปลง กร เป็น กาห ลบ โอ ลบ สฺส

กร: อกริสฺส
อาคม ธาตุ ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ กรฺ โอ อิ สฺสา
อ กรฺ โอ อิ สฺสา ลบ โอ
อ กรฺ
อิ สฺส รัสสะ อา
อกริสฺส จักได้ทำแล้ว

ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ โอ อนฺต สิ
กโรนฺโต ปุ กโรนฺตํ นปุ. ทำอยู่
กโรนฺโต กโรนฺตํ (กร-โอ-อนฺต-สิ) แปลว่า ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

กร: กโรนฺตี
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ โอ อนฺต อี สิ
กโรนฺตี อิต. ทำอยู่

กโรนฺตี (กร-โอ-อนฺต-อี-สิ) แปลว่า ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ โอ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภตั ติ

กร: กรํ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ โอ อนฺต สิ
กรฺ โอ อนฺต ลบ โอ
กรฺ
ออํ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
กรํ ทำอยู่, เมือ่ ทำ

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ อิ ย มาน สิ
กริยมาโน (อันเขา) ทำอยู่

กริยมาโน (กร-อิ-ย-มาน-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ อิ อาคม
ย ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

กร: การิยมาโน
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ เณ อิ ย มาน สิ
การฺ เณ อิ ย มาน สิ พฤทธิ์ อ
การฺ เอ อิ ย มาน สิ ลบ ณฺ
การฺ เอ อิ ย มาน สิ ลบ เอ
การิยมาโน (อันเขา) ให้ทำอยู่
การิยมาโน (กร-เณ-อิ-ย-มาน-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ เณ ปัจจัย
อิ อาคม ย ปัจจัย มาน ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

อนฺต ปุ. แจกอย่าง ภควนฺต.ุ ป.เอก. มีรปู เป็น -ํ

กร: กโต

กรํ (กร-โอ-อนฺต-สิ) แปลว่า ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ โอ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

กรฺ ต สิ
กรฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
กโต (อันเขา) ทำแล้ว

กร: กุรุมาโน
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ โอ มาน สิ ลบสระทีส่ ดุ ธาตุ
กุรฺ โอ มาน สิ แปลง อ
กุรฺ อุ มาน สิ แปลง โอ
กุรุมาโน ทำอยู่
กุรุมาโน (กร-โอ-มาน-สิ) แปลว่า ทำอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง อ ที่ ก เป็น อุ แปลง โอ เป็น อุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กโต (กร-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ตฺ ปัจจัย
ลบ ร ที่สุดธาตุ

กร: การิโต
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ เณ อิ ต สิ
การฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
การฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
การิโต (อันเขา) ให้ทำแล้ว
การิโต (กร-เณ-อิ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ให้ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ เณ ปัจจัย อิ
อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

อกริสสฺ (อ-กร-โอ-อิ-สฺสา) แปลว่า จักได้ทำแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทำ
โอ ปัจจัย อิ อาคม สฺสา กาลาติปัตติวิภัตติ
ลบ โอ รัสสะ อา เป็น อ
๑๓

กร: การยิโต

กร: กริตฺวา กริตฺวาน

กร: กาตพฺพํ

ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ธาตุ

กรฺ ณย อิ ต สิ
การฺ ณย อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อย อิ ต สิ ลบ ณฺ
การยิโต (อันเขา) ให้ทำแล้ว
การยิโต (กร-ณย-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ณย ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

กร: การาปิโต
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

กรฺ ณาเป อิ ต สิ
การฺ ณาเป อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
การฺ อาปฺ อิ ต สิ ลบ เอ
การาปิโต (อันเขา) ให้ทำแล้ว
การาปิโต (กร-ณาเป-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ณาเป ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

กร: การาปยิโต
ธาตุ ปัจจัย

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ ณาปย อิ ต
สิ
การฺ ณาปย อิ ต
สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อาปย อิ ต
สิ ลบ ณฺ
การาปยิโต (อันเขา) ให้ทำแล้ว
การาปยิโต (กร-ณาปย-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ณาปย ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

อาคม ปัจจัย

กรฺ อิ ตฺวา/ตฺวาน
กริตฺวา กริตวฺ าน ไปแล้ว
กริตฺวา กริตฺวาน (กร-อิ-ตฺวา/ตฺวาน)
แปลว่า ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ อิ อาคม
ตฺวา/ตฺวาน ปัจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ

กร: กตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย

กร: กรณีโย
วิภัตติ

กรฺ อนีย
สิ
กรฺ อณีย
สิ
แปลง นฺ
กรณีโย-ยา-ยํ (อันเขา) พึงทำ
กรณีโย (กร-อนีย-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ อนีย ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง นฺ เป็น ณฺ

กร: กตฺตพฺพํ
ธาตุ

ปัจจัย

กร ตพฺพ
สิ
กา ตพฺพ
สิ
กาตพฺพํ (อันเขา) พึงทำ

แปลง กร

กาตพฺพํ (กร-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ แปลง กร เป็น กา
บทหน้า ธาตุ

กตฺวา (กร-ตฺวา) แปลว่า ทำแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ ตฺวา ปัจจัย
ลบ รฺ ที่สุดธาตุ
ปัจจัย

วิภัตติ

กร: ทุกฺกฏํ

กรฺ ตฺวา
กรฺ ตฺวา ลบทีส่ ุดธาตุ
กตฺวา ทำแล้ว

ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

กรฺ ตพฺพ
สิ
กรฺ ตพฺพ
สิ
ก
ตฺตพฺพ สิ
กตฺตพฺพํ (อันเขา) พึงทำ

ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

กตฺตพฺพํ (กร-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงทำ
มาจาก กร ธาตุ ในความทำ
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ รฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ทุ
ทุ
ทุ
ทุ
ทุกฺกฏํ

กรฺ
กรฺ
กฺก
กฺก

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต
ฏ

สิ
สิ
สิ
สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน กฺ
แปลง ตฺ

(อันเขา) ทำชั่วแล้ว

ทุกกฺ ฏํ (ทุ-กร-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ทำชัว่ แล้ว
มาจาก ทุ บทหน้า กร ธาตุ ในความทำ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบที่สุดธาตุ ซ้อน กฺ แปลง ตฺ เป็น ฏฺ

กร: สงฺขโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ
กรฺ ต สิ
สํ
กรฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
สํ
ข ต สิ แปลง กฺ
สงฺ ข ต สิ แปลงนิคคหิต
สงฺขโต (อันปัจจัย) ปรุงแต่งแล้ว
สงฺขโต (สํ-กร-ต-สิ) แปลว่า
(อันปัจจัย) ปรุงแต่งแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า กร ธาตุ ในความทำ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบที่สุดธาตุ แปลง กฺ เป็น ข
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

กี: กีนาติ กีณาติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กี
นา ติ
กีนาติ กีณาติ ย่อมซื้อ
กีนาติ (กี-นา-ติ) แปลว่า ย่อมซื้อ
มาจาก กี ธาตุ ในความซื้อ นา ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
กีณาติ: แปลง นา เป็น ณา

๑๔

กี: วิกกฺ ีนาติ วิกฺกีณาติ

กุป: กุปิโต

กุส: อกฺโกสิ

บทหน้า ธาตุ

ธาตุ

อาคม

ปัจจัย วิภัตติ

วิ
กี นา ติ
วิ
กฺกี นา ติ
ซ้อน กฺ
วิกกฺ ีนาติ วิกฺกีณาติ
วิกกฺ ินาติ วิกฺกิณาติ ย่อมขาย
วิกฺกีนาติ (วิ-กี-นา-ติ) แปลว่า ย่อมขาย
มาจาก วิ บทหน้า กี ธาตุ ในความซื้อ
นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ
วิกฺกีณาติ: แปลง นา เป็น ณา

กุธ: กุชฺฌติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

กุธฺ ย ติ
กุชฺฌ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
กุชฺฌติ ย่อมโกรธ
กุชฺฌติ (กุธ-ย-ติ) แปลว่า ย่อมโกรธ
มาจาก กุธ ธาตุ ในความโกรธ ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ

กุธ: กุทฺโธ
ธาตุ

กุธฺ
กุธฺ
กุ
กุทฺโธ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ทฺธ สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

โกรธแล้ว
กุทฺโธ (กุธ-ต-สิ) แปลว่า โกรธแล้ว
มาจาก กุธ ธาตุ ในความโกรธ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ธฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

กุป: กุปฺปติ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

กุปฺ อิ ต สิ
กุปิโต โกรธแล้ว, กำเริบแล้ว
กุปิโต (กุป-อิ-ต-สิ) แปลว่า โกรธแล้ว
มาจาก กุป ธาตุ ในความโกรธ อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

กุส: ปกฺโกสติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
กุสฺ อ ติ
ป
โกสฺ อ ติ
ป
กฺโกสฺ อ ติ
ปกฺโกสติ ย่อมเรียกมา

กุส: ปกฺโกสาเปติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

มาจาก กุป ธาตุ ในความโกรธ ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ปฺ ที่สุดธาตุเป็น ปฺป

วิภัตติ

ป
กุสฺ ณาเป ติ
ป
โกสฺ ณาเป ติ พฤทธิ์ อุ
ป
กฺโกสฺ ณาเป ติ ซ้อน กฺ
ปกฺโกสาเปติ ย่อมให้เรียกมา
ปกฺโกสติ (ป-กุส-ณาเป-ติ)
แปลว่า ย่อมให้เรียกมา
มาจาก ป บทหน้า กุส ธาตุ ในความเรียกมา
ณาเป ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ซ้อน กฺ ลบ ณฺ

กุส: อกฺโกสติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ติ
ติ
ติ
ติ

พฤทธิ์ อุ
รัสสะ อา
ซ้อน กฺ

อกฺโกสติ (อา-กุส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมด่า
มาจาก อา บทหน้า กุส ธาตุ ในความด่า
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ

๑๕

ปัจจัย วิภัตติ

อ
กุสฺ อ
อ
โกสฺ อ
อ
กฺโกสฺ อ
อ
กฺโกสฺ อ
อกฺโกสิ ได้ด่าแล้ว

อี
อี
อี
อิ

พฤทธิ์ อุ
ซ้อน กฺ
รัสสะ อี

อกฺโกสิ (อ-กุส-อ-อี) แปลว่า ได้ด่าแล้ว
มาจาก อ อาคม กุส ธาตุ ในความด่า
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ซ้อน กฺ รัสสะ อี เป็น อิ

กุส: อกฺโกจฺฉิ
อาคม

ปกฺโกสติ (ป-กุส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเรียกมา
มาจาก ป บทหน้า กุส ธาตุ ในความเรียกมา
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ซ้อน กฺ

อา กุสฺ อ
อา โกสฺ อ
กุปฺ ย ติ
โกสฺ อ
กุปฺป
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ อ
อ
กฺโกสฺ อ
กุปฺปติ ย่อมโกรธ, กำเริบ
กุปฺปติ (กุป-ย-ติ) แปลว่า ย่อมโกรธ, กำเริบ อกฺโกสติ ย่อมด่า
ธาตุ

พฤทธิ์ อุ
ซ้อน กฺ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
กุสฺ อ อี
อ
โกสฺ อ อี
อ
กฺโกสฺ อ อี
อ
กฺโกสฺ อ อี
อ
กฺโก อ จฺฉิ
อกฺโกจฺฉิ ได้ด่าแล้ว

พฤทธิ์ อุ
ซ้อน กฺ
ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง อี

อกฺโกสิ (อา-กุส-อ-อี) แปลว่า ได้ด่าแล้ว
มาจาก อ อาคม กุส ธาตุ ในความด่า
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ซ้อน กฺ ลบ สฺ ทีส่ ดุ ธาตุ
แปลง อี เป็น จฺฉิ

กุส: อกฺกุฏฺโฐ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา กุสฺ ต สิ
อ
กุสฺ ต สิ
อ
กฺกุสฺ ต สิ
อ
กฺกุสฺ ต สิ
อ
กฺกุ ฏฺฐ สิ
อกฺกุฏฺโฐ (อันเขา) ด่าแล้ว

รัสสะ อา
ซ้อน กฺ
ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

อกฺกฏุ โฺ ฐ (อา-กุส-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ด่าแล้ว
มาจาก อา บทหน้า กุส ธาตุ ในความด่า
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ
ซ้อน กฺ ลบ สฺ ทีส่ ดุ ธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ข
ขน: ขโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ขนฺ ต สิ
ขนฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ขโต (อันเขา) ขุดแล้ว
ขโต (ขน-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ขุดแล้ว
มาจาก ขน ธาตุ ในความขุด ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ นฺ ที่สุดธาตุ

ขน: ขนิตฺวา
ธาตุ

อาคม ปัจจัย

ขนฺ อิ ตฺวา
ขนิตฺวา ขุดแล้ว

ขนิตฺวา (ขน-อิ-ตฺวา) แปลว่า ขุดแล้ว
มาจาก ขน ธาตุ ในความขุด อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย

ขนฺท: ปกฺขนฺทิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป ขนฺทฺ อ อี
ป ขนฺทฺ อ อิ รัสสะ อี
ปกฺขนฺทิ แล่นไปแล้ว, วิ่งไปแล้ว

ขนฺท: ปกฺขนฺโต

ขิป: ปกฺขิตฺโต

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป ขนฺทฺ ต สิ
ป กฺขนฺทฺ ต สิ ซ้อน กฺ
ป กฺขนฺท ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ป กฺข นฺต สิ ซ้อน นฺ
ปกฺขนฺโต แล่นไปแล้ว, วิ่งไปแล้ว

ปัจจัย วิภัตติ

ป
ขิปฺ ต สิ
ป
กฺขิปฺ ต สิ
ซ้อน กฺ
ป
กฺขิปฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
ป
กฺขิ ตฺต สิ
ซ้อน ตฺ
ปกฺขิตฺโต (อันเขา) ใส่แล้ว, ใส่เข้าแล้ว

ปกฺขนฺโต (ป-ขนฺท-ต-สิ) แปลว่า แล่นไป
แล้ว
มาจาก ป บทหน้า ขนฺท ธาตุ ในความแล่นไป
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ซ้อน กฺ
ลบ ท ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

ปกฺขิปติ (ป-ขิป-อ-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ใส่แล้ว, ใส่เข้าแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ทิง้
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน กฺ ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ขา: ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา

ขิป: นิกฺขิปติ

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ปฏิ สํ ขา ตฺวา
ปฏิ สํ ขา ย แปลง ตฺวา เป็น ย
ปฏิ สงฺ ขา ย แปลงนิคคหิต
ปฏิสงฺขาย พิจารณาแล้ว
ปฏิ สงฺ ขา ย ลบ ย
ปฏิสงฺขา พิจารณาแล้ว
ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา ปฏิสขํ า (ไม่แปลงนิคคหิต)
(ปฏิ-สํ-ขา-ตฺวา) แปลว่า พิจารณาแล้ว
มาจาก ป บทหน้า สํ บทหน้า ขา ธาตุ ใน
ความกล่าว ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย
แปลงนิคคหิต เป็น งฺ (และ) ลบ ยiii

ขิป: ปกฺขิปติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
ขิปฺ อ ติ
ป
กฺขิปฺ อ ติ
ปกฺขิปติ ย่อมใส่, ใส่เข้า

ซ้อน กฺ

ปกฺขิปติ (ป-ขิป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมใส่เข้า
มาจาก ป บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ทิง้
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
ขิปฺ อ ติ
นิ
กฺขิปฺ อ ติ
นิกฺขิปติ ย่อมเก็บ

ซ้อน กฺ

นิกฺขิปติ (นิ-ขิป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเก็บ
มาจาก นิ บทหน้า
ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ทิง้ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ

ขิป: นิกฺขิตฺโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
ขิปฺ ต สิ
นิ
กฺขิปฺ ต สิ
ซ้อน กฺ
นิ
กฺขิปฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
นิ
กฺขิ ตฺต สิ
ซ้อน ตฺ
นิกฺขิตฺโต (อันเขา) เก็บแล้ว
นิกขฺ ติ โฺ ต (นิ-ขิป-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) เก็บแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ทิง้
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ซ้อน กฺ ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ขี: ขียติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ขี
ย ติ
ขียติ ย่อมสิน้

ปกฺขนฺทิ (ขนฺท-อ-อี) แปลว่า แล่นไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ขนฺท ธาตุ ในความแล่นไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ รัสสะ อี เป็น อิ

ขียติ (ขี-ย-ติ) แปลว่า ย่อมสิ้น
มาจาก ขี ธาตุ ในความสิ้น ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

๑๖

ขี: ขีโณ

คม: อคมึสุ

ธาตุ

อาคม

ปัจจัย วิภัตติ

ขี
ต สิ
ขี
ณ สิ
ขีโณ สิ้นแล้ว

แปลง ต

แปลงที่สดุ ธาตุ

คจฺฉติ (คม-อ-ติ) แปลว่า ย่อมไป
มาจาก คม ธาตุ ในความไป อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ม ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ

คม: อคมาสิ
ปัจจัย อาคม

อ
คมฺ อ สฺ
อ
คมฺ อา สฺ
อ
คมฺ อา สฺ
อคมาสิ ได้ไปแล้ว

วิภัตติ

อี
อี ทีฆะ
อิ รัสสะ อี

อคมาสิ (อ-คม-อ-สฺ-อี) แปลว่า ได้ไปแล้ว
มาจาก อ อาคม คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อา รัสสะ อี เป็น อิ

คม: อคมํสุ
อาคม

ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

คมฺ อ อิ
คมิสฺสติ จักไป

ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
คมฺ อ อุํ
อ
คมฺ อ อํสุ
อคมํสุ ได้ไปแล้ว

แปลง อุํ

อคมึสุ (อ-คม-อ-อุ)ํ แปลว่า ได้ไปแล้ว
มาจาก อ อาคม คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ตั ติ แปลง อุํ เป็น อึสุ
ธาตุ

คม: คจฺฉติ

อาคม

ธาตุ

คม: คมิสฺสติ

ค
คมฺ อ ติ
คจฺฉ อ ติ
คจฺฉติ ย่อมไป

ปัจจัย วิภัตติ

อ
คมฺ อ อุํ
อ
คมฺ อ อึสุ
อคมึสุ ได้ไปแล้ว

ขีโณ (ขี-ต-สิ) แปลว่า สิ้นแล้ว
มาจาก ขี ธาตุ ในความสิ้น ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ

ธาตุ

ธาตุ

คม: คจฺฉนฺตี

สฺสติ

คมิสฺสติ (คม-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักไป
มาจาก คม ธาตุ ในความไป อิ อาคม
สฺสติ ภวิสสันติวิภตั ติ

คม: คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตํ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

คมฺ อ อนฺต สิ
คจฺฉ อ อนฺต สิ แปลงที่สุดธาตุ
คจฺฉนฺโต ปุ. คจฺฉนฺตํ นปุ. ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตํ (คม-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง มฺ ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ

คม: คจฺฉ
ธาตุ

คมฺ
คจฺฉ
คจฺฉ
คจฺฉํ

ปัจจัย

วิภัตติ

อ อนฺต สิ
อ อนฺต สิ แปลงที่สุดธาตุ
อ ออํ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
ไปอยู่, เมื่อไป

อนฺต ปุ. แจกอย่าง ภควนฺต.ุ ป.เอก. มีรปู เป็น -ํ
แปลง อุํ

อคมํสุ (อ-คม-อ-อุ)ํ แปลว่า ได้ไปแล้ว
มาจาก อ อาคม คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ตั ติ แปลง อุํ เป็น อํสุ

คจฺฉํ (คม-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป อ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง ม ทีส่ ดุ ธาตุ เป็น จฺฉ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

๑๗

ปัจจัย

วิภัตติ

คมฺ อ อนฺต อี สิ
คจฺฉ อ อนฺต อี สิ แปลงที่สดุ ธาตุ
คจฺฉนฺตี อิต.
คจฺฉนฺตี (คม-อ-อนฺต-อี-สิ) แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป อ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
แปลง มฺ ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ ลบ สิ

คม: คจฺฉมาโน
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

คมฺ อ มาน สิ
คจฺฉ อ มาน สิ แปลงที่สุดธาตุ
คจฺฉมาโน ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉมาโน (คม-อ-มาน-สิ) แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง มฺ ทีส่ ุดธาตุ เป็น จฺฉ

คม: คโต คตํ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

คมฺ ต สิ
คมฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
คโต ปุ. คตํ นปุ. ไปแล้ว, ถึงแล้ว(ซึ่ง-)
คโต (คม-ต-สิ) แปลว่า ไปแล้ว, ถึงแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ

คม: คตา
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

คมฺ ต อา สิ
คมฺ ต อา สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
คตา อิต. ไปแล้ว, ถึงแล้ว(ซึ่ง-)
คตา (คม-ต-สิ) แปลว่า ไปแล้ว, ถึงแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป ต ปัจจัย
อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ

คม: คมิตฺวา คมิตฺวาน

คม: อุปจฺจคา

คม: อาคมฺม

ธาตุ

บทหน้า

บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย

คมฺ อิ ตฺวา/ตฺวาน
คมิตฺวา คมิตฺวาน ไปแล้ว
คมิตฺวา คมิตฺวาน (คม-อิ-ตฺวา/ตฺวาน)
แปลว่า ไปแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป อิ อาคม
ตฺวา/ตฺวาน ปัจจัย

คม: คนฺตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย

คมฺ ตฺวา
คมฺ ตฺวา
ค
นฺตวฺ า
คนฺตฺวา ไปแล้ว

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน นฺ

คนฺตฺวา (คม-ตฺวา) แปลว่า ไปแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป ตฺวา ปัจจัย
ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

คม: คนฺตพฺพํ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

คมฺ ตพฺพ สิ
คมฺ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธาตุ
ค
นฺตพฺพ สิ ซ้อน นฺ
คนฺตพฺพํ (อันเขา) พึงไป
คนฺตพฺพํ (คม-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงไป
มาจาก คม ธาตุ ในความไป ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

คม: อชฺฌคา
บทหน้า อาคม ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อธิ อ คมฺ อ อา
อชฺฌ อ คมฺ อ อา แปลง อธิ
อชฺฌ อ คมฺ อ อา ลบที่สดุ ธาตุ
อชฺฌคา ได้ถึงทับแล้ว
อชฺฌคา (อธิ-อ-คม-อ-อา) แปลว่า ได้ถงึ ทับแล้ว
มาจาก อธิ บทหน้า อ อาคม
คม ธาตุ ในความไป, ถึง อ ปัจจัย
อา หิยัตตนีวิภตั ติ แปลง อธิ เป็น อชฺฌ
ลบ มฺ ที่สุดธาตุ (โส อชฺฌคา.)
* หรือเป็น อึ อัชชัตตนี. แปลง อึ เป็น อา
(อหํ อชฺฌคา.) พบแห่งเดียว ใน ธอ ๖ ปฐมโพธิ

อาคม ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อุป อติ อ คมฺ อ อา
อุป อจฺจ อ คมฺ อ อา แปลง อติ
อุป อจฺจ อ คมฺ อ อา ลบทีส่ ดุ ธาตุ
อุปจฺจคา ได้เข้าไปล่วงแล้ว

ปัจจัย

อา คมฺ ตฺวา
อา คมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อา คมฺม
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อาคมฺม มาแล้ว, อาศัยแล้ว(ซึ่ง-)

อุปจฺจคา (อุป-อติ-อ-คม-อ-อา)
แปลว่า ได้เข้าไปล่วงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า อติ บทหน้า อ อาคม
คม ธาตุ ในความไป อ ปัจจัย
อา หิยัตตนีวภิ ัตติ แปลง อติ เป็น อจฺจ ลบ
มฺ ที่สุดธาตุ (โส อุปจฺจคา.)

อาคมฺม (อา-คม-ตฺวา) แปลว่า มาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

คม: อาคจฺฉติ

คม: อุปคมฺม

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา คมฺ อ ติ
อา คจฺฉ อ ติ แปลงที่สุดธาตุ
อาคจฺฉติ ย่อมมา
อาคจฺฉติ (อา-คม-อ-ติ) แปลว่า ย่อมมา
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น จฺฉ

คม: อาคเมหิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา คมฺ เณ หิ
อา คมฺ เอ หิ ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)
อาคเมหิ (ยังกาล) จงให้มา, จงรอ
อาคเมหิ (อา-คม-เณ-หิ)
แปลว่า (ยังกาล) จงให้มา, จงรอ
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป
เณ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณฺ

คม: อาคนฺตฺวา
บทหน้า ธาตุ

อา คมฺ
อา คมฺ
อา ค
อาคนฺตฺวา

ปัจจัย

ตฺวา
ตฺวา ลบที่สุดธาตุ
นฺตวฺ า ซ้อน นฺ

มาแล้ว
อาคนฺตฺวา (อา-คม-ตฺวา) แปลว่า มาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป
ตฺวา ปัจจัย ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

๑๘

ปัจจัย

อา คมฺ ตฺวา
อา คมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อา คมฺม
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อาคมฺม มาแล้ว, อาศัยแล้ว(ซึ่ง-)
อาคมฺม (อา-คม-ตฺวา) แปลว่า มาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

คห: คณฺหาติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

คหฺ ณฺหา ติ
คหฺ ณฺหา ติ ลบทีส่ ุดธาตุ
คณฺหาติ ย่อมถือเอา
คณฺหาติ (คห-ณฺหา-ติ) แปลว่า ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา ณฺหา ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ หฺ ที่สุดธาตุ

คห: คณฺหนฺติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

คหฺ ณฺหา อนฺติ
คหฺ ณฺหา อนฺติ ลบทีส่ ุดธาตุ
ค
ณฺหฺ อนฺติ ลบ อา
คณฺหนฺติ ย่อมถือเอา
คณฺหนฺติ (คห-ณฺหา-อนฺต)ิ แปลว่า ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภตั ติ
ลบ หฺ ที่สุดธาตุ ลบ อา

คห: คณฺหิ

คห: คยฺหติ

คห: คณฺหิตพฺโพ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

คหฺ
คหฺ
ค
ค
คณฺหิ

ปัจจัย วิภัตติ

ณฺหา อี
ณฺหา อี
ณฺหา อิ
ณฺหฺ อิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
รัสสะ อี
ลบ อา

ถือเอาแล้ว
คณฺหิ (คห-ณฺหา-อี) แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบ หฺ ที่สุดธาตุ รัสสะ อี เป็น อิ ลบ อา

คห: อคฺคเหสิ
อ คหฺ ณฺหา อิ สฺ อี
อ คหฺ ณฺหา อิ สฺ อี
อ คฺคหฺ
อิ สฺ อี
อ คฺคหฺ
อิ สฺ อิ
อ คฺคหฺ
เอ สฺ อิ
อคฺคเหสิ ได้ถือเอาแล้ว

ลบ ณฺหา
ซ้อน คฺ
รัสสะ อี
แปลง อิ

อคฺคเหสิ (อ-คห-ณฺหา-อิ-สฺ-อี)
แปลว่า ได้ถือเอาแล้ว
มาจาก อ อาคม คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อิ อาคม สฺ อาคม
อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณฺหา ซ้อน คฺ
รัสสะ อี เป็น อิ แปลง อิ เป็น เอ

คห: คหิยติ
ธาตุ

คหฺ ย ติ
คยฺห
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
คยฺหติ (อันเขา) ย่อมถือเอา
คยฺหติ (คห-ย-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ยฺห

คห: คณฺหิตฺวา
ธาตุ

อาคม ธาตุ ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

คหฺ อิ ย ติ
คหิยติ (อันเขา) ย่อมถือเอา
คหิยติ (คห-อิ-ย-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา อิ อาคม
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

คหฺ ณฺหา อิ ตฺวา
คหฺ ณฺหา อิ ตฺวา ลบทีส่ ุดธาตุ
ค
ณฺหฺ อิ ตฺวา ลบ อา
คณฺหิตฺวา ถือเอาแล้ว
คณฺหติ ฺวา (คห-ณฺหา-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย
ลบ หฺ ที่สุดธาตุ ลบ อา

คห: คเหตฺวา
ธาตุ

อาคม ปัจจัย

คหฺ อิ ตฺวา
คหฺ เอ ตฺวา แปลง อิ
คเหตฺวา ถือเอาแล้ว
คเหตฺวา (คห-อิ-ตฺวา) แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย แปลง อิ เป็น เอ

คห: คเหตพฺโพ
ธาตุ

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

คหฺ อิ ตพฺพ สิ
คหฺ เอ ตพฺพ สิ แปลง อิ
คเหตพฺโพ (อันเขา) พึงถือเอา
คเหตพฺโพ (คห-อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา อิ อาคม
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง อิ เป็น เอ

๑๙

คหฺ ณฺหา อิ ตพฺพ สิ
คหฺ ณฺหา อิ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธาตุ
ค ณฺหฺ อิ ตพฺพ สิ ลบ อา
คณฺหิตพฺโพ (อันเขา) พึงถือเอา
คณฺหติ พฺโพ (คห-ณฺหา-อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อิ อาคม ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ห ที่สุดธาตุ แปลง อา

คห: ปคฺคยฺห
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ป
คหฺ ตฺวา
ป
คฺคหฺ ตฺวา ซ้อน คฺ
ป
คฺคหฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
ป
คฺคยฺห แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ปคฺคยฺห ประคองแล้ว
ปคฺคยฺห (ป-คห-ตฺวา) แปลว่า ประคองแล้ว
มาจาก ป บทหน้า คห ธาตุ ในความถือเอา
ตฺวา ปัจจัย ซ้อน คฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย หฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ยฺห

คห: สงฺคณฺหึสุ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ
คหฺ ณฺหา อุํ
สงฺ คหฺ ณฺหา อุํ
สงฺ คหฺ ณฺหา อุํ
สงฺ ค ณฺหา อึสุ
สงฺ ค ณฺหฺ อึสุ
สงฺคณฺหึสุ สงเคราะห์แล้ว

แปลงนิคคหิต
ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง อุํ
ลบ อา

สงฺคณฺหึสุ (สํ-คห-ณฺหา-อุ)ํ
แปลว่า สงเคราะห์แล้ว
มาจาก สํ บทหน้า คห ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น งฺ ลบ หฺ ที่สุดธาตุ
แปลง อุํ เป็น อึสุ ลบ อา

คิล: คิลติ
ธาตุ

ฆ

ปัจจัย วิภัตติ

คิลฺ อ ติ
คิลติ ย่อมกิน, กลืนกิน
คิลติ (คิล-อ-ติ) แปลว่า ย่อมกลืนกิน
มาจาก คิล ธาตุ ในความกิน
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

คุป: โคปติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

คุปฺ อ ติ
โคปฺ อ ติ พฤทธิ์ อุ
โคปติ ย่อมคุ้มครอง, ปกครอง, รักษา
โคปติ (คุป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมคุ้มครอง
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

ฆส: ชิฆจฺฉติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฆสฺ ฉ ติ
ฆฆสฺ ฉ ติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
ฆิฆสฺ ฉ ติ แปลง อ
ฌิฆสฺ ฉ ติ แปลง ฆฺ
ชิฆสฺ ฉ ติ แปลง ฌฺ
ชิฆจฺ ฉ ติ แปลง สฺ
ชิฆจฺฉติ ย่อมปรารถนาจะกิน, อยากกิน, หิว
มาจาก ฆส ธาตุ ในความกิน ฉ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
แปลง อ เป็น อิ แปลง ฆฺ เป็นวรรค จฺ
แปลง ฌฺ เป็นพยัญชนะที่ ๓ (ชฺ)
แปลง สฺ เป็น จฺ (เพราะ ฉ)

ชิคุจฺฉติ (คุป-ฉ-ติ)
แปลว่า ย่อมเกลียด, รังเกียจ
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง; เกลียด
ฉ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
เทฺวภาวะต้นธาตุ แปลง อุ เป็น อิ
แปลง คฺ เป็นวรรค จฺ
แปลง ปฺ เป็น จฺ (เพราะ ฉ)

คุป: คุตฺโต
ธาตุ

คุปฺ
คุปฺ
คุ
คุตฺโต

จ

ปัจจัย วิภัตติ

คุปฺ ฉ ติ
คุคุปฺ ฉ ติ เทฺวภาวะ
คิคุปฺ ฉ ติ แปลง อุ
ชิคุปฺ ฉ ติ แปลง คฺ
ชิคุจฺ ฉ ติ แปลง ปฺ
ชิคุจฺฉติ ย่อมเกลียด, รังเกียจ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

จร อ ติ
จรติ ย่อมประพฤติ
จรติ (จร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมประพฤติ
มาจาก จร ธาตุ ในความประพฤติ
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

จร: วิจริ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

จรฺ อ อี
จรฺ อ อิ รัสสะ อี
ชิฆจฺฉติ (ฆส-ฉ-ติ) แปลว่า ย่อมปรารถนาจะกิน
วิจริ เที่ยวไปแล้ว

คุป: ชิคุจฺฉติ
ธาตุ

จร: จรติ

จช: จชติ
ธาตุ

จชติ (จช-อ-ติ) แปลว่า ย่อมสละ
มาจาก จช ธาตุ ในความสละ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ

จช: จตฺโต
จชฺ
จชฺ
จ
จตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

จร: จรนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

จรฺ อ อนฺต สิ
จรนฺโต เที่ยวไปอยู่

จรนฺโต (จร-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า เทีย่ วไปอยู่
มาจาก จร ธาตุ ในความเที่ยวไปอยู่
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

จช อ ติ
จชติ ย่อมสละ

ธาตุ

วิจริ (จร-อ-อี) แปลว่า เทีย่ วไปแล้ว
มาจาก จร ธาตุ ในความเที่ยวไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ

ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) สละแล้ว

จตฺโต (จช-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) สละแล้ว
มาจาก จช ธาตุ ในความสละ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

(อันเขา) คุ้มครองแล้ว

คุตฺโต (คุป-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) คุ้มครองแล้ว
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ
๒๐

จิ: จินาติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

จิ
นา ติ
จินาติ ย่อมก่อ, สั่งสม, สะสม
จินาติ (จิ-นา-ติ) แปลว่า ย่อมก่อ, สั่งสม
มาจาก จิ ธาตุ ในความก่อ, สั่งสม
นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

จิกฺข: อาจิกฺขติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา จิกฺข อ ติ
อาจิกฺขติ ย่อมบอก, กล่าว
อาจิกฺขติ (อา-จิกฺข-อ-ติ) แปลว่า ย่อมบอก
มาจาก อา บทหน้า จิกฺข ธาตุ ในความบอก
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

จินฺต: จินฺเตสิ

จุ: จวติ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

จินฺตฺ เณ สฺ
จินฺตฺ เอ สฺ
จินฺตฺ เอ สฺ
จินฺเตสิ คิดแล้ว

อี
อี
อิ

ลบ ณฺ
รัสสะ อี

จุ
โจ
จว
จวติ

ฉ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

พฤทธิ์ อุ
แปลง โอ

จินฺเตสิ (จินฺต-เณ-สฺ-อี) แปลว่า คิดแล้ว
มาจาก จินฺต ธาตุ ในความคิด เณ ปัจจัย
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ย่อมเคลื่อน(จากภพ =ตาย)
จวติ (จุ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเคลื่อน
มาจาก จุ ธาตุ ในความเคลื่อน อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

จินฺต: จินฺตยิ

จุ: จุโต

ธาตุ

ธาตุ

จินฺตฺ
จินฺตฺ
จินฺตฺ
จินฺตยิ

ปัจจัย วิภัตติ

ณย อี
อย อี
ย อิ

ลบ ณฺ
รัสสะ อี

คิดแล้ว
จินฺตยิ (จินฺต-ณย-อี) แปลว่า คิดแล้ว
มาจาก จินฺต ธาตุ ในความคิด ณย ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

จินฺต: จินฺเตตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย

จินฺตฺ เณ ตฺวา
จินฺตฺ เอ ตฺวา ลบ ณฺ
จินฺเตตฺวา คิดแล้ว

ปัจจัย วิภัตติ

จุโต (จุ-ต-สิ) แปลว่า เคลื่อนแล้ว
มาจาก จุ ธาตุ ในความเคลื่อน ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ

จุร: โจเรติ
จุรฺ
โจรฺ
โจรฺ
โจเรติ

ปัจจัย วิภัตติ

เณ ติ
เณ ติ
เอ ติ

พฤทธิ์ อุ
ลบ ณฺ

จินฺเตตฺวา (จินฺต-เณ-ตฺวา) แปลว่า คิดแล้ว
มาจาก จินฺต ธาตุ ในความคิด เณ ปัจจัย
ตฺวา ปัจจัย ลบ ณฺ

ย่อมลัก, ขโมย
โจเรติ (จุร-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมลัก, ขโมย
มาจาก จุร ธาตุ ในความลัก, ขโมย
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ

จิร ศัพท์: จิรายติ

จุร: โจรยติ

ศัพท์

ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

จุรฺ ณย ติ
โจรฺ ณย ติ พฤทธิ์ อุ
จิรายติ (จิร-อาย-ติ) แปลว่า ประพฤติช้าอยู่ โจรฺ อย ติ ลบ ณฺ
โจรยติ ย่อมลัก, ขโมย
มาจาก จิร ศัพท์ ‘ช้า’ อาย ปัจจัย
จิรฺ อาย ติ
จิรายติ ประพฤติช้าอยู่
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ธาตุ

โจรยติ (จุร-ณย-ติ) แปลว่า ย่อมลัก, ขโมย
มาจาก จุร ธาตุ ในความลัก, ขโมย
ณย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ

๒๑

ปัจจัย วิภัตติ

ฉฑฺฑฺ เณ ติ
ฉฑฺเฑติ ย่อมทิ้ง

ฉฑฺเฑติ (ฉฑฺฑ-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมทิ้ง
มาจาก ฉท ธาตุ ในความทิ้ง เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณฺ

ฉท: ฉาเทติ
ธาตุ

จุ
ต สิ
จุโต เคลื่อนแล้ว

ธาตุ

ฉฑฺฑ: ฉฑฺเฑติ

ปัจจัย วิภัตติ

ฉทฺ เณ ติ
ฉาทฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ฉาทฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ฉาเทติ ย่อมมุง, บัง, ปิด
ฉาเทติ (ฉท-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมปิด, บัง
มาจาก ฉท ธาตุ ในความปิด, บัง
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ฉท: ฉนฺโน
ธาตุ

ฉทฺ
ฉทฺ
ฉ
ฉนฺโน

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺน สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) มุงแล้ว, ปิดแล้ว

ฉนฺโน (ฉท-ต-สิ) แปลว่า ย่อมปิด, บัง
มาจาก ฉท ธาตุ ในความปิด, บัง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน

ฉิท: ฉินฺทติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฉิทฺ อ ติ
ฉิ ํทฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
ฉินฺทฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ฉินฺทติ ย่อมตัด, ผ่า
ฉินฺทติ (ฉิท- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมตัด, ผ่า
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความตัด, ผ่า อ ปัจจัย
นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิต เป็น นฺ

ฉิท: ฉิชฺชติ

ฉุภ: ฉุฑโฺ ฑ

ชน: วิชาโต

ธาตุ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฉิทฺ ย ติ
ฉิชฺช
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ฉิชฺชติ ย่อมขาด, ทะลุ
ฉิชฺชติ (ฉิท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมขาด, ทะลุ
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความขาด, ทะลุ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

ฉิท: ฉินฺโน
ธาตุ

ฉิทฺ
ฉิทฺ
ฉิ
ฉินฺโน

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺน สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

ขาดแล้ว, (อันเขา) ตัดแล้ว
ฉินฺโน (ฉิท-ต-สิ)
แปลว่า ขาดแล้ว, (อันเขา) ตัดแล้ว
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความขาด, ทะลุ; ตัด, ผ่า
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน

ฉิท: อจฺฉิชฺช
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อา ฉิทฺ ตฺวา
อา ฉิทฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อา ฉิชฺช
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อ
ฉิชฺช
รัสสะ อา
อ
จฺฉิชชฺ
ซ้อน จฺ
อจฺฉิชฺช ชิงเอาแล้ว, แย่งชิงแล้ว
อจฺฉิชฺช (อา-ฉิท-ตฺวา) แปลว่า แย่งชิงแล้ว
มาจาก อา บทหน้า ฉิท ธาตุ ในความตัด
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน จฺ

ฉุภฺ
ฉุภฺ
ฉุภฺ
ฉุฑฺ
ฉุฑฺโฑ

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ท
ฑ
ฑ

สิ
สิ
สิ
สิ

แปลง ต
แปลง ท
แปลง ภ

(อันเขา) ทิ้งแล้ว, นำออกแล้ว

ฉุฑฺโฑ (ฉุภ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ทิ้งแล้ว
มาจาก ฉุภ ธาตุ ในความทิ้ง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง ต เป็น ท
แปลง ท เป็น ฑ แปลง ภฺ ที่สุดธาตุ เป็น ฑฺ

ช
ชน: ชายติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ชน ย ติ
ชา ย ติ
ชายติ ย่อมเกิด

แปลง ชน

ชายติ (ชน-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเกิด
มาจาก ชน ธาตุ ในความเกิด ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง ชน เป็น ชา

ชน: ชาโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ชน ต สิ
ชา ต สิ
ชาโต เกิดแล้ว

แปลง ชน

ชาโต (ชน-ต-สิ) แปลว่า เกิดแล้ว
มาจาก ชน ธาตุ ในความเกิด ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง ชน เป็น ชา

วิ
ชน ต สิ
วิ
ชา ต สิ
แปลง ชน
วิชาโต คลอดแล้ว (ซึ่ง…)
วิชาโต (ชน-ต-สิ) แปลว่า คลอดแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า ชน ธาตุ ในความเกิด
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง ชน เป็น ชา

ชร: ชิณฺโณ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ชรฺ ต
สิ
ชรฺ ต
สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
ช
อิณฺณ
สิ
แปลง ต
ชิณฺโณ แก่แล้ว (ใน ‘แบบ’ เป็น ชิร ธาตุ)
ชิณฺโณ (ชร-ต-สิ) แปลว่า แก่แล้ว
มาจาก ชร ธาตุ ในความแก่ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ รฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น อิณฺณ

ชีว: ชีวิสฺสามิ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ชีวฺ อ อิ สฺสามิ
ชีวิสฺสามิ จักเป็นอยู่
ชีวสิ ฺสามิ (ชีว-อ-อิ-สฺสามิ) แปลว่า จักเป็นอยู่
มาจาก ชีว ธาตุ ในความเป็นอยู่ อ ปัจจัย
อิ อาคม สฺสามิ ภวิสสันติวิภตั ติ

ชีว: ชีวิตํ
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ชีวฺ อิ ต สิ
ชีวิตํ นปุ. ความเป็นอยู่, ชีวิต
ดูอธิบายเพิ่มเติมที่นี่

ชน: วิชายติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

วิ
ชน ย ติ
วิ
ชา ย ติ แปลง ชน
วิชายติ ย่อมคลอด(ซึ่ง), ย่อมออกไข่
วิชายติ (วิ-ชน-ย-ติ) แปลว่า ย่อมคลาด
มาจาก วิ บทหน้า ชน ธาตุ ในความเกิด
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ชน เป็น ชา

๒๒

ชีวติ ํ (ชีว-อิ-ต-สิ) แปลว่า ความเป็นอยู,่ ชีวติ
มาจาก ชีว ธาตุ ในความเป็นอยู่ อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

ฌ
ฌา: อภิชฺฌิโต
บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

อภิ ฌา อิ ต สิ
อภิ ชฺฌา อิ ต สิ ซ้อน ชฺ
อภิ ชฺฌฺ อิ ต สิ ลบ อา
อภิชฺฌิโต (อันเขา) เพ่งเฉพาะแล้ว
อภิชฺฌิโต (อภิ-ฌา-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) เพ่งเฉพาะแล้ว
มาจาก อภิ บทหน้า ฌา ธาตุ ในความเพ่ง
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน ชฺ ลบ อา

ญ
ญป: ปญฺญาเปติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป ญปฺ เณ ติ
ป ญฺญปฺ เณ ติ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญาปฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ป ญฺญาปฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปญฺญาเปติ ปญฺญเปติ (ไม่พฤทธิ)์ ย่อมปูลาด
ปญฺญาเปติ (ป-ญป-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมปูลาด
มาจาก ป บทหน้า ญป ธาตุ ในความปูลาด
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
ซ้อน ญฺ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ญป: ปญฺญตฺโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป ญปฺ ต สิ
ป ญฺญปฺ ต สิ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญปฺ ต สิ ลบที่สุดธาตุ
ป ญฺญ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปญฺญตฺโต (อันเขา) ปูลาดแล้ว
ปญฺญตฺโต (ป-ญป-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ปูลาดแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ญป ธาตุ ในความปูลาด
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ซ้อน ญฺ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ญา: ชานาติ

ญา: อญฺญาสิ

ธาตุ

อาคม

ปัจจัย วิภัตติ

ญา นา ติ
ชา นา ติ
ชานาติ ย่อมรู้

แปลง ญา

ชานาติ (ญา-นา-ติ) แปลว่า ย่อมรู้
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง ญา เป็น ชา

ญา: ชานนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ญา นา อนฺต สิ
ชานนฺโต รู้อยู่, เมื่อรู้

ชานนฺโต (ญา-นา-อนฺต-สิ) แปลว่า รู้อยู่
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง ญา เป็น ชา

ญา: ชานํ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ญา นา อนฺต สิ
ชา นา อนฺต สิ แปลง ญา
ชา นา ออํ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
ชานํ รู้อยู่, เมื่อรู้
ชานํ (ญา-นา-อนฺต-สิ) แปลว่า รู้อยู่, เมื่อรู้
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง ญา เป็น ชา แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

ญา: ชญฺญา
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ญา นา
ญา นา
ญา นา
ชํ
ชญฺ
ชญฺญา พึงรู้

เอยฺย
ญา แปลง เอยฺย
ญา ลบ นา
ญา แปลง ญา
ญา แปลงนิคคหิต

ชญฺญา (ญา-นา-เอยฺย) แปลว่า พึงรู้
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวิภัตติ
แปลง เอยฺย เป็น ญา ลบ นา
แปลง ญา เป็น ชํ แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ

๒๓

ธาตุ

ปัจจัย อาคม

อ
ญา นา
อ
ญา นา
อ
ญฺญา
อ
ญฺญา
อญฺญาสิ ได้รู้แล้ว

สฺ
สฺ
สฺ
สฺ

วิภัตติ

อี
อี ลบ นา
อี ซ้อน ญฺ
อิ รัสสะ อี

อญฺญาสิ (อ-ญา-นา-สฺ-อี) แปลว่า ได้รู้แล้ว
มาจาก อ อาคม ญา ธาตุ ในความรู้
นา ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ลบ นา ซ้อน ญฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ญา: ญาโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ญา ต สิ
ญาโต (อันเขา) รู้แล้ว
ญาโต (ญา-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) รู้แล้ว
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ

ญา: ญตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย

ญา ตฺวา
ญ ตฺวา รัสสะ อา
ญตฺวา รู้แล้ว
ญตฺวา (ญา-ตฺวา) แปลว่า รูแ้ ล้ว
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้ ตฺวา ปัจจัย
รัสสะ อา เป็น อ

ญา: ปญฺญายติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป ญา นา ติ
ป ญฺญา นา ติ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญา ย ติ แปลง นา
ปญฺญายติ ย่อมรู้, ปรากฏ
ปญฺญายติ (ป-ญา-นา-ติ)
แปลว่า ย่อมรู้, ปรากฏ
มาจาก ป บทหน้า ญา ธาตุ ในความรู้
นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
ซ้อน ญฺ แปลง ญา เป็น ย

ญา: ปญฺญาโต

ญา: อาณาเปติ

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

ป
ญา ต สิ
ป
ญฺญา ต สิ ซ้อน ญฺ
ปญฺญาโต (อันเขา) รู้แล้ว, ปรากฏแล้ว
ปญฺญาโต (ป-ญา-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) รู้แล้ว, ปรากฏแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ญา ธาตุ ในความรู้
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ซ้อน ญฺ

ญา: สญฺชานิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ
ญา นา อี
สํ
ชา นา อี แปลง ญา
สญฺ ชา นา อี แปลงนิคคหิต
สญฺ ชา นฺ อี ลบ อา
สญฺชานิ รูพ้ ร้อมแล้ว, จำได้
สญฺชานิ (สํ-ญา-นา-อี) แปลว่า รูพ้ ร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า ญา ธาตุ ในความรู้
นา ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง ญา เป็น ชา แปลงนิคคหิต เป็น งฺ
ลบ อา

ญา: ปจฺจญฺญาสึ
บทหน้า

ธาตุ

ปัจจัย-อาคม-วิภัตติ

ปฏิ อา ญา นา สฺ อึ
ปจฺจ อา ญา นา สฺ อึ
ปจฺจ อ ญา นา สฺ อึ
ปจฺจ อ ญฺญา นา สฺ อึ
ปจฺจ อ ญฺญา นา สฺ อึ
ปจฺจญฺญาสึ รู้เฉพาะแล้ว

แปลง ปฏิ
รัสสะ อา
ซ้อน ญฺ
ลบ นา

ปจฺจญฺญาสึ (ปฏิ-อา-ญา-นา-สฺ-อึ)
แปลว่า รู้เฉพาะแล้ว
มาจาก ปฏิ บทหน้า อา บทหน้า
ญา ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย สฺ อาคม
อึ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ
รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน ญฺ ลบ นา

ฐา: อฏฺฐาสิ
วิภัตติ

อา ญา ณาเป ติ
อา ณา ณาเป ติ แปลง ญา
อา ณา อาเป ติ ลบ ณฺ
อาณาเปติ ย่อมให้รู้ทั่ว, ให้รู้ชัด

(แปลเป็นกัตตุวาจกว่า ย่อมสั่งบังคับ)
อาณาเปติ (อา-ญา-ณาเป-ติ) แปลว่า
ย่อมให้รทู้ ว่ั (แปลเป็นกัตตุวาจก: ย่อมสัง่ บังคับ)
มาจาก อา บทหน้า ญา ธาตุ ในความรู้
ณาเป ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ญา เป็น ณา ลบ ณฺ

ฐ
ฐป: ฐเปสฺสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฐปฺ เณ สฺสติ
ฐปฺ เอ สฺสติ
ฐเปสฺสติ จักตั้งไว้, วาง

ลบ ณฺ

ฐเปสฺสติ (ฐป-เณ-สฺสติ) แปลว่า จักตั้งไว้
มาจาก ฐป ธาตุ ในความตั้งไว้, วาง
เณ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวิภตั ติ ลบ ณฺ
ฐป ตั้งไว้ สกัมมธาตุ (ซึ่ง)
ฐา ตั้งอยู่ อกัมมธาตุ

ฐเปติ
ติฏฺฐติ

ฐา: ติฏฐฺ ติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฐา อ ติ
ติฏฐฺ อ ติ แปลง ฐา
ติฏฐฺ ติ ย่อมยืน, ย่อมตั้งอยู่, ย่อมดำรงอยู่
ติฏฐฺ ติ (ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมยืน, ย่อมตัง้ อยู่
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ฐา เป็น ติฏฺฐ

อาคม ธาตุ ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ ฐา อ สฺ อี
อ ฏฺฐา อ สฺ อี ซ้อน ฏฺ
อ ฏฺฐา อ สฺ อิ รัสสะ อี
อฏฺฐาสิ ได้ยืนแล้ว, ได้ตั้งอยู่แล้ว
อฏฺฐาสิ (อ-ฐา-อ-สฺ-อี) แปลว่า ได้ยนื แล้ว
มาจาก อ อาคม ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ซ้อน ฏฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ฐา: อฏฺฐํสุ
อาคม

อ
อ
อ
อ
อฏฺฐํสุ

ธาตุ

ฐา
ฏฺฐา
ฏฺฐฺ
ฏฺฐฺ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ
อ

อุํ
อุํ
อุํ
อํสุ

ซ้อน ฏฺ
ลบ อา
แปลง อุํ

ได้ยืนแล้ว, ได้ตั้งอยู่แล้ว
อฏฺฐสํ ุ (อ-ฐา-อ-อุ)ํ แปลว่า ได้ยนื แล้ว
มาจาก อ อาคม ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ซ้อน ฏฺ
ลบ อา แปลง อุํ เป็น อํสุ

ฐา: ฐสฺสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฐา อ สฺสติ
ฐฺ
อ สฺสติ ลบ อา
ฐสฺสติ จักยืน, จักดำรงอยู่
ฐสฺสติ (ฐา-อ-สฺสติ) แปลว่า จักยืน, จักดำรงอยู่
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ ลบ อา

ฐา: ฐิโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฐา ต สิ
ฐิ
ต สิ แปลง อา
ฐิโต ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
ฐิโต (ฐา-ต-สิ) แปลว่า ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง อา เป็น อิ
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ฐา: ฐตฺวา

ฐา: ปจฺจุฏฺฐาติ

ฐา: อุฏฺฐาติ

ธาตุ

บทหน้า

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ฐาฺ ตฺวา
ฐ
ตฺวา รัสสะ อา
ฐตฺวา ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว

ปฏิ อุ ฐา อ ติ
ปจฺจ อุ ฐา อ ติ แปลง ปฏิ
ปจฺจุฏฺฐาติ ย่อมลุกขึ้นเฉพาะ, ต้อนรับ

ฐตฺวา (ฐา-ตฺวา) แปลว่า ยืนแล้ว
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน ตฺวา ปัจจัย
รัสสะ อา เป็น อ

ฐา: นิฏฺฐาติ
บทหน้า ธาตุ

ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
ฐา อ ติ
นิ
ฏฺฐา อ ติ
ซ้อน ฏฺ
นิฏฺฐาติ ย่อมตั้งลง, จบ, สำเร็จ

ปจฺจุฏฺฐาติ (ปฏิ-อุ-ฐา-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมลุกขึ้นเฉพาะ, ต้อนรับ
มาจาก ปฏิ บทหน้า อุ บทหน้า
ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ

ฐา: สมุฏฺฐาเปสุํ
บทหน้า ธาตุ

สํ อุ ฐา
สมฺ อุ ฐา
นิฏฐฺ าติ (นิ-ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตัง้ ลง, สำเร็จ
มาจาก นิ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่ สมฺ อุ ฏฺฐา
สมฺ อุ ฏฺฐา
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ฏฺ
สมุฏฺฐาเปสุํ
ฐา: นิฏฺฐิตํ
บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

นิ
ฐา อิ ต
สิ
นิ
ฏฺฐา อิ ต
สิ ซ้อน ฏฺ
นิ
ฏฺฐฺ อิ ต
สิ ลบ อา
นิฏฺฐิตํ (วตฺถุ) จบแล้ว, ตั้งลงแล้ว
นิฏฺฐติ ํ (นิ-ฐา-อิ-ต-สิ)
แปลว่า จบแล้ว, ตั้งลงแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน ฏฺ ลบ อา

ฐา: ปติฏฺฐหิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม

ป
ฐา อ หฺ
ป
ติฏฐฺ อ หฺ
ป
ติฏฺฐ อ หฺ
ปติฏฺฐหิ ตั้งเฉพาะแล้ว

วิภัตติ

ณาเป สฺ
ณาเป สฺ
ณาเป สฺ
อาเป สฺ

อุํ
อุํ แปลงนิคคหิต
อุํ ซ้อน ฏฺ
อุํ ลบ ณฺ

ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺฐาเปสุํ (สํ-อุ-ฐา-ณาเป-สฺ-อุ)ํ
แปลว่า ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า อุ บทหน้า
ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่ ณาเป ปัจจัย
สฺ อาคม อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น มฺ ซ้อน ฏฺ ลบ ณฺ

อุฏฺฐาติ (อุ-ฐา-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุฏฺฐหติ

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย อาคม-ปัจจัย-วิภัตติ

สํ อุ ฐา ณาเป อิ ต สิ
สมฺ อุ ฐา ณาเป อิ ต สิ แปลงนิคคหิต
สมฺ อุ ฏฺฐา ณาเป อิ ต สิ ซ้อน ฏฺ
สมฺ อุ ฏฺฐา อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
สมฺ อุ ฏฺฐา อาเอ อิ ต สิ ลบ เอ
สมุฏฺฐาปิโต (อันเขา) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า อุ บทหน้า
ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่ ณาเป ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลงนิคคหิตเป็น มฺ ซ้อน ฏฺ ลบ ณฺ ลบ เอ

๒๕

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

อุ
ฐา หฺ อ
ติ
อุ
ฏฺฐา หฺ อ
ติ ซ้อน ฏฺ
อุ
ฏฺฐ หฺ อ
ติ รัสสะ อา
อุฏฺฐหติ ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
อุฏฺฐหติ (อุ-ฐา-หฺ-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
หฺ อาคม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
ซ้อน ฏฺ รัสสะ อา เป็น อ
* ฐา ธาตุ มีอุปสัคอยู่หน้า จึงลง หฺ อาคมได้

ฐา: อุฏฺเฐหิ
บทหน้า ธาตุ

ฐา: สมุฏฺฐาปิโต

อี
อี แปลง ฐา สมุฏฺฐาปิโต (สํ-อุ-ฐา-ณาเป-อิ-ต-สิ)
อิ รัสสะ อี แปลว่า (อันเขา) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว

ปติฏฐฺ หิ (ป-ฐา-อ-หฺ-อี) แปลว่า ตัง้ เฉพาะแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
อ ปัจจัย หฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง ฐา เป็น ติฏฺฐ รัสสะ อี เป็น อิ

อุ
ฐา อ ติ
อุ
ฏฺฐา อ ติ
ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาติ ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

อุ
ฐา อ
อุ
ฏฺฐา อ
อุ
ฏฺฐา เอ
อุ
ฏฺฐฺ เอ
อุฏฺเฐหิ จงลุกขึ้น

หิ
หิ
หิ
หิ

ซ้อน ฏฺ
แปลง อ
ลบ อา

อุฏฺเฐหิ (อุ-ฐา-อ-หิ) แปลว่า จงลุกขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวภิ ัตติ ซ้อน ฏฺ
แปลง อ เป็น เอ ลบ อา

ฐา: อุฏฺฐิโต
บทหน้า ธาตุ

ฐา: อุปฏฺฐหติ
อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

อุ
ฐา อิ ต
สิ
อุ
ฏฺฐา อิ ต
สิ ซ้อน ฏฺ
อุ
ฏฺฐฺ อิ ต
สิ ลบ อา
อุฏฺฐิโต ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึน้ แล้ว
อุฏฺฐิโต (อุ-ฐา-อิ-ต-สิ)
แปลว่า ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึน้ แล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน ฏฺ ลบ อา

ฐา: อุฏฺฐาตพฺพํ
บทหน้า ธาตุ

อุฏฐฺ าตพฺพํ (อุ-ฐา-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงลุก
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุฏฺฐาย
ปัจจัย

อุ
ฐา ตฺวา
อุ
ฐา ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุ
ฏฺฐา ย ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาย ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺฐาย (อุ-ฐา-ตฺวา) แปลว่า ลุกขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้ อยู่
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุปฏฺฐาติ
บทหน้า ธาตุ

อุป ฐา หฺ อ ติ
อุป ฏฺฐา หฺ อ ติ ซ้อน ฏฺ
อุป ฏฺฐ หฺ อ ติ รัสสะ อา
อุปฏฺฐหติ ย่อมตั้งขึ้น, ปรากฏ, ยืนใกล้,
บำรุง, อุปัฏฐาก

อุปฏฺฐหติ (อุป-ฐา-หฺ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตัง้ ขึน้ ,
ปรากฏ, บำรุง, อุปัฏฐาก
มาจาก อุป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้
หฺ อาคม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
ซ้อน ฏฺ รัสสะ อา เป็น อ

ปัจจัย วิภัตติ

อุ
ฐา ตพฺพ สิ
อุ
ฏฺฐา ตพฺพ สิ
ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาตพฺพํ (อันเขา) พึงลุกขึ้น

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

อุป ฐา อ ติ
อุป ฏฺฐา อ ติ
ซ้อน ฏฺ
อุปฏฺฐาติ ย่อมตั้งขึ้น, ปรากฏ, ยืนใกล้,

ฑ
ฑํส: ฑํสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ฑํสฺ อ ติ
ฑํสติ ย่อมกัด ย่อมกัดย่อมกัดย่อมกัด
ฑํสติ (ฑํส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมกัด
มาจาก ฑํส ธาตุ ในความกัด อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ (ใช้ ฑํส ใช้ ท อักษรก็มี)
(ใช้ ฑํส ใช้ ท อักษรก็มี)

ฑํส: ฑฏฺโฐ
ธาตุ

ฑํสฺ
ฑํสฺ
ฑํ
ฑ
ฑฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ฏฺฐ
ฏฺฐ

สิ
สิ
สิ
สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ตฺ
ลบนิคคหิต

(อันเขา) กัดแล้ว

ฑฏฺโฐ (ฑํส-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) กัดแล้ว
มาจาก ฑํส ธาตุ ในความกัด ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฏฺฐ ลบนิคคหิต
(ใช้ ฑํส ใช้ ท อักษรก็มี)

ต
ตร: ตรติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ตรฺ อ ติ
ตรติ ย่อมข้าม

ตรติ (ตร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมข้าม
มาจาก ตร ธาตุ ในความข้าม อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ตร: ติณฺโณ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ตรฺ ต
สิ
ตรฺ ต
สิ
ต
อิณฺณ สิ
ติณฺโณ ข้ามแล้ว

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

ติณฺโณ (ตร-ต-สิ) แปลว่า ข้ามแล้ว
มาจาก ตร ธาตุ ในความข้าม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ รฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น อิณฺณ

ตร: โอตาเรติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

โอ ตรฺ เณ ติ
โอ ตารฺ เณ ติ
พฤทธิ์ อ
โอ ตารฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
โอตาเรติ ย่อมให้ข้ามลง (=ยกลง)
โอตาเรติ (โอ-ตร-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมให้ข้ามลง (=ยกลง)
มาจาก โอ บทหน้า ตร ธาตุ ในความข้าม
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ตป: ตปติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ตปฺ อ ติ
ตปติ ย่อมร้อน, เผา; อิ่ม
ตปติ (ตป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมร้อน, เผา
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

บำรุง, อุปฏั ฐาก

อุปฏฺฐาติ (อุป-ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตั้งขึ้น,
ปรากฏ, บำรุง, อุปฏั ฐาก
มาจาก อุป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ตัง้
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ฏฺ

๒๖

ตป: ตปฺปติ

ตุส: ตุฏฺโฐ

ทย: สมาทเปติ

ธาตุ

ธาตุ

บทหน้า

ปัจจัย วิภัตติ

ตปฺ ย ติ
ตปฺป
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ตปฺปติ ย่อมร้อน, เผา; อิ่ม
ตปติ (ตป-ย-ติ) แปลว่า ย่อมร้อน, เผา
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ ปฺ ที่สุดธาตุเป็น ปฺป

ตป: ตตฺโต
ธาตุ

ตปฺ
ตปฺ
ต
ตตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ตฺต

สิ
สิ
สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

ติช: ติติกฺขติ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

ยินดีแล้ว
ตุฏฺโฐ (ตุส-ต-สิ) แปลว่า ยินดีแล้ว
มาจาก ตุส ธาตุ ในความยินดี
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

เถน: เถเนติ
ธาตุ

เถนฺ เณ ติ
เถนฺ เอ ติ
เถเนติ ย่อมลัก

ลบ ณฺ

เถเนติ (เถน-อ-ติ) แปลว่า ย่อมลัก
มาจาก เถน ธาตุ ในความลัก อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ ลบ ณฺ

ติติกฺขติ (ติช-ข-ติ) แปลว่า ย่อมอดทน
มาจาก ติช ธาตุ ในความอดทน ข ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
แปลง ชฺ เป็น กฺ (เพราะ ข)

ตุส: ตุสฺสติ
ปัจจัย วิภัตติ

ตุสฺ ย ติ
ตุสสฺ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ตุสฺสติ ย่อมยินดี

ท
ทม: ทนฺโต
ธาตุ

ทมฺ
ทมฺ
ท
ทนฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺต สิ

ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

สํ อา ทยฺ เอ ติ
สํ อา ทปฺ เอ ติ แปลง ย
สมฺ อา ทปฺ เอ ติ แปลงนิคคหิต
สมาทเปติ ย่อมชักชวน
สมาทเปติ (สํ-อา-ทย-เอ-ติ)
แปลว่า ย่อมชักชวน
มาจาก สํ บทหน้า อา บทหน้า
ทย ธาตุ ในความชักชวน เอ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ยฺ เป็น ปฺ แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

ทย: สมาทปิโต
บทหน้า

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ติชฺ ข ติ
ติติชฺ ข ติ เทฺวภาวะ
ติติกฺ ข ติ แปลง ชฺ
ติติกฺขติ ย่อมอดทน, อดกลั้น

ธาตุ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ถ

ร้อนแล้ว
ตตฺโต (ตป-ต-สิ) แปลว่า ร้อนแล้ว
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ
ธาตุ

ตุสฺ
ตุสฺ
ตุ
ตุฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน นฺ

(อันเขา) ฝึกแล้ว, ทรมานแล้ว

ทนฺโต (ทม-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ฝึกแล้ว
มาจาก ทม ธาตุ ในความฝึก
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ
(ฝึกตัวเอง ไม่ต้องมี อตฺตนา เช่น
ทนฺโต ปุริโส ผูฝ้ ึกแล้ว)

ตุสฺสติ (ตุส-ย-ติ) แปลว่า ย่อมยินดี
มาจาก ตุส ธาตุ ในความยินดี ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเป็น สฺส
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ธาตุ อาคม ปัจจัย วิภัตติ

สํ อา ทยฺ อิ ต สิ
สํ อา ทปฺ อิ ต สิ แปลง ย
สมฺ อา ทปฺ อิ ต สิ แปลงนิคคหิต
สมาทปิโต (อันเขา) ชักชวนแล้ว
สมาทปิโต (สํ-อา-ทย-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ชักชวนแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า อา บทหน้า
ทย ธาตุ ในความชักชวน อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง ยฺ เป็น ปฺ แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

ทํส: ทํสติ ทฏฺโฐ
ดู ฑํส: ฑํสติ ฑฏฺโฐ
ทา: เทติ
ธาตุ

ทา
ทา
ทฺ
เทติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ ติ
เอ ติ
เอ ติ

แปลง อ
ลบ อา

ย่อมให้
เทติ (ทา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ ลบ อา

ทา: ททาติ

ทา: อทํสุ

ธาตุ

อาคม ธาตุ

ทา
ทาทา
ททา
ททาติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

เทฺวภาวะ
รัสสะ อา

ย่อมให้
เทติ (ทา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
เทฺวภาวะ เป็น ทาทา รัสสะ อา เป็น อ

ทา: ทมฺมิ
ธาตุ

ทา
ทํ
ทมฺ
ทมฺมิ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

มิ
มิ
มิ

แปลง อา เป็น อํ
แปลงนิคคหิต

ย่อมให้
ทมฺมิ (ทา-อ-มิ) แปลว่า ย่อมให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ อ ปัจจัย
มิ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อา เป็น อํ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ

ทา: ทชฺเชยฺย ทชฺชา
ธาตุ

ทา อ เอยฺย
ทชฺช อ เอยฺย แปลง ทา
ทชฺเชยฺย พึงให้
ทชฺช อ อา แปลง เอยฺย
ทชฺชา พึงให้
ทชฺเชยฺย ทชฺชา (ทา-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ อ ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ แปลง ทา เป็น ทชฺช
ศัพท์หลัง แปลง เอยฺย เป็น อา ด้วย

ทา: อทาสิ
อาคม ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ ทา อ สฺ
อ ทา อ สฺ
อทาสิ ได้ให้แล้ว

อี
อิ รัสสะ อี

อทาสิ (อ-ทา-อ-สฺ-อี) แปลว่า ได้ให้แล้ว
มาจาก อ อาคม ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ
รัสสะ อี เป็น อิ

ปัจจัย วิภัตติ

อ ทา อ อุํ
อ ทา อ อํสุ แปลง อุํ
อทํสุ ได้ให้แล้ว
อทํสุ (อ-ทา-อ-อุ)ํ แปลว่า ได้ให้แล้ว
มาจาก อ อาคม ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ตั ติ แปลง อุํ เป็น อํสุ

ทา: ทาเปสิ
ธาตุ

ปัจจัย

อาคม วิภัตติ

ทา ณาเป สฺ
ทฺ
ณาเป สฺ
ทฺ
อาเป สฺ
ทฺ
อาเป สฺ
ทาเปสิ ให้ให้แล้ว

อี
อี ลบ อา
อี ลบ ณฺ
อิ รัสสะ อี

ทาเปสิ (ทา-ณาเป-สฺ-อี) แปลว่า ให้ให้แล้ว
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ เณ ปัจจัย
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ
ลบ อา ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ทา: ททนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทา: ทินฺโน

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ทา อ อนฺต
ทาทา อ อนฺต
ททา อ อนฺต
ททฺ อ อนฺต
ททนฺโต ให้อยู่

สิ
สิ
สิ
สิ

เทฺวภาวะ
รัสสะ อา
ลบ อา

ททนฺโต (ทา-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า ให้อยู่
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
เทฺวภาวะเป็น ทาทา
รัสสะ อา ข้างหน้า เป็น อ ลบ อา

ทา: เทนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ทา อ อนฺต สิ
ทา เอ อนฺต สิ
เทนฺโต ให้อยู่

แปลง อ

เทนฺโต (ทา-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า ให้อยู่
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง อ เป็น เอ
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ธาตุ

ทา
ทา
ทฺ
ทินฺโน

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
อินฺน สิ
อินฺน สิ

แปลง ต
ลบ อา

(อันเขา) ให้แล้ว

ทินฺโน (ทา-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ให้แล้ว
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ แปลง ต เป็น อินฺน ลบ อา

ทา: ทาตพฺโพ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทา ตพฺพ สิ
ทาตพฺโพ (อันเขา) พึงให้
ทาตพฺโพ (ทา-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ

ทา: สมาทิยามิ
บทหน้า บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

สํ อา
สมฺ อา
สมฺ อา
สมฺ อา
สมาทิยามิ

ทา
ทา
ทิ
ทิ

ย
ย
ย
ยา

มิ
มิ แปลงนิคคหิต
มิ แปลง อา
มิ ทีฆะ อ

ย่อมสมาทาน, ถือเอา
สมาทิยามิ (สํ-อา-ทา-ย-มิ)
แปลว่า ย่อมสมาทาน
มาจาก สํ บทหน้า อา บทหน้า
ทา ธาตุ ในความให้ ย ปัจจัย
มิ วัตตมานาวิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น มฺ
แปลง อา ที่ ทา เป็น อิ ทีฆะ อ ที่ ย เป็น อา

ทา: อาทิยติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา ทา ย ติ
อา ทิ ย ติ แปลง อา
อาทิยติ ย่อมสมาทาน, ถือเอา
อาทิยติ (อา-ทา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมสมาทาน
มาจาก อา บทหน้า ทา ธาตุ ในความให้
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อา เป็น อิ

ทา: อาทิยิตฺวา

ทิส: ปสฺสติ

ทิส: อทฺทสา อทฺทส

บทหน้า ธาตุ

ธาตุ

อาคม

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

อา ทา ย อิ ตฺวา
อา ทิ ย อิ ตฺวา แปลง อา
อาทิยิตวฺ า ถือเอาแล้ว

ปัจจัย วิภัตติ

ทิส อ ติ
ปสฺส อ ติ
ปสฺสติ ย่อมเห็น

แปลง ทิส

อาทิยิตฺวา (อา-ทา-ย-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า ทา ธาตุ ในความให้
ย ปัจจัย อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย
แปลง อา เป็น อิ

ปสฺสติ (ทิส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทา: อาทาย

ทิสฺ อ ติ
ทกฺขฺ อ ติ แปลง ทิสฺ
ทกฺขติ ย่อมเห็น

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อา ทา ตฺวา
อา ทา ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อาทาย พาเอาแล้ว, ถือเอาแล้ว
อาทาย (อา-ทา-ตฺวา) แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า ทา ธาตุ ในความให้
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย

ทา: อุปาทาย
บทหน้า

ธาตุ ปัจจัย

อุป อา ทา ตฺวา
อุป อา ทา ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุปาทาย เข้าไปถือเอาแล้ว, เทียบเคียงแล้ว
อุปาทาย (อุป-อา-ทา-ตฺวา) แปลว่า
เข้าไปถือเอาแล้ว, เทียบเคียงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า อา บทหน้า
ทา ธาตุ ในความให้ ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย

ทิว: ทิพฺพติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทิวฺ ย ติ
ทิพฺพ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ทิพฺพติ ย่อมเล่น
ทิพฺพติ (ทิว-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเล่น
มาจาก ทิว ธาตุ ในความเล่น ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ วฺ ที่สุดธาตุเป็น พฺพ

ทิส: ทกฺขติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทกฺขติ (ทิส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย สฺสติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ทิสฺ เป็น ทกฺขฺ

ทิส: ปสฺสาหิ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทิส อ หิ
ปสฺส อ หิ แปลง ทิส
ปสฺส อา หิ ทีฆะ อ
ปสฺสาหิ จงเห็น, จงดู
ปสฺสาหิ (ทิส-อ-หิ) แปลว่า จงเห็น, จงดู
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น อ ปัจจัย
หิ ปัญจมีวิภัตติ แปลง ทิส เป็น ปสฺส
ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อา

ทิส: ปสฺส
ธาตุ

ทิส
ปสฺส
ปสฺส
ปสฺส

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

หิ
หิ
หิ

แปลง ทิส
ลบ หิ

จงเห็น, จงดู
ปสฺส (ทิส-อ-หิ) แปลว่า จงเห็น, จงดู
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวภิ ัตติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส ลบ หิ

๒๙

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
ทิสฺ อ อา
อ
ทสฺ อ อา แปลง อิ
อ
ทฺทสฺ อ อา ซ้อน ทฺ
อ
ทฺทสฺ อ อ
รัสสะ อา
อทฺทสา อทฺทส ได้เห็นแล้ว
อทฺทสา อทฺทส (อ-ทิส-อ-อา)
แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อา หิยัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อิ เป็น อ ซ้อน ทฺ
ศัพท์หลัง รัสสะ อา เป็น อ (โส อทฺทส(า).)

ทิส: อทฺทสํ
อาคม

อ
อ
อ
อทฺทสํ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทิสฺ อ
ทสฺ อ
ทฺทสฺ อ

อํ
อํ
อํ

แปลง อิ
ซ้อน ทฺ

ได้เห็นแล้ว
อทฺทสํ (อ-ทิส-อ-อํ) แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อํ หิยัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อิ เป็น อ ซ้อน ทฺ (อหํ อทฺทสํ.)

ทิส: อทฺทสํสุ
อาคม

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
ทิสฺ อ อุํ
อ
ทสฺ อ อุํ
อ
ทฺทสฺ อ อุํ
อ
ทฺทสฺ อ อํสุ
อทฺทสํสุ ได้เห็นแล้ว

แปลง อิ
ซ้อน ทฺ
แปลง อุํ

อทฺทสํสุ (อ-ทิส-อ-อุ)ํ แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อิ เป็น อ ซ้อน ทฺ แปลง อุํ เป็น อํสุ
(ชนา อทฺทสํส.ุ )

ทิส: ปสฺสสิ ฺสติ

ทิส: ทิสฺวา

ทิส: ทิสฺสติ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ทิส อ อิ สฺสติ
ปสฺส อ อิ สฺสติ แปลง ทิส
ปสฺสิสฺสติ จักเห็น
ปสฺสติ (ทิส-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทิส: ทกฺขิติ
ธาตุ

สฺสติ
สฺสติ แปลง ทิสฺ
สฺสติ ลบ สฺส

จักเห็น
ทกฺขติ (ทิส-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ
แปลง ทิสฺ เป็น ทกฺข ลบ สฺส ที่ สฺสติ

ทิส: ปสฺสนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ทิส อ อนฺต สิ
ปสฺส อ อนฺต สิ
ปสฺสนฺโต เห็นอยู่

แปลง ทิส

ปสฺสนฺโต (ทิส-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า เห็นอยู่
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทิส: ทิฏฺโฐ
ธาตุ

ทิสฺ
ทิสฺ
ทิ
ทิฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ตฺวา
ตฺวา ลบทีส่ ุดธาตุ
สฺวา แปลง ตฺวา

เห็นแล้ว
ทิสฺวา (ทิส-ตฺวา) แปลว่า เห็นแล้ว
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น ตฺวา ปัจจัย
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ตฺวา เป็น สฺวา

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) เห็นแล้ว

ทิฏฺโฐ (ทิส-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) เห็นแล้ว
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ทิสฺ ตพฺพ สิ
ทสฺ ตพฺพ สิ แปลง อิ
ทสฺ ตพฺพ สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ท
ฏฺฐพฺพ สิ แปลง ต
ทฏฺฐพฺโพ (อันเขา) พึงเห็น
ทฏฺฐพฺโพ (ทิส-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง อิ เป็น อ
ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ทิส: เทเสติ
ธาตุ

ทิสฺ
เทสฺ
เทสฺ
เทเสติ

ทิส อ ติ
ทิสฺส อ ติ แปลง ทิส
ทิสฺสติ ย่อมปรากฏ
ทิสฺสติ (ทิส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมปรากฏ
มาจาก ทิส ธาตุ ในความปรากฏ
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ทิส เป็น ทิสฺส

เณ ติ
เณ ติ
เอ ติ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อุ
ทิสฺ ตฺวา
อุ
ทฺทิส ตฺวา ซ้อน ทฺ
อุ
ทฺทิสฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุ
ทฺทิสสฺ
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อุทฺทิสฺส เจาะจงแล้ว
อุททฺ ิสสฺ (อุ-ทิส-ตฺวา) แปลว่า เจาะจงแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ทิส ธาตุ ในความเห็น
ตฺวา ปัจจัย ซ้อน ทฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย สฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น สฺส

ทิส: อุทฺทิสิย

ปัจจัย วิภัตติ

บทหน้า ธาตุ

พฤทธิ์ อิ
ลบ ณฺ

ย่อมแสดง (นามธรรม)
เทเสติ (ทิส-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมแสดง
มาจาก ทิส ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ ลบ ณฺ

ทิส: ทสฺเสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ทิส: อุทฺทิสฺส

ทิส: ทฏฺฐพฺโพ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ทิสฺ อ อิ
ทกฺข อ อิ
ทกฺข อ อิ
ทกฺขิติ (=ปสฺสิสฺสติ)

ทิสฺ
ทิสฺ
ทิ
ทิสวฺ า

ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

ทิส เณ ติ
ทสฺส เณ ติ แปลง ทิส
ทสฺส เอ ติ ลบ ณฺ
ทสฺเสติ ย่อมแสดง (รูปธรรม)
ทสฺเสติ (ทิส-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมแสดง
มาจาก ทิส ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ทิส เป็น ทสฺส ลบ ณฺ

๓๐

ปัจจัย

อุ
ทิสฺ อิ ตฺวา
อุ
ทฺทิส อิ ตฺวา ซ้อน ทฺ
อุ
ทฺทิสฺ อิ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุทฺทิสิย เจาะจงแล้ว
อุททฺ ิสสฺ (อุ-ทิส-อิ-ตฺวา) แปลว่า เจาะจงแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ทิส ธาตุ ในความเห็น
อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย ซ้อน ทฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย

ทีป: อาทิตฺโต
บทหน้า

อา ทิปฺ
อา ทิปฺ
อา ทิ
อาทิตฺโต

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ ลบที่สุดธาตุ
ตฺต สิ ซ้อน ตฺ

(อันไฟ) เผาแล้ว; ไหม้แล้ว
อาทิตฺโต (อา-ทิป-ต-สิ)
แปลว่า (อันไฟ) เผาแล้ว; ไหม้แล้ว
มาจาก อา บทหน้า ทิป ธาตุ ในความเผา, ไหม้
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ธร: อุปธาเรนฺโต

นส: นฏฺโฐ

บทหน้า ธาตุ

ธาตุ

อุป ธรฺ
อุป ธารฺ
อุป ธารฺ
อุปธาเรนฺโต

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

เณ อนฺต สิ
เณ อนฺต สิ พฤทธิ์ อ
เอ อนฺต สิ ลบ ณฺ

ใคร่ครวญอยู่
อุปธาเรนฺโต (อุป-ธร-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า ใคร่ครวญอยู่
มาจาก อุป บทหน้า ธร ธาตุ ในความทรงไว้
เณ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ธ

น

ธร: ธาเรติ

นม: วีตินาเมสิ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ธรฺ
ธารฺ
ธารฺ
ธาเรติ

ปัจจัย วิภัตติ

เณ ติ
เณ ติ
เอ ติ

พฤทธิ์ อ
ลบ ณฺ

ย่อมทรงไว้
ธาเรติ (ธร-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมทรงไว้
มาจาก ธร ธาตุ ในความทรงไว้
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ธา: ทธาติ
ธาตุ

ธา
ธาธา
ธธา
ทธา
ทธาติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ
ติ

เทฺวภาวะ
รัสสะ อา
แปลง ธฺ

ย่อมทรงไว้
ทธาติ (ธา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมทรงไว้
มาจาก ธา ธาตุ ในความทรงไว้
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
เทฺวภาวะเป็น ธาธา รัสสะ อา หน้า เป็น อ
แปลง ธฺ เป็นพยัญชนะที่ ๓ (ทฺ)

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

วิ อติ นมฺ เณ สฺ อี
วิ อติ นามฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อี ทีฆะ อิ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อิ รัสสะ อี
วีตนิ าเมสิ (ยังกาล) ให้นอ้ มไปล่วงวิเศษแล้ว
วีตินาเมสิ (วิ-อติ-นม-เณ-สฺ-อี)
แปลว่า (ยังกาล) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า อติ บทหน้า
นม ธาตุ ในความน้อมไป เณ ปัจจัย
สฺ อาคม สิ ปฐมาวิภตั ติ พฤทธิ์ อ เป็น อา
ลบ ณฺ ทีฆะ อิ ที่ วิ เป็น อี รัสสะ อี เป็น อิ

นส: นาเสสิ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

นสฺ เณ สฺ อี
นาสฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อ
นาสฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
นาสฺ เอ สฺ อิ รัสสะ อี
นาเสสิ (อันเขา) ให้ฉิบหายแล้ว
นาเสสิ (นส-เณ-สฺ-อี)
แปลว่า (อันเขา) ให้ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย เณ ปัจจัย
สฺ อาคม สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

๓๑

นสฺ
นสฺ
น
นฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

ฉิบหายแล้ว
นฏฺโฐ (นส-ต-สิ) แปลว่า ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

นส: นาสิโต
ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

นสฺ เณ อิ ต สิ
นาสฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
นาสฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
นาสฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
นาสิโต (อันเขา) ให้ฉิบหายแล้ว
นาสิโต (นส-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย
เณ ปัจจัย อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

นห: สนฺนยฺหติ
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

สํ นหฺ ย ติ
สนฺ นหฺ ย ติ แปลงนิคคหิต
สนฺ นยฺห
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
สนฺนยฺหติ ย่อมผูก(สอด)
สนฺนยฺหติ (สํ-นห-ย-ติ) แปลว่า ย่อมผูก(สอด)
มาจาก สํ บทหน้า
นห ธาตุ ในความผูก(สอด) ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น นฺ
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห

นห: สนฺนยฺห
บทหน้า ธาตุ

นี: เนตพฺโพ
ปัจจัย

สํ
นหฺ ตฺวา
สนฺ นห ย แปลงนิคคหิต
สนฺ นหฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
สนฺ นยฺห
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
สนฺนยฺห ผูกแล้ว
สนฺนยฺห (สํ-นห-ตฺวา) แปลว่า ผูกแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า นห ธาตุ ในความผูก
ตฺวา ปัจจัย แปลงนิคคหิตเป็น นฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย หฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ยฺห

นี: เนติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นี
อ ติ
เน อ ติ
เนติ ย่อมนำไป

พฤทธิ์ อี เป็น เอ

นี: นยติ
นี
เน
นย
นยติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

พฤทธิ์ อี เป็น เอ
แปลง เอ เป็น อย

ย่อมนำไป
นยติ (นี-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนำไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนำไป อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
แปลง เอ เป็น อย

นี: เนสิ
ธาตุ

นี
เน
เน
เนสิ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ
อ
อ

สฺ
สฺ
สฺ

ปัจจัย

อี
อี
อิ

พฤทธิ์ อี
รัสสะ อี

นำไปแล้ว
เนสิ (นี-อ-สฺ-อี) แปลว่า นำไปแล้ว
มาจาก นี ธาตุ ในความนำไป อ ปัจจัย
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อี เป็น เอ รัสสะ อี เป็น อิ

ป

วิภัตติ

นี ตพฺพ สิ
เน ตพฺพ สิ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
เนตพฺโพ (อันเขา) พึงนำไป

ปจ: ดูที่นี่

เนตพฺโพ (นี-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงนำไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนำไป ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ

สํ นิ ปตฺ ณาเป ตฺวา
สนฺ นิ ปตฺ ณาเป ตฺวา แปลงนิคคหิต
สนฺ นิ ปาตฺ ณาเป ตฺวา พฤทธิ์ อ
สนฺ นิ ปาตฺ อาเป ตฺวา ลบ ณฺ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ให้ประชุมกันแล้ว

นี: นีตา
ธาตุ

ปัจจัย อาคม

วิภัตติ

นี
ต อา สิ
นีตา (อันเขา) นำไปแล้ว

นีตา (นี-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) นำไปแล้ว
มาจาก นี ธาตุ ในความนำไป ต ปัจจัย
อา ปัจจัยเครือ่ งหมายอิตถีลงิ ค์ สิ ปฐมาวิภตั ติ

นี: อาเนสิ
บทหน้า ธาตุ

เนติ (นี-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนำไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนำไป อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อา นี อ สฺ
อา เน อ สฺ
อา เน อ สฺ
อาเนสิ นำมาแล้ว

อี
อี พฤทธิ์ อี
อิ รัสสะ อี

อาเนสิ (อา-นี-อ-สฺ-อี) แปลว่า นำมาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า นี ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
พฤทธิ์ อี เป็น เอ รัสสะ อี เป็น อิ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย

สนฺนิปาตาเปตฺวา (สํ-นิ-ปต-ณาเป-ตฺวา)
แปลว่า ให้ประชุมกันแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า นิ บทหน้า
ปต ธาตุ ในความตก ณาเป ปัจจัย
ตฺวา ปัจจัย แปลงนิคคหิต เป็น นฺ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ปท: ปตฺโต
ธาตุ

ปทฺ
ปทฺ
ป
ปตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

ถึงแล้ว
ปตฺโต (ปท-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว
มาจาก ปท ธาตุ ในความถึง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ปท: นิปชฺชติ

นุท: โอโณชยาม
บทหน้า ธาตุ

ปต: สนฺนิปาตาเปตฺวา

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

โอ นุท ณย ม
โอ โนท ณย ม
โอ โณท ณย ม
โอ โณช ณย ม
โอ โณช อย ม
โอ โณช อยา ม
โอโณชยาม ย่อมสละ

พฤทธิ์ อุ
แปลง นฺ
แปลง ทฺ
ลบ ณฺ
ทีฆะ อ

โอโณชยาม (โอ-นุท-ณย-ม) แปลว่า ย่อมสละ
มาจาก โอ บทหน้า นุท ธาตุ ในความสละ
ณย ปัจจัย ม วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ แปลง นฺ เป็น ณฺ
แปลง ทฺ เป็น ชฺ ลบ ณฺ ทีฆะ อ เป็น อา

๓๒

นิ ปทฺ ย ติ
นิ ปชฺช
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
นิปชฺชติ ย่อมนอน
[อิริยาบถนอน]
นิปชฺชติ (นิ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมนอน
มาจาก นิ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช

ปท: นิปนฺโน
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
ปทฺ ต สิ
นิ
ปทฺ ต สิ
นิ
ป นฺน สิ
นิปนฺโน นอนแล้ว

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

นิปนฺโน (นิ-ปท-ต-สิ) แปลว่า นอนแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ตฺ เป็น นฺน

ปท: นิปฺผนฺโน
บทหน้า ธาตุ

แปลง ปฺ
ซ้อน ปฺ
ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

นิปฺผนฺโน (นิ-ปท-ต-สิ) แปลว่า สำเร็จแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง ปฺ เป็น ผฺ
ซ้อน ปฺ ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ตฺ เป็น นฺน

ปท: นิปชฺช
บทหน้า ธาตุ

ปท: อุทปาทิ

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

บทหน้า อาคม ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อา ปทฺ ย ติ
อา ปชฺช
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อาปชฺชติ ย่อมถึง, ย่อมต้อง (ซึ่งอาบัติ)
อาปชฺชติ (อา-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมถึง
มาจาก อา บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช

ปท: อาปนฺโน
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
ปทฺ ต สิ
นิ
ผทฺ ต สิ
นิ
ปฺผทฺ ต สิ
นิ
ปฺผทฺ ต สิ
นิ
ปฺผ นฺน สิ
นิปฺผนฺโน สำเร็จแล้ว

ปท: อาปชฺชติ

ปัจจัย

นิ
ปทฺ ตฺวา
นิ
ปทฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
นิ
ปชฺช
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
นิปชฺช นอนแล้ว
นิปชฺช (นิ-ปท-ตฺวา) แปลว่า นอนแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช

ปัจจัย วิภัตติ

อา ปทฺ ต สิ
อา ปทฺ ต สิ
ลบที่สุดธาตุ
อา ป นฺน สิ
แปลง ต
อาปนฺโน ต้องแล้ว, ถึงแล้ว
อาปนฺโน (อา-ปท-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว
มาจาก อา บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน

ปท: อุปฺปชฺชติ
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อุ ปทฺ ย ติ
อุ ปชฺช
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อุ ปฺปชฺช ติ ซ้อน ปฺ
อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น, ย่อมอุบัติ
อุปฺปชฺชติ (อุ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเกิดขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช ซ้อน ปฺ

ปท: อุปฺปาเทติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อุ ปทฺ เณ ติ
อุ ปฺปทฺ เณ ติ
ซ้อน ปฺ
อุ ปฺปาทฺ เณ ติ
พฤทธิ์ อ
อุ ปฺปาทฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
อุปฺปาเทติ ย่อมให้เกิดขึ้น
อุปฺปาเทติ (อุ-ปท-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมให้เกิดขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
ซ้อน ปฺ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ
๓๓

อุ ทฺ อ ปทฺ ย อี
อุ ทฺ อ ปทฺ ย อี ลบ ย
อุ ทฺ อ ปาทฺ อี ทีฆะ อ
อุ ทฺ อ ปาทฺ อิ รัสสะ อี
อุทปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้ว
อุทปาทิ (อุ-ทฺ-อ-ปท-ย-อี)
แปลว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ทฺ อาคม อ อาคม
ปท ธาตุ ในความถึง ย ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ย ปัจจัย
ทีฆะ อ เป็น อา รัสสะ อี เป็น อิ

ปท: อุปฺปนฺโน
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อุ
ปทฺ ต สิ
อุ
ปฺปทฺ ต สิ
ซ้อน ปฺ
อุ
ปฺปทฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
อุ
ปฺป นฺน สิ
แปลง ต
อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว, อุบัตแิ ล้ว
อุปฺปนฺโน (อุ-ปท-ต-สิ) แปลว่า เกิดขึน้ แล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ซ้อน ปฺ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน

ปท: อุปฺปาทิโต
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

อุ ปทฺ
อุ ปฺปทฺ
อุ ปฺปาทฺ
อุ ปฺปาทฺ
อุ ปฺปาทฺ
อุปฺปาทิโต

เณ
เณ
เณ
เอ
เอ

อิ
อิ
อิ
อิ
อิ

ต
ต
ต
ต
ต

สิ
สิ ซ้อน ปฺ
สิ พฤทธิ์ อ
สิ ลบ ณฺ
สิ ลบ เอ

(อันเขา) ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาทิโต (อุ-ปท-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้เกิดขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
เณ ปัจจัย อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน ปฺ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

ปท: อุปฺปชฺช
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อุ
ปทฺ ตฺวา
อุ
ปทฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อุ
ปชฺช
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อุ
ปฺปชฺช ซ้อน ปฺ
อุปฺปชฺช เกิดขึ้นแล้ว, อุบัตแิ ล้ว

ปา: ปิวาสติ

ปา: ปิวติ ฺวา

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปา ส ติ
ปาปา ส ติ เทฺวภาวะ
ปิปา ส ติ แปลง อา
ปิวา ส ติ แปลง ปา
ปิวาสติ ย่อมปรารถนาจะดื่ม, อยากดื่ม,

อุปฺปชฺช (อุ-ปท-ตฺวา) แปลว่า เกิดขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ตฺวา ปัจจัย ซ้อน ปฺ
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช

กระหายน้ำ

ปท: อุปปชฺชติ

ปา: ปิปาสิโต

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อุ ปทฺ ย ติ
อุ ปชฺช
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
อุปปชฺชติ ย่อมเข้าถึง
อุปชฺชติ (อุ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเข้าถึง
มาจาก อุ บทหน้า ปท ธาตุ ในความถึง
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช

ปห: ปาเหติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปหฺ เณ ติ
ปาหฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ปาหฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปาเหติ ย่อมส่งไป
ปาเหติ (ปห-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมส่งไป
มาจาก ปห ธาตุ ในความไป เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

ปิวาสติ (ปา-ส-ติ)
แปลว่า ย่อมปรารถนาจะดื่ม
มาจาก ปา ธาตุ ในความดืม่ ส ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
แปลง อา เป็น อิ แปลง ปา เป็น วา
ธาตุ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปา ส อิ ต สิ
ปาปา ส อิ ต สิ เทฺวภาวะ
ปิปา ส อิ ต สิ แปลง อา
ปิปาสิโต กระหายแล้ว
ปิปาสิโต (ปา-ส-อิ-ต-สิ) แปลว่า กระหายแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดืม่ ส ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
เทฺวภาวะต้นธาตุ แปลง อา เป็น อิ

ปา: ปีโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปา ต สิ
ปี
ต สิ แปลง อา
ปีโต (อันเขา) ดื่มแล้ว

อาคม ปัจจัย

ปา อิ ตฺวา
ปิว อิ ตฺวา แปลง ปา
ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว
ปิวิตฺวา (ปา-อิ-ตฺวา) แปลว่า ดื่มแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย แปลง ปา เป็น ปิว

ปุจฺฉ: ปุฏฺโฐ
ธาตุ

ปุจฺฉ
ปุจฺฉ
ปุ
ปุฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ลบ จฺฉ
แปลง ตฺ

(อันเขา) ถามแล้ว

ปุฏฺโฐ (ปุจฉฺ -ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ถามแล้ว
มาจาก ปุจฺฉ ธาตุ ในความถาม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ จฺฉ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ปุจฺฉ: ปุจฺฉิตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปุจฺฉฺ อิ ตฺวา
ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว
ปุจฺฉิตฺวา (ปุจฺฉ-อิ-ตฺวา) แปลว่า ถามแล้ว
มาจาก ปุจฺฉ ธาตุ ในความถาม ตฺวา ปัจจัย

ปูร: ปูรติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปูรฺ อ ติ
ปูรติ ย่อมเต็ม

ปีโต (ปา-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ดื่มแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง อา เป็น อี

ปูรติ (ปูร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเต็ม
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปา: ปิตฺวา

ปูร: ปูเรติ

ธาตุ

ปัจจัย

ปา ตฺวา
ปิ
ตฺวา แปลง อา
ปิตวฺ า ดื่มแล้ว
ปิตฺวา (ปา-ตฺวา) แปลว่า ดื่มแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม ตฺวา ปัจจัย
แปลง อา เป็น อิ

๓๔

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปูรฺ เณ ติ
ปูเรติ ย่อมให้เต็ม

ปูเรติ (ปูร-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมให้เต็ม
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปูร: ปูเรนฺโต

เปส: เปสิโต

พุธ: พุทฺโธ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปูรฺ เณ อนฺต สิ
ปูรฺ เอ อนฺต สิ ลบ ณฺ
ปูเรนฺโต ให้เต็มอยู่
ปูเรนฺโต (ปูร-เณ-อนฺต-สิ) แปลว่า ให้เต็มอยู่
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม เณ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ณฺ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

เปสฺ อิ ต สิ
เปสิโต (อันเขา) ส่งไปแล้ว

เปสิโต (เปส-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ส่งไปแล้ว
มาจาก เปส ธาตุ ในความส่งไป อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

ปูร: ปุณฺโณ
ธาตุ

พ

ปัจจัย วิภัตติ

พฺรู: อาห

ปุณฺโณ (ปูร-ต-สิ) แปลว่า เต็มแล้ว
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ รฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ณฺณ รัสสะ อู เป็น อุ

อาห (พฺร-ู อ-อ) แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว อ ปัจจัย
อ ปโรกขาวิภัตติ แปลง พฺรู เป็น อาห
(หรือตั้งเป็น อห ธาตุ เทฺวภาวะเป็น ออห
> อาห)

ปูร: ปูริโต
ธาตุ

ปูรฺ
ปูรฺ
ปูรฺ
ปูริโต

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

เณ อิ
เอ อิ
เอ อิ

ต
ต
ต

วิภัตติ

สิ
สิ ลบ ณฺ
สิ ลบ เอ

(อันเขา) ให้เต็มแล้ว

ปูริโต (ปูร-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้เต็มแล้ว
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม เณ ปัจจัย
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ณฺ ลบ เอ

เปส: เปเสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

เปสฺ เณ ติ
เปสฺ เอ ติ ลบ ณฺ
เปเสติ ย่อมส่งไป
เปเสติ (เปส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมส่งไป
มาจาก เปส ธาตุ ในความส่งไป เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณฺ

แปลงเป็น อาห

พฺรู: อาหุ

รู้แล้ว
พุทฺโธ (พุธ-ต-สิ) แปลว่า รู้แล้ว
มาจาก พุธ ธาตุ ในความรู้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ธฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

ป พุธฺ ย อิ ตฺวา
ป พุชฺฌ อิ ตฺวา แปลงยกับทีส่ ดุ ธาตุ
ปพุชฺฌิตฺวา ตืน่ แล้ว
ปพุชฌ
ฺ ติ วฺ า (ป-พุธ-ย-อิ-ตฺวา) แปลว่า ตืน่ แล้ว
มาจาก ป บทหน้า พุธ ธาตุ ในความรู้
ย ปัจจัย อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ

ภ
ภช: ภเชยฺย

ปัจจัย วิภัตติ

พรู อ อุ
อาห อ อุ
อาหุ กล่าวแล้ว

แปลงเป็น อาห

อาหุ (พฺรู-อ-อุ) แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว อ ปัจจัย
อุ ปโรกขาวิภัตติ แปลง พฺรู เป็น อาห

พฺรู: อาหํสุ
ธาตุ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

พฺรู อ อ
อาห อ อ
อาห กล่าวแล้ว

ธาตุ

ต สิ
ต สิ
ทฺธ สิ

พุธ: ปพุชฺฌิตฺวา

ปูรฺ ต สิ
ปูรฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ปู
ณฺณ สิ แปลง ต
ปุ
ณฺณ สิ รัสสะ อู
ปุณฺโณ เต็มแล้ว

ธาตุ

พุธฺ
พุธฺ
พุ
พุทฺโธ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

พรู อ อุํ
อาห อ อุํ แปลงเป็น อาห
อาหํสุ กล่าวแล้ว
อาหํสุ (พฺรู-อ-อุ)ํ แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว อ ปัจจัย
อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ แปลง พฺรู เป็น อาห
แปลง อุํ เป็น อํสุ

๓๕

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภชฺ อ เอยฺย
ภเชยฺย พึงคบ
ภเชยฺย (ภช-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ อ ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ

ภช: ภเช
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภชฺ อ เอยฺย
ภชฺ อ เอยฺย ลบ ยฺย
ภเช พึงคบ
ภเชยฺย (ภช-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ อ ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ ลบ ยฺย

ภช: ภเชถ

ภิท: ภิชฺชติ

ภุช: พุภุกฺขติ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภชฺ อ เอถ
ภเช พึงคบ

ภเชถ (ภช-อ-เอถ) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ อ ปัจจัย
เอถ สัตตมีวิภัตติ

ภร: ภโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภรฺ ต สิ
ภรฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
ภโต (อันเขา) เลี้ยงแล้ว
ภโต (ภร-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) เลี้ยงแล้ว
มาจาก ภร ธาตุ ในความเลี้ยง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ รฺ ที่สุดธาตุ

ภาส: ภาสิโต
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ภาสฺ อิ ต สิ
ภาสิโต (อันเขา) กล่าวแล้ว
ภาสิโต (ภาส-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) กล่าวแล้ว
มาจาก ภาส ธาตุ ในความกล่าว อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

ภิท: ภินฺทติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภิทฺ อ ติ
ภิ ํทฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
ภินฺทฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ภินฺทติ ย่อมทำลาย
ภินฺทติ (ภิท- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมทำลาย
มาจาก ภิท ธาตุ ในความแตก อ ปัจจัย
นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิต เป็น นฺ

ปัจจัย วิภัตติ

ภิทฺ ย ติ
ภิชฺช
ติ
ภิชชฺ ติ ย่อมแตก

แปลง ย กับที่สุดธาตุ

ภิชฺชติ (ภิท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมแตก
มาจาก ภิท ธาตุ ในความแตก ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุ เป็น ชฺช

ภิท: ภินฺโน
ธาตุ

ภิทฺ
ภิทฺ
ภิ
ภินฺโน

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺน สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) ทำลายแล้ว; แตกแล้ว,

แตกต่าง, ต่าง(กัน)

ภินฺโน (ภิท-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ทำลายแล้ว; แตกแล้ว
มาจาก ภิท ธาตุ ในความทำลาย; แตก
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน

ภุช: ภุญฺชติ
ธาตุ

ภุชฺ ข ติ
ภุภุชฺ ข ติ เทฺวภาวะ
พุภุชฺ ข ติ แปลง ภฺ
พุภุกฺ ข ติ แปลง ชฺ
พุภกุ ขฺ ติ ย่อมปรารถนาจะกิน, อยากกิน, หิว
พุภุกฺขติ (ภุช-ข-ติ)
แปลว่า ย่อมปรารถนาจะกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน ข ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ เทฺวภาวะต้นธาตุ
แปลง ภฺ เป็นพยัญชนะที่ ๓ (พฺ)
แปลง ชฺ เป็น กฺ (เพราะ ข)

ภุช: ภุตฺโต
ธาตุ

ภุชฺ
ภุชฺ
ภุ
ภุตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) กินแล้ว

ภุตฺโต (ภุช-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) กินแล้ว
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

ภุช: ภุตฺวา

ปัจจัย วิภัตติ

ภุชฺ อ ติ
ภุ ํชฺ อ ติ
ภุญฺชฺ อ ติ
ภุญฺชติ ย่อมกิน

ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

นิคคหิตอาคม
แปลงนิคคหิต

ภุญฺชติ (ภุช- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน อ ปัจจัย
นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

ปัจจัย

ภุชฺ ตฺวา
ภุชฺ ตฺวา ลบที่สุดธาตุ
ภุตฺวา กินแล้ว
ภุตวฺ า (ภุช-ตฺวา) แปลว่า กินแล้ว
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน ตฺวา ปัจจัย
ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ

ภุช: ภุญฺชิตพฺโพ
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ภุชฺ อิ
ภุ ํชฺ อิ
ภุญฺชฺ อิ
ภุญฺชิตพฺโพ

ตพฺพ สิ
ตพฺพ สิ นิคคหิตอาคม
ตพฺพ สิ แปลงนิคคหิต
(อันเขา) พึงกิน

ภุญฺชิตพฺโพ (ภุช- ํ -อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน นิคคหิตอาคม
อิ อาคม ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ
๓๖

ภุช: โภชนียํ

ภู: ภาวิโต

ภู: ภวนฺตี

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ ปัจจัย

ปัจจัย วิภัตติ

ภุชฺ อนีย สิ
โภชฺ อนีย สิ พฤทธิ์ อุ
โภชนียํ (อันเขา) พึงกิน
โภชนียํ (ภุช-อนีย-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน อนีย ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

ภู: ภวติ
ธาตุ

ภู
โภ
ภว
ภวติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

พฤทธิ์ อู เป็น โอ
แปลง โอ เป็น อว

ย่อมมี, เป็น
ภวติ (ภว-อ-ติ) แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภูยเต ภาววาจก
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภู
ย เต
ภูยเต (อันเขา) ย่อมมี, ย่อมเป็น
ภูยเต (ภู-ย-เต) แปลว่า (อันเขา) ย่อมเป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความนอน ย ปัจจัย
เต วัตตมานาวิภตั ติ

ภู: ภเวยฺย
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ภู
อ เอยฺย
โภ อ เอยฺย พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ เอยฺย แปลง โอ เป็น อว
ภเวยฺย พึงมี, เป็น
ภเวยฺย (ภว-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น อ ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ภู เณ อิ ต สิ
โภ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อู
ภาว เณ อิ ต สิ แปลง โอ
ภาว เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
ภาว เอ อิ ต สิ ลบ เอ
ภาวิโต (อันเขา) ให้มี/เป็น/เจริญแล้ว
ภาวิโต (ภู-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้มี/เป็น/เจริญแล้ว
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น เณ ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อาว
ลบ ณฺ ลบ เอ

ภู: ภวนฺโต
ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ภู อ
โภ อ
ภว อ
ภวนฺโต

อนฺต สิ
อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
อนฺต สิ แปลง โอ เป็น อว

มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺโต (ภู-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภวํ
ธาตุ

ปัจจัย

ภู อ อนฺต อี สิ
โภ อ อนฺต อี สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต อี สิ แปลง โอ เป็น อว
ภวนฺตี อิต. มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺตี (ภู-อ-อนฺต-อี-สิ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น อ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภวนฺตํ
ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ภู อ อนฺต สิ
โภ อ อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต สิ แปลง โอ เป็น อว
ภว อ อนฺต อํ แปลง สิ เป็น อํ
ภวนฺตํ นปุ. มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺตํ (ภู-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า มีอยู,่ เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว
แปลง สิ เป็น อํ

ภู: ภวิตพฺพํ
ธาตุ

วิภัตติ

ภู อ อนฺต สิ
โภ อ อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต สิ แปลง โอ เป็น อว
ภว อ ออํ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
ภวํ ปุ. มีอยู่, เป็นอยู่
ปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ (ป. เอก. มีรปู เป็น -ํ)

ภวํ (ภู-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

๓๗

วิภัตติ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ภู
อิ ตพฺพ สิ
โภ อิ ตพฺพ สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อิ ตพฺพ สิ แปลง โอ เป็น อว
ภวิตพฺพํ (อันเขา) พึงมี, พึงเป็น
ภวิตพฺพํ (ภู-อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงมี, พึงเป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อิ อาคม ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อว

ม
มชฺช: สมฺมชฺชนฺโต
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

สํ มชฺชฺ อ อนฺต สิ
สมฺ มชฺชฺ อ อนฺต สิ แปลงนิคคหิต
สมฺมชฺชนฺโต กวาดอยู่
สมฺมชฺชนฺโต (สํ-มชฺช-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า กวาดอยู่
มาจาก สํ บทหน้า มชฺช ธาตุ ในความกวาด
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

มท: ปมชฺชิตฺวา
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย

ป มทฺ ย อิ ตฺวา
ป มชฺช อิ ตฺวา แปลง ย กับทีส่ ดุ ธาตุ
ปมชฺชิตฺวา ประมาทแล้ว
ปมชฺชิตฺวา (ป-มท-ย-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ประมาทแล้ว
มาจาก ป บทหน้า มท ธาตุ ในความเมา,
ประมาท ย ปัจจัย อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

มท: ปมชฺช
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ป
มทฺ ตฺวา
ป
มทฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
ป
มชฺช
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ปมชฺช ประมาทแล้ว
ปมชฺช (ป-มท-ตฺวา) แปลว่า ประมาทแล้ว
มาจาก ป บทหน้า มท ธาตุ ในความเมา,
ประมาท ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช

มน: มญฺญติ

มร: มริตพฺพํ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มนฺ ย ติ
มญฺญ
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
มญฺญติ ย่อมสำคัญ, ย่อมรู้
มญฺญติ (มน-ย-ติ) แปลว่า ย่อมสำคัญ
มาจาก มน ธาตุ ในความสำคัญ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ นฺ ที่สุดธาตุเป็น ญฺญ

มร: มรติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มรติ (มร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตาย
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ

มร: มิยฺยติ มียติ
ปัจจัย วิภัตติ

มร
อ ติ
มิยฺย/มีย อ ติ แปลง มร
มิยฺยติ มียติ ย่อมตาย
มรติ (มร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตาย
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง มร เป็น มิยฺย มีย

มร: มาริโต
ธาตุ

มรฺ อิ ตพฺพ สิ
มริตพฺพํ (อันเขา) พึงตาย

มริตพฺพํ (มร-อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงตาย
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย อิ อาคม
ตพฺพ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

มส: อามฏฺโฐ
บทหน้า ธาตุ

มรฺ อ ติ
มรติ ย่อมตาย

ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

มรฺ เณ อิ ต
มารฺ เณ อิ ต
มารฺ เอ อิ ต
มารฺ เอ อิ ต
มาริโต (อันเขา) ให้ตายแล้ว

วิภัตติ

สิ
สิ พฤทธิ์ อ
สิ ลบ ณฺ
สิ ลบ เอ

มาริโต (มร-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ตายแล้ว
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย เณ ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ ลบ เอ

๓๘

ปัจจัย วิภัตติ

อา มสฺ ต สิ
อา มสฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
อา ม ฏฺฐ สิ
แปลง ต
อามฏฺโฐ (อันเขา) จับต้องแล้ว
อามฏฺโฐ (อา-มส-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) จับต้องแล้ว
มาจาก อา บทหน้า มส ธาตุ ในความจับต้อง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

มุจ: มุญฺจติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มุจฺ อ ติ
มุ ํจฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
มุญฺจฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
มุญฺจติ ย่อมปล่อย
มุญฺจติ (มุจ- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมปล่อย
มาจาก มุจ ธาตุ ในความปล่อย อ ปัจจัย
นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

มุจ: มุจฺจติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มุจฺ ย ติ
มุจฺจ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
มุจฺจติ ย่อมหลุด, พ้น
มุจฺจติ (มุจ-ย-ติ) แปลว่า ย่อมหลุด, พ้น
มาจาก มุจ ธาตุ ในความหลุด, พ้น
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ

มุจ: มุตฺโต

มุห: มุฬฺโห

ยุช: ยุชฺชติ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

มุจฺ
มุจฺ
มุ
มุตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) ปล่อยแล้ว; (หลุด)พ้นแล้ว

มุตฺโต (มุจ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ปล่อยแล้ว; (หลุด)พ้นแล้ว
มาจาก ภิท ธาตุ ในความปล่อย; (หลุด)พ้น
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ จฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ

มุหฺ
มุหฺ
มุ
มุฬฺโห

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฬฺห สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

หลงแล้ว
มุฬฺโห (มุห-ต-สิ) แปลว่า หลงแล้ว
มาจาก มุห ธาตุ ในความหลง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ หฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฬฺห

ย

มุท: โมทติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มุทฺ อ ติ
โมทฺ อ ติ
โมทติ ย่อมยินดี

ยช: ยิฏฺโฐ
พฤทธิ์ อุ

โมทติ (มุท-อ-ติ) แปลว่า ย่อมยินดี
มาจาก มุท ธาตุ ในความยินดี อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

มุส: มุสฺสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มุสฺ ย ติ
มุสฺส
ติ
มุสฺสติ ย่อมลืม

แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ

มุสฺสติ (มุส-ย-ติ) แปลว่า ย่อมลืม
มาจาก มุส ธาตุ ในความลืม ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเป็น สฺส

มุห: มุยฺหติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

มุหฺ ย ติ
มุยฺห
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
มุยฺหติ ย่อมหลง
มุยฺหติ (มุห-ย-ติ) แปลว่า ย่อมหลง
มาจาก มุห ธาตุ ในความหลง ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ หฺ ที่สุดธาตุเป็น ยฺห

ธาตุ

ยชฺ
ยชฺ
ยิ
ย
ยิฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต
ฏฺฐ

สิ
สิ
สิ
สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง อ
แปลง ต

(อันเขา) บูชาแล้ว

ยิฏฺโฐ (ยช-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) บูชาแล้ว
มาจาก ยช ธาตุ ในความบูชา
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อิ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ยต: นิยฺยาเทติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ ยตฺ เณ ติ
นิ ยฺยตฺ เณ ติ ซ้อน ยฺ
นิ ยฺยทฺ เณ ติ แปลง ตฺ
นิ ยาทฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
นิ ยฺยาทฺ เอ ติ ลบ ณฺ
นิยฺยาเทติ ย่อมมอบให้, แลกเปลี่ยน
นิยฺยาเทติ (นิ-ยต-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมมอบให้, แลกเปลี่ยน
มาจาก นิ บทหน้า ยต ธาตุ ในความมอบให้
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ยฺ
แปลง ทฺ เป็น ตฺ พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

๓๙

ปัจจัย วิภัตติ

ยุชฺ ย ติ
ยุชฺช
ติ
ยุชฺชติ ย่อมควร

แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ

ยุชฺชติ (ยุช-ย-ติ) แปลว่า ย่อมควร
มาจาก ยุช ธาตุ ในความควร, เหมาะ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ชฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

ยุช: ยุญฺชติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ยุชฺ อ ติ
ยุ ํชฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
ยุญฺช อ ติ แปลงนิคคหิต
ยุญฺชติ ย่อมประกอบ, ผูก, รวบรวม
ยุญฺชติ (ยุช- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ
อ ปัจจัย นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

ยุช: โยเชติ
ธาตุ

ยุชฺ
โยชฺ
โยชฺ
โยเชติ

ปัจจัย วิภัตติ

เณ ติ
เณ ติ
เอ ติ

พฤทธิ์ อุ
ลบ ณฺ

ย่อมประกอบ, ผูก, รวบรวม
โยเชติ (ยุช-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ

ยุช: ยุตฺโต
ธาตุ

ยุชฺ
ยุชฺ
ยุ
ยุตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) ประกอบแล้ว

ยุตโฺ ต (ยุช-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ประกอบแล้ว
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ต

ยุช: ยุญฺชิตพฺโพ

ยุธ: ยุทฺธํ

รภ: อารพฺภ

ธาตุ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ยุชฺ อิ
ยุ ํชฺ อิ
ยุญฺชฺ อิ
ยุญฺชิตพฺโพ

ตพฺพ สิ
ตพฺพ สิ
ตพฺพ สิ

นิคคหิตอาคม
แปลงนิคคหิต

(อันเขา) พึงประกอบ

ยุญฺชิตพฺโพ (ยุช- ํ-อิ-ตพฺพ-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พึงประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ
นิคคหิตอาคม อิ อาคม ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ

ยุช: อุยฺโยเชสิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อุ ยุชฺ เณ สฺ
อุ โยชฺ เณ สฺ
อุ ยฺโยชฺ เณ สฺ
อุ ยฺโยชฺ เณ สฺ
อุ ยฺโยช เอ สฺ
อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล้ว

อี
อี
อี
อิ
อิ

พฤทธิ์ อุ
ซ้อน ยฺ
รัสสะ อี
ลบ ณฺ

อุยฺโยเชสิ (อุ-ยุช-เณ-สฺ-อี) แปลว่า ส่งไปแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า
ยุช ธาตุ ในความประกอบ เณ ปัจจัย
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ซ้อน ยฺ รัสสะ อี เป็น อิ
ลบ ณฺ

ยุธ: ยุชฺฌติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ยุธฺ ย ติ
ยุชฺฌ
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
ยุชฺฌติ ย่อมรบ, ย่อมต่อสู้
ยุชฌ
ฺ ติ (ยุธ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมรบ, ย่อมต่อสู้
มาจาก ยุธ ธาตุ ในความรบ ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ

ยุธฺ
ยุธฺ
ยุ
ยุ
ยุทฺธํ

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ทฺธ
ทฺธ

สิ
สิ
สิ
อํ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต
แปลง สิ

การรบ, การต่อสู้
ยุทฺธํ (ยุธ-ต-สิ) แปลว่า การรบ, การต่อสู้
มาจาก ยุธ ธาตุ ในความรบ, ต่อสู้
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ธฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ทฺธ แปลง สิ เป็น อํ

(ต ปัจจัย ในภาววาจก/ภาวสาธนะ
ใช้ทั้งอกัมม/สกัมมธาตุ เป็นนามนาม นปุ. เอก.
แปลว่า การ-, ความ-, อัน- เช่น สุตํ การฟัง,
ยุทฺธํ การรบ; รุณฺณํ การร้องไห้, มตํ ความตาย,
ชีวิตํ ความเป็นอยู่, ชีวิต)

ร
รช: รชฺชติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

รชฺ ย ติ
รชฺช
ติ
รชฺชติ ย่อมย้อม

แปลง ย กับที่สุดธาตุ

รชฺชติ (รช-อ-ติ) แปลว่า ย่อมย้อม
มาจาก รช ธาตุ ในความย้อม ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ ชฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

รภ: อารทฺโธ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา รภฺ ต สิ
อา รภฺ ต สิ
ลบที่สุดธาตุ
อา ร ทฺธ สิ
แปลง ต
อารทฺโธ (อันเขา) ปรารภแล้ว
อารทฺโธ (อา-รภ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ปรารภแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รภ ธาตุ ในความเริ่ม,
ปรารภ ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

๔๐

ปัจจัย

อา รภฺ ตฺวา
อา รภฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อา รพฺภ
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อารพฺภ ปรารภแล้ว, เริ่มแล้ว
อารพฺภ (อา-รภ-ตฺวา) แปลว่า ปรารภแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รภ ธาตุ ในความเริ่ม,
ปรารภ ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ภฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น พฺภ

รม: รโต
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

รมฺ ต สิ
รมฺ ต สิ
รโต ยินดีแล้ว

ลบทีส่ ุดธาตุ

รโต (รม-ต-สิ) แปลว่า ยินดีแล้ว
มาจาก รม ธาตุ ในความยินดี ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ

รม: อภิรมฺม
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อภิ รมฺ ตฺวา
อภิ รมฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อภิ รมฺม
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อภิรมฺม ยินดียิ่งแล้ว
อภิรมฺม (อภิ-รม-ตฺวา) แปลว่า ยินดียิ่งแล้ว
มาจาก อภิ บทหน้า รม ธาตุ ในความยินดี
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย มฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น มฺม

รห: รหิโต
ธาตุ

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

รหฺ อิ ต สิ
รหิโต เว้นแล้ว, สละแล้ว

รหิโต (รห-อิ-ต-สิ) แปลว่า เว้นแล้ว, สละแล้ว
มาจาก รห ธาตุ ในความเว้น อิ อาคม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

รุจ: อาโรเจสิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อา รุจฺ เณ
อา โรจฺ เณ
อา โรจฺ เอ
อา โรจฺ เอ
อาโรเจสิ บอกแล้ว

สฺ
สฺ
สฺ
สฺ

อี
อี พฤทธิ์ อุ
อี ลบ ณฺ
อิ รัสสะ อี

อาโรเจสิ (อา-รุจ-เณ-สฺ-อี) แปลว่า บอกแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุจ ธาตุ ในความสว่าง,
ยินดี เณ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

รุจ: อาโรจยิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา รุจฺ ณย
อา โรจฺ ณย
อา โรจฺ อย
อา โรจฺ อย
อาโรจยิ บอกแล้ว

อี
อี พฤทธิ์ อุ
อี ลบ ณฺ
อิ รัสสะ อี

อาโรเจสิ (อา-รุจ-ณย-อี) แปลว่า บอกแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุจ ธาตุ ในความสว่าง,
ยินดี ณย ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

รุท: รุณฺโณ รุณฺณา รุณฺณํ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

รุธฺ ต สิ
รุธฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
รุ
นฺน สิ แปลง ต
รุ
นฺน โอ แปลง สิ
รุณฺโณ รุนฺโน ปุ. ร้องไห้แล้ว
รุ
นฺน อา สิ ลง อา อิต. ลบ สิ
รุณฺณา รุนฺนา อิต. ร้องไห้แล้ว
รุนโฺ น รุนนฺ า (รุท-ต-(อา)-สิ) แปลว่า ร้องไห้แล้ว
มาจาก รุท ธาตุ ในความร้องไห้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น นฺน, ณฺณ (ไม่พบในรูป รุนฺน)

รุณฺณํ นปุ. การร้องไห้ (แปลง ต เป็น ณฺณ)
ดูอธิบายเพิ่มเติมที่นี่

รุธ: รุนฺธติ รุนฺเธติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

รุธฺ อ/เอ ติ
รุ ํธฺ อ/เอ ติ นิคคหิตอาคม
รุนฺธฺ อ/เอ ติ แปลงนิคคหิต
รุนฺธติ รุนฺเธติ ย่อมปิด, กั้น
รุนฺธติ รุนฺเธติ (รุธ- ํ-อ/เอ-ติ)
แปลว่า ย่อมปิด, กั้น
มาจาก รุธ ธาตุ ในความปิด, กั้น
อ/เอ ปัจจัย นิคคหิตอาคม
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลงนิคคหิต เป็น นฺ

รุธ: รุทฺโธ
ธาตุ

รุธฺ
รุธฺ
รุ
รุทฺโธ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ทฺธ สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) ปิดกั้นแล้ว

รุทฺโธ (รุธ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ปิดกั้นแล้ว
มาจาก รุธ ธาตุ ในความปิด, กั้น
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ธฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

รุป: อาโรเปติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา รุปฺ เณ ติ
อา โรปฺ เณ ติ
พฤทธิ์ อุ
อา โรปฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
อาโรเปติ ย่อมยก, ยกขึ้น
อาโรเปติ (อา-รุป-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมยก
มาจาก อา บทหน้า รุป ธาตุ ในความยกขึน้
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณฺ

๔๑

รุป: อาโรปิโต
บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย

วิภัตติ

อา รุปฺ อิ ต
สิ
อา โรปฺ อิ ต
สิ พฤทธิ์ อุ
อาโรปิโต (อันเขา) ยกขึ้นแล้ว
อาโรปิโต (อา-รุป-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ยกขึ้นแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุป ธาตุ ในความยกขึน้
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

รุป: โวโรเปติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วิ โอ รุปฺ เณ ติ
วิ โอ โรปฺ เณ ติ
พฤทธิ์ อุ
วฺ โอ โรปฺ เณ ติ
ลบ อิ
วฺ โอ โรปฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
โวโรเปติ ย่อมยกลง, ปลงลง
โวโรเปติ (วิ-โอ-รุป-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมยกลง, ปลงลง
มาจาก วิ บทหน้า โอ บทหน้า
รุป ธาตุ ในความยกขึน้ เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ อิ ลบ ณฺ

รุป: โวโรปิโต
บทหน้า ธาตุ อาคม ปัจจัย วิภัตติ

วิ โอ รุปฺ อิ ต สิ
วิ โอ โรปฺ อิ ต สิ พฤทธิ์ อุ
วฺ โอ โรปฺ อิ ต สิ ลบ อิ
โวโรปิโต (อันเขา) ยกลงแล้ว, ปลงลงแล้ว
โวโรปิโต (วิ-โอ-รุป-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ยกลงแล้ว, ปลงลงแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า โอ บทหน้า
รุป ธาตุ ในความยกขึน้ อิ อาคม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ อิ

รุห: รุฬฺโห

ลภ: ลภิยติ

ลภ: ลภิสฺสติ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

รุหฺ
รุหฺ
รุ
รุฬฺโห

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฬฺห สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

ขึ้นแล้ว, งอกแล้ว
รุฬฺโห (รุห-ต-สิ) แปลว่า ขึ้นแล้ว, งอกแล้ว
มาจาก รุห ธาตุ ในความขึ้น ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ หฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฬฺห

รุห: อารุยฺห
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อา รุหฺ ตฺวา
อา รุหฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
อา รุยฺห
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
อารุยฺห ขึ้นแล้ว
อารุยหฺ (อา-รุห-ตฺวา) แปลว่า ขึน้ แล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุห ธาตุ ในความขึ้น
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย หฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ยฺห

ล
ลงฺฆ: อุลฺลงฺฆิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อุ
ลงฺฆฺ อ อี
อุ
ลฺลงฺฆฺ อ อี ซ้อน ลฺ
อุ
ลฺลงฺฆฺ อ อิ รัสสะ อี
อุลฺลงฺฆิ กระโดดแล้ว
อุลฺลงฺฆิ (อุ-ลงฺฆ-อ-อี) แปลว่า กระโดดแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ลงฺฆ ธาตุ ในความ
กระโดด อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ซ้อน ลฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ลภ: ลภติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ อ ติ
ลภติ ย่อมได้

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ อิ ย เต/ติ
ลภิยติ (อันเขา) ย่อมได้

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ลภฺ อ อิ
ลภิสฺสติ จักได้

สฺสติ

ลภิยติ (ลภ-อิ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ อิ อาคม
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

ลภิสฺสติ (ลภ-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ

ลภ: ลพฺภติ

ลภ: ลจฺฉติ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ ย ติ
ลพฺภ
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
ลพฺภติ (อันเขา) ย่อมได้
ลพฺภติ (ลภ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ ภฺ ที่สุดธาตุ เป็น พฺภ

ลภ: อลตฺถ
อาคม

อ
อ
อ
อลตฺถ

ธาตุ

อี
ตฺถ
ตฺถ

แปลง อี
ลบที่สุดธาตุ

ลภ: อลตฺถํ
อ
อ
อ
อลตฺถํ

ธาตุ

ลจฺฉติ (ลภ-อ-สฺสติ) แปลว่า จักได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ
แปลง สฺส เป็น ฉ แปลง จฺ ที่สุดธาตุเป็น กฺ
อาคม ธาตุ ปัจจัย อาคม วิภัตติ

ได้ได้แล้ว
อลตฺถ (อ-ลภ-อ-อี) แปลว่า ได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลง อี เป็น ตฺถ ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ
(โส/ตฺวํ อลตฺถ.)
อาคม

ลภฺ อ สฺสติ
ลภฺ อ ฉติ แปลง สฺส
ลจฺ อ ฉติ แปลงที่สุดธาตุ
ลจฺฉติ (=ลภิสฺสติ) จักได้

ลภ: อลภิสฺสา

ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ อ
ลภฺ อ
ลภฺ อ

ปัจจัย วิภัตติ

อ ลภฺ อ อิ สฺสา
อ ลภฺ อ อิ สฺส รัสสะ อา
อลภิสฺสา อลภิสฺส จักได้ได้แล้ว
อลภิสฺสา อลภิสฺส (อ-ลภ-อิ-สฺสา)
แปลว่า จักได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย อิ อาคม สฺสา กาลาติปัตติวภิ ัตติ
(รัสสะ อา เป็น อ) (โส อลภิสฺส(า).)

ลภ: อลภมาโน
ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ อ
ลภฺ อ
ลภฺ อ

อึ
ตฺถํ
ตฺถํ

บทหน้า ธาตุ

แปลง อี
ลบที่สุดธาตุ

ได้ได้แล้ว
อลตฺถ (อ-ลภ-อ-อึ) แปลว่า ได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย อึ อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลง อี เป็น ตฺถ ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ
(อหํ อลตฺถํ.)

ลภติ (ลภ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
๔๒

ปัจจัย ปัจจัย

วิภัตติ

น
ลภฺ อ มาน สิ
อ
ลภฺ อ มาน สิ แปลง น
อลภมาโน ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
อลภมาโน (น-ลภ-อ-มาน-สิ)
แปลว่า ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
มาจาก น บทหน้า ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง น เป็น อ

ลภ: ลทฺโธ

ลิป: ลิตฺโต

ธาตุ

ธาตุ

ลภฺ
ลภฺ
ล
ลทฺโธ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ทฺธ สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) ได้แล้ว

ลทฺโธ (ลภ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ได้แล้ว
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ทฺธ

ลภ: ลทฺธา
ธาตุ

ปัจจัย

ลภฺ ตฺวา
ลภฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
ลทฺธา
แปลง ย กับที่สุดธาตุ
ลทฺธา ได้แล้ว
ลทฺโธ (ลภ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ได้แล้ว
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

ลภ: ลทฺธพฺโพ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ลภฺ ตพฺพ สิ
ลภฺ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธาตุ
ล
ทฺธพฺพ สิ แปลง ต
ลทฺธพฺโพ (อันเขา) พึงได้
ลทฺธพฺโพ (ลภ-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้ ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ภฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต- เป็น ทฺธ-

ลิป: ลิมฺปติ
ธาตุ

ลิปฺ
ลิ ํปฺ
ลิมฺปฺ
ลิมฺปติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

ลิปฺ
ลิปฺ
ลิ
ลิตฺโต

ว

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) ฉาบทาแล้ว

ลิตฺโต (ลิป-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ฉาบทาแล้ว
มาจาก ยุช ธาตุ ในความฉาบ, ทา
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ต

โลก: โอโลเกสิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

โอ โลกฺ เณ สฺ
โอ โลกฺ เอ สฺ
โอ โลกฺ เอ สฺ
โอโลเกสิ แลดูแล้ว

อี
อี ลบ ณฺ
อิ รัสสะ อี

วจ: วุจฺจเต วุจฺจติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วจฺ ย เต/ติ
วจฺจ
เต/ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
วุจจฺ
เต/ติ แปลง อ
วุจฺจเต วุจฺจติ (อันเขา) ย่อมกล่าว
วุจฺจเต วุจฺจติ (วจ-ย-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว ย ปัจจัย
เต/ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุ เป็น จฺจ
แปลง อ ที่ ว เป็น อุ

วจ: วุจฺจนฺติ วุจฺจเร
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วจฺ ย อนฺติ
อนฺติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
โอโลเกสิ (โอ-โลก-เณ-สฺ-อี) แปลว่า แลดูแล้ว วจฺจ
อนฺติ แปลง อ
มาจาก โอ บทหน้า โลก ธาตุ ในความแลดู วุจจฺ
วุจจฺ นฺติ (อันเขา) ย่อมกล่าว
เณ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
วุจจฺ
เร แปลง อนฺติ
ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ
วุจฺจเร (อันเขา) ย่อมกล่าว
โลก: โวโลเกนฺโต
บทหน้า ธาตุ

วิ โอ โลกฺ
วฺ โอ โลกฺ
วฺ โอ โลกฺ
โวโลเกนฺโต

ปัจจัย

วิภัตติ

เณ อนฺต สิ
เณ อนฺต สิ ลบ อิ
เอ อนฺต สิ ลบ ณฺ

ตรวจดูอยู่
โวโลเกนฺโต (วิ-โอ-โลก-เณ-อ-อนฺต-สิ)
แปลว่า ตรวจดูอยู่
มาจาก วิ บทหน้า โอ บทหน้า
โลก ธาตุ ในความแลดู เณ ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ อิ ลบ ณฺ

นิคคหิตอาคม
แปลงนิคคหิต

ย่อมฉาบ, ทา
ลิมฺปติ (ลิป- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมฉาบ, ทา
มาจาก ลิป ธาตุ ในความฉาบ, ทา
อ ปัจจัย นิคคหิตอาคม
ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

๔๓

วุจฺจนฺติ วุจฺจเร (วจ-ย-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว ย ปัจจัย
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุ เป็น จฺจ
แปลง อ ที่ ว เป็น อุ (แปลง อนฺติ เป็น เร)
หลักการแปลง อนฺติ เป็น เร คือ
๑. ข้างหน้า อนฺติ ต้องเป็นรัสสะ
๒. หน้ารัสสะ เป็นทีฆะหรือสังโยค

วจ: อวจ อโวจ

วจ: วกฺขติ

วช: ปพฺพาเชนฺติ

อาคม

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
วจฺ อ อา
อ
วจฺ อ อ
อวจ ได้กล่าวแล้ว
อ
โวจฺ อ อ
อโวจ ได้กล่าวแล้ว

รัสสะ อา
แปลง อ

อวจ อโวจ (อ-วจ-อ-อา)
แปลว่า ได้กล่าวแล้ว
มาจาก อ อาคม วจ ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย อา หิยตั ตนีวภิ ตั ติ รัสสะ อา เป็น อ
ศัพท์หลัง แปลง อ ต้นธาตุ เป็น โอ

วจ: อวจุตฺถ อโวจุตฺถ
อาคม ธาตุ ปัจจัย อาคม วิภัตติ

อ วจฺ อ อิ ตฺถ
อ วจฺ อ อุ ตฺถ แปลง อิ
อวจุตฺถ ได้กล่าวแล้ว
อ โวจฺ อ อุ ตฺถ แปลง อ
อโวจุตถฺ ได้กล่าวแล้ว
อวจุตฺถ อโวจุตฺถ (อ-วจ-อ-อิ-ตฺถ)
แปลว่า ได้กล่าวแล้ว
มาจาก อ อาคม วจ ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย อิ อาคม ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลง อิ เป็น อ ศัพท์หลัง แปลง อ ต้นธาตุ
เป็น โอ

วจ: วจิสฺสติ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

วจฺ อ อิ สฺสติ
วจิสฺสติ จักกล่าว
วจิสฺสติ (วจ-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

วจฺ อ สฺสติ
วจฺ อ ขติ แปลง สฺส
วกฺ อ ติ แปลงทีส่ ุดธาตุ
วกฺขติ (=วจิสฺสติ) จักกล่าว
วกฺขติ (วจ-อ-สฺสติ) แปลว่า จักกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวิภตั ติ
แปลง สฺส เป็น ข แปลง จฺ ที่สุดธาตุเป็น กฺ

วจ: วุจฺจมาเน
ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

วจฺ ย มาน สฺมึ
วจฺจ มาน สฺมึ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
วุจฺจ มาน สฺมึ แปลง อ
วุจฺจ มาน เอ แปลง สฺมึ
วุจฺจมาเน (อันเขา) กล่าวอยู่
วุจฺจมาเน (วจ-ย-มาน-สฺมึ)
แปลว่า (อันเขา) กล่าวอยู่
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว ย ปัจจัย
มาน ปัจจัย สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อุ แปลง สฺมึ เป็น เอ

วจ: วุตฺเต
ธาตุ

วจฺ
วจฺ
ว
วุ
วุตฺเต

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ตฺต
ตฺต

สฺมึ
สฺมึ ลบที่สุดธาตุ
สฺมึ ซ้อน ตฺ
สฺมึ แปลง อ

(อันเขา) กล่าวแล้ว

วุตเฺ ต (วจ-ต-สฺมึ) แปลว่า (อันเขา) กล่าวแล้ว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว ต ปัจจัย
สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ลบ จ ที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ
แปลง อ ที่ ว เป็น อุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป วชฺ เณ อนฺติ
ป พชฺ เณ อนฺติ
ป พฺพชฺ เณ อนฺติ
ป พฺพาชฺ เณ อนฺติ
ป พฺพาชฺ เอ อนฺติ
ปพฺพาเชนฺติ ย่อมให้บวช

แปลง ว
ซ้อน พฺ
พฤทธิ์ อ
ลบ ณฺ

ปพฺพาเชนฺติ (ป-วช-เณ-อนฺต)ิ
แปลว่า ย่อมให้บวช
มาจาก ป บทหน้า วช ธาตุ ในความเว้น
เณ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

วช: ปพฺพชิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป วชฺ อ อี
ป พชฺ อ อี
ป พฺพชฺ อ อี
ปพฺพชิ บวชแล้ว

แปลง ว
ซ้อน พฺ

ปพฺพชิ (ป-วช-อ-อี) แปลว่า บวชแล้ว
มาจาก วช ธาตุ ในความเว้น อ ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ รัสสะ อี เป็น อิ

วฏฺฏ: วฏฺฏติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วฏฺฏฺ อ ติ
วฏฺฏติ ย่อมควร, สมควร
วฏฺฏติ (วฏฺฏ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมควร, สมควร
มาจาก วฏฺฏ ธาตุ ในความควร อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

วตฺต: วตฺตติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วตฺตฺ อ ติ
วตฺตติ ย่อมเป็นไป

วตฺตติ (วตฺต-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเป็นไป
มาจาก วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

๔๔

วตฺต: นิพฺพตฺตติ

วตุ: นิพฺพตฺโต

วส: วสิ

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ วตฺตฺ อ ติ
นิ พตฺตฺ อ ติ
นิ พฺพตฺตฺ อ ติ
นิพฺพตฺตติ ย่อม(บัง)เกิด

แปลง ว
ซ้อน พฺ

นิพพฺ ตฺตติ (นิ-วตฺต-อ-ติ) แปลว่า
ย่อม(บัง)เกิด มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ
ในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานา
วิภตั ติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ

วตฺต: นิพฺพตฺเตติ
บทหน้า ธาตุ

นิ วตฺตฺ เณ ติ
นิ พตฺตฺ เณ ติ แปลง ว
นิ พฺพตฺตฺ เณ ติ ซ้อน พฺ
นิ พฺพตฺตฺ เอ ติ ลบ ณฺ
นิพฺพตฺเตติ ย่อมให้บังเกิด
นิพพฺ ตฺเตติ (นิ-วตฺต-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมให้บังเกิด
มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ ลบ ณฺ

วตฺต: นิพฺพตฺติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ วตฺตฺ อ อี
นิ พตฺตฺ อ อี
นิ พฺพตฺตฺ อ อี
นิ พฺพตฺตฺ อ อิ
นิพฺพตฺติ บังเกิดแล้ว

นิ วตฺ ต สิ
นิ พตฺ ต สิ
นิ พฺพตฺ ต สิ
นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว

แปลง ว
ซ้อน พฺ
รัสสะ อี

นิพพฺ ตฺติ (นิ-วตฺต-อ-อี) แปลว่า (บัง)เกิดแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ลบ อุ
แปลง ว
ซ้อน พฺ

นิพพฺ ตฺโต (นิ-วตุ-ต-สิ) แปลว่า (บัง)เกิดแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า วตุ ธาตุ ในความเป็นไป
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบสระที่สุดธาตุ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ

วท: วทติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

วทฺ อ ติ
วทติ ย่อมกล่าว

วทติ (วท-อ-ติ) แปลว่า ย่อมกล่าว
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ

วท: วเทติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วทฺ อ ติ
วทฺ เอ ติ แปลง อ
วเทติ ย่อมกล่าว

ปัจจัย วิภัตติ

วสฺ อ อี
วสฺ อ อิ
วสิ อยู่แล้ว

รัสสะ อี

วสิ (วส-อ-อี) แปลว่า อยู่แล้ว
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่ อ ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ

วส: วสิสสฺ ติ
ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

วสฺ อ อิ
วสิสสฺ ติ จักอยู่

สฺสติ

วสิสฺสติ (วส-อ-อิ-สฺสติ) แปลว่า จักอยู่
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่ อ ปัจจัย
อิ อาคม สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ

วส: วจฺฉติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วสฺ อ สฺสติ
วสฺ อ ฉติ แปลง สฺส
วจฺ อ ติ แปลงที่สุดธาตุ
วจฺฉติ (=วสิสฺสติ) จักอยู่

วเทติ (วท-อ-ติ) แปลว่า ย่อมกล่าว
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ

วจฺฉติ (วส-อ-สฺสติ) แปลว่า จักอยู่
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่ อ ปัจจัย
สฺสติ ภวิสสันติวภิ ัตติ
แปลง สฺส เป็น ฉ แปลง จฺ ที่สุดธาตุเป็น กฺ

วท: วทนฺโต

วส: วุตฺโถ

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

วทฺ อ อนฺต สิ
วทนฺโต กล่าวอยู่

วทนฺโต (วท-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า กล่าวอยู่
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ

วนฺท: วนฺทิตฺวา
ธาตุ

อาคม ปัจจัย

วนฺทฺ อิ ตฺวา
วนฺทิตวฺ า ไหว้แล้ว
วนฺทติ ฺวา (วนฺท-อิ-ตฺวา) แปลว่า ไหว้แล้ว
มาจาก วนฺท ธาตุ ในความไหว้
อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย

๔๕

วสฺ
วุสฺ
วุสฺ
วุ
วุตฺโถ

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต
ตฺถ

สิ
สิ
สิ
สิ

แปลง อ
ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

อยู่แล้ว; (อันเขา) อยู่แล้ว*

* วุตฺถวสฺส มีกาลฝนอันอยู่แล้ว

วุตฺโถ (วส-ต-สิ)
แปลว่า อยู่แล้ว; (อันเขา) อยู่แล้ว
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อุ
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ตฺถ

วส: นิวุตฺโถ
บทหน้า ธาตุ

วส: อธิวตฺโถ
ปัจจัย วิภัตติ

นิ
วสฺ ต สิ
นิ
วุสฺ ต สิ
แปลง อ
นิ
วุสฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
นิ
วุ ตฺถ สิ
แปลง ต
นิวุตฺโถ อยู่แล้ว; (อันเขา) นุ่งแล้ว

บทหน้า ธาตุ

วิจ: วิวิตฺโต
ปัจจัย วิภัตติ

อธิ วสฺ ต สิ
อธิ วสฺ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
อธิ ว ตฺถ สิ แปลง ต
อธิวตฺโถ อยู่ทับแล้ว, สิงแล้ว
(เช่น รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา)

วุตฺโถ (วส-ต-สิ)
แปลว่า อยู่แล้ว; (อันเขา) นุ่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อุ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ตฺถ

อธิวตฺโถ (อธิ-วส-ต-สิ) แปลว่า อยู่ทับแล้ว
มาจาก อธิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ตฺถ

วส: อธิวาเสสิ

ปริ นิ วา ย อี
ปริ นิ พา ย อี แปลง ว
ปริ นิ พฺพา ย อี ซ้อน พฺ
ปริ นิ พฺพา ย อิ รัสสะ อี
ปรินิพฺพายิ ดับแล้ว

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม

วิภัตติ

อธิ วสฺ เณ สฺ
อี
อธิ วาสฺ เณ สฺ
อี พฤทธิ์ อ
อธิ วาสฺ เอ สฺ
อี ลบ ณฺ
อธิ วาสฺ เอ สฺ
อิ รัสสะ อี
อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล้ว (เช่น รับนิมนต์ –
นิมนฺตนํ อธิวาเสสิ.)

อธิวาเสสิ (อธิ-วส-เณ-สฺ-อี)
แปลว่า ให้อยู่ทับแล้ว
มาจาก อธิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่
เณ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ รัสสะ อี เป็น อิ

วส: อธิวุตฺโถ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

อธิ วสฺ เณ ต สิ
อธิ วุสฺ เณ ต สิ แปลง อ
อธิ วุสฺ เณ ต สิ ลบทีส่ ุดธาตุ
อธิ วุ เณ ต สิ ลบ เณ
อธิ วุ
ตฺถ สิ แปลง ต
อธิวุตฺโถ (อันเขา) ให้อยู่ทับแล้ว

วา: ปรินิพฺพายิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วา: ปรินิพฺพุโต
ปริ นิ วา
ปริ นิ วุ
ปริ นิ พุ
ปริ นิ พฺพุ
ปรินิพฺพุโต

ต
ต
ต
ต

สิ
สิ แปลง อา
สิ แปลง ว
สิ ซ้อน พฺ

ดับแล้ว
ปรินพิ ฺพุโต (ปริ-นิ-วา-ต-สิ) แปลว่า ดับแล้ว
มาจาก ปริ บทหน้า นิ บทหน้า วา ธาตุ
ในความไป ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง อา เป็น อุ แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ

(เช่น รับนิมนต์ – ภตฺตํ อธิวุตฺถํ.)

อธิวุตฺโถ (อธิ-วส-เณ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้อยู่ทับแล้ว
มาจาก อธิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่
เณ ปัจจัย ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อุ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
ลบ เณ แปลง ต เป็น ตฺถ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

วิวิตฺโต (วิ-วิจ-ต-สิ) แปลว่า สงัดแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า วิจ ธาตุ ในความสงัด
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ จฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ต

วิจ: วิวิจฺจ
วิ
วิ
วิ
วิ
วิวิจฺจ

วิจฺ
วิจฺ
วิจฺ
วิจฺ

ปัจจัย

ตฺวา
รจฺจ แปลง ตฺวา
อจฺจ ลบ รฺ
อจฺจ ลบทีส่ ดุ ธาตุ

สงัดแล้ว
วิวิจฺจ (วิ-วิจ-ตฺวา) แปลว่า สงัดแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า วิจ ธาตุ ในความสงัด
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น รจฺจ ลบ รฺ
ลบ จฺ ที่สุดธาตุ

วิท: วิชฺชติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

วิ
วิจฺ ต สิ
วิ
วิจฺ ต สิ
วิ
วิ ตฺต สิ
วิวติ ฺโต สงัดแล้ว

บทหน้า ธาตุ

ปรินพิ ฺพายิ (ปริ-นิ-วา-ย-อี) แปลว่า ดับแล้ว
มาจาก ปริ บทหน้า นิ บทหน้า วา ธาตุ
ในความไป ย ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ
แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ รัสสะ อี เป็น อิ
บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

วิทฺ ย ติ
วิชฺช
ติ
วิชฺชติ ย่อมมี

แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ

วิชฺชติ (วิท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมมี
มาจาก วิท ธาตุ ในความมี อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

วิท: สํวิชฺชติ
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

สํ วิทฺ ย ติ
สํ วิชฺช
ติ แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
สํวิชฺชติ ย่อมมี, ย่อมมีพร้อม
สํวิชฺชติ (สํ-วิท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมมี
มาจาก สํ บทหน้า วิท ธาตุ ในความมี
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเป็น ชฺช

๔๖

วิธ: วิทฺโธ

วิส: ปวิสิ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

วิธฺ
วิธฺ
วิ
วิทฺโธ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ทฺธ สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) แทงแล้ว

วิทฺโธ (วิธ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) แทงแล้ว
มาจาก วิธ ธาตุ ในความแทง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ธฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ

วิธ: วิทฺธา
ธาตุ

ปัจจัย

วิธฺ ตฺวา
วิธฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
วิทฺธา
แปลง ย กับที่สุดธาตุ
วิทฺธา แทงแล้ว
วิทฺธา (วิธ-ตฺวา) แปลว่า แทงแล้ว
มาจาก วิธ ธาตุ ในความแทง ตฺวา ปัจจัย
(บางธาตุไม่มีบทหน้า ก็) แปลง ตฺวา เป็น ย
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺธา

วิส: นิเวสเย
นิ วิสฺ ณย เอยฺย
นิ เวสฺ ณย เอยฺย พฤทธิ์ อิ
นิ เวสฺ อย เอยฺย ลบ ณฺ
นิ เวสฺ อย เอ ลบ ยฺย
นิเวสเย พึงให้ตั้งลง
นิเวสเย (นิ-วิส-ณย-เอยฺย) แปลว่า พึงให้ตง้ั ลง
มาจาก นิ บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป
ณย ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ
พฤทธิ์ อิ เป็น เอ ลบ ณฺ ลบ ยฺย
• อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย

วิส: ปเวเสติ
บทหน้า ธาตุ

ป
วิสฺ อ
ป
วิสฺ อ
ปวิสิ เข้าไปแล้ว

ปัจจัย วิภัตติ

ป
วิสฺ เณ ติ
ป
เวสฺ เณ ติ พฤทธิ์ อิ
ป
เวสฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปเวเสติ ย่อมให้เข้าไป
ปเวเสติ (ป-วิส-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมให้เข้าไป
มาจาก ป บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อิ เป็น เอ ลบ ณฺ

อี
อิ รัสสะ อี

ปวิสิ (ป-วิส-อ-อี) แปลว่า เข้าไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ รัสสะ อี เป็น อิ

วิส: ปาวิสิ
บทหน้า อาคม ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

ป
ป
ป
ปาวิสิ

อ วิสฺ อ
อ วิสฺ อ
อา วิสฺ อ

อี
อิ รัสสะ อี
อิ ทีฆะ อ

ได้เข้าไปแล้ว
ปาวิสิ (ป-อ-วิส-อ-อี) แปลว่า เข้าไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า อ อาคม
วิส ธาตุ ในความเข้าไป อ ปัจจัย
อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ
รัสสะ อี เป็น อิ ทีฆะ อ อาคม เป็น อา

วิส: ปวิฏฺโฐ
บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

ส

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
วิสฺ ต สิ
ป
วิสฺ ต สิ
ป
วิ ฏฺฐ สิ
ปวิฏฺโฐ เข้าไปแล้ว

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

ปวิฏฺโฐ (ป-วิส-ต-สิ) แปลว่า เข้าไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

วุห: วุฬฺโห
ธาตุ

สกฺก: สกฺโกติ
ธาตุ

สกฺกฺ โอ ติ
สกฺโกติ ย่อมอาจ, สามารถ
สกฺโกติ (สกฺก-โอ-ติ) แปลว่า ย่อมอาจ
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ โอ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สกฺก: สกฺกุเณยฺย
ธาตุ

วุหฺ ต สิ
วุหฺ ต สิ ลบที่สุดธาตุ
วุ
ฬฺห สิ แปลง ต
วุฬฺโห (อันน้ำ) พัดไปแล้ว
วุฬฺโห (วุห-ต-สิ) แปลว่า (อันน้ำ) พัดไปแล้ว
มาจาก วุห ธาตุ ในความพัดไป ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ หฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฬฺห

๔๗

ปัจจัย วิภัตติ

สกฺกฺ อุณา เอยฺย
สกฺกุเณยฺย พึงอาจ
สกฺโกติ (สกฺก-อุณา-เอยฺย) แปลว่า พึงอาจ
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ อุณา ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวิภตั ติ

สกฺก: อสกฺขิ
อาคม

อ
อ
อ
อ
อสกฺขิ

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สกฺกฺ อุณา อี
สกฺขฺ อุณา อี
สกฺขฺ อุณา อี
สกฺขฺ
อิ

แปลง ก
ลบ อุณา
รัสสะ อี

ได้อาจแล้ว
อสกฺขิ (อ-สกฺก-อุณา-อี) แปลว่า ได้อาจแล้ว
มาจาก อ อาคม สกฺก ธาตุ ในความอาจ
อุณา ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ตั ติ
แปลง กฺ ทีส่ ดุ ธาตุ เป็น ขฺ ลบ อุณา
รัสสะ อี เป็น อิ

สกฺก: สกฺขิสฺสถ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

สกฺกฺ อุณา อิ สฺสถ
สกฺขฺ อุณา อิ สฺสถ แปลง กฺ
สกฺขฺ อุณา อิ สฺสถ ลบ อุณา
สกฺขิสฺสถ จักอาจ
สกฺขสิ สฺ ถ (สกฺก-อุณา-อิ-สฺสถ) แปลว่า จักอาจ
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ อุณา ปัจจัย
อิ อาคม สฺสถ ภวิสสันติวภิ ตั ติ
แปลง กฺ ทีส่ ดุ ธาตุ เป็น ขฺ ลบ อุณา

สช: สํสฏฺโฐ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ
สชฺ ต สิ
สํ
สชฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
สํ
ส ฏฺฐ สิ
แปลง ต
สํสฏฺโฐ ระคนแล้ว, คลุกคลีแล้ว, ข้องแล้ว

สท: สนฺโน

สท: นิสินฺโน

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

สทฺ
สทฺ
ส
สนฺโน

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺน สิ

ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

สํสฏฺโฐ (สํ-สช-ต-สิ) แปลว่า ระคนแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า สช ธาตุ ในความระคน
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ชฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

จมแล้ว
สนฺโน (สท-ต-สิ) แปลว่า จมแล้ว
มาจาก สท ธาตุ ในความจม ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น นฺน

สชฺช: สชฺชติ

สท: นิสีทติ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สชฺช อ ติ
สชฺชติ ย่อมจัดแจง, เตรียมการ, ประกอบ
สชฺชติ (สชฺช-อ-ติ) แปลว่า ย่อมจัดแจง
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สชฺช: สชฺเชติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สชฺช เณ ติ
สชฺช เอ ติ ลบ ณฺ
สชฺเชติ ย่อมจัดแจง, เตรียมการ, ประกอบ
สชฺเชติ (สชฺช-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมจัดแจง
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณฺ

สท: สฏฺโฐ
ธาตุ

สชฺชฺ
สชฺชฺ
ส
สฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ลบ ชฺชฺ
แปลง ต

(อันเขา) จัดแจงแล้ว

สฏฺโฐ (สชฺช-ต-สิ) แปลว่า จัดแจงแล้ว
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ ชฺชฺ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ปัจจัย วิภัตติ

นิสีทติ (นิ-สท-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนั่ง
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อี

สท: นิสีทิ
นิ
นิ
นิ
นิสีทิ

ปัจจัย วิภัตติ

สทฺ อ
สีทฺ อ
สีทฺ อ

อี
อี
อิ

แปลง อ
รัสสะ อี

นั่งแล้ว (สท ‘จม’)
นิสีทิ (นิ-สท-อ-อี) แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อี รัสสะ อี เป็น อิ

สท: นิสีทึสุ
บทหน้า ธาตุ

นิ
สทฺ ต สิ
นิ
สทฺ ต สิ
นิ
ส อินฺน สิ
นิสินฺโน นั่งแล้ว

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

นิสินฺโน (นิ-สท-ต-สิ) แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น อินฺน

สท: นิสชฺช

นิ
สทฺ อ ติ
นิ
สีทฺ อ ติ
แปลง อ
นิสีทติ ย่อมนั่ง (สท ‘จม’)

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

นิ
สทฺ อ อุํ
นิ
สีทฺ อ อุํ
แปลง อ
นิ
สีทฺ อ อึสุ แปลง อุํ
นิสีทึสุ นั่งแล้ว (สท ‘จม’)
นิสีทึสุ (นิ-สท-อ-อุ)ํ แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม
อ ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อี แปลง อุํ เป็น อึสุ

๔๘

บทหน้า ธาตุ

นิ
นิ
นิ
นิสชฺช

ปัจจัย

สทฺ ตฺวา
สทฺ ย แปลง ตฺวา เป็น ย
สชฺช
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ

นั่งแล้ว
นิสิชฺช (นิ-สท-ตฺวา) แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม
ตฺวา ปัจจัย
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย
(ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ) แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช

สท: สนฺนิสินฺนา
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ นิ สทฺ ต โย
สนฺ นิ สทฺ ต โย แปลงนิคคหิต
สนฺ นิ สทฺ ต โย ลบทีส่ ุดธาตุ
สนฺ นิ ส อินฺน โย แปลง ต
สนฺ นิ ส อินฺน อา แปลง โย
สนฺนิสินฺโน นั่งพร้อมกันแล้ว, นั่งประชุม
สนฺนิสินฺโน (สํ-นิ-สท-ต-สิ)
แปลว่า นั่งพร้อมกันแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า นิ บทหน้า
สท ธาตุ ในความจม ต ปัจจัย โย ปฐมาวิภตั ติ
แปลงนิคคหิตเป็น นฺ ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น อินฺน แปลง โย เป็น อา

สม: สนฺโต

สิจ: สิญฺจติ

สี: สยาโน

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

สมฺ
สมฺ
ส
สนฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
นฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน นฺ

สงบแล้ว, ระงับแล้ว
สนฺโต (สม-ต-สิ) แปลว่า สงบแล้ว
มาจาก สม ธาตุ ในความสงบ ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ มฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

สร: สรนฺโต
ธาตุ

ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

สรฺ อ อนฺต สิ
สรนฺโต ระลึกอยู่

สรนฺโต (สร-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า ระลึกอยู่
มาจาก สร ธาตุ ในความระลึก
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

สร: ปสาเรติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
สรฺ เณ ติ
ป
สารฺ เณ ติ
พฤทธิ์ อ
ป
สารฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
ปสาเรติ ย่อมเหยียด (มือ, แขน)
ปสาเรติ (ป-สร-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมเหยียด
มาจาก ป บทหน้า สร ธาตุ ในความเหยียด
เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อ เป็น อา ลบ ณฺ

สาส: อนุสิฏฺโฐ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อนุ สาสฺ ต สิ
อนุ สิสฺ ต สิ
แปลง อา
อนุ สิสฺ ต สิ
ลบทีส่ ุดธาตุ
อนุ สิ ฏฺฐ สิ
แปลง ต
อนุสิฏฺโฐ (อันเขา) ตามสอน, พร่ำสอนแล้ว
อนุสิฏฺโฐ (อนุ-สาส-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) พร่ำสอนแล้ว
มาจาก อนุ บทหน้า สาส ธาตุ ในความสอน
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ สฺ ที่สุดธาตุ
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ปัจจัย วิภัตติ

สิจฺ อ ติ
สิ ํจฺ อ ติ นิคคหิตอาคม
สิญฺจฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
สิญฺจติ ย่อมรด

ปัจจัย

วิภัตติ

สี
อ อาน สิ
เส อ อาน สิ พฤทธิ์ อี
สย อ อาน สิ แปลง เอ
สยาโน นอนอยู่

สิญฺจติ (สิจ- ํอ-ติ) แปลว่า ย่อมรด
มาจาก สิจ ธาตุ ในความรด อ ปัจจัย
นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

สยาโน (สี-อ-อาน-สิ) แปลว่า นอนอยู่
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน อ ปัจจัย
อาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อี เป็น เอ แปลง เอ เป็น อย

สิจ: สิตฺโต

สี: นิสฺสิโต

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

สิจฺ
สิจฺ
สิ
สิตฺโต

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

(อันเขา) รดแล้ว

อาคม ปัจจัย วิภัตติ

นิ สี อิ ต สิ
นิ สฺสี อิ ต สิ ซ้อน สฺ
นิ สฺสฺ อิ ต สิ ลบ อี
นิสฺสิโต อาศัยแล้ว

สิตฺโต (สิจ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) รดแล้ว
มาจาก สิจ ธาตุ ในความรด
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ จฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ต

นิสฺสิโต (นิ-สี-อิ-ต-สิ) แปลว่า อาศัยแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สี ธาตุ ในความนอน
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ซ้อน สฺ ลบ อี

สี: เสติ

สี: นิสฺสาย

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สี
อ ติ
เส อ ติ
เสติ ย่อมนอน

บทหน้า ธาตุ

พฤทธิ์ อี เป็น เอ

เสติ (สี-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนอน
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ

สี: สยติ
ธาตุ

สี
เส
สย
สยติ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ
ติ

พฤทธิ์ อี เป็น เอ
แปลง เอ เป็น อย

ย่อมนอน
เสติ (สย-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนอน
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อี เป็น เอ แปลง เอ เป็น อย

๔๙

ปัจจัย

นิ สี ตฺวา
นิ สี ย แปลง ตฺวา เป็น ย
นิ สา ย แปลง อี
นิ สฺสา ย ซ้อน สฺ
นิสฺสาย อาศัยแล้ว
นิสฺสิโต (นิ-สี-ตฺวา) แปลว่า อาศัยแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สี ธาตุ ในความนอน
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย
แปลง อี เป็น อา ซ้อน สฺ

สี: อธิเสสฺสติ
บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อธิ สี อ สฺสติ
อธิ เส อ สฺสติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
อธิเสสฺสติ จักนอนทับ
อธิเสสฺสติ (อธิ-สี-อ-สฺสติ) แปลว่า จักนอนทับ
มาจาก อธิ บทหน้า สี ธาตุ ในความนอน
อ ปัจจัย สฺสติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อี เป็น เอ

สุ: สุณาติ

สุ: อสฺโสสิ

ธาตุ

อาคม

ปัจจัย วิภัตติ

สุ
ณา ติ
สุณาติ ย่อมฟัง

สุณาติ (สุ-ณา-ติ) แปลว่า ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ณา ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สุ: สุโณม
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สุ
ณุ ม
สุ
โณ ม
สุโณม ย่อมฟัง

แปลง อุ

สุณาติ (สุ-ณุ-ติ) แปลว่า ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ณุ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง อุ เป็น โอ

สุ: สุยฺยติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สุ
ย ติ
สุ
ยฺย ติ ซ้อน ยฺ
สุยฺยติ (อันเขา) ย่อมฟัง
สุยฺยติ (สุ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ยุ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ยฺ

สุ: สูยติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สุ
ย ติ
สู
ย ติ ทีฆะ อุ
สูยติ (อันเขา) ย่อมฟัง
สูยติ (สุ-ย-ติ) แปลว่า (อันเขา) ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ยุ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู

ธาตุ

สุ: สาวิโต
ปัจจัย อาคม

อ
สุ ณา
อ
โส ณา
อ
สฺโส ณา
อ
สฺโส ณา
อ
สฺโส
อสฺโสสิ ได้ฟังแล้ว

สฺ
สฺ
สฺ
สฺ
สฺ

วิภัตติ

อี
อี
อี
อี
อิ

แปลง อุ
ซ้อน สฺ
ลบ ณา
รัสสะ อี

อสฺโสสิ (อ-สุ-ณา-สฺ-อี) แปลว่า ได้ฟังแล้ว
มาจาก อ อาคม สุ ธาตุ ในความฟัง
ณาุ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อุ เป็น โอ ซ้อน สฺ ลบ ณา ปัจจัย
รัสสะ อี เป็น อิ

สุ: โสสฺสาม
ธาตุ

สุ เณ อิ ต สิ
โส เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อู
สาว เณ อิ ต สิ แปลง โอ
สาว เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
สาว เอ อิ ต สิ ลบ เอ
สาวิโต (อันเขา) ให้ฟังแล้ว
สาวิโต (สุ-เณ-อิ-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) ให้ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง เณ ปัจจัย
อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ แปลง โอ เป็น อาว
ลบ ณฺ ลบ เอ

สุ: สุณิตวฺ า

ปัจจัย วิภัตติ

สุ
ณา สฺสาม
โส ณา สฺสาม
โส ณา สฺสาม
โสสฺสาม จักฟัง

ธาตุ ปัจจัย อาคม ปัจจัย วิภัตติ

ธาตุ

แปลง อุ
ลบ ณา

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

สุ
ณา อิ
สุ
ณฺ อิ
สุณิตวฺ า ฟังแล้ว

ตฺวา
ตฺวา ลบ อา

โสสฺสาม (สุ-ณา-สฺสาม) แปลว่า จักฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ณา ปัจจัย
สฺสาม ภวิสสันติวภิ ัตติ
แปลง อุ เป็น โอ ลบ ณา ปัจจัย

สุตฺวา (สุ-ณา-อิตฺวา) แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ณา ปัจจัย
อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย ลบ อา

สุ: สุณิสฺสาม

ธาตุ

ธาตุ

ปัจจัย อาคม วิภัตติ

สุ
ณา อิ สฺสาม
สุ
ณฺ อิ สฺสาม ลบ อา
สุณิสสฺ าม จักฟัง
สุณิสฺสาม (สุ-ณา-อิ-สฺสาม) แปลว่า จักฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ณา ปัจจัย
อิ อาคม สฺสาม ภวิสสันติวภิ ัตติ ลบ อา

สุ: สุโต สุตา
ธาตุ

สุ
สุโต
สุ
สุตา

ปัจจัย วิภัตติ

ต

สิ

(อันเขา) ฟังแล้ว

ต

อา สิ ลง อา อิต.

(อันเขา) ฟังแล้ว

สุโต สุตา (สุ-ต(อา)-สิ) แปลว่า (อันเขา) ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ
สุตํ นปุ. การฟัง ดูอธิบายเพิ่มเติมที่นี่
๕๐

สุ: สุตฺวา
ปัจจัย

สุ
ตฺวา
สุตฺวา ฟังแล้ว
สุตฺวา (สุ-ตฺวา) แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง ตฺวา ปัจจัย

สุ: สุตวา
ธาตุ ปัจจัย

วิภัตติ

สุ ตวนฺตุ สิ
สฺุ ตวา สิ แปลง นฺตุ ลบ สิ
สุตวา ปุ. ฟังแล้ว
สุตวา (สุ-ตฺวนตุ) แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง
ตวนฺตุ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง นฺตุ เป็น อา ลบ สิ

สุจ: โสจนฺติ โสจเร
ธาตุ

ห

ปัจจัย วิภัตติ

สุจฺ อ อนฺติ
โสจฺ อ อนฺติ พฤทธิ์ อุ
โสจนฺติ ย่อมเศร้าโศก
โสจฺ อ เร แปลง อนฺติ
โสจเร ย่อมเศร้าโศก
โสจนฺติ (สุจ-อ-อนฺติ) แปลว่า ย่อมเศร้าโศก
มาจาก สุจ ธาตุ ในความเศร้าโศก อ ปัจจัย
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
(แปลง อนฺติ เป็น เร)
หลักการแปลง อนฺติ เป็น เร คือ
๑. ข้างหน้า อนฺติ ต้องเป็นรัสสะ
๒. หน้ารัสสะ เป็นทีฆะหรือสังโยค

สุป: สุปติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

สุปฺ อ ติ
สุปติ ย่อมหลับ

หน: หญฺญติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

หนฺ ย ติ
หญฺญ
ติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ
หญฺญติ ย่อมฆ่า, เบียดเบียน
หญฺญติ (หน-ย-ติ) แปลว่า ย่อมฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง ย กับ นฺ ที่สุดธาตุ เป็น ญฺญ

หน: อหนํ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

น หนฺ อ อนฺต สิ
อ หนฺ อ อนฺต สิ
อ หนฺ อ ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ
อหนํ ไม่ฆ่าอยู่, ไม่เบียดเบียนอยู่

สุปติ (สุป-อ-ติ) แปลว่า ย่อมหลับ
มาจาก สุป ธาตุ ในความหลับ อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

อหนํ (น-หน-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า ไม่ฆ่าอยู่
มาจาก น บทหน้า หน ธาตุ ในความฆ่า
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง น เป็น อ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

สุป: สุตฺโต

หน: หโต

ธาตุ

สุปฺ
สุปฺ
สุ
สุตฺโต

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ตฺต สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
ซ้อน ตฺ

หลับแล้ว
สุตฺโต (สุป-ต-สิ) แปลว่า หลับแล้ว
มาจาก สุป ธาตุ ในความหลับ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
ลบ ปฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน ต

ปัจจัย วิภัตติ

หนฺ ต สิ
หนฺ ต สิ ลบที่สุดธาตุ
หโต (อันเขา) ฆ่าแล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หโต (หน-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ฆ่าแล้ว
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบ นฺ ที่สุดธาตุ

หน: หนิตฺวา
ธาตุ

อาคม ปัจจัย

หนฺ อิ ตฺวา
หนิตฺวา ฆ่าแล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หนิตฺวา (หน-ตฺวา) แปลว่า ฆ่าแล้ว
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย

๕๑

หน: หนฺตฺวา
ธาตุ

ปัจจัย

หนฺ ตฺวา
หนฺ ตฺวา
ลบทีส่ ุดธาตุ
ห
นฺตฺวา
ซ้อน นฺ
หนฺตวฺ า ฆ่าแล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หนฺตฺวา (หน-ตฺวา) แปลว่า ฆ่าแล้ว
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ตฺวา ปัจจัย
ลบ นฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

หน: หนฺตพฺโพ
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

หนฺ ตพฺพ สิ
หนฺ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธาตุ
ห
นฺตพฺพ สิ ซ้อน นฺ
หนฺตพฺโพ (อันเขา) พึงฆ่า, เบียดเบียน
หนฺตพฺโพ (หน-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเขา) พึงฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ตพฺพ ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ ลบ นฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน นฺ

หน: วธติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

หนฺ อ ติ
วธฺ อ ติ แปลง หนฺ เป็น วธฺ
วธติ ย่อมฆ่า, เบียดเบียน
วธติ (หน-อ-ติ) แปลว่า ย่อมฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง หนฺ เป็น วธฺ

หน: วเธติ
ธาตุ

หนฺ
วธฺ
วธฺ
วเธติ

ปัจจัย วิภัตติ

เณ ติ
เณ ติ
เอ ติ

แปลง หนฺ เป็น วธฺ
ลบ ณฺ

ย่อมให้ฆ่า, เบียดเบียน
วเธติ (หน-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมให้ฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า เณ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง หนฺ เป็น วธฺ ลบ ณฺ (ไม่วุทธิ)

หน: วธิตฺวา

หร: หรติ

หร: วิหรติ

ธาตุ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

อาคม ปัจจัย

หนฺ อิ ตฺวา
วธฺ อิ ตฺวา แปลง หนฺ เป็น วธฺ
วธิตฺวา ฆ่าแล้ว, เบียดเบียนแล้ว
วธิตฺวา (หน-อิ-ตฺวา) แปลว่า ฆ่าแล้ว
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย แปลง หนฺ เป็น วธฺ

หน: ฆาเตติ
ธาตุ

หรฺ อ ติ
หรติ ย่อมนำไป

ปัจจัย วิภัตติ

ฆาเตติ (หน-เอ-ติ) แปลว่า ย่อมฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

หน: ฆาตเย
หนฺ ณย เอยฺย
ฆาตฺ ณย เอยฺย แปลง หน เป็น ฆาต
ฆาตฺ อย เอยฺย ลบ ณฺ
ฆาตฺ อย เอยฺย ลบ ยฺย
ฆาตเย พึงให้ฆ่า

วิ
หรฺ อ
วิหรติ ย่อมอยู่

หร: นีหรติ

หร: วิหรนฺโต
ปัจจัย วิภัตติ

นิ
หรฺ อ ติ
นี
หรฺ อ ติ
นีหรติ ย่อมนำออก

บทหน้า ธาตุ

ทีฆะ อิ

นีหรติ (นิ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนำออก
มาจาก นิ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ ทีฆะ อิ เป็น อี

หร: นีหโฏ
นิ
นี
นี
นี
นีหโฏ

หรฺ
หรฺ
หรฺ
ห

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต
ฏ

สิ
สิ
สิ
สิ

ทีฆะ อิ
ลบที่สุดธาตุ
แปลง ต

(อันเขา) นำออกแล้ว

ฆาตเย (หน-ณย-เอยฺย) แปลว่า พึงให้ฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ณย ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ แปลง หน เป็น ฆาต
ลบ ณฺ ลบ ยฺย

หน: ฆาตยํ

หร: ปหรติ

หนฺ ณย อนฺต
ฆาตฺ ณย อนฺต
ฆาตฺ อย อนฺต
ฆาตฺ อย ออํ
ฆาตยํ ให้ฆ่าอยู่

สิ
สิ แปลง หน เป็น ฆาต
สิ ลบ ณฺ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

ฆาตยํ (หน-ณย-อนฺต-สิ) แปลว่า ให้ฆ่าอยู่
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า ณย ปัจจัย
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง หน เป็น ฆาต ลบ ณฺ
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
หรฺ อ ติ
ปหรติ ย่อมตี, ประหาร

ปหรติ (ป-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตี, ประหาร
มาจาก ป บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

หร: ปริหรติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปริ หรฺ อ ติ
ปริหรติ ย่อมบริหาร

ปริหรติ (ปริ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมบริหาร
มาจาก ปริ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
๕๒

ปัจจัย ปัจจัย

วิภัตติ

วิ
หรฺ อ อนฺต สิ
วิหรนฺโต อยู่อยู่, เมื่ออยู่

วิหรนฺโต (วิ-หร-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า อยู่อยู่
มาจาก วิ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ

หร: สํหรติ
บทหน้า ธาตุ

นีหโฏ (นิ-หร-ต-สิ)
แปลว่า (อันเขา) นำออกแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ทีฆะ อิ เป็น อี
ลบ รฺ ทีส่ ดุ ธาตุ แปลง ต เป็น ฏ

ธาตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ

ติ

วิหรติ (วิ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมอยู่
มาจาก วิ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

หรติ (หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนำไป
มาจาก หร ธาตุ ในความนำไป อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภตั ติ
บทหน้า ธาตุ

หนฺ เอ ติ
ฆาตฺ เอ ติ แปลง หน เป็น ฆาต
ฆาเตติ ย่อมเบียดเบียน, ฆ่า

ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

สํ
หรฺ อ ติ
สํหรติ ย่อมรวบรวม, ย่อมม้วน
สํหรติ (สํ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมรวบรวม
มาจาก สํ บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

หร: อาหรติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา หรฺ อ ติ
อาหรติ ย่อมนำมา

อาหรติ (อา-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนำมา
มาจาก อา บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

หร: อาหราหิ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา หรฺ อ หิ
อา หรฺ อา หิ
อาหราหิ จงนำมา

ทีฆะ อ

อาหราหิ (อา-หร-อ-หิ) แปลว่า จงนำมา
มาจาก อา บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวภิ ตั ติ ทีฆะ อ เป็น อา

หร: อาหร
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อา หรฺ อ
อา หรฺ อ
อาหร จงนำมา

หิ
หิ

หา: ปหียติ ปหิยฺยติ

หา: ปหีโน

บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

บทหน้า ธาตุ

ป หา ย ติ
ลบ หิ
ป หี ย ติ แปลง อา เป็น อี
ป หิ ย ติ แปลง อา เป็น อิ
ป หิ ยฺย ติ ซ้อน ยฺ
อาหร (อา-หร-อ-หิ) แปลว่า จงนำมา
มาจาก อา บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป ปหียติ ปหิยฺยติ (อันเขา) ย่อมละ
อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวภิ ตั ติ ลบ หิ

หร: อวหรติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อว หรฺ อ
อวหรติ ย่อมลัก

ติ

อวหรติ (อว-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมลัก
มาจาก อว บทหน้า หร ธาตุ ในความนำไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ

หส: หฏฺโฐ
ธาตุ

หสฺ
หสฺ
ห
หฏฺโฐ

ปัจจัย วิภัตติ

ต สิ
ต สิ
ฏฺฐ สิ

ลบทีส่ ุดธาตุ
แปลง ต

ร่าเริงแล้ว, หัวเราะแล้ว
หฏฺโฐ (หส-ต-สิ) แปลว่า ร่าเริงแล้ว
มาจาก หส ธาตุ ในความร่าเริง, หัวเราะ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ สฺ ที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ

หา: ปหายติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
หา ย ติ
ปหายติ ย่อมละ, ย่อมเสื่อม
ปหายติ (ป-หา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมละ, เสื่อม
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปหียติ ปหิยฺยติ (ป-หา-ย-ติ)
แปลว่า (อันเขา) ย่อมละ
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง อา เป็น อี (ปหียติ) หรือ
แปลง อา เป็น อิ แล้วซ้อน ยฺ (ปหิยยฺ ติ)

หา: ปหียิ
บทหน้า ธาตุ

ป
ป
ป
ปหียิ

ปัจจัย วิภัตติ

หา ย
หี ย
หี ย

อี
อี
อิ

แปลง อา
รัสสะ อี

ละแล้ว, เสื่อมแล้ว
ปหียิ (ป-หา-ย-อี) แปลว่า ละแล้ว, เสือ่ มแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ เสือ่ ม
ย ปัจจัย อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อา เป็น อี รัสสะ อี วิภัตติ เป็น อิ

หา: ปหาย
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

ป
หา ตฺวา
ป
หา ย แปลง ตฺวา เป็น ย
ปหาย ละแล้ว
ปหาย (ป-หา-ตฺวา) แปลว่า ละแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย
:: โอหาย (โอ-หา-ตฺวา) ละแล้ว

หา: ปหียติ
บทหน้า ธาตุ

หรือ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
หา ย ติ
ป
หี ย ติ
แปลง อา
ปหียติ ย่อมละ, ย่อมเสื่อม
ปหียติ (ป-หา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมละ, เสื่อม
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ย ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อา เป็น อี
๕๓

ป
ป
ป
ปหีโน

ปัจจัย วิภัตติ

หา ต
หี ต
หี น

สิ
สิ
สิ

แปลง อา
แปลง ตฺ

(อันเขา) ละแล้ว, ทิ้งแล้ว

ปหีโน (ป-หา-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ละแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ
แปลง อา เป็น อี แปลง ต เป็น น

หิ: ปหิณาติ ปหิณติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
หิ ณา ติ
ป
หิ ณ ติ รัสสะ อา ได้
ปหิณาติ ปหิณติ ย่อมส่งไป
ปหิณาติ (ป-หิ-ณา-ติ) แปลว่า ย่อมส่งไป
มาจาก ป บทหน้า หิ ธาตุ ในความส่งไป
ณา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
(รัสสะ อา เป็น อ ได้)

หิ: ปหิโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
หิ ต สิ
ปหิโต (อันเขา) ส่งไปแล้ว

ปหิโต (ป-หิ-ต-สิ) แปลว่า (อันเขา) ส่งไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หิ ธาตุ ในความส่งไป
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ (หรือตัง้ เป็น ปห ธาตุ)

หุ: โหติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

หุ
อ ติ
โห อ ติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โหติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหติ (หุ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมมี, ย่อมเป็น
มาจาก หุ ธาตุ ในความมี, เป็น อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

หุ: อโหสิ
อาคม

อ
อ
อ
อโหสิ

ธาตุ

อป: ปปฺโปติ
ปัจจัย อาคม

หุ อ
โห อ
โห อ

สฺ
สฺ
สฺ

วิภัตติ

อี
อี พฤทธิ์ อุ
อิ รัสสะ อี

ได้มแี ล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสิ (อ-หุ-อ-สฺ-อี)
แปลว่า ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
มาจาก อ อาคม หุ ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิ ัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ รัสสะ อี เป็น อิ

หุ: อเหสุํ
อาคม

อ
อ
อ
อเหสุํ

ธาตุ

หุ
หุ
หฺ

อ สฺ
เอ สฺ
เอ สฺ

วิภัตติ

อุํ
อุํ แปลง อ
อุํ ลบ อุ

เทียบ เอก. พหุ.
อโหสิ-อเหสุํ อกาสิ-อกํสุ
อทาสิ-อทํสุ
อกริ-อกรึสุ

อ
อป: ปตฺวา
ปัจจัย

อป ตฺวา
อป ตฺวา
ลบสระต้นธาตุ
ปตฺวา ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปตฺวา (อป-ตฺวา) แปลว่า ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
มาจาก อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
ตฺวา ปัจจัย ลบสระต้นธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ป
อปฺ โอ ติ
ป
อปฺ โอ ติ
ป
ปฺปฺ โอ ติ
ปปฺโปติ ย่อมถึง, บรรลุ

บทหน้า ธาตุ

ลบ อ
ซ้อน ปฺ

ปปฺโปติ (ป-อป-โอ-ติ) แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง,
บรรลุ โอ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
ลบ อ ต้นธาตุ ซ้อน ปฺ

อป: ปาปุณาติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย อาคม

ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อเหสุํ (อ-หุ-อ-สฺ-อุ)ํ
แปลว่า ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
มาจาก อ อาคม หุ ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย สฺ อาคม อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ ลบ อุ

ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

อป: ปตฺโต

ป
อปฺ อุณา ติ
ป
อาปฺ อุณา ติ
ทีฆะ อ
ปาปุณาติ ย่อมถึง, บรรลุ
ปาปุณาติ (ป-อป-อุณา-ติ)
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง,
บรรลุ อุณา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา

อป: ปาเปติ
บทหน้า ธาตุ

ปตโต (ป-อป-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ ลบทีส่ ดุ ธาตุ ซ้อน ตฺฺ

อป: ปาปุณิตฺวา

ปัจจัย วิภัตติ

ปาเปติ (ป-อป-เณ-ติ)
แปลว่า ย่อมให้ถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง,
บรรลุ เณ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณฺ

อป: ปาปุณึสุ

ปาปุณติ วฺ า (ป-อป-อุณา-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
อุณา ปัจจัย อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย
ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา

อป: ปาเปตฺวา

ป
อปฺ อุณา อุํ
ป
อาปฺ อุณา อุํ
ทีฆะ อ
ป
อาปฺ อุณา อึสุ แปลง อุํ
ปาปุณึสุ ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณสึ ุ (ป-อป-อุณา-อุ)ํ
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง,
บรรลุ อุณา ปัจจัย อุํ อัชชัตตนีวภิ ัตติ
ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา แปลง อุํ เป็น อึสุ
๕๔

ปัจจัย ปัจจัย

ป อปฺ เณ ตฺวา
ป อาปฺ เณ ตฺวา ทีฆะ อ
ป อาปฺ เอ ตฺวา ลบ ณฺ
ปาเปตฺวา ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
ปาเปตฺวา (ป-อป-เณ-ตฺวา)
แปลว่า ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
เณ ปัจจัย ตฺวา ปัจจัย
ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณฺ

อย: อจฺจยติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย อาคม ปัจจัย

ป อปฺ อุณา อิ ตฺวา
ป อาปฺ อุณา อิ ตฺวา ทีฆะ อ
ปาปุณิตฺวา ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว

บทหน้า ธาตุ

ป
อปฺ เณ ติ
ป
อาปฺ เณ ติ
ทีฆะ อ
ป
อาปฺ เอ ติ
ลบ ณฺ
ปาเปติ ย่อมให้ถึง, ให้บรรลุ

บทหน้า ธาตุ

ป อปฺ ต สิ
ป อปฺ ต สิ ลบที่สุดธาตุ
ป อ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปตฺโต ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

ปัจจัย วิภัตติ

อติ อยฺ อ ติ
อจฺจ อยฺ อ ติ แปลง อติ
อจฺจยติ ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง
อจฺจยติ (อติ-อย-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง
มาจาก อติ บทหน้า อย ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อติ เป็น อจฺจ

อส: อตฺถิ

อส: สิยา

อาส: ปริยุปาสติ ปยิรุปาสติ

ธาตุ

ธาตุ

บทหน้า อาคม บทหน้า ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อสฺ
อสฺ
อ
อตฺถิ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

ติ
ติ ลบทีส่ ุดธาตุ
ตฺถิ แปลง ติ

ย่อมมี, เป็น
อตฺถิ (อส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
ลบที่สุดธาตุ แปลง ติ เป็น ตฺถิ

อส: สนฺติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อสฺ อ อนฺติ
อสฺ อ อนฺติ ลบสระต้นธาตุ
สนฺติ ย่อมมี, เป็น
สนฺติ (อส-อ-อนฺติ) แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น อ ปัจจัย
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ ลบสระต้นธาตุ

อส: อมฺหิ
ธาตุ

อสฺ
อสฺ
อ
อมฺหิ

ปัจจัย วิภัตติ

อ
อ
อ

มิ
มิ ลบทีส่ ุดธาตุ
มฺห แปลง ติ

ย่อมมี, เป็น
อมฺหิ (อส-อ-มิ) แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภตั ติ
ลบที่สดุ ธาตุ แปลง มิ เป็น มฺหิ (อหํ อมฺห.ิ )

อส: อสฺส
ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ

อสฺ อ เอยฺย
อสฺส
แปลง เอยฺย กับทีส่ ุดธาตุ
อสฺส พึงมี, เป็น
อสฺส (อส-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวภิ ัตติ
แปลง เอยฺย กับทีส่ ดุ ธาตุเป็น สฺส (โส อสฺส.)

ปัจจัย วิภัตติ

อสฺ
อสฺ
สฺ
สิยา

อ
อ
อ

เอยฺย
เอยฺย ลบสระต้นธาตุ
อิยา แปลง เอยฺย

พึงมี, เป็น
สิยา (อส-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ
ลบสระต้นธาตุ แปลง เอยฺย เป็น อิยา
(โส สิยา.)

อส: สนฺเต
ธาตุ

อสฺ
อสฺ
สฺ
สนฺเต

ปัจจัย วิภัตติ

อนฺต สฺมึ
อนฺต สฺมึ ลบสระต้นธาตุ
อนฺต เอ แปลง สฺมึ

มีอยู่
สนฺเต (อส-อนฺต-สฺม)ึ แปลว่า มีอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อนฺต ปัจจัย สฺมึ สัตตมีวิภตั ติ
ลบสระต้นธาตุ แปลง สฺมึ เป็น เอ

อส: สติ
ธาตุ

อสฺ
อสฺ
สฺ
สฺ
สติ

ปัจจัย

อ อนฺต
อ อนฺต
อ อนฺต
ออ

วิภัตติ

สฺมึ
สฺมึ ลบสระต้นธาตุ
สฺมึ ลบ นฺต
ติ แปลง สฺมึ

มีอยู่, เป็นอยู่
สติ (อส-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบสระต้นธาตุ ลบ นฺต แปลง สฺมึ เป็น ติ

อส: สมาเน
ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

อสฺ อ มาน สฺมึ
อสฺ อ มาน สฺมึ ลบสระต้นธาตุ
สฺ อ มาน เอ แปลง สฺมึ
สมาเน มีอยู่, เป็นอยู่
สมาเน (อส-มาน-สฺมึ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
มาน ปัจจัย สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
ลบสระต้นธาตุ แปลง สฺมึ เป็น เอ
๕๕

ปริ ยฺ
ปริยุปาสติ
ปยิ รฺ
ปยิรุปาสติ

อุป อาสฺ อ ติ

ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ หรือ

อุป อาสฺ อ ติ สลับอักษร

ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
ปริยุปาสติ (ปริ-ยฺ-อุป-อาส-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
มาจาก ปริ บทหน้า ยฺ อาคม อุป บทหน้า
อาส ธาตุ ในความนั่ง อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ

อิ: ปฏิจฺจ
บทหน้า ธาตุ

ปฏิ
ปฏิ
ปฏิ
ปฏฺ
ปฏิจฺจ

อิ
อิ
อิ
อิ

ปัจจัย

ตฺวา
รจฺจ แปลง ตฺวา
อจฺจ ลบ รฺ
อจฺจ ลบ อิ

อาศัยแล้ว
ปฏิจฺจ (ปฏิ-อิ-ตฺวา) แปลว่า อาศัยแล้ว
มาจาก ปฏิ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น รจฺจ ลบ รฺ ลบ อิ

อิ: วีโต
บทหน้า ธาตุ

วิ
วฺ
วฺ
วีโต

อิ
อิ
อี

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต

สิ
สิ
สิ

ลบ อิ
ทีฆะ อิ

ไปปราศแล้ว
วีโต (วิ-อิ-ต-สิ) แปลว่า ไปปราศแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ อิ ที่ วิ ทีฆะ อิ เป็น อี

อิ: อตีโต
บทหน้า ธาตุ

อติ
อตฺ
อตฺ
อตีโต

อิ
อิ
อี

ปัจจัย วิภัตติ

ต
ต
ต

สิ
สิ
สิ

ลบ อิ
ทีฆะ อิ

เป็นไปล่วงแล้ว, ก้าวล่วงแล้ว
อตีโต (อติ-อิ-ต-สิ) แปลว่า เป็นไปล่วงแล้ว,
ก้าวล่วงแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ อิ ที่ ติ ทีฆะ อิ เป็น อี

อิ: อจฺเจติ
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อจฺเจติ (อติ-อิ-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง
มาจาก อติ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อติ เป็น อจฺจ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ

อิ: อติจฺจ
อติ
อติ
อติ
อตฺ
อติจฺจ

อิ
อิ
อิ
อิ

อิ: อเปโต

บทหน้า ธาตุ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อนุ อิ อ ติ
อนฺวฺ อิ อ ติ แปลง อุ เป็น วฺ
อนฺวฺ เอ อ ติ พฤทธิ์ อิ
อนฺเวติ อเนฺวติ ย่อมเป็นไปตาม, อาศัย
อนฺเวติ (อนุ-อิ-อ-ติ)
แปลว่า ย่อมเป็นไปตาม, อาศัย
มาจาก อนุ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ
แปลง อุ เป็น วฺ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ

อิ: อนฺวาย

อติ อิ อ ติ
อจฺจ อิ อ ติ แปลง อติ
อจฺจ เอ อ ติ พฤทธิ์ อิ
อจฺเจติ ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง

บทหน้า ธาตุ

อิ: อนฺเวติ อเนฺวติ

ปัจจัย

ตฺวา
รจฺจ แปลง ตฺวา
อจฺจ ลบ รฺ
อจฺจ ลบ อิ

บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย

อนุ อิ ตฺวา
อนฺวฺ อิ ตฺวา แปลง อุ เป็น วฺ
อนฺวฺ อ ตฺวา แปลง อิ
อนฺวฺ อา ตฺวา ทีฆะ อ
อนฺวฺ อา ย แปลง ตฺวา
อนฺวาย ไปตามแล้ว, อาศัยแล้ว
อนฺวาย (อนุ-อิ-ตฺวา)
แปลว่า ไปตามแล้ว, อาศัยแล้ว
มาจาก อนุ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป
ตฺวา ปัจจัย แปลง อุ เป็น วฺ
แปลง อิ เป็น อ ทีฆะ อ เป็น อา
(ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า) แปลง ตฺวา เป็น ย

ปัจจัย วิภัตติ

อป อิ ต สิ
อป เอ ต สิ
แปลง อิ
อเปโต ไปปราศแล้ว, ปราศจาก
อเปโต (อป-อิ-ต-สิ) แปลว่า ไปปราศแล้ว
มาจาก อป บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง อิ เป็น เอ

อิ: อุเปโต
บทหน้า ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อุป อิ ต สิ
อุป เอ ต สิ
อุเปโต เข้าถึงแล้ว

แปลง อิ

อุเปโต (อุป-อิ-ต-สิ) แปลว่า เข้าถึงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตั ติ แปลง อิ เป็น เอ

อิจฺฉ: อิจฺฉนฺติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อิจฺฉฺ อ อนฺติ
อิจฺฉนฺติ ย่อมปรารถนา
อิจฺฉติ (อิจฺฉ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมปรารถนา
มาจาก อิจฺฉ ธาตุ ในความปรารถนา
อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภตั ติ

อิส: เอสติ
ธาตุ

ปัจจัย วิภัตติ

อิสฺ อ ติ
เอสฺ อ ติ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เอสติ ย่อมแสวงหา

เป็นไปล่วงแล้ว, ก้าวล่วงแล้ว
อติจฺจ (อติ-อิ-ตฺวา) แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น รจฺจ ลบ รฺ ลบ อิ

เอสติ (อิส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมแสวงหา
มาจาก อิส ธาตุ ในความแสวงหา อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ

๕๖

อ่านก่อน
๑.
๒.
๓.
๔.

ศัพท์เรียงตามลำดับธาตุ บทหน้า (ไม่รวมอาคม) เริ่มจากกิริยาอาขยาต กิริยากิตก์ (อนฺต มาน; ต ตฺวา; อนีย ตพฺพ)
ศัพท์เรียงตามพยัญชนะก่อน สระทีหลัง (ก … อ)
ตัวหนา สีน้ำเงิน หมายถึง กิริยาอาขยาต ตัวหนา สีแดง หมายถึง กิริยากิตก์
การเขียนชื่อธาตุ แบบลงท้ายด้วยสระ หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะ
(๑) แบบลงท้ายด้วยพยัญชนะ เช่น ลภฺ (มีจุด) (แต่คำในภาษาบาลี ต้องลงท้ายด้วยสระหรือนิคคหิตเท่านั้น)
การทำตัว: ลภฺ-อ-ติ > ลภติ
วิธีเขียนแบบนี้ ใช้ใน “แบบ” (คือหนังสือแบบเรียน “บาลีไวยากรณ์” ๔ เล่ม)
(๒) แบบลงท้ายด้วยสระ ‘อ’ เช่น ลภ (ไม่มีจุด)
การทำตัว: ลภ-อ-ติ > ลภฺ-อ-ติ > ลภติ ลบสระที่สุดธาตุก่อน (ถ้ามีสระอื่นอยูห่ ลัง)
(ข้อดีอย่างหนึ่งของการเขียนแบบนี้ คือ ไม่ต้องคอยระวังว่า จะลืมใส่จุด (พินทุ) หรือไม่)

๕. จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน แสดงด้วยตัวหนา หรือเส้นขีดฆ่า
๖. การแสดงผลของการลบ:
ลบเฉพาะสระ เหลือพยัญชนะ
ลบเฉพาะพยัญชนะ เหลือสระ
ลบพยัญชนะล้วน
ลบสระล้วน
ลบทั้งสระ ทั้งพยัญชนะ

ก > กฺ
ก>อ
กฺ > กฺ
อ>อ
ก>ก

๗. ในขั้นตอนสุดท้าย การลบสระที่ซ้อนกันอยู่ ก็ดี (โดยมากเป็นสระ อ)
การแปลง สิ เป็น โอ ในปุงลิงค์ เป็นต้น ก็ดี ที่ไม่ได้แสดงไว้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยาก
๘. ศัพท์กิริยาที่ไม่ได้บอกวาจกไว้ พึงกำหนดวาจกได้จากคำว่า (อันเขา), ให้, (อันเขา) ให้ ในคำแปลนั้นๆ เช่น
ถ้ามีคำแปลว่า (อันเขา) กิรยิ า
ถ้ามีคำแปลว่า ให้กิริยา
ถ้ามีคำแปลว่า (อันเขา) ให้กิรยิ า
ถ้าไม่เข้าในหลักดังกล่าว

เป็น กัมมวาจก*
เป็น เหตุกตั ตุวาจก
เป็น เหตุกัมมวาจก
ก็เป็น กัตตุวาจก

เช่น
เช่น
เช่น
เช่น

ปจิโต (อันเขา) หุงแล้ว
ปาเจสิ ให้หุงแล้ว
ปาจิโต (อันเขา) ให้หุงแล้ว
ปจิ หุงแล้ว

* หรือเป็น ภาววาจก (มีหลักว่า ภาววาจก ใช้อกัมมธาตุ กัมมวาจก ใช้สกัมมธาตุ)
เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ การดูวาจก ต้องดูตัวธาตุด้วย นอกจากคำประกอบ “อันเขา”
แต่สว่ นมาก ถึงมากที่สุด จะเป็นกัมมวาจก เพราะ
๑) ไม่นิยมใช้กิริยาอาขยาต ในภาววาจก แต่ใช้กิริยากิตก์เป็นหลัก และ
๒) กิริยากิตก์ ในภาววาจก ต้องเป็น นปุ. ปฐมา. เอก. เท่านั้น (มีรูปเป็น - ํ) เช่น มริตพฺพํ (อันเขา) พึงตาย

๕๗

i
ii

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา
ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา, กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ,
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ,
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
iii ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพเฉพาะซึ่งจีวร จตุปฺจเวกฺขณปาฐ สวดมนต์ .

