
ธาตุลงวิภัตติอาขยาต ๘ หมวด PaliDict ๑ ก.ค.๖๒

หมวด ภู ธาตุ (อ)...........................๔
หมวด รุธ ธาตุ ( ํอ)......................๕๓
หมวด ทิว ธาตุ (ย).......................๖๔
หมวด สุ ธาตุ (ณุ ณา).................๘๔

หมวด กี ธาตุ (นา).......................๙๑
หมวด คห ธาตุ (ณหฺา)..............๑๐๖
หมวด ตน ธาตุ (โอ)..................๑๐๙
หมวด จุร ธาตุ (เณ ณย)...........๑๑๙

หมวด ภู ธาตุ (อ)....................๔
ปจ หุง ต้ม cook...............................๔
อห, พฺรู กล่าว พูด say......................๘
วจ กล่าว พูด say..............................๙
วท กล่าว พูด say...........................๑๒
ลภ ได้ get receive.......................๑๕
มร ตาย die....................................๑๘
คม ไป, ถึง go.................................๒๐
ภู มี เป็น be...................................๒๔
หุ มี เป็น be...................................๒๗
อส มี เป็น be.................................๓๐
วส อยู่ live.....................................๓๒
อิกฺข เห็น ดู see.............................๓๕
สี นอน sleep.................................๓๗
ชิ ชนะ win defeat.......................๓๙

ทิส เหน็ see look...................๔๑
ทา ให้ give..............................๔๔
ฐา ยนื ต้ัง ดํารง stand อกมฺม.๔๘
อุ-ฐา ลุกขึ้น stand up อกมฺม.๕๑
หมวด รุธ ธาตุ ( ํอ).........๕๓
รุธ ปิด กั้น close cover.........๕๓
ภุช กนิ eat..............................๕๖
ลิป ฉาบ ทา smear.................๕๘
มุจ ปล่อย release, free สกมฺม.
...............................................๖๐

ภิท ตี ต่อย ทุบ ทําลาย break 
destroy สกมฺม.....................๖๒

ฉิท ตัด, บั่น, แบ่ง, ผ่า cut break 
destroy สกมฺม.....................๖๔



หมวด ทิว ธาตุ (ย)...............๖๖
ทิว เลน่ play อกมฺม.......................๖๖
สิว เย็บ sew...................................๖๘
ขี ส้ิน หมดสิ้น extinct อกมฺม........๗๐
พุธ รู้ know....................................๗๒
มุห หลง อกมฺม...............................๗๔
มุส ลืม forget................................๗๖
รช ย้อม dye..................................๗๘
มุจ หลุด พ้น หลุดพ้น escape, be 
free from อกมฺม........................๘๐

ภิท แตก break อกมฺม...................๘๒
ฉิท ขาด be torn, be cut off อกมฺม.
.....................................................๘๔

ชน เกิด be born อกมฺม................๘๖
หมวด สุ ธาตุ (ณุ ณา).........๘๘
สุ ฟัง hear listen..........................๘๘
วุ ร้อย.............................................๙๑
สิ ผูก bind.....................................๙๓
หมวด กี ธาตุ (นา)...............๙๕
กี ซ้ือ buy......................................๙๕
ชิ ชนะ win defeat.......................๙๗

จิ ก่อ สั่งสม สะสม collect.....๙๙
ญา รู้ know..........................๑๐๑
ธุ กําจัด ทําลาย destroy......๑๐๔
ลุ เกี่ยว, ตัด...........................๑๐๖
ผุ ฝัด, โปรย...........................๑๐๘
หมวด คห ธาตุ (ณฺหา). ๑๑๐
คห ถือ, จบั, รับ.....................๑๑๐
หมวด ตน ธาตุ (โอ).....๑๑๓
ตน แผ่ไป สกมฺม....................๑๑๓
กร ทํา make do..................๑๑๕
สกฺก (สก) อาจ สามารถ อกมฺม.
............................................๑๑๙

ชาคร ต่ืน อกมฺม....................๑๒๑
หมวด จุร ธาตุ (เณ ณย)
.....................................๑๒๓
จุร ลัก steal..........................๑๒๓
ตกฺก ตรึก คิด think..............๑๒๗
ลกฺข กําหนด..........................๑๓๐
มนฺต ปรึกษา..........................๑๓๓
จินฺต คิด, รู้, นึก think..........๑๓๖



กถ พูด กล่าว say........................๑๓๙
ทิส แสดง (นามธรรม), กล่าว, สวด 

show preach teach........๑๔๒
ทิส แสดง (รูปธรรม) show...๑๔๕



หมวด ภู ธาตุ (อ)
ปจ หุง ต้ม cook
กัตตุวาจก: ปจ +อ = ปจ

วตฺตมานา
ป. โส ปจติ ปจเต เต ปจนฺติ ปจนฺเต
ม. ตฺวํ ปจสิ ตุมฺเห ปจถ
อุ. อหํ ปจามิ มยํ ปจาม

ปญฺจมี
ป. โส ปจตุ ปจตํ เต ปจนฺตุ
ม. ตฺวํ ปจาหิ ปจ ปจสสฺุ ตุมฺเห ปจถ
อุ. อหํ ปจามิ มยํ ปจาม

สตฺตมี
ป. โส ปเจยยฺ ปเจ ปเจถ เต ปเจยฺยุํ
ม. ตฺวํ ปเจยยฺาสิ ตุมฺเห ปเจยฺยาถ
อุ. อหํ ปเจยยฺามิ ปเจยฺยํ มยํ ปเจยฺยาม



ปโรกขา
ป. โส ปปจ เต ปปจุ
ม. ตฺวํ ปปเจ ตุมฺเห ปปจิตฺถ
อุ. อหํ ปปจํ มยํ ปปจิมฺห

หมวดปโรกขา ทําเทฺวภาวะต้นธาตุเสมอ

หิยัตตนี
ป. โส อปจา อปจ๑ เต อปจู
ม. ตฺวํ อปโจ อปจา อปจ๒ ตุมฺเห อปจตฺถ
อุ. อหํ อปจํ มยํ อปจมฺห๓

๑ อา มักรัสสะเปน็ อ ๒ มักใช้ อา แทน โอ
๓ มหฺ ใน กัจ. เป็น มหฺา



อชัชัตตนี
ป. โส อปจิ เต อปจุํ อปจํสุ อปจึสุ
ม. ตฺวํ อปจิ ตุมฺเห อปจิตฺถ
อุ. อหํ อปจึ มยํ อปจิมฺหา

อํุ มักใช้คู่กับ ส อาคม เป็น -สํุ  นอกน้ันมักแปลงเป็น อึสุ 
รัสสะ มหฺา เป็น มฺห บ้าง

ภวิสสันติ
ป. โส ปจิสสฺติ เต ปจิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ปจิสสฺสิ ตุมฺเห ปจิสฺสถ
อุ. อหํ ปจิสสฺามิ ปจิสสฺํ มยํ ปจิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อปจิสสฺา อปจิสฺส เต อปจิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อปจิสเฺส ตุมฺเห อปจิสฺสถ
อุ. อหํ อปจิสสฺํ มยํ อปจิสฺสามฺหา

อ อาคม ลงหน้าธาตุ ท่ีลงวิภัตติในหมวดหิยตฺตนี อชฺชตฺตนี กาลาติปตฺติ



กัมมวาจก  ลง อิ ย 
ปจิย: ปจิยเต (ปจิยต)ิ
ปจฺจ: ปจฺจเต (ปจฺจติ)
เหตุกัตตุวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
ปาเจ ปาจย ปาจาเป ปาจาปย:
ปาเจติ ปาจยติ ปาจาเปติ ปาจาปยติ
ปาเจสิ ปาจยิ ปาจาเปสิ ปาจาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
ปาเจสุํ ปาจยึสุ ปาจาเปสุํ ปาจาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
ปาจิย ปาจยิย ปาจาปิย ปาจาปยิย:
ปาจิยเต ปาจยิยเต ปาจาปิยเต ปาจาปยิยเต
ปาจิยติ ปาจยิยติ ปาจาปิยติ ปาจาปยิยติ



อห, พฺรู กลา่ว พูด say
ปโรกขา

ป. โส อาห  เต อาหุ อหุ*
ม. ตฺวํ อาเห ตุมฺเห อาหิตฺถ
อุ. อหํ อาหํ มยํ อาหิมฺห

* รัสสะเป็น อ ได้ เพ่ือรักษาครุลหุในฉนัท์

อชัชัตตนี
ป. - เต อาหํสุ

มกัใช้ ปโรกขา เอก. และ อชัชัตตนี พหุ. คูก่ัน
ป. โส อาห เต อาหํสุ

ธาตุน้ี ใช้ในหมวดปโรกขาและอัชชัตตนี  ปฐมบุรุษ เท่าน้ัน

ปุริโส อาห. ปุริสา อาหํสุ.
เตนาหุ โปราณา.
เตน (การเณน) อาหุ โปราณา (อาจรยิา).



วจ กลา่ว พูด say 
วจ +อ = วจ

วตฺตมานา
ป. โส วจติ เต วจนฺติ
ม. ตฺวํ วจสิ ตุมฺเห วจถ
อุ. อหํ วจามิ มยํ วจาม

ปญฺจมี
ป. โส วจตุ เต วจนฺตุ
ม. ตฺวํ วจาหิ วจ ตุมฺเห วจถ
อุ. อหํ วจามิ มยํ วจาม

สตฺตมี
ป. โส วเจยฺย วเจ วเจถ เต วเจยยฺุํ
ม. ตฺวํ วเจยฺยาสิ ตุมฺเห วเจยยฺาถ
อุ. อหํ วเจยฺยามิ วเจยยฺํ มยํ วเจยยฺาม



หิยัตตนี
ป. โส อวจา  อวจ อโวจ เต อวจู
ม. ตฺวํ อวจา  อวจ อโวจ ตุมฺเห อวจตฺถ
อุ. อหํ อวจํ มยํ อวจมฺห

อชัชัตตนี
ป. โส อวจิ เต อวจึสุ
ม. ตฺวํ อวจิ ตุมฺเห อวจิตฺถ
อุ. อหํ อวจึ มยํ อวจิมฺหา

ป. - เต อโวจุํ
ม. - ตุมฺเห อวจุตฺถ อโวจตฺุถ
อุ. - มยํ อโวจุมฺหา

ใช้ หิยัตตนี เอก. และ อัชชัตตนี พหุ. คู่กัน
ป. โส อวจา  อวจ อโวจ เต อโวจุํ
ม. ตฺวํ อวจา  อวจ อโวจ ตุมฺเห อวจุตฺถ อโวจตฺุถ
อุ. อหํ อวจํ มยํ อโวจุมฺหา



มา ภิกฺขเว เอวํ อวจุตฺถ.
(ตฺวํ) มา เอวํ อวจ.   (ตุมฺเห) มา เอวํ อวจุตฺถ/อโวจุตฺถ.
อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อโวจ.
อโวจุมฺห โข  มยํ ตํ ภวนฺตํ โคตมํ.

ภวิสสันติ
ป. โส วจิสฺสติ เต วจิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ วจิสฺสสิ ตุมฺเห วจิสสฺถ
อุ. อหํ วจิสฺสามิ วจิสสฺํ มยํ วจิสสฺาม

ป. โส วกฺขติ เต วกฺขนตฺิ
ม. ตฺวํ วกฺขสิ ตุมฺเห วกฺขถ
อุ. อหํ วกฺขามิ มยํ วกฺขาม

ลบ สฺส  แปลง วจ เป็น วกฺข

กาลาติปัตติ
ป. โส อวจิสฺส เต อวจิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อวจิสฺเส ตุมฺเห อวจิสสฺถ
อุ. อหํ อวจิสฺสํ มยํ อวจิสสฺามฺหา



วท กลา่ว พูด say 
วท +อ = วท

วตฺตมานา
ป. โส วทติ เต วทนฺติ
ม. ตฺวํ วทสิ ตุมฺเห วทถ
อุ. อหํ วทามิ มยํ วทาม

ป. โส วเทติ เต วเทนตฺิ
ม. ตฺวํ วเทสิ ตุมฺเห วเทถ
อุ. อหํ วเทมิ มยํ วเทม

เอา อ เป็น เอ

ป. โส วชฺชติ เต วชฺชนตฺิ
ม. ตฺวํ วชฺชสิ ตุมฺเห วชฺชถ
อุ. อหํ วชฺชามิ มยํ วชฺชาม

แปลง วท เป็น วชฺช บ้าง



ปญฺจมี
ป. โส วทตุ วเทตุ เต วทนตฺุ
ม. ตฺวํ วทาหิ วท ตุมฺเห วทถ
อุ. อหํ วทามิ มยํ วทาม

สตฺตมี
ป. โส วเทยยฺ วเท วเทถ เต วเทยฺยุํ
ม. ตฺวํ วเทยยฺาสิ ตุมฺเห วเทยฺยาถ
อุ. อหํ วเทยยฺามิ วเทยฺยํ มยํ วเทยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อวทิ เต อวทึสุ
ม. ตฺวํ อวทิ ตุมฺเห อวทิตฺถ
อุ. อหํ อวทึ มยํ อวทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วทิสฺสติ เต วทิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ วทิสฺสสิ ตุมฺเห วทิสฺสถ
อุ. อหํ วทิสฺสามิ วทิสฺสํ มยํ วทิสฺสาม



กาลาติปัตติ
ป. โส อวทิสฺส เต อวทิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อวทิสฺเส ตุมฺเห อวทิสฺสถ
อุ. อหํ อวทิสฺสํ มยํ อวทิสฺสามฺหา



ลภ ได้ get receive
ลภ +อ = ลภ

วตฺตมานา
ป. โส ลภติ เต ลภนฺติ
ม. ตฺวํ ลภสิ ตุมฺเห ลภถ
อุ. อหํ ลภามิ มยํ ลภาม

ปญฺจมี
ป. โส ลภตุ เต ลภนฺตุ
ม. ตฺวํ ลภาหิ ลภ ตุมฺเห ลภถ
อุ. อหํ ลภามิ มยํ ลภาม

สตฺตมี
ป. โส ลเภยยฺ ลเภ ลเภถ เต ลเภยยฺุํ
ม. ตฺวํ ลเภยยฺาสิ ตุมฺเห ลเภยยฺาถ
อุ. อหํ ลเภยยฺามิ ลเภยฺยํ มยํ ลเภยยฺาม



หิยัตตนี
ป. โส อลภา อลภ เต อลภู
ม. ตฺวํ อลภา อลภ ตุมฺเห อลภตฺถ
อุ. อหํ อลภํ มยํ อลภมฺห

อชัชัตตนี
ป. โส อลภิ อลตฺถ ๑ เต อลภึสุ
ม. ตฺวํ อลภิ อลตฺถ ๑ ตุมฺเห อลภิตฺถ
อุ. อหํ อลภึ อลตฺถํ ๒ มยํ อลภิมฺหา

๑ แปลง อี เป็น ตฺถ,  อึ เปน็ ตฺถํ  แล้วลบท่ีสุดธาตุ



ภวิสสันติ
ป. โส ลภิสฺสติ เต ลภิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ลภิสฺสสิ ตุมฺเห ลภิสฺสถ
อุ. อหํ ลภิสฺสามิ ลภสิฺสํ มยํ ลภิสฺสาม

ป. โส ลจฺฉติ เต ลจฺฉนฺติ
ม. ตฺวํ ลจฺฉสิ ตุมฺเห ลจฺฉถ
อุ. อหํ ลจฺฉามิ มยํ ลจฺฉาม

ลบ สฺส  แปลง ลภ เปน็ ลจฺฉ

กาลาติปัตติ
ป. โส อลภสิฺส เต อลภสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อลภสิฺเส ตุมฺเห อลภสิฺสถ
อุ. อหํ อลภสิฺสํ มยํ อลภสิฺสามฺหา



มร ตาย die
มร +อ = มร

วตฺตมานา
ป. โส มรติ เต มรนฺติ
ม. ตฺวํ มรสิ ตุมฺเห มรถ
อุ. อหํ มรามิ มยํ มราม

ปญฺจมี
ป. โส มรตุ เต มรนฺตุ
ม. ตฺวํ มราหิ มร ตุมฺเห มรถ
อุ. อหํ มรามิ มยํ มราม

สตฺตมี
ป. โส มเรยยฺ มเร มเรถ เต มเรยยฺุํ
ม. ตฺวํ มเรยยฺาสิ ตุมฺเห มเรยยฺาถ
อุ. อหํ มเรยยฺามิ มเรยฺยํ มยํ มเรยยฺาม



อัชชัตตนี
ป. โส อมริ เต อมรึสุ
ม. ตฺวํ อมริ ตุมฺเห อมริตฺถ
อุ. อหํ อมรึ มยํ อมริมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มริสฺสติ เต มริสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ มริสฺสสิ ตุมฺเห มริสฺสถ
อุ. อหํ มริสฺสามิ มริสฺสํ มยํ มริสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมริสสฺ เต อมริสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อมริสเฺส ตุมฺเห อมริสสฺถ
อุ. อหํ อมริสสฺํ มยํ อมริสสฺามฺหา



คม ไป, ถึง go
คม +อ = คม คจฺฉ

วตฺตมานา
ป. โส คจฉฺติ เต คจฺฉนฺติ คจฺฉเร*
ม. ตฺวํ คจฉฺสิ ตุมฺเห คจฺฉถ
อุ. อหํ คจฉฺามิ มยํ คจฺฉาม

* เอา อนฺติ เป็น เร

ปญฺจมี
ป. โส คจฉฺตุ เต คจฺฉนฺตุ
ม. ตฺวํ คจฉฺาหิ คจฺฉ ตุมฺเห คจฺฉถ
อุ. อหํ คจฉฺามิ มยํ คจฺฉาม

สตฺตมี
ป. โส คจเฺฉยฺย คจฺเฉ คจฺเฉถ เต คจฺเฉยยฺุํ
ม. ตฺวํ คจเฺฉยฺยาสิ ตุมฺเห คจฺเฉยยฺาถ
อุ. อหํ คจเฺฉยฺยามิ คจเฺฉยยฺํ มยํ คจฺเฉยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส อคจฺฉิ เต อคจฉฺึสุ
ม. ตฺวํ อคจฺฉิ ตุมฺเห อคจฉฺิตฺถ
อุ. อหํ อคจฺฉึ มยํ อคจฉฺิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คจฺฉสิฺสติ เต คจฉฺิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ คจฺฉสิฺสสิ ตุมฺเห คจฉฺิสฺสถ
อุ. อหํ คจฺฉสิฺสามิ คจฺฉสิฺสํ มยํ คจฉฺิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคจฺฉสิฺส เต อคจฉฺิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อคจฺฉสิฺเส ตุมฺเห อคจฉฺิสฺสถ
อุ. อหํ อคจฺฉสิฺสํ มยํ อคจฉฺิสฺสามฺหา



วตฺตมานา
ป. โส คมติ เต คมนฺติ
ม. ตฺวํ คมสิ ตุมฺเห คมถ
อุ. อหํ คมามิ มยํ คมาม

ปญฺจมี
ป. โส คมตุ เต คมนฺตุ
ม. ตฺวํ คมาหิ คม ตุมฺเห คมถ
อุ. อหํ คมามิ มยํ คมาม

สตฺตมี
ป. โส คเมยฺย คเม คเมถ เต คเมยยฺุํ
ม. ตฺวํ คเมยฺยาสิ ตุมฺเห คเมยยฺาถ
อุ. อหํ คเมยฺยามิ คเมยยฺํ มยํ คเมยยฺาม



อัชชัตตนี
ป. โส อคมิ เต อคมึสุ
ม. ตฺวํ อคมิ ตุมฺเห อคมิตฺถ
อุ. อหํ อคมึ มยํ อคมิมฺหา

ป. โส อคมาสิ เต อคมํสุ
ม. ตฺวํ อคมาสิ ตุมฺเห อคมิตฺถ
อุ. อหํ อคมาสึ มยํ อคมิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คมิสฺสติ เต คมิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ คมิสฺสสิ ตุมฺเห คมิสฺสถ
อุ. อหํ คมิสฺสามิ คมิสฺสํ มยํ คมิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคมิสฺส เต อคมิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อคมิสฺเส ตุมฺเห อคมิสฺสถ
อุ. อหํ อคมิสฺสํ มยํ อคมิสฺสามฺหา



ภู  มี เป็น  be
กัตตุวาจก: ภู +อ = ภว  (กิริยา “มี” ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)

วตฺตมานา
ป. โส ภวติ เต ภวนฺติ
ม. ตฺวํ ภวสิ ตุมฺเห ภวถ
อุ. อหํ ภวามิ มยํ ภวาม

ปญฺจมี
ป. โส ภวตุ เต ภวนฺตุ
ม. ตฺวํ ภวาหิ ภว ตุมฺเห ภวถ
อุ. อหํ ภวามิ มยํ ภวาม

สตฺตมี
ป. โส ภเวยฺย ภเว ภเวถ เต ภเวยฺยุํ
ม. ตฺวํ ภเวยฺยาสิ ตุมฺเห ภเวยฺยาถ
อุ. อหํ ภเวยฺยามิ ภเวยยฺํ มยํ ภเวยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อภวิ เต อภวึสุ
ม. ตฺวํ อภวิ ตุมฺเห อภวิตฺถ
อุ. อหํ อภวึ มยํ อภวิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภวิสสฺติ เต ภวิสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ ภวิสสฺสิ ตุมฺเห ภวิสสฺถ
อุ. อหํ ภวิสสฺามิ ภวิสสฺํ มยํ ภวิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภวิสสฺ เต อภวิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อภวิสเฺส ตุมฺเห อภวิสสฺถ
อุ. อหํ อภวิสสฺํ มยํ อภวิสสฺามฺหา



ภาววาจก  ลง ย 
ภูย: ภูยเต
เหตุกตัตุวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
ภาเว ภาวย ภาวาเป ภาวาปย:
ภาเวติ ภาวยติ ภาวาเปติ ภาวาปยติ
ภาเวสิ ภาวยิ ภาวาเปสิ ภาวาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
ภาเวสุํ ภาวยึสุ ภาวาเปสุํ ภาวาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
ภาวิย ภาวยิย ภาวาปิย ภาวาปยิย:
ภาวิยเต ภาวยิยเต ภาวาปิยเต ภาวาปยิยเต
ภาวิยติ ภาวยิยติ ภาวาปิยติ ภาวาปยิยติ



หุ  มี เป็น  be
หุ +อ = โห หว  (กิริยา “มี” ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)

วตฺตมานา
ป. โส โหติ เต โหนฺติ
ม. ตฺวํ โหสิ ตุมฺเห โหถ
อุ. อหํ โหมิ มยํ โหม

ปญฺจมี
ป. โส โหตุ เต โหนฺตุ
ม. ตฺวํ โหหิ ตุมฺเห โหถ
อุ. อหํ โหมิ มยํ โหม

สตฺตมี
ป. โส หเวยฺย หเว หเวถ เต หเวยฺยุํ
ม. ตฺวํ หเวยฺยาสิ ตุมฺเห หเวยฺยาถ
อุ. อหํ หเวยฺยามิ หเวยฺยํ มยํ หเวยฺยาม



หิยัตตนี
ป. โส อหุวา อหุว  อหุ ๑ -
ม. ตฺวํ อหุวา อหุว อหุโว ตุมฺเห อหุวตฺถ
อุ. - มยํ อหุวมฺห อหุวมฺหเส

แปลง อุ เปน็ อุว
๑ อหุ  ลบอา

อชัชัตตนี
ป. โส อหุ๒ เต อหํุ อหวํุ
ม. ตฺวํ อโหสิ ตุมฺเห อหุวตฺถ
อุ. อหํ อหํุ มยํ อหุมฺหา อหุมฺห

๒ อหุ  ลบ อี

ป. โส อโหสิ  อหุ๒ เต อเหสุํ
ม. ตฺวํ อโหสิ ตุมฺเห อโหสติฺถ
อุ. อหํ อโหสึ มยํ อโหสิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส หวิสสฺติ เต หวิสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ หวิสสฺสิ ตุมฺเห หวิสสฺถ
อุ. อหํ หวิสสฺามิ อหวิสฺสํ มยํ หวิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อหวิสฺส เต อหวิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อหวิสฺเส ตุมฺเห อหวิสฺสถ
อุ. อหํ อหวิสฺสํ มยํ อหวิสฺสามฺหา



อส  มี เป็น  be
อส +อ = *   (กิริยา “ม”ี ในภาษาบาลี เปน็อกัมมกิริยา)

วตฺตมานา
ป. โส อตฺถิ  เต สนฺติ  อตฺถิ*
ม. ตฺวํ อสิ ตุมฺเห อตฺถ 
อุ. อหํ อมฺหิ  อสฺมิ  มยํ อมฺห อสฺม

ปญฺจมี
ป. โส อตฺถุ เต สนฺตุ
ม. ตฺวํ อาหิ ตุมฺเห อตฺถ
อุ. อหํ อมฺหิ มยํ อมฺห

* อตฺถิ นตฺถิ (น-อตฺถิ) พหวุจนะ บางมติถือว่าเป็นนิบาต เพราะใช้
กับนามท่ีเปน็พหุวจนะ



สตฺตมี
ป. โส อสฺส สยิา เต อสฺสุ อสสฺุํ สิยุํ สยิํสุ
ม. ตฺวํ อสฺส ตุมฺเห อสฺสถ
อุ. อหํ อสฺสํ สยิํ  มยํ อสฺสาม

แปลงวิภัตติกับธาตุ เป็น อสสฺ … อสฺสาม
แปลงวิภัตติเป็น อิยา อิยุํ อิยํ  ลบ อ ต้นธาตุ

หิยัตตนี
ป. - -
ม. - ตุมฺเห อาสติฺถ
อุ. - -

อชัชัตตนี
ป. โส อาสิ อาสี เต อาสุํ
ม. ตฺวํ อาสิ อาสี ตุมฺเห อาสติฺถ
อุ. อหํ อาสึ มยํ อาสิมฺหา



วส อยู่ live 
วส +อ = วส

วตฺตมานา
ป. โส วสติ เต วสนตฺิ
ม. ตฺวํ วสสิ ตุมฺเห วสถ
อุ. อหํ วสามิ มยํ วสาม

ปญฺจมี
ป. โส วสตุ เต วสนตฺุ
ม. ตฺวํ วสาหิ วส ตุมฺเห วสถ
อุ. อหํ วสามิ มยํ วสาม

สตฺตมี
ป. โส วเสยฺย วเส วเสถ เต วเสยฺยุํ
ม. ตฺวํ วเสยฺยาสิ ตุมฺเห วเสยฺยาถ
อุ. อหํ วเสยฺยามิ วเสยฺยํ มยํ วเสยฺยาม



หิยัตตนี
ป. โส อวสา อวส เต อวสู
ม. ตฺวํ อวสา อวส ตุมฺเห อวสตฺถ
อุ. อหํ อวสํ มยํ อวสมฺห

อัชชัตตนี
ป. โส อวสิ เต อวสสึุ
ม. ตฺวํ อวสิ ตุมฺเห อวสติฺถ
อุ. อหํ อวสึ มยํ อวสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วสสิฺสติ เต วสสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ วสสิฺสสิ ตุมฺเห วสสิฺสถ
อุ. อหํ วสสิฺสามิ วสิสฺสํ มยํ วสสิฺสาม

ป. โส วจฉฺติ เต วจฉฺนฺติ
ม. ตฺวํ วจฉฺสิ ตุมฺเห วจฉฺถ
อุ. อหํ วจฉฺามิ มยํ วจฉฺาม

ลบ สฺส  แปลง วส เปน็ วจฺฉ



กาลาติปัตติ
ป. โส อวสิสฺส เต อวสิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อวสิสฺเส ตุมฺเห อวสิสฺสถ
อุ. อหํ อวสิสฺสํ มยํ อวสิสฺสามฺหา



อิกฺข เห็น ดู see
อกิฺข +อ = อิกฺข

วตฺตมานา
ป. โส อิกฺขติ เต อิกฺขนตฺิ
ม. ตฺวํ อิกฺขสิ ตุมฺเห อิกฺขถ
อุ. อหํ อิกฺขามิ มยํ อิกฺขาม

ปญฺจมี
ป. โส อิกฺขตุ เต อิกฺขนตฺุ
ม. ตฺวํ อิกฺขาหิ อิกฺข ตุมฺเห อิกฺขถ
อุ. อหํ อิกฺขามิ มยํ อิกฺขาม

สตฺตมี
ป. โส อิกฺเขยยฺ อิกฺเข อิกฺเขถ เต อิกฺเขยยฺุํ
ม. ตฺวํ อิกฺเขยยฺาสิ ตุมฺเห อิกฺเขยยฺาถ
อุ. อหํ อิกฺเขยยฺามิ อิกฺเขยฺยํ มยํ อิกฺเขยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส อิกฺขิ เต อิกฺขสึุ
ม. ตฺวํ อิกฺขิ ตุมฺเห อิกฺขติฺถ
อุ. อหํ อิกฺขึ มยํ อิกฺขิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส อิกฺขสิฺสติ เต อิกฺขสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ อิกฺขสิฺสสิ ตุมฺเห อิกฺขสิฺสถ
อุ. อหํ อิกฺขสิฺสามิ อิกฺขิสฺสํ มยํ อิกฺขสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อิกฺขสิฺส เต อิกฺขสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อิกฺขสิฺเส ตุมฺเห อิกฺขสิฺสถ
อุ. อหํ อิกฺขสิฺสํ มยํ อิกฺขสิฺสามฺหา



สี นอน sleep
สี +อ = เส, สย

วตฺตมานา
ป. โส สยติ เสติ เต สยนตฺิ เสนฺติ
ม. ตฺวํ สยสิ เสสิ ตุมฺเห สยถ เสถ
อุ. อหํ สยามิ เสมิ มยํ สยาม เสม

ปญฺจมี
ป. โส สยตุ เต สยนตฺุ
ม. ตฺวํ สยาหิ สย ตุมฺเห สยถ
อุ. อหํ สยามิ มยํ สยาม

สตฺตมี
ป. โส สเยยยฺ สเย สเยถ เต สเยยฺยุํ
ม. ตฺวํ สเยยยฺาสิ ตุมฺเห สเยยฺยาถ
อุ. อหํ สเยยยฺามิ สเยยยฺํ มยํ สเยยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส สยิ เต สยึสุ
ม. ตฺวํ สยิ ตุมฺเห สยิตฺถ
อุ. อหํ สยึ มยํ สยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สยิสสฺติ เต สยิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ สยิสสฺสิ ตุมฺเห สยิสฺสถ
อุ. อหํ สยิสสฺามิ สยสิฺสํ มยํ สยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสยิสสฺ เต อสยสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อสยิสเฺส ตุมฺเห อสยสิฺสถ
อุ. อหํ อสยิสสฺํ มยํ อสยสิฺสามฺหา



ชิ ชนะ win defeat 
ชิ +อ =  เช, ชย

วตฺตมานา
ป. โส ชยติ เชติ เต ชยนตฺิ เชนฺติ
ม. ตฺวํ ชยสิ ตุมฺเห ชยถ
อุ. อหํ ชยามิ มยํ ชยาม

ปญฺจมี
ป. โส ชยตุ เต ชยนตฺุ
ม. ตฺวํ ชยาหิ ชย ตุมฺเห ชยถ
อุ. อหํ ชยามิ มยํ ชยาม

สตฺตมี
ป. โส ชเยยยฺ ชเย ชเยถ เต ชเยยฺยุํ
ม. ตฺวํ ชเยยยฺาสิ ตุมฺเห ชเยยฺยาถ
อุ. อหํ ชเยยยฺามิ ชเยยยฺํ มยํ ชเยยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อชยิ เต อชยสึุ
ม. ตฺวํ อชยิ ตุมฺเห อชยติฺถ
อุ. อหํ อชยึ มยํ อชยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชยิสสฺติ เต ชยสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ชยิสสฺสิ ตุมฺเห ชยสิฺสถ
อุ. อหํ ชยิสสฺามิ ชยิสสฺํ มยํ ชยสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชยิสฺส เต อชยสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อชยิสเฺส ตุมฺเห อชยสิฺสถ
อุ. อหํ อชยิสฺสํ มยํ อชยสิฺสามฺหา



ทิส เห็น see look  
ทิส +อ =  ปสฺส

วตฺตมานา
ป. โส ปสฺสติ เต ปสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ปสฺสสิ ตุมฺเห ปสฺสถ
อุ. อหํ ปสฺสามิ มยํ ปสฺสาม

ปญฺจมี
ป. โส ปสฺสตุ เต ปสฺสนฺตุ
ม. ตฺวํ ปสฺสาหิ ปสสฺ ตุมฺเห ปสฺสถ
อุ. อหํ ปสฺสามิ มยํ ปสฺสาม

สตฺตมี
ป. โส ปสเฺสยยฺ ปสฺเส ปสฺเสถ เต ปสเฺสยยฺุํ
ม. ตฺวํ ปสเฺสยยฺาสิ ตุมฺเห ปสเฺสยยฺาถ
อุ. อหํ ปสเฺสยยฺามิ ปสฺเสยฺยํ มยํ ปสเฺสยยฺาม



หิยัตตนี
ป. โส อทฺทสา อทฺทส -  
ม. ตฺวํ อทฺทสา อทฺทส -
อุ. อหํ อทฺทสํ -

อชัชัตตนี
ป. - เต อทฺทสํสุ
ม. - -
อุ. - มยํ อทฺทสาม*

* = อทฺทสิมฺหา

ใช้ หิยัตตนี เอก. และ อชัชัตตนี พหุ. คูก่ัน
ป. โส อทฺทส อทฺทสา เต อทฺทสํสุ
ม. ตฺวํ อทฺทส อทฺทสา -
อุ. อหํ อทฺทสํ มยํ อทฺทสาม*

ป. โส อปสฺสิ เต อปสฺสึสุ
ม. ตฺวํ อปสฺสิ ตุมฺเห อปสฺสิตฺถ
อุ. อหํ อปสฺสึ มยํ อปสฺสิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส ปสฺสสิฺสติ เต ปสฺสสิฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ปสฺสสิฺสสิ ตุมฺเห ปสฺสสิฺสถ
อุ. อหํ ปสฺสสิฺสามิ ปสฺสิสสฺํ มยํ ปสฺสสิฺสาม

ป. โส ทกฺขติ เต ทกฺขนฺติ
ม. ตฺวํ ทกฺขสิ ตุมฺเห ทกฺขถ
อุ. อหํ ทกฺขามิ มยํ ทกฺขาม

ลบ สฺส  แปลง ทิส เป็น ทกฺข

กาลาติปัตติ
ป. โส อปสฺสสิฺส เต อปสฺสสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อปสฺสสิฺเส ตุมฺเห อปสฺสสิฺสถ
อุ. อหํ อปสฺสสิฺสํ มยํ อปสฺสสิฺสามฺหา



ทา ให้ give 
ทา +อ =  ทา, เท, ททา (เทฺวภาวะ)  

วตฺตมานา
ป. โส เทติ เต เทนฺติ
ม. ตฺวํ เทสิ ตุมฺเห เทถ
อุ. อหํ เทมิ ทมฺมิ*  มยํ เทม ทมฺม*

* แปลง อา เป็นนิคคหิต, แปลง นิคคหิต เป็น มฺ 

ป. โส ททาติ เต ททนตฺิ
ม. ตฺวํ ททาสิ ตุมฺเห ททาถ
อุ. อหํ ททามิ มยํ ททาม

ป. โส ทชฺชติ เต ทชฺชนฺติ
ม. ตฺวํ ทชฺชสิ ตุมฺเห ทชฺชถ
อุ. อหํ ทชฺชามิ มยํ ทชฺชาม

แปลง ทา เปน็ ทชฺช บ้าง



ปญฺจมี
ป. โส เทตุ เต เทนตฺุ
ม. ตฺวํ เทหิ ตุมฺเห เทถ
อุ. อหํ เทมิ มยํ เทม

ป. โส ททาตุ เต ททนฺตุ
ม. ตฺวํ ททาหิ ตุมฺเห ททาถ
อุ. อหํ ททามิ มยํ ททาม

สตฺตมี
ป. โส ทชฺเชยยฺ ทชฺชา เต ทชฺเชยยฺุํ ทชฺชุํ
ม. ตฺวํ ทชฺเชยยฺาสิ ตุมฺเห ทชฺเชยยฺาถ 
อุ. อหํ ทชฺเชยยฺามิ ทชฺชํ มยํ ทชฺเชยยฺาม 

แปลง ทา เป็น ทชฺช บ้าง   

ป. โส ทเทยยฺ ทเท ทเทถ เต ทเทยยฺุํ
ม. ตฺวํ ทเทยยฺาสิ ตุมฺเห ทเทยยฺาถ
อุ. อหํ ทเทยยฺามิ ทเทยยฺํ มยํ ทเทยยฺาม



หิยัตตนี
ป. โส อททา เต อททู
ม. ตฺวํ อททา ตุมฺเห อททตฺถ
อุ. อหํ อททํ มยํ อททมฺห 

อหํ อทา. อึ อตฺตโนบท  ลบ อึ

อชัชัตตนี
ป. โส อทาสิ เต อทํสุ
ม. ตฺวํ อทาสิ ตุมฺเห อทาสิตฺถ
อุ. อหํ อทาสึ มยํ อทาสิมฺหา

ป. โส อททิ เต อททึสุ
ม. ตฺวํ อททิ ตุมฺเห อททิตฺถ
อุ. อหํ อททึ มยํ อททิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส ทสฺสติ  เต ทสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ทสฺสสิ ตุมฺเห ทสฺสถ
อุ. อหํ ทสฺสามิ ทสฺสํ มยํ ทสฺสาม

ป. โส ททิสฺสติ เต ททิสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ททิสฺสสิ ตุมฺเห ททิสฺสถ
อุ. อหํ ททิสฺสามิ ททิสฺสํ มยํ ททิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อททิสฺส เต อททิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อททิสฺเส ตุมฺเห อททิสฺสถ
อุ. อหํ อททิสฺสํ มยํ อททิสฺสามฺหา



ฐา ยนื ต้ัง ดํารง stand  อกมฺม.
ฐา +อ =  ฐา, ติฏฺฐ (เทฺวภาวะ)

วตฺตมานา
ป. โส ฐาติ -

ฐาติ ปรากฏเพียง ๒-๓ แห่ง ในพระไตรปิฎก

ป. โส ติฏฺฐติ เต ติฏฺฐนฺติ
ม. ตฺวํ ติฏฺฐสิ ตุมฺเห ติฏฺฐถ
อุ. อหํ ติฏฺฐามิ มยํ ติฏฺฐาม

ติฏฺฐาติ ไม่มีใช้

ปญฺจมี
ป. โส ติฏฐตุ เต ติฏฐนฺตุ
ม. ตฺวํ ติฏฐาหิ ติฏฐ ตุมฺเห ติฏฐถ
อุ. อหํ ติฏฐามิ มยํ ติฏฐาม



สตฺตมี
ป. โส ติฏเฐยยฺ ติฏเฐ ติฏเฐถ เต ติฏเฐยยฺุํ
ม. ตฺวํ ติฏเฐยยฺาสิ ตุมฺเห ติฏเฐยยฺาถ
อุ. อหํ ติฏเฐยยฺามิ ติฏเฐยฺยํ มยํ ติฏเฐยยฺาม

อัชชัตตนี
ป. โส อฏฺฐาสิ เต อฏฺฐํสุ
ม. ตฺวํ อฏฺฐาสิ ตุมฺเห อฏฺฐาสติฺถ
อุ. อหํ อฏฺฐาสึ มยํ อฏฺฐาสิมฺหา

ป. โส ปติฏฺฐหิ เต ปติฏฺฐหึสุ
ปติ-ฐา  ลง หฺ อาคม ท้าย ฐา ธาตุ ท่ีมีอุปสัคอยู่หน้าธาตุบ้าง 
เช่น สณฺฐหติ, ปติฏฺฐหติ แล้วรัสสะ อา เปน็ อ

ภวิสสันติ
ป. โส ฐสฺสติ  เต ฐสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ฐสฺสสิ ตุมฺเห ฐสฺสถ
อุ. อหํ ฐสฺสามิ ฐสสฺํ มยํ ฐสฺสาม

ติฏฺฐิสฺสติ ปติฏฺฐิสฺสติ ไม่มีใช้



กาลาติปัตติ
ป. โส อติฏฐิสฺส เต อติฏฐิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อติฏฐิสฺเส ตุมฺเห อติฏฐิสฺสถ
อุ. อหํ อติฏฐิสฺสํ มยํ อติฏฐิสฺสามฺหา



อ-ุฐา ลุกขึน้ stand up  อกมฺม. 
อุ-ฐา +อ หฺ =  อุฏฺฐา, อุฏฐฺห
ไตร. มีเพียง อุฏฺฐหติ อุฏฺฐหนฺติ  อุฏเฐหิ อุฏฺฐห (ยุ. อุฏฺฐหิ) อุฏเฐถ  
อุฏฺฐหสิฺสามิ อุฏฺฐหิสสฺาม 
อุฏฺฐหิตฺวา อุฏฺฐหนฺโต อุฏฺฐหโต 

วตฺตมานา
ป. โส อุฏฺฐาติ อุฏฺฐหติ เต อุฏฺฐหนตฺิ
ม. ตฺวํ อุฏฺฐาสิ ตุมฺเห อุฏฺฐหถ
อุ. อหํ อุฏฺฐามิ มยํ อุฏฺฐาม

ปญฺจมี
ป. โส อุฏฐตุ เต อุฏเฺนฺตุ อุฏฐหนตฺุ
ม. ตฺวํ อุฏเฐหิ  อุฏฺฐห ตุมฺเห อุฏเฐถ
อุ. อหํ อุฏเฐมิ มยํ อุฏเฐม

สตฺตมี
ป. โส อุฏเฐยยฺ อุฏเฐ อุฏเฐถ เต อุฏเฐยยฺุํ
ม. ตฺวํ อุฏเฐยยฺาสิ ตุมฺเห อุฏเฐยยฺาถ
อุ. อหํ อุฏเฐยยฺามิ อุฏเฐยยฺํ มยํ อุฏเฐยยฺาม



อัชชัตตนี
ป. โส อฏฺฐาสิ เต อฏฺฐํสุ
ม. ตฺวํ อุฏฺฐหิ ตุมฺเห อฏฺฐาสติฺถ
อุ. อหํ อฏฺฐาสึ มยํ อฏฺฐาสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส อุฏฺฐหิสฺสติ  เต อุฏฺฐสฺหิสนฺติ
ม. ตฺวํ อุฏฺฐหิสฺสสิ ตุมฺเห อุฏฺฐหิสฺสถ
อุ. อหํ อุฏฺฐหิสฺสามิ มยํ อุฏฺฐหิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อติฏฐิสสฺ เต อติฏฐิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อติฏฐิสเฺส ตุมฺเห อติฏฐิสสฺถ
อุ. อหํ อติฏฐิสสฺํ มยํ อติฏฐิสสฺามฺหา



หมวด รุธ ธาตุ ( ํอ)
รุธ ปิด กั้น close cover
กตัตุวาจก: รุธ  +ํ อ เอ =  รุนฺธ รุนฺเธ 

วตฺตมานา
ป. โส รุนฺธติ เต รุนธฺนตฺิ 
ม. ตฺวํ รุนฺธสิ ตุมฺเห รุนธฺถ 
อุ. อหํ รุนฺธามิ มยํ รุนธฺาม 

ป. โส รุนฺเธติ เต รุนเฺธนฺติ 
ม. ตฺวํ รุนฺเธสิ ตุมฺเห รุนเฺธถ 
อุ. อหํ รุนฺเธมิ มยํ รุนเฺธม 

ปญฺจมี
ป. โส รุนฺธตุ เต รุนธฺนตฺุ 
ม. ตฺวํ รุนฺธาหิ รุนธฺ ตุมฺเห รุนธฺถ 
อุ. อหํ รุนฺธามิ มยํ รุนธฺาม



สตฺตมี
ป. โส รุนเฺธยฺย รุนฺเธ รุนฺเธถ เต รุนฺเธยยฺุํ
ม. ตฺวํ รุนเฺธยฺยาสิ ตุมฺเห รุนฺเธยยฺาถ
อุ. อหํ รุนเฺธยฺยามิ รุนเฺธยยฺํ มยํ รุนฺเธยยฺาม

อัชชัตตนี
ป. โส อรุนธฺิ เต อรุนฺธสึุ
ม. ตฺวํ อรุนธฺิ ตุมฺเห อรุนฺธติฺถ
อุ. อหํ อรุนธฺึ มยํ อรุนฺธิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส รุนธฺิสฺสติ เต รุนฺธสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ รุนธฺิสฺสสิ ตุมฺเห รุนฺธสิฺสถ
อุ. อหํ รุนธฺิสฺสามิ รุนธฺิสฺสํ มยํ รุนฺธสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อรุนธฺิสฺส เต อรุนฺธสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อรุนธฺิสฺเส ตุมฺเห อรุนฺธสิฺสถ



อุ. อหํ อรุนฺธสิฺสํ มยํ อรุนธฺิสฺสามฺหา
กัมมวาจก  ลง อิ ย 
รุนฺธิย: รุนฺธิยเต (รุนฺธิยติ)
เหตุกัตตุวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
โรเธ โรธย โรธาเป โรธาปย: (พฤทธิ์)
โรเธติ โรธยติ โรธาเปติ โรธาปยติ
โรเธสิ โรธยิ โรธาเปสิ โรธาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
โรเธสุํ โรธยึสุ โรธาเปสุํ โรธาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
รุนเฺธ รุนฺธย รุนธฺาเป รุนฺธาปย: (ไม่พฤทธิ์)
รุนเฺธติ รุนฺธยติ รุนธฺาเปติ รุนฺธาปยติ
รุนเฺธสิ รุนฺธยิ รุนฺธาเปสิ รุนฺธาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
รุนเฺธสุํ รุนฺธยึสุ รุนฺธาเปสุํ รุนฺธาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
โรธิย โรธยิย โรธาปิย โรธาปยิย: (พฤทธิ์)
โรธิยเต โรธยิยเต โรธาปิยเต โรธาปยิยเต
โรธิยติ โรธยิยติ โรธาปิยติ โรธาปยิยติ
รุนฺธิย รุนฺธยิย รุนฺธาปิย รุนฺธาปยิย: (ไม่พฤทธิ์)
รุนฺธิยเต รุนฺธยิยเต รุนฺธาปิยเต รุนฺธาปยิยเต
รุนฺธิยติ รุนฺธยิยติ รุนฺธาปิยติ รุนฺธาปยิยติ



ภุช กิน eat
ภุช  +ํ อ =  ภุญฺช 

วตฺตมานา
ป. โส ภุญชฺติ เต ภุญฺชนตฺิ
ม. ตฺวํ ภุญชฺสิ ตุมฺเห ภุญฺชถ
อุ. อหํ ภุญชฺามิ มยํ ภุญฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส ภุญชฺตุ เต ภุญฺชนตฺุ
ม. ตฺวํ ภุญชฺาหิ ภุญฺช ตุมฺเห ภุญฺชถ
อุ. อหํ ภุญชฺามิ มยํ ภุญฺชาม

สตฺตมี
ป. โส ภุญฺเชยยฺ ภุญฺเช ภุญฺเชถ เต ภุญฺเชยฺยุํ
ม. ตฺวํ ภุญฺเชยยฺาสิ ตุมฺเห ภุญฺเชยฺยาถ
อุ. อหํ ภุญฺเชยยฺามิ ภุญฺเชยยฺํ มยํ ภุญฺเชยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อภุญฺชิ เต อภุญชฺึสุ
ม. ตฺวํ อภุญฺชิ ตุมฺเห อภุญชฺิตฺถ
อุ. อหํ อภุญฺชึ มยํ อภุญชฺิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภุญฺชิสสฺติ เต ภุญชฺิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ภุญฺชิสสฺสิ ตุมฺเห ภุญชฺิสฺสถ
อุ. อหํ ภุญฺชิสสฺามิ ภญฺุชิสฺสํ มยํ ภุญชฺิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภุญฺชิสสฺ เต อภุญฺชสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อภุญฺชิสเฺส ตุมฺเห อภุญฺชสิฺสถ
อุ. อหํ อภุญฺชิสสฺํ มยํ อภุญฺชสิฺสามฺหา



ลิป ฉาบ ทา smear
ลิป  +ํ อ =  ลิมฺป

วตฺตมานา
ป. โส ลิมฺปติ เต ลิมฺปนฺติ
ม. ตฺวํ ลิมฺปสิ ตุมฺเห ลิมฺปถ
อุ. อหํ ลิมฺปามิ มยํ ลิมฺปาม

ปญฺจมี
ป. โส ลิมฺปตุ เต ลิมฺปนฺตุ
ม. ตฺวํ ลิมฺปาหิ ลิมฺป ตุมฺเห ลิมฺปถ
อุ. อหํ ลิมฺปามิ มยํ ลิมฺปาม

สตฺตมี
ป. โส ลิมฺเปยฺย ลิมฺเป ลิมฺเปถ เต ลิมฺเปยยฺุํ
ม. ตฺวํ ลิมฺเปยฺยาสิ ตุมฺเห ลิมฺเปยยฺาถ
อุ. อหํ ลิมฺเปยฺยามิ ลิมฺเปยยฺํ มยํ ลิมฺเปยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส ลิมฺปิ เต ลิมฺปึสุ
ม. ตฺวํ ลิมฺปิ ตุมฺเห ลิมฺปิตฺถ
อุ. อหํ ลิมฺปึ มยํ ลิมฺปิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ลิมฺปิสฺสติ เต ลิมฺปิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ลิมฺปิสฺสสิ ตุมฺเห ลิมฺปิสฺสถ
อุ. อหํ ลิมฺปิสฺสามิ ลิมฺปิสฺสํ มยํ ลิมฺปิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลิมฺปิสฺส เต อลิมฺปิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อลิมฺปิสฺเส ตุมฺเห อลิมฺปิสฺสถ
อุ. อหํ อลิมฺปิสฺสํ มยํ อลิมฺปิสฺสามฺหา



มุจ ปล่อย release, free  สกมฺม.
มุจ  +ํ อ =  มุญฺจ

วตฺตมานา
ป. โส มุญฺจติ เต มุญฺจนฺติ
ม. ตฺวํ มุญฺจสิ ตุมฺเห มุญฺจถ
อุ. อหํ มุญฺจามิ มยํ มุญฺจาม

ปญฺจมี
ป. โส มุญฺจตุ เต มุญฺจนฺตุ
ม. ตฺวํ มุญฺจาหิ มุญฺจ ตุมฺเห มุญฺจถ
อุ. อหํ มุญฺจามิ มยํ มุญฺจาม

สตฺตมี
ป. โส มุญฺเจยยฺ มุญฺเจ มุญฺเจถ เต มุญฺเจยฺยุํ
ม. ตฺวํ มุญฺเจยยฺาสิ ตุมฺเห มุญฺเจยฺยาถ
อุ. อหํ มุญฺเจยยฺามิ มุญฺเจยฺยํ มยํ มุญฺเจยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อมุญฺจิ เต อมุญฺจึสุ
ม. ตฺวํ อมุญฺจิ ตุมฺเห อมุญฺจติฺถ
อุ. อหํ อมุญฺจึ มยํ อมุญฺจิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุญฺจิสฺสติ เต มุญฺจิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ มุญฺจิสฺสสิ ตุมฺเห มุญฺจิสสฺถ
อุ. อหํ มุญฺจิสฺสามิ มุญฺจิสสฺํ มยํ มุญฺจิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุญฺจิสฺส เต อมุญฺจิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อมุญฺจิสฺเส ตุมฺเห อมุญฺจิสสฺถ
อุ. อหํ อมุญฺจิสฺสํ มยํ อมุญฺจิสสฺามฺหา



ภิท ตี ต่อย ทุบ ทําลาย break destroy  สกมฺม.
ภิท  +ํ อ =  ภินฺท

วตฺตมานา
ป. โส ภนิฺทติ เต ภินฺทนตฺิ
ม. ตฺวํ ภนิฺทสิ ตุมฺเห ภินฺทถ
อุ. อหํ ภนิฺทามิ มยํ ภินฺทาม

ปญฺจมี
ป. โส ภนิฺทตุ เต ภินฺทนตฺุ
ม. ตฺวํ ภนิฺทาหิ ภนิฺท ตุมฺเห ภินฺทถ
อุ. อหํ ภนิฺทามิ มยํ ภินฺทาม

สตฺตมี
ป. โส ภนิฺเทยยฺ ภินฺเท ภินเฺทถ เต ภินเฺทยฺยุํ
ม. ตฺวํ ภนิฺเทยยฺาสิ ตุมฺเห ภินเฺทยฺยาถ
อุ. อหํ ภนิฺเทยยฺามิ ภินฺเทยฺยํ มยํ ภินเฺทยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส ภินฺทิ เต ภนิฺทึสุ
ม. ตฺวํ ภินฺทิ ตุมฺเห ภนิฺทิตฺถ
อุ. อหํ ภินฺทึ มยํ ภนิฺทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภินฺทิสสฺติ เต ภนิฺทิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ภินฺทิสสฺสิ ตุมฺเห ภนิฺทิสฺสถ
อุ. อหํ ภินฺทิสสฺามิ ภนิฺทิสฺสํ มยํ ภนิฺทิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภินฺทิสสฺ เต อภนิฺทิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อภินฺทิสเฺส ตุมฺเห อภนิฺทิสฺสถ
อุ. อหํ อภินฺทิสสฺํ มยํ อภนิฺทิสฺสามฺหา



ฉิท ตัด, บ่ัน, แบ่ง, ผ่า cut break destroy  สกมฺม.
ฉิท  +ํ อ =  ฉินฺท

วตฺตมานา
ป. โส ฉินฺทติ เต ฉนิฺทนฺติ
ม. ตฺวํ ฉินฺทสิ ตุมฺเห ฉนิฺทถ
อุ. อหํ ฉินฺทามิ มยํ ฉนิฺทาม

ปญฺจมี
ป. โส ฉินฺทตุ เต ฉนิฺทนฺตุ
ม. ตฺวํ ฉินฺทาหิ ฉนิฺท ตุมฺเห ฉนิฺทถ
อุ. อหํ ฉินฺทามิ มยํ ฉนิฺทาม

สตฺตมี
ป. โส ฉินฺเทยฺย ฉนิฺเท ฉนิฺเทถ เต ฉนิฺเทยยฺุํ
ม. ตฺวํ ฉินฺเทยฺยาสิ ตุมฺเห ฉนิฺเทยยฺาถ
อุ. อหํ ฉินฺเทยฺยามิ ฉนิฺเทยฺยํ มยํ ฉนิฺเทยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส ฉนิฺทิ เต ฉินฺทึสุ
ม. ตฺวํ ฉนิฺทิ ตุมฺเห ฉินฺทิตฺถ
อุ. อหํ ฉนิฺทึ มยํ ฉินฺทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ฉนิฺทิสฺสติ เต ฉินฺทิสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ ฉนิฺทิสฺสสิ ตุมฺเห ฉินฺทิสสฺถ
อุ. อหํ ฉนิฺทิสฺสามิ ฉนิฺทิสฺสํ มยํ ฉินฺทิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อฉินฺทิสฺส เต อฉินฺทิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อฉินฺทิสฺเส ตุมฺเห อฉินฺทิสฺสถ
อุ. อหํ อฉินฺทิสฺสํ มยํ อฉินฺทิสฺสามฺหา



หมวด ทิว ธาตุ (ย)
ทิว เล่น play  อกมฺม.
ทิว +ย =  ทิพฺพ

วตฺตมานา
ป. โส ทิพฺพติ เต ทิพฺพนฺติ
ม. ตฺวํ ทิพฺพสิ ตุมฺเห ทิพฺพถ
อุ. อหํ ทิพฺพามิ มยํ ทิพฺพาม

ปญฺจมี
ป. โส ทิพฺพตุ เต ทิพฺพนฺตุ
ม. ตฺวํ ทิพฺพาหิ ทิพฺพ ตุมฺเห ทิพฺพถ
อุ. อหํ ทิพฺพามิ มยํ ทิพฺพาม

สตฺตมี
ป. โส ทิพฺเพยยฺ ทิพฺเพ ทิพฺเพถ เต ทิพฺเพยฺยุํ
ม. ตฺวํ ทิพฺเพยยฺาสิ ตุมฺเห ทิพฺเพยฺยาถ
อุ. อหํ ทิพฺเพยยฺามิ ทิพฺเพยฺยํ มยํ ทิพฺเพยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อทิพฺพิ เต อทิพฺพึสุ
ม. ตฺวํ อทิพฺพิ ตุมฺเห อทิพฺพิตฺถ
อุ. อหํ อทิพฺพึ มยํ อทิพฺพิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ทิพฺพิสฺสติ เต ทิพฺพิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ทิพฺพิสฺสสิ ตุมฺเห ทิพฺพิสฺสถ
อุ. อหํ ทิพฺพิสฺสามิ ทิพฺพิสฺสํ มยํ ทิพฺพิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อทิพฺพิสสฺ เต อทิพฺพิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อทิพฺพิสเฺส ตุมฺเห อทิพฺพิสฺสถ
อุ. อหํ อทิพฺพิสสฺํ มยํ อทิพฺพิสฺสามฺหา



สิว เย็บ sew  
สิว +ย =  สิพฺพ

วตฺตมานา
ป. โส สิพฺพติ เต สิพฺพนฺติ
ม. ตฺวํ สิพฺพสิ ตุมฺเห สิพฺพถ
อุ. อหํ สิพฺพามิ มยํ สิพฺพาม

ปญฺจมี
ป. โส สิพฺพตุ เต สิพฺพนฺตุ
ม. ตฺวํ สิพฺพาหิ สิพฺพ ตุมฺเห สิพฺพถ
อุ. อหํ สิพฺพามิ มยํ สิพฺพาม

สตฺตมี
ป. โส สิพฺเพยฺย สิพฺเพ สิพฺเพถ เต สิพฺเพยยฺุํ
ม. ตฺวํ สิพฺเพยฺยาสิ ตุมฺเห สิพฺเพยยฺาถ
อุ. อหํ สิพฺเพยฺยามิ สิพฺเพยฺยํ มยํ สิพฺเพยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส สิพฺพิ เต สิพฺพึสุ
ม. ตฺวํ สิพฺพิ ตุมฺเห สิพฺพิตฺถ
อุ. อหํ สิพฺพึ มยํ สิพฺพิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สิพฺพิสฺสติ เต สิพฺพิสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ สิพฺพิสฺสสิ ตุมฺเห สิพฺพิสฺสถ
อุ. อหํ สิพฺพิสฺสามิ สิพฺพิสฺสํ มยํ สิพฺพิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสิพฺพิสฺส เต อสิพฺพิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อสิพฺพิสฺเส ตุมฺเห อสิพฺพิสสฺถ
อุ. อหํ อสิพฺพิสฺสํ มยํ อสิพฺพิสสฺามฺหา



ขี สิ้น หมดสิน้ extinct  อกมฺม.
ขี +ย =  ขีย

วตฺตมานา
ป. โส ขยีติ เต ขียนฺติ
ม. ตฺวํ ขยีสิ ตุมฺเห ขียถ
อุ. อหํ ขยีามิ มยํ ขียาม

ปญฺจมี
ป. โส ขยีตุ เต ขียนฺตุ
ม. ตฺวํ ขยีาหิ ขยี ตุมฺเห ขียถ
อุ. อหํ ขยีามิ มยํ ขียาม

สตฺตมี
ป. โส ขเียยฺย ขเีย ขีเยถ เต ขีเยยยฺุํ
ม. ตฺวํ ขเียยฺยาสิ ตุมฺเห ขีเยยยฺาถ
อุ. อหํ ขเียยฺยามิ ขเียยฺยํ มยํ ขีเยยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส อขียิ เต อขยีึสุ
ม. ตฺวํ อขียิ ตุมฺเห อขยีิตฺถ
อุ. อหํ อขียึ มยํ อขยีิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ขียสิฺสติ เต ขยีิสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ ขียสิฺสสิ ตุมฺเห ขยีิสสฺถ
อุ. อหํ ขียสิฺสามิ ขียสิฺสํ มยํ ขยีิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อขียสิฺส เต อขยีิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อขียสิฺเส ตุมฺเห อขยีิสฺสถ
อุ. อหํ อขียสิฺสํ มยํ อขยีิสฺสามฺหา



พุธ รู้ know 
พุธ +ย =  พชฺุฌ

วตฺตมานา
ป. โส พุชฺฌติ เต พุชฺฌนตฺิ
ม. ตฺวํ พุชฺฌสิ ตุมฺเห พุชฺฌถ
อุ. อหํ พุชฺฌามิ มยํ พุชฺฌาม

ปญฺจมี
ป. โส พุชฺฌตุ เต พุชฺฌนตฺุ
ม. ตฺวํ พุชฺฌาหิ พุชฺฌ ตุมฺเห พุชฺฌถ
อุ. อหํ พุชฺฌามิ มยํ พุชฺฌาม

สตฺตมี
ป. โส พุชเฺฌยยฺ พุชเฺฌ พุชฺเฌถ เต พุชฺเฌยฺยุํ
ม. ตฺวํ พุชเฺฌยยฺาสิ ตุมฺเห พุชฺเฌยฺยาถ
อุ. อหํ พุชเฺฌยยฺามิ พุชเฺฌยยฺํ มยํ พุชฺเฌยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อพุชฺฌิ เต อพุชฺฌสึุ
ม. ตฺวํ อพุชฺฌิ ตุมฺเห อพุชฺฌติฺถ
อุ. อหํ อพุชฺฌึ มยํ อพุชฺฌิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส พุชฺฌิสฺสติ เต พุชฺฌสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ พุชฺฌิสฺสสิ ตุมฺเห พุชฺฌสิฺสถ
อุ. อหํ พุชฺฌิสฺสามิ พุชฺฌสิฺสํ มยํ พุชฺฌสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อพุชฺฌิสฺส เต อพุชฺฌสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อพุชฺฌิสฺเส ตุมฺเห อพุชฺฌสิฺสถ
อุ. อหํ อพุชฺฌิสฺสํ มยํ อพุชฺฌสิฺสามฺหา



มุห หลง   อกมฺม.
มุห +ย =  มุยฺห

วตฺตมานา
ป. โส มุยฺหติ เต มุยฺหนฺติ
ม. ตฺวํ มุยฺหสิ ตุมฺเห มุยฺหถ
อุ. อหํ มุยฺหามิ มยํ มุยฺหาม

ปญฺจมี
ป. โส มุยฺหตุ เต มุยฺหนฺตุ
ม. ตฺวํ มุยฺหาหิ มุยฺห ตุมฺเห มุยฺหถ
อุ. อหํ มุยฺหามิ มยํ มุยฺหาม

สตฺตมี
ป. โส มุยเฺหยยฺ มุยเฺห มุยเฺหถ เต มุยฺเหยฺยุํ
ม. ตฺวํ มุยเฺหยยฺาสิ ตุมฺเห มุยฺเหยฺยาถ
อุ. อหํ มุยเฺหยยฺามิ มุยเฺหยยฺํ มยํ มุยฺเหยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อมุยฺหิ เต อมุยฺหึสุ
ม. ตฺวํ อมุยฺหิ ตุมฺเห อมุยฺหิตฺถ
อุ. อหํ อมุยฺหึ มยํ อมุยฺหิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุยฺหิสฺสติ เต มุยฺหิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ มุยฺหิสฺสสิ ตุมฺเห มุยฺหิสสฺถ
อุ. อหํ มุยฺหิสฺสามิ มุยฺหิสสฺํ มยํ มุยฺหิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุยฺหิสฺส เต อมุยฺหิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อมุยฺหิสฺเส ตุมฺเห อมุยฺหิสสฺถ
อุ. อหํ อมุยฺหิสฺสํ มยํ อมุยฺหิสสฺามฺหา



มุส ลืม forget 
มุส +ย =  มุสฺส

วตฺตมานา
ป. โส มุสฺสติ เต มุสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ มุสฺสสิ ตุมฺเห มุสฺสถ
อุ. อหํ มุสฺสามิ มยํ มุสฺสาม

ปญฺจมี
ป. โส มุสฺสตุ เต มุสฺสนตฺุ
ม. ตฺวํ มุสฺสาหิ มุสสฺ ตุมฺเห มุสฺสถ
อุ. อหํ มุสฺสามิ มยํ มุสฺสาม

สตฺตมี
ป. โส มุสเฺสยยฺ มุสฺเส มุสฺเสถ เต มุสฺเสยฺยุํ
ม. ตฺวํ มุสเฺสยยฺาสิ ตุมฺเห มุสฺเสยฺยาถ
อุ. อหํ มุสเฺสยยฺามิ มุสฺเสยฺยํ มยํ มุสฺเสยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อมุสฺสิ เต อมุสฺสสึุ
ม. ตฺวํ อมุสฺสิ ตุมฺเห อมุสฺสติฺถ
อุ. อหํ อมุสฺสึ มยํ อมุสฺสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุสฺสิสสฺติ เต มุสฺสสิฺสนฺติ
ม. ตฺวํ มุสฺสิสสฺสิ ตุมฺเห มุสฺสสิฺสถ
อุ. อหํ มุสฺสิสสฺามิ มุสสฺิสฺสํ มยํ มุสฺสสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุสฺสิสสฺ เต อมุสฺสสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อมุสฺสิสเฺส ตุมฺเห อมุสฺสสิฺสถ
อุ. อหํ อมุสฺสิสสฺํ มยํ อมุสฺสสิฺสามฺหา



รช ย้อม dye  
รช +ย =  รชฺช

วตฺตมานา
ป. โส รชฺชติ เต รชฺชนตฺิ
ม. ตฺวํ รชฺชสิ ตุมฺเห รชฺชถ
อุ. อหํ รชฺชามิ มยํ รชฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส รชฺชตุ เต รชฺชนตฺุ
ม. ตฺวํ รชฺชาหิ รชฺช ตุมฺเห รชฺชถ
อุ. อหํ รชฺชามิ มยํ รชฺชาม

สตฺตมี
ป. โส รชฺเชยฺย รชฺเช รชฺเชถ เต รชฺเชยยฺุํ
ม. ตฺวํ รชฺเชยฺยาสิ ตุมฺเห รชฺเชยยฺาถ
อุ. อหํ รชฺเชยฺยามิ รชฺเชยฺยํ มยํ รชฺเชยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส อรชฺชิ เต อรชฺชสึุ
ม. ตฺวํ อรชฺชิ ตุมฺเห อรชฺชติฺถ
อุ. อหํ อรชฺชึ มยํ อรชฺชิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส รชฺชิสฺสติ เต รชฺชสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ รชฺชิสฺสสิ ตุมฺเห รชฺชสิฺสถ
อุ. อหํ รชฺชิสฺสามิ รชฺชสิฺสํ มยํ รชฺชสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อรชฺชิสฺส เต อรชฺชสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อรชฺชิสฺเส ตุมฺเห อรชฺชสิฺสถ
อุ. อหํ อรชฺชิสฺสํ มยํ อรชฺชสิฺสามฺหา



มุจ หลดุ พ้น หลดุพ้น escape, be free from  อกมฺม.
มุจ +ย =  มุจฺจ

วตฺตมานา
ป. โส มุจฺจติ เต มุจฺจนฺติ
ม. ตฺวํ มุจฺจสิ ตุมฺเห มุจฺจถ
อุ. อหํ มุจฺจามิ มยํ มุจฺจาม

ปญฺจมี
ป. โส มุจฺจตุ เต มุจฺจนฺตุ
ม. ตฺวํ มุจฺจาหิ มุจฺจ ตุมฺเห มุจฺจถ
อุ. อหํ มุจฺจามิ มยํ มุจฺจาม

สตฺตมี
ป. โส มุจฺเจยยฺ มุจฺเจ มุจฺเจถ เต มุจฺเจยฺยุํ
ม. ตฺวํ มุจฺเจยยฺาสิ ตุมฺเห มุจฺเจยฺยาถ
อุ. อหํ มุจฺเจยยฺามิ มุจฺเจยฺยํ มยํ มุจฺเจยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อมุจฺจิ เต อมุจฺจึสุ
ม. ตฺวํ อมุจฺจิ ตุมฺเห อมุจฺจติฺถ
อุ. อหํ อมุจฺจึ มยํ อมุจฺจิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุจฺจิสฺสติ เต มุจฺจิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ มุจฺจิสฺสสิ ตุมฺเห มุจฺจิสสฺถ
อุ. อหํ มุจฺจิสฺสามิ มุจฺจิสสฺํ มยํ มุจฺจิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุจฺจิสฺส เต อมุจฺจิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อมุจฺจิสฺเส ตุมฺเห อมุจฺจิสสฺถ
อุ. อหํ อมุจฺจิสฺสํ มยํ อมุจฺจิสสฺามฺหา



ภิท แตก break  อกมฺม.
ภิท +ย =  ภชิฺช

วตฺตมานา
ป. โส ภิชชฺติ เต ภิชฺชนตฺิ
ม. ตฺวํ ภิชชฺสิ ตุมฺเห ภิชฺชถ
อุ. อหํ ภิชชฺามิ มยํ ภิชฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส ภิชชฺตุ เต ภิชฺชนตฺุ
ม. ตฺวํ ภิชชฺาหิ ภิชฺช ตุมฺเห ภิชฺชถ
อุ. อหํ ภิชชฺามิ มยํ ภิชฺชาม

สตฺตมี
ป. โส ภิชฺเชยยฺ ภิชฺเช ภิชฺเชถ เต ภิชฺเชยฺยุํ
ม. ตฺวํ ภิชฺเชยยฺาสิ ตุมฺเห ภิชฺเชยฺยาถ
อุ. อหํ ภิชฺเชยยฺามิ ภิชฺเชยยฺํ มยํ ภิชฺเชยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อภิชฺชิ เต อภิชชฺึสุ
ม. ตฺวํ อภิชฺชิ ตุมฺเห อภิชชฺิตฺถ
อุ. อหํ อภิชฺชึ มยํ อภิชชฺิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภิชฺชิสสฺติ เต ภิชชฺิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ภิชฺชิสสฺสิ ตุมฺเห ภิชชฺิสฺสถ
อุ. อหํ ภิชฺชิสสฺามิ ภชิฺชิสฺสํ มยํ ภิชชฺิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภิชฺชิสสฺ เต อภิชฺชสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อภิชฺชิสเฺส ตุมฺเห อภิชฺชสิฺสถ
อุ. อหํ อภิชฺชิสสฺํ มยํ อภิชฺชสิฺสามฺหา



ฉิท ขาด be torn, be cut off อกมฺม.
ฉิท +ย =  ฉิชฺช

วตฺตมานา
ป. โส ฉิชฺชติ เต ฉิชฺชนฺติ
ม. ตฺวํ ฉิชฺชสิ ตุมฺเห ฉิชฺชถ
อุ. อหํ ฉิชฺชามิ มยํ ฉิชฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส ฉิชฺชตุ เต ฉิชฺชนฺตุ
ม. ตฺวํ ฉิชฺชาหิ ฉชิฺช ตุมฺเห ฉิชฺชถ
อุ. อหํ ฉิชฺชามิ มยํ ฉิชฺชาม

สตฺตมี
ป. โส ฉิชฺเชยยฺ ฉิชฺเช ฉชิฺเชถ เต ฉิชฺเชยฺยุํ
ม. ตฺวํ ฉิชฺเชยยฺาสิ ตุมฺเห ฉิชฺเชยฺยาถ
อุ. อหํ ฉิชฺเชยยฺามิ ฉิชฺเชยฺยํ มยํ ฉิชฺเชยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อฉิชฺชิ เต อฉิชฺชึสุ
ม. ตฺวํ อฉิชฺชิ ตุมฺเห อฉิชฺชิตฺถ
อุ. อหํ อฉิชฺชึ มยํ อฉิชฺชิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ฉิชฺชสิฺสติ เต ฉิชฺชิสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ ฉิชฺชสิฺสสิ ตุมฺเห ฉิชฺชิสสฺถ
อุ. อหํ ฉิชฺชสิฺสามิ ฉิชชฺิสฺสํ มยํ ฉิชฺชิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อฉิชฺชสิฺส เต อฉิชฺชิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อฉิชฺชสิฺเส ตุมฺเห อฉิชฺชิสสฺถ
อุ. อหํ อฉิชฺชสิฺสํ มยํ อฉิชฺชิสสฺามฺหา



ชน เกดิ be born   อกมฺม.
ชน +ย =  ชาย

วตฺตมานา
ป. โส ชายติ เต ชายนตฺิ ชายเร๑

ม. ตฺวํ ชายสิ ตุมฺเห ชายถ
อุ. อหํ ชายามิ มยํ ชายาม

๑ แปลง อนฺติ เปน็ เร

ปญฺจมี
ป. โส ชายตุ เต ชายนตฺุ
ม. ตฺวํ ชายาหิ ชาย ตุมฺเห ชายถ
อุ. อหํ ชายามิ มยํ ชายาม

สตฺตมี
ป. โส ชาเยยยฺ ชาเย ชาเยถ เต ชาเยยฺยุํ
ม. ตฺวํ ชาเยยยฺาสิ ตุมฺเห ชาเยยฺยาถ
อุ. อหํ ชาเยยยฺามิ ชาเยยฺยํ มยํ ชาเยยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อชายิ เต อชายสึุ
ม. ตฺวํ อชายิ ตุมฺเห อชายติฺถ
อุ. อหํ อชายึ มยํ อชายิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชายิสสฺติ เต ชายสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ชายิสสฺสิ ตุมฺเห ชายสิฺสถ
อุ. อหํ ชายิสสฺามิ ชายสิฺสํ มยํ ชายสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชายิสฺส เต อชายสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อชายิสเฺส ตุมฺเห อชายสิฺสถ
อุ. อหํ อชายิสฺสํ มยํ อชายสิฺสามฺหา



หมวด สุ ธาตุ (ณุ ณา)
สุ ฟัง hear listen
สุ +ณุ ณา =  สุโณ สุณา

วตฺตมานา
ป. โส สุณาติ เต สุณนตฺิ
ม. ตฺวํ สุณาสิ ตุมฺเห สุณาถ
อุ. อหํ สุณามิ มยํ สุณาม

ปญฺจมี
ป. โส สุณาตุ เต สุณนตฺุ
ม. ตฺวํ สุณาหิ สุณ ตุมฺเห สุณาถ
อุ. อหํ สุณามิ มยํ สุณาม

สตฺตมี
ป. โส สุเณยยฺ สุเณ สุเณถ เต สุเณยฺยุํ
ม. ตฺวํ สุเณยยฺาสิ ตุมฺเห สุเณยฺยาถ
อุ. อหํ สุเณยยฺามิ สุเณยยฺํ มยํ สุเณยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส สุณิ เต สุณึสุ
ม. ตฺวํ สุณิ ตุมฺเห สุณิตฺถ
อุ. อหํ สุณึ มยํ สุณิมฺหา

ป. โส อสฺโสสิ เต อสโฺสสุํ
ม. ตฺวํ อสฺโสสิ ตุมฺเห อสโฺสสติฺถ
อุ. อหํ อสฺโสสึ มยํ อสโฺสสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สุณิสฺสติ เต สุณิสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ สุณิสฺสสิ ตุมฺเห สุณิสฺสถ
อุ. อหํ สุณิสฺสามิ สุณิสสฺํ มยํ สุณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสุณิสฺส เต อสุณิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อสุณิสฺเส ตุมฺเห อสุณิสสฺถ
อุ. อหํ อสุณิสฺสํ มยํ อสุณิสสฺามฺหา



วตฺตมานา
ป. โส สุโณติ เต สุโณนตฺิ
ม. ตฺวํ สุโณสิ ตุมฺเห สุโณถ
อุ. อหํ สุโณมิ มยํ สุโณม

ปญฺจมี
ป. โส สุโณตุ เต สุโณนตฺุ
ม. ตฺวํ สุโณหิ ตุมฺเห สุโณถ
อุ. อหํ สุโณมิ มยํ สุโณม

กัมมวาจก  ลง อิ ย 
สุณิย: สณุิยเต (สณุิยติ)
เหตุกตัตุวาจก  ลง เณ ณย
สาเว สาวย:
สาเวติ สาวยติ
สาเวสิ สาวยิ (อัชชัตตนี เอก.)
สาเวสุํ สาวยสึุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย 
และ อิ ย
สาวิย สาวยิย:
สาวิยเต สาวยิยเต
สาวิยติ สาวยิยติ



วุ ร้อย 
วุ +ณา =  วุณา

วตฺตมานา
ป. โส วุณาติ เต วุณนฺติ
ม. ตฺวํ วุณาสิ ตุมฺเห วุณาถ
อุ. อหํ วุณามิ มยํ วุณาม

ปญฺจมี
ป. โส วุณาตุ เต วุณนฺตุ
ม. ตฺวํ วุณาหิ วุณ ตุมฺเห วุณาถ
อุ. อหํ วุณามิ มยํ วุณาม

สตฺตมี
ป. โส วุเณยยฺ วุเณ วุเณถ เต วุเณยฺยุํ
ม. ตฺวํ วุเณยยฺาสิ ตุมฺเห วุเณยฺยาถ
อุ. อหํ วุเณยยฺามิ วุเณยฺยํ มยํ วุเณยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อวุณิ เต อวุณึสุ
ม. ตฺวํ อวุณิ ตุมฺเห อวุณิตฺถ
อุ. อหํ อวุณึ มยํ อวุณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วุณิสฺสติ เต วุณิสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ วุณิสฺสสิ ตุมฺเห วุณิสฺสถ
อุ. อหํ วุณิสฺสามิ วุณิสฺสํ มยํ วุณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อวุณิสฺส เต อวุณิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อวุณิสฺเส ตุมฺเห อวุณิสฺสถ
อุ. อหํ อวุณิสฺสํ มยํ อวุณิสฺสามฺหา



สิ ผูก bind 
สิ +ณุ =  สิโณ

วตฺตมานา
ป. โส สิโณติ เต สิโณนฺติ
ม. ตฺวํ สิโณสิ ตุมฺเห สิโณถ
อุ. อหํ สิโณมิ มยํ สิโณม

ปญฺจมี
ป. โส สิโณตุ เต สิโณนฺตุ
ม. ตฺวํ สิโณหิ ตุมฺเห สิโณถ
อุ. อหํ สิโณมิ มยํ สิโณม

สตฺตมี
ป. โส สิเณยฺย สเิณ สเิณถ เต สิเณยยฺุํ
ม. ตฺวํ สิเณยฺยาสิ ตุมฺเห สิเณยยฺาถ
อุ. อหํ สิเณยฺยามิ สเิณยฺยํ มยํ สิเณยยฺาม



อัชชัตตนี
ป. โส สิณิ เต สิณึสุ
ม. ตฺวํ สิณิ ตุมฺเห สิณิตฺถ
อุ. อหํ สิณึ มยํ สิณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สิณิสฺสติ เต สิณิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ สิณิสฺสสิ ตุมฺเห สิณิสฺสถ
อุ. อหํ สิณิสฺสามิ สิณิสฺสํ มยํ สิณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสิณิสสฺ เต อสิณิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อสิณิสเฺส ตุมฺเห อสิณิสฺสถ
อุ. อหํ อสิณิสสฺํ มยํ อสิณิสฺสามฺหา



หมวด กี ธาตุ (นา)
กี ซื้อ buy 
กี +นา =  กีนา กีณา

วตฺตมานา
ป. โส กีณาติ เต กีณนตฺิ
ม. ตฺวํ กีณาสิ ตุมฺเห กีณาถ
อุ. อหํ กีณามิ มยํ กีณาม

ปญฺจมี
ป. โส กีณาตุ เต กีณนตฺุ
ม. ตฺวํ กีณาหิ กีณ ตุมฺเห กีณาถ
อุ. อหํ กีณามิ มยํ กีณาม

สตฺตมี
ป. โส กีเณยยฺ กเีณ กีเณถ เต กเีณยฺยุํ
ม. ตฺวํ กีเณยยฺาสิ ตุมฺเห กเีณยฺยาถ
อุ. อหํ กีเณยยฺามิ กเีณยฺยํ มยํ กเีณยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อกีณิ เต อกีณึสุ
ม. ตฺวํ อกีณิ ตุมฺเห อกีณิตฺถ
อุ. อหํ อกีณึ มยํ อกีณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส กีณิสฺสติ เต กีณิสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ กีณิสฺสสิ ตุมฺเห กีณิสฺสถ
อุ. อหํ กีณิสฺสามิ กีณิสฺสํ มยํ กีณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อกีณิสฺส เต อกีณิสฺสํสุ
ม. ตฺวํ อกีณิสฺเส ตุมฺเห อกีณิสฺสถ
อุ. อหํ อกีณิสฺสํ มยํ อกีณิสฺสามฺหา



ชิ ชนะ win defeat 
ชิ +นา =  ชินา

วตฺตมานา
ป. โส ชินาติ เต ชนินตฺิ
ม. ตฺวํ ชินาสิ ตุมฺเห ชนิาถ
อุ. อหํ ชินามิ มยํ ชนิาม

ปญฺจมี
ป. โส ชินาตุ เต ชนินตฺุ
ม. ตฺวํ ชินาหิ ชนิ ตุมฺเห ชนิาถ
อุ. อหํ ชินามิ มยํ ชนิาม

สตฺตมี
ป. โส ชิเนยยฺ ชิเน ชเินถ เต ชเินยฺยุํ
ม. ตฺวํ ชิเนยยฺาสิ ตุมฺเห ชเินยฺยาถ
อุ. อหํ ชิเนยยฺามิ ชิเนยฺยํ มยํ ชเินยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อชนิิ เต อชินสึุ
ม. ตฺวํ อชนิิ ตุมฺเห อชินติฺถ
อุ. อหํ อชนิึ มยํ อชินิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชนิิสฺสติ เต ชินสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ชนิิสฺสสิ ตุมฺเห ชินสิฺสถ
อุ. อหํ ชนิิสฺสามิ ชนิิสฺสํ มยํ ชินสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชนิิสฺส เต อชินสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อชนิิสฺเส ตุมฺเห อชินสิฺสถ
อุ. อหํ อชนิิสฺสํ มยํ อชินสิฺสามฺหา



จิ ก่อ ส่ังสม สะสม collect 
จิ +นา =  จินา

วตฺตมานา
ป. โส จินาติ เต จนินตฺิ
ม. ตฺวํ จินาสิ ตุมฺเห จนิาถ
อุ. อหํ จินามิ มยํ จนิาม

ปญฺจมี
ป. โส จินาตุ เต จนินตฺุ
ม. ตฺวํ จินาหิ จนิ ตุมฺเห จนิาถ
อุ. อหํ จินามิ มยํ จนิาม

สตฺตมี
ป. โส จิเนยยฺ จิเน จเินถ เต จเินยฺยุํ
ม. ตฺวํ จิเนยยฺาสิ ตุมฺเห จเินยฺยาถ
อุ. อหํ จิเนยยฺามิ จิเนยฺยํ มยํ จเินยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส จนิิ เต จินสึุ
ม. ตฺวํ จนิิ ตุมฺเห จินติฺถ
อุ. อหํ จนิึ มยํ จินิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส จนิิสฺสติ เต จินสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ จนิิสฺสสิ ตุมฺเห จินสิฺสถ
อุ. อหํ จนิิสฺสามิ จนิิสฺสํ มยํ จินสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อจนิิสฺส เต อจินสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อจนิิสฺเส ตุมฺเห อจินสิฺสถ
อุ. อหํ อจนิิสฺสํ มยํ อจินสิฺสามฺหา



ญา รู้ know 
ญา +นา =  ชานา
• ลง นา ปัจจัย แล้วแปลง ญา ธาตุ เป็น ชา, ชํ และ นา บ้าง
• จะอาเทส ญา ธาตุ เป็น ชา ได้ ต้องลง นา ปัจจัยเท่าน้ัน เช่น  
ชานาติ, ชาเนยฺย.

วตฺตมานา
ป. โส ชานาติ ญายติ๑ นายติ๒ เต ชานนตฺิ  นายเร๒

ม. ตฺวํ ชานาสิ ตุมฺเห ชานาถ
อุ. อหํ ชานามิ มยํ ชานาม

๑ แปลง นา ปจัจัย เป็น ย บ้าง 
๒ แปลง ญา ธาตุ เปน็ นา บ้าง

ปญฺจมี
ป. โส ชานาตุ เต ชานนตฺุ
ม. ตฺวํ ชานาหิ ชาน ตุมฺเห ชานาถ
อุ. อหํ ชานามิ มยํ ชานาม



สตฺตมี
ป. โส ชาเนยยฺ ชาเน ชาเนถ  

ชญฺญา๑

เต ชาเนยยฺุํ

ม. ตฺวํ ชาเนยยฺาสิ ตุมฺเห ชาเนยยฺาถ
อุ. อหํ ชาเนยยฺามิ ชาเนยยฺํ มยํ ชาเนยยฺาม

๑ แปลง เอยฺย เป็น ญา แล้วแปลง ญา ธาตุ เปน็ ชํ,  ลบ นา ปัจ.
ชาเนมุ  แปลง เอยฺยาม เป็น เอมุ

อชัชัตตนี
ป. โส อชานิ เต อชานสึุ
ม. ตฺวํ อชานิ ตุมฺเห อชานติฺถ
อุ. อหํ อชานึ มยํ อชานิมฺหา

ป. โส อญฺญาสิ เต -
ม. ตฺวํ - ตุมฺเห -
อุ. อหํ อญฺญาสึ มยํ -

อา-ญา-นา-สฺ-อี  ลบ นา ปจั.



ภวิสสันติ
ป. โส ชานิสฺสติ เต ชานิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ชานิสฺสสิ ตุมฺเห ชานิสฺสถ
อุ. อหํ ชานิสฺสามิ ชานสิฺสํ มยํ ชานิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชานิสฺส เต อชานิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อชานิสฺเส ตุมฺเห อชานิสฺสถ
อุ. อหํ อชานิสฺสํ มยํ อชานิสฺสามฺหา



ธุ กําจดั ทําลาย destroy 
ธุ +นา =  ธุนา

วตฺตมานา
ป. โส ธนุาติ เต ธุนนตฺิ
ม. ตฺวํ ธนุาสิ ตุมฺเห ธุนาถ
อุ. อหํ ธนุามิ มยํ ธุนาม

ปญฺจมี
ป. โส ธนุาตุ เต ธุนนตฺุ
ม. ตฺวํ ธนุาหิ ธุน ตุมฺเห ธุนาถ
อุ. อหํ ธนุามิ มยํ ธุนาม

สตฺตมี
ป. โส ธเุนยยฺ ธุเน ธุเนถ เต ธุเนยฺยุํ
ม. ตฺวํ ธเุนยยฺาสิ ตุมฺเห ธุเนยฺยาถ
อุ. อหํ ธเุนยยฺามิ ธเุนยยฺํ มยํ ธุเนยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส ธุนิ เต ธนุึสุ
ม. ตฺวํ ธุนิ ตุมฺเห ธนุิตฺถ
อุ. อหํ ธุนึ มยํ ธนุิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ธุนิสสฺติ เต ธนุิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ธุนิสสฺสิ ตุมฺเห ธนุิสฺสถ
อุ. อหํ ธุนิสสฺามิ ธุนสิฺสํ มยํ ธนุิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อธุนิสสฺ เต อธุนสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อธุนิสเฺส ตุมฺเห อธุนสิฺสถ
อุ. อหํ อธุนิสสฺํ มยํ อธุนสิฺสามฺหา



ลุ เกีย่ว, ตดั  
ลุ +นา =  ลุนา

วตฺตมานา
ป. โส ลุนาติ เต ลุนนตฺิ
ม. ตฺวํ ลุนาสิ ตุมฺเห ลุนาถ
อุ. อหํ ลุนามิ มยํ ลุนาม

ปญฺจมี
ป. โส ลุนาตุ เต ลุนนตฺุ
ม. ตฺวํ ลุนาหิ ลุน ตุมฺเห ลุนาถ
อุ. อหํ ลุนามิ มยํ ลุนาม

สตฺตมี
ป. โส ลุเนยยฺ ลุเน ลุเนถ เต ลุเนยฺยุํ
ม. ตฺวํ ลุเนยยฺาสิ ตุมฺเห ลุเนยฺยาถ
อุ. อหํ ลุเนยยฺามิ ลุเนยยฺํ มยํ ลุเนยฺยาม



อชัชัตตนี
ป. โส อลุนิ เต อลุนสึุ
ม. ตฺวํ อลุนิ ตุมฺเห อลุนติฺถ
อุ. อหํ อลุนึ มยํ อลุนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ลุนิสสฺติ เต ลุนสิฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ลุนิสสฺสิ ตุมฺเห ลุนสิฺสถ
อุ. อหํ ลุนิสสฺามิ ลุนิสสฺํ มยํ ลุนสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลนุิสสฺ เต อลุนสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อลนุิสเฺส ตุมฺเห อลุนสิฺสถ
อุ. อหํ อลนุิสสฺํ มยํ อลุนสิฺสามฺหา



ผุ ฝัด, โปรย  
ผุ +นา =  ผุนา

วตฺตมานา
ป. โส ผุนาติ เต ผุนนฺติ
ม. ตฺวํ ผุนาสิ ตุมฺเห ผุนาถ
อุ. อหํ ผุนามิ มยํ ผุนาม

ปญฺจมี
ป. โส ผุนาตุ เต ผุนนฺตุ
ม. ตฺวํ ผุนาหิ ผุน ตุมฺเห ผุนาถ
อุ. อหํ ผุนามิ มยํ ผุนาม

สตฺตมี
ป. โส ผุเนยฺย ผุเน ผุเนถ เต ผุเนยยฺุํ
ม. ตฺวํ ผุเนยฺยาสิ ตุมฺเห ผุเนยยฺาถ
อุ. อหํ ผุเนยฺยามิ ผุเนยฺยํ มยํ ผุเนยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส ผุนิ เต ผุนึสุ
ม. ตฺวํ ผุนิ ตุมฺเห ผุนิตฺถ
อุ. อหํ ผุนึ มยํ ผุนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ผุนิสสฺติ เต ผุนิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ผุนิสสฺสิ ตุมฺเห ผุนิสฺสถ
อุ. อหํ ผุนิสสฺามิ ผุนิสฺสํ มยํ ผุนิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อผุนิสสฺ เต อผุนิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อผุนิสเฺส ตุมฺเห อผุนิสฺสถ
อุ. อหํ อผุนิสสฺํ มยํ อผุนิสฺสามฺหา



หมวด คห ธาตุ (ณฺหา)
คห ถือ, จับ, รับ  
กัตตุวาจก: คห +ณหฺา =  คณฺหา

วตฺตมานา
ป. โส คณฺหาติ เต คณฺหนฺติ
ม. ตฺวํ คณฺหาสิ ตุมฺเห คณฺหาถ
อุ. อหํ คณฺหามิ มยํ คณฺหาม

ปญฺจมี
ป. โส คณฺหาตุ เต คณฺหนฺตุ
ม. ตฺวํ คณฺหาหิ คณฺห ตุมฺเห คณฺหาถ
อุ. อหํ คณฺหามิ มยํ คณฺหาม

สตฺตมี
ป. โส คณฺเหยฺย คณฺเห คณฺเหถ เต คณฺเหยยฺุํ
ม. ตฺวํ คณฺเหยฺยาสิ ตุมฺเห คณฺเหยยฺาถ
อุ. อหํ คณฺเหยฺยามิ คณฺเหยยฺํ มยํ คณฺเหยยฺาม



อัชชัตตนี
ป. โส อคฺคณฺหิ เต อคฺคณฺหึสุ
ม. ตฺวํ อคฺคณฺหิ ตุมฺเห อคฺคณฺหิตฺถ
อุ. อหํ อคฺคณฺหึ มยํ อคฺคณฺหิมฺหา

ป. โส อคฺคเหสิ เต อคฺคเหสุํ
ม. ตฺวํ อคฺคเหสิ ตุมฺเห อคฺคเหสิตฺถ
อุ. อหํ อคฺคเหสึ มยํ อคฺคเหสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คณฺหิสฺสติ เต คณฺหิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ คณฺหิสฺสสิ ตุมฺเห คณฺหิสฺสถ
อุ. อหํ คณฺหิสฺสามิ คณฺหิสฺสํ มยํ คณฺหิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคฺคณฺหิสฺส เต อคฺคณฺหิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อคฺคณฺหิสฺเส ตุมฺเห อคฺคณฺหิสฺสถ
อุ. อหํ อคฺคณฺหิสฺสํ มยํ อคฺคณฺหิสฺสามฺหา



กัมมวาจก  ลง อิ ย 
คหิย: คหิยเต (คหิยต)ิ
คยฺห: คยหฺเต (คยฺหต)ิ
เหตุกตัตุวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
คาเห คาหย คาหาเป คาหาปย:
คาเหติ คาหยติ คาหาเปติ คาหาปยติ
คาเหสิ คาหยิ คาหาเปสิ คาหาปยิ (อชัชัตตนี เอก.)
คาเหสุํ คาหยึสุ คาหาเปสุํ คาหาปยึสุ (อัชชัตตนี พห.ุ)
คณฺเห คณฺหย คณฺหาเป คณหฺาปย:
คณฺเหติ คณฺหยติ คณฺหาเปติ คณฺหาปยติ
คณฺเหสิ คณฺหยิ คณฺหาเปสิ คณฺหาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
คณฺเหสุํ คณฺหยึสุ คณฺหาเปสุํ คณฺหาปยึสุ (อัชชัตตนี พห.ุ)
เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
คาหิย คาหยิย คาหาปิย คาหาปยิย:
คาหิยเต คาหยิยเต คาหาปิยเต คาหาปยิยเต
คาหิยติ คาหยิยติ คาหาปิยติ คาหาปยิยติ
คณหฺิย คณฺหยิย คณฺหาปิย คณหฺาปยิย:
คณหฺิยเต คณฺหยิยเต คณฺหาปิยเต คณฺหาปยิยเต
คณหฺิยติ คณฺหยิยติ คณฺหาปิยติ คณฺหาปยิยติ



หมวด ตน ธาตุ (โอ)
ตน แผ่ไป   สกมฺม.
ตน +โอ = ตโน

วตฺตมานา
ป. โส ตโนติ เต ตโนนฺติ
ม. ตฺวํ ตโนสิ ตุมฺเห ตโนถ
อุ. อหํ ตโนมิ มยํ ตโนม

ปญฺจมี
ป. โส ตโนตุ เต ตโนนฺตุ
ม. ตฺวํ ตโนหิ ตน ตุมฺเห ตโนถ
อุ. อหํ ตโนมิ มยํ ตโนม

สตฺตมี
ป. โส ตเนยยฺ ตเน ตเนถ เต ตเนยฺยุํ
ม. ตฺวํ ตเนยยฺาสิ ตุมฺเห ตเนยฺยาถ
อุ. อหํ ตเนยยฺามิ ตเนยยฺํ มยํ ตเนยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อตนิ เต อตนึสุ
ม. ตฺวํ อตนิ ตุมฺเห อตนิตฺถ
อุ. อหํ อตนึ มยํ อตนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ตนิสสฺติ เต ตนิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ตนิสสฺสิ ตุมฺเห ตนิสฺสถ
อุ. อหํ ตนิสสฺามิ ตนสิฺสํ มยํ ตนิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อตนิสสฺ เต อตนสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อตนิสเฺส ตุมฺเห อตนสิฺสถ
อุ. อหํ อตนิสสฺํ มยํ อตนสิฺสามฺหา



กร ทํา make do 
กร +โอ = กโร

วตฺตมานา
ป. โส กโรติ เต กโรนตฺิ
ม. ตฺวํ กโรสิ ตุมฺเห กโรถ
อุ. อหํ กโรมิ มยํ กโรม

ป. โส กุพฺพติ เต กุพฺพนฺติ
แปลง อ เปน็ อุ  ลบ ร  แปลง โอ เป็น อว  
แปลง ว เป็น พฺ  ซ้อน พฺ  

ปญฺจมี
ป. โส กโรตุ เต กโรนตฺุ
ม. ตฺวํ กโรหิ กร กรสฺสุ ตุมฺเห กโรถ
อุ. อหํ กโรมิ มยํ กโรม



สตฺตมี
ป. โส กเรยฺย กเร กเรถ เต กเรยฺยุํ
ม. ตฺวํ กเรยฺยาสิ ตุมฺเห กเรยฺยาถ
อุ. อหํ กเรยฺยามิ กเรยฺยํ มยํ กเรยฺยาม

ป. โส กุพฺเพถ -

ป. โส การเย -
ทีฆะต้นธาตุ  ลบ ยฺย  ลง ยฺ อาคม

หิยัตตนี
ป. โส อกา เต อกรู
ม. ตฺวํ อกา ตุมฺเห อกตฺถ อกรตฺถ
อุ. อหํ อกรํ มยํ อกมฺห

*อกา  แปลง กร เป็น กา  ลบ อา



อัชชัตตนี
ป. โส อกริ เต อกรึสุ 
ม. ตฺวํ อกริ ตุมฺเห อกตฺถ อกริตฺถ
อุ. อหํ อกรึ มยํ อกริมฺหา

ป. โส อกาสิ เต อกํสุ
ม. ตฺวํ อกาสิ ตุมฺเห อกาสิตฺถ
อุ. อหํ อกาสึ มยํ อกาสิมหฺา

ภวิสสันติ
ป. โส กริสฺสติ เต กริสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ กริสฺสสิ ตุมฺเห กริสฺสถ
อุ. อหํ กริสฺสามิ กริสฺสํ มยํ กริสฺสาม

ป. โส กาหติ เต กาหนตฺิ
ม. ตฺวํ กาหสิ ตุมฺเห กาหถ
อุ. อหํ กาหามิ มยํ กาหาม

ลบ สฺส  แปลง กร เป็น กาห



กาลาติปัตติ
ป. โส อกริสฺส เต อกริสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อกริสเฺส ตุมฺเห อกริสฺสถ
อุ. อหํ อกริสฺสํ มยํ อกริสฺสามฺหา

กร +ยิร = กยิร   (ลบ ร ท่ีสุดธาตุ)

วตฺตมานา
ป. โส กยิรติ เต กยิรนฺติ

สตฺตมี
ป. โส กยิรา กยิราถ -

กยิราถ (อัตตโนบท) เอา เอ ของ เอถ เป็น อา



สกฺก (สก) อาจ สามารถ   อกมฺม.
สกฺก +โอ = สกฺโก

วตฺตมานา
ป. โส สกโฺกติ เต สกฺโกนฺติ
ม. ตฺวํ สกโฺกสิ ตุมฺเห สกฺโกถ
อุ. อหํ สกโฺกมิ มยํ สกฺโกม

ปญฺจมี
ป. โส สกโฺกตุ เต สกฺโกนฺตุ
ม. ตฺวํ สกโฺกหิ สกฺก สกฺกสฺสุ ตุมฺเห สกฺโกถ
อุ. อหํ สกโฺกมิ มยํ สกฺโกม

สกฺก +อุณา = สกฺกณุา*  สกฺข
สตฺตมี

ป. โส สกฺกุเณยยฺ เต สกฺกเุณยฺยุํ
ม. ตฺวํ สกฺกุเณยยฺาสิ ตุมฺเห สกฺกเุณยฺยาถ
อุ. อหํ สกฺกุเณยยฺามิ สกฺกุเณยยฺํ มยํ สกฺกเุณยฺยาม



อัชชัตตนี
ป. โส อสกขฺิ เต อสกฺขึสุ
ม. ตฺวํ อสกขฺิ ตุมฺเห อสกฺขิตฺถ
อุ. อหํ อสกขฺึ มยํ อสกฺขิมฺหา

ลบ อุณา ปัจจัย  แปลงท่ีสุดธาตุเป็น ข 

ภวิสสันติ
ป. โส สกขฺิสฺสติ เต สกฺขิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ สกขฺิสฺสสิ ตุมฺเห สกฺขิสสฺถ
อุ. อหํ สกขฺิสฺสามิ สกฺขสิฺสํ มยํ สกฺขิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสกขฺิสฺส เต อสกฺขิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อสกขฺิสฺเส ตุมฺเห อสกฺขิสสฺถ
อุ. อหํ อสกขฺิสฺสํ มยํ อสกฺขิสสฺามฺหา



ชาคร ต่ืน   อกมฺม.
ชาคร +โอ = ชาคโร

วตฺตมานา
ป. โส ชาคโรติ เต ชาคโรนฺติ
ม. ตฺวํ ชาคโรสิ ตุมฺเห ชาคโรถ
อุ. อหํ ชาคโรมิ มยํ ชาคโรม

ปญฺจมี
ป. โส ชาคโรตุ เต ชาคโรนฺตุ
ม. ตฺวํ ชาคโรหิ ชาคร ตุมฺเห ชาคโรถ
อุ. อหํ ชาคโรมิ มยํ ชาคโรม

สตฺตมี
ป. โส ชาคเรยฺย ชาคเร ชาคเรถ เต ชาคเรยยฺุํ
ม. ตฺวํ ชาคเรยฺยาสิ ตุมฺเห ชาคเรยยฺาถ
อุ. อหํ ชาคเรยฺยามิ ชาคเรยยฺํ มยํ ชาคเรยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส อชาคริ เต อชาครึสุ
ม. ตฺวํ อชาคริ ตุมฺเห อชาคริตฺถ
อุ. อหํ อชาครึ มยํ อชาคริมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชาคริสสฺติ เต ชาคริสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ชาคริสสฺสิ ตุมฺเห ชาคริสฺสถ
อุ. อหํ ชาคริสสฺามิ ชาคริสสฺํ มยํ ชาคริสฺสาม

ชาคาลาติปัตติ
ป. โส อชาคริสสฺ เต อชาคริสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อชาคริสเฺส ตุมฺเห อชาคริสฺสถ
อุ. อหํ อชาคริสสฺํ มยํ อชาคริสฺสามฺหา



หมวด จุร ธาตุ (เณ ณย)
จุร ลัก steal
จุร +เณ ณย = โจเร, โจรย

วตฺตมานา
ป. โส โจเรติ เต โจเรนฺติ
ม. ตฺวํ โจเรสิ ตุมฺเห โจเรถ
อุ. อหํ โจเรมิ มยํ โจเรม

ป. โส โจรยติ เต โจรยนฺติ
ม. ตฺวํ โจรยสิ ตุมฺเห โจรยถ
อุ. อหํ โจรยามิ มยํ โจรยาม



ปญฺจมี
ป. โส โจเรตุ เต โจเรนตฺุ 
ม. ตฺวํ โจเรหิ โจร ตุมฺเห โจเรถ 
อุ. อหํ โจเรมิ มยํ โจเรม 

ป. โส โจรยตุ เต โจรยนตฺุ
ม. ตฺวํ โจรยาหิ โจรย ตุมฺเห โจรยถ
อุ. อหํ โจรยามิ มยํ โจรยาม

สตฺตมี
ป. โส โจเรยยฺ โจเร โจเรถ เต โจเรยยฺุํ
ม. ตฺวํ โจเรยยฺาสิ ตุมฺเห โจเรยยฺาถ
อุ. อหํ โจเรยยฺามิ โจเรยยฺํ มยํ โจเรยยฺาม



อชัชัตตนี
ป. โส โจเรสิ เต โจเรสุํ
ม. ตฺวํ โจเรสิ ตุมฺเห โจเรสิตฺถ
อุ. อหํ โจเรสึ มยํ โจเรสิมฺหา

ป. โส อโจรยิ เต อโจรยุํ อโจรยสึุ
ม. ตฺวํ อโจรยิ ตุมฺเห อโจรยติฺถ
อุ. อหํ อโจรยึ มยํ อโจรยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส โจเรสฺสติ เต โจเรสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ โจเรสฺสสิ ตุมฺเห โจเรสฺสถ
อุ. อหํ โจเรสฺสามิ โจเรสฺสํ มยํ โจเรสฺสาม

ป. โส โจรยสิฺสติ เต โจรยสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ โจรยสิฺสสิ ตุมฺเห โจรยสิฺสถ
อุ. อหํ โจรยสิฺสามิ โจรยิสสฺํ มยํ โจรยสิฺสาม



กาลาติปัตติ
ป. โส อโจรยิสฺส เต อโจรยิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อโจรยิสเฺส ตุมฺเห อโจรยิสฺสถ
อุ. อหํ อโจรยิสฺสํ มยํ อโจรยิสฺสามฺหา

กัมมวาจก  ลง อิ ย 
จุริย: จุริยเต (จุริยต)ิ
เหตุกตัตุวาจก  ลง ณาเป ณาปย
โจราเป โจราปย:
โจราเปติ โจราปยติ
โจราเปสิ โจราปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
โจราเปสุํ โจราปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก  ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
โจริย โจรยิย โจราปิย โจราปยิย:
โจริยเต โจรยิยเต โจราปิยเต โจราปยิยเต
โจริยติ โจรยิยติ โจราปิยติ โจราปยิยติ



ตกฺก ตรึก คิด think
ตกฺก +เณ ณย = ตกฺเก, ตกกฺย

วตฺตมานา
ป. โส ตกฺเกติ เต ตกฺเกนฺติ
ม. ตฺวํ ตกฺเกสิ ตุมฺเห ตกฺเกถ
อุ. อหํ ตกฺเกมิ มยํ ตกฺเกม

ป. โส ตกฺกยติ เต ตกฺกยนฺติ
ม. ตฺวํ ตกฺกยสิ ตุมฺเห ตกฺกยถ
อุ. อหํ ตกฺกยามิ มยํ ตกฺกยาม

ปญฺจมี
ป. โส ตกฺเกตุ เต ตกฺเกนฺตุ 
ม. ตฺวํ ตกฺเกหิ ตกฺก ตุมฺเห ตกฺเกถ 
อุ. อหํ ตกฺเกมิ มยํ ตกฺเกม 

ป. โส ตกฺกยตุ เต ตกฺกยนฺตุ
ม. ตฺวํ ตกฺกยาหิ ตกฺกย ตุมฺเห ตกฺกยถ
อุ. อหํ ตกฺกยามิ มยํ ตกฺกยาม



สตฺตมี
ป. โส ตกฺเกยฺย ตกเฺก ตกฺเกถ เต ตกฺเกยยฺุํ
ม. ตฺวํ ตกฺเกยฺยาสิ ตุมฺเห ตกฺเกยยฺาถ
อุ. อหํ ตกฺเกยฺยามิ ตกเฺกยยฺํ มยํ ตกฺเกยยฺาม

อัชชัตตนี
ป. โส ตกฺเกสิ เต ตกฺเกสุํ
ม. ตฺวํ ตกฺเกสิ ตุมฺเห ตกฺเกสิตฺถ
อุ. อหํ ตกฺเกสึ มยํ ตกฺเกสิมหฺา

ป. โส อตกฺกยิ เต อตกฺกยุํ อตกฺกยสึุ
ม. ตฺวํ อตกฺกยิ ตุมฺเห อตกฺกยิตฺถ
อุ. อหํ อตกฺกยึ มยํ อตกฺกยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส ตกฺเกสสฺติ เต ตกฺเกสฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ตกฺเกสสฺสิ ตุมฺเห ตกฺเกสฺสถ
อุ. อหํ ตกฺเกสสฺามิ ตกฺเกสสฺํ มยํ ตกฺเกสฺสาม

ป. โส ตกฺกยิสสฺติ เต ตกฺกยสิฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ตกฺกยิสสฺสิ ตุมฺเห ตกฺกยสิฺสถ
อุ. อหํ ตกฺกยิสสฺามิ ตกฺกยิสสฺํ มยํ ตกฺกยสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อตกฺกยิสสฺ เต อตกฺกยสิฺสํสุ
ม. ตฺวํ อตกฺกยิสเฺส ตุมฺเห อตกฺกยสิฺสถ
อุ. อหํ อตกฺกยิสสฺํ มยํ อตกฺกยสิฺสามฺหา



ลกฺข กําหนด
ลกฺข +เณ ณย = ลกฺเข, ลกฺขย

วตฺตมานา
ป. โส ลกฺเขติ เต ลกฺเขนฺติ
ม. ตฺวํ ลกฺเขสิ ตุมฺเห ลกฺเขถ
อุ. อหํ ลกฺเขมิ มยํ ลกฺเขม

ป. โส ลกฺขยติ เต ลกขฺยนฺติ
ม. ตฺวํ ลกฺขยสิ ตุมฺเห ลกขฺยถ
อุ. อหํ ลกฺขยามิ มยํ ลกขฺยาม

ปญฺจมี
ป. โส ลกฺเขตุ เต ลกฺเขนฺตุ 
ม. ตฺวํ ลกฺเขหิ ลกฺข ตุมฺเห ลกฺเขถ 
อุ. อหํ ลกฺเขมิ มยํ ลกฺเขม 

ป. โส ลกฺขยตุ เต ลกขฺยนฺตุ
ม. ตฺวํ ลกฺขยาหิ ลกฺขย ตุมฺเห ลกขฺยถ
อุ. อหํ ลกฺขยามิ มยํ ลกขฺยาม



สตฺตมี
ป. โส ลกฺเขยยฺ ลกฺเข ลกฺเขถ เต ลกฺเขยฺยุํ
ม. ตฺวํ ลกฺเขยยฺาสิ ตุมฺเห ลกฺเขยฺยาถ
อุ. อหํ ลกฺเขยยฺามิ ลกฺเขยยฺํ มยํ ลกฺเขยฺยาม

อชัชัตตนี
ป. โส ลกฺเขสิ เต ลกฺเขสุํ
ม. ตฺวํ ลกฺเขสิ ตุมฺเห ลกฺเขสิตฺถ
อุ. อหํ ลกฺเขสึ มยํ ลกฺเขสิมฺหา

ป. โส อลกขฺยิ เต อลกฺขยุํ อลกขฺยึสุ
ม. ตฺวํ อลกขฺยิ ตุมฺเห อลกฺขยิตฺถ
อุ. อหํ อลกขฺยึ มยํ อลกฺขยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส ลกฺเขสสฺติ เต ลกฺเขสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ลกฺเขสสฺสิ ตุมฺเห ลกฺเขสฺสถ
อุ. อหํ ลกฺเขสสฺามิ ลกฺเขสสฺํ มยํ ลกฺเขสฺสาม

ป. โส ลกฺขยิสฺสติ เต ลกขฺยิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ ลกฺขยิสฺสสิ ตุมฺเห ลกขฺยิสสฺถ
อุ. อหํ ลกฺขยิสฺสามิ ลกฺขยิสสฺํ มยํ ลกขฺยิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลกฺขยิสฺส เต อลกขฺยิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อลกฺขยิสฺเส ตุมฺเห อลกขฺยิสสฺถ
อุ. อหํ อลกฺขยิสฺสํ มยํ อลกขฺยิสสฺามฺหา



มนตฺ ปรึกษา
มนฺต +เณ ณย = มนฺเต, มนฺตย

วตฺตมานา
ป. โส มนเฺตติ เต มนฺเตนฺติ
ม. ตฺวํ มนเฺตสิ ตุมฺเห มนฺเตถ
อุ. อหํ มนเฺตมิ มยํ มนฺเตม

ป. โส มนตฺยติ เต มนฺตยนฺติ
ม. ตฺวํ มนตฺยสิ ตุมฺเห มนฺตยถ
อุ. อหํ มนตฺยามิ มยํ มนฺตยาม

ปญฺจมี
ป. โส มนเฺตตุ เต มนฺเตนฺตุ 
ม. ตฺวํ มนเฺตหิ มนฺต ตุมฺเห มนฺเตถ 
อุ. อหํ มนเฺตมิ มยํ มนฺเตม 

ป. โส มนตฺยตุ เต มนฺตยนฺตุ
ม. ตฺวํ มนตฺยาหิ มนตฺย ตุมฺเห มนฺตยถ
อุ. อหํ มนตฺยามิ มยํ มนฺตยาม



สตฺตมี
ป. โส มนฺเตยยฺ มนเฺต มนฺเตถ เต มนเฺตยฺยุํ
ม. ตฺวํ มนฺเตยยฺาสิ ตุมฺเห มนเฺตยฺยาถ
อุ. อหํ มนฺเตยยฺามิ มนเฺตยฺยํ มยํ มนเฺตยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส มนฺเตสิ เต มนเฺตสุํ
ม. ตฺวํ มนฺเตสิ ตุมฺเห มนฺเตสิตฺถ
อุ. อหํ มนฺเตสึ มยํ มนฺเตสิมฺหา

ป. โส อมนฺตยิ เต อมนตฺยุํ อมนฺตยึสุ
ม. ตฺวํ อมนฺตยิ ตุมฺเห อมนตฺยติฺถ
อุ. อหํ อมนฺตยึ มยํ อมนตฺยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส มนเฺตสสฺติ เต มนฺเตสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ มนเฺตสสฺสิ ตุมฺเห มนฺเตสฺสถ
อุ. อหํ มนเฺตสสฺามิ มนเฺตสฺสํ มยํ มนฺเตสฺสาม

ป. โส มนตฺยิสสฺติ เต มนฺตยิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ มนตฺยิสสฺสิ ตุมฺเห มนฺตยิสฺสถ
อุ. อหํ มนตฺยิสสฺามิ มนฺตยสิฺสํ มยํ มนฺตยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมนตฺยิสสฺ เต อมนฺตยิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อมนตฺยิสเฺส ตุมฺเห อมนฺตยิสฺสถ
อุ. อหํ อมนตฺยิสสฺํ มยํ อมนฺตยิสฺสามฺหา



จินตฺ คดิ, รู้, นึก think
จินฺต +เณ ณย = จินฺเต, จินฺตย

วตฺตมานา
ป. โส จินเฺตติ เต จนิฺเตนฺติ
ม. ตฺวํ จินเฺตสิ ตุมฺเห จนิฺเตถ
อุ. อหํ จินเฺตมิ มยํ จนิฺเตม

ป. โส จินตฺยติ เต จนิฺตยนตฺิ
ม. ตฺวํ จินตฺยสิ ตุมฺเห จนิฺตยถ
อุ. อหํ จินตฺยามิ มยํ จนิฺตยาม

ปญฺจมี
ป. โส จินเฺตตุ เต จนิฺเตนฺตุ 
ม. ตฺวํ จินเฺตหิ จินตฺย ตุมฺเห จนิฺเตถ 
อุ. อหํ จินเฺตมิ มยํ จนิฺเตม 

ป. โส จินตฺยตุ เต จนิฺตยนตฺุ
ม. ตฺวํ จินตฺยาหิ จนิฺตย ตุมฺเห จนิฺตยถ
อุ. อหํ จินตฺยามิ มยํ จนิฺตยาม



สตฺตมี
ป. โส จนิฺเตยยฺ จนิฺเต จินฺเตถ เต จินเฺตยฺยุํ
ม. ตฺวํ จนิฺเตยยฺาสิ ตุมฺเห จินเฺตยฺยาถ
อุ. อหํ จนิฺเตยยฺามิ จินฺเตยยฺํ มยํ จินเฺตยฺยาม

อชัชัตตนี
ป. โส จนิฺเตสิ เต จินเฺตสุํ
ม. ตฺวํ จนิฺเตสิ ตุมฺเห จินฺเตสิตฺถ
อุ. อหํ จนิฺเตสึ มยํ จินฺเตสิมฺหา

ป. โส อจนิฺตยิ เต อจินตฺยุํ อจินตฺยสึุ
ม. ตฺวํ อจนิฺตยิ ตุมฺเห อจินตฺยติฺถ
อุ. อหํ อจนิฺตยึ มยํ อจินตฺยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส จินเฺตสสฺติ เต จนิฺเตสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ จินเฺตสสฺสิ ตุมฺเห จนิฺเตสฺสถ
อุ. อหํ จินเฺตสสฺามิ จินเฺตสสฺํ มยํ จนิฺเตสฺสาม

ป. โส จินตฺยสิฺสติ เต จนิฺตยิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ จินตฺยสิฺสสิ ตุมฺเห จนิฺตยิสฺสถ
อุ. อหํ จินตฺยสิฺสามิ จินตฺยิสสฺํ มยํ จนิฺตยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อจินตฺยิสสฺ เต อจนิฺตยิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อจินตฺยิสเฺส ตุมฺเห อจนิฺตยิสฺสถ
อุ. อหํ อจินตฺยิสสฺํ มยํ อจนิฺตยิสฺสามฺหา



กถ พูด กล่าว say
กถ +เณ ณย = กเถ, กถย

วตฺตมานา
ป. โส กเถติ เต กเถนตฺิ
ม. ตฺวํ กเถสิ ตุมฺเห กเถถ
อุ. อหํ กเถมิ มยํ กเถม

ป. โส กถยติ เต กถยนตฺิ
ม. ตฺวํ กถยสิ ตุมฺเห กถยถ
อุ. อหํ กถยามิ มยํ กถยาม

ปญฺจมี
ป. โส กเถตุ เต กเถนตฺุ 
ม. ตฺวํ กเถหิ กถย ตุมฺเห กเถถ 
อุ. อหํ กเถมิ มยํ กเถม 

ป. โส กถยตุ เต กถยนตฺุ
ม. ตฺวํ กถยาหิ กถย ตุมฺเห กถยถ
อุ. อหํ กถยามิ มยํ กถยาม



สตฺตมี
ป. โส กเถยยฺ กเถ กเถถ เต กเถยฺยุํ
ม. ตฺวํ กเถยยฺาสิ ตุมฺเห กเถยฺยาถ
อุ. อหํ กเถยยฺามิ กเถยยฺํ มยํ กเถยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส กเถสิ เต กเถสุํ
ม. ตฺวํ กเถสิ ตุมฺเห กเถสิตฺถ
อุ. อหํ กเถสึ มยํ กเถสิมฺหา

ป. โส อกถยิ เต อกถยุํ อกถยึสุ
ม. ตฺวํ อกถยิ ตุมฺเห อกถยิตฺถ
อุ. อหํ อกถยึ มยํ อกถยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส กเถสฺสติ เต กเถสสฺนฺติ
ม. ตฺวํ กเถสฺสสิ ตุมฺเห กเถสสฺถ
อุ. อหํ กเถสฺสามิ กเถสสฺํ มยํ กเถสสฺาม

ป. โส กถยิสฺสติ เต กถยิสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ กถยิสฺสสิ ตุมฺเห กถยิสสฺถ
อุ. อหํ กถยิสฺสามิ กถยสิฺสํ มยํ กถยิสสฺาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อกถยสิฺส เต อกถยิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อกถยสิฺเส ตุมฺเห อกถยิสสฺถ
อุ. อหํ อกถยสิฺสํ มยํ อกถยิสสฺามฺหา



ทิส แสดง (นามธรรม), กลา่ว, สวด show preach teach
ทิส +เณ ณย = เทเส, เทสย

วตฺตมานา
ป. โส เทเสติ เต เทเสนตฺิ
ม. ตฺวํ เทเสสิ ตุมฺเห เทเสถ
อุ. อหํ เทเสมิ มยํ เทเสม

ป. โส เทสยติ เต เทสยนตฺิ
ม. ตฺวํ เทสยสิ ตุมฺเห เทสยถ
อุ. อหํ เทสยามิ มยํ เทสยาม

ปญฺจมี
ป. โส เทเสตุ เต เทเสนตฺุ 
ม. ตฺวํ เทเสหิ ตุมฺเห เทเสถ 
อุ. อหํ เทเสมิ มยํ เทเสม 

ป. โส เทสยตุ เต เทสยนตฺุ
ม. ตฺวํ เทสยาหิ เทสย ตุมฺเห เทสยถ
อุ. อหํ เทสยามิ มยํ เทสยาม



สตฺตมี
ป. โส เทเสยยฺ เทเส เทเสถ เต เทเสยฺยุํ
ม. ตฺวํ เทเสยยฺาสิ ตุมฺเห เทเสยฺยาถ
อุ. อหํ เทเสยยฺามิ เทเสยฺยํ มยํ เทเสยฺยาม

อชัชัตตนี
ป. โส เทเสสิ เต เทเสสุํ
ม. ตฺวํ เทเสสิ ตุมฺเห เทเสสิตฺถ
อุ. อหํ เทเสสึ มยํ เทเสสิมฺหา

ป. โส อเทสยิ เต อเทสยุํ อเทสยึสุ
ม. ตฺวํ อเทสยิ ตุมฺเห อเทสยติฺถ
อุ. อหํ อเทสยึ มยํ อเทสยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส เทเสสฺสติ เต เทเสสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ เทเสสฺสสิ ตุมฺเห เทเสสฺสถ
อุ. อหํ เทเสสฺสามิ เทเสสฺสํ มยํ เทเสสฺสาม

ป. โส เทสยสิฺสติ เต เทสยิสฺสนฺติ
ม. ตฺวํ เทสยสิฺสสิ ตุมฺเห เทสยิสฺสถ
อุ. อหํ เทสยสิฺสามิ เทสยิสฺสํ มยํ เทสยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อเทสยสิฺส เต อเทสยิสฺสสํุ
ม. ตฺวํ อเทสยสิฺเส ตุมฺเห อเทสยิสฺสถ
อุ. อหํ อเทสยสิฺสํ มยํ อเทสยิสฺสามฺหา



ทิส แสดง (รูปธรรม) show 
ทิส +เณ ณย = ทสฺเส, ทสฺสย

วตฺตมานา
ป. โส ทสฺเสติ เต ทสเฺสนฺติ
ม. ตฺวํ ทสฺเสสิ ตุมฺเห ทสเฺสถ
อุ. อหํ ทสฺเสมิ มยํ ทสเฺสม

ป. โส ทสฺสยติ เต ทสสฺยนฺติ
ม. ตฺวํ ทสฺสยสิ ตุมฺเห ทสสฺยถ
อุ. อหํ ทสฺสยามิ มยํ ทสสฺยาม

ปญฺจมี
ป. โส ทสฺเสตุ เต ทสเฺสนฺตุ 
ม. ตฺวํ ทสฺเสหิ ตุมฺเห ทสเฺสถ 
อุ. อหํ ทสฺเสมิ มยํ ทสเฺสม 

ป. โส ทสฺสยตุ เต ทสสฺยนฺตุ
ม. ตฺวํ ทสฺสยาหิ ทสฺสย ตุมฺเห ทสสฺยถ
อุ. อหํ ทสฺสยามิ มยํ ทสสฺยาม



สตฺตมี
ป. โส ทสเฺสยฺย ทสฺเส ทสฺเสถ เต ทสฺเสยยฺุํ
ม. ตฺวํ ทสเฺสยฺยาสิ ตุมฺเห ทสฺเสยยฺาถ
อุ. อหํ ทสเฺสยฺยามิ ทสฺเสยยฺํ มยํ ทสฺเสยยฺาม

อชัชัตตนี
ป. โส ทสเฺสสิ เต ทสฺเสสุํ
ม. ตฺวํ ทสเฺสสิ ตุมฺเห ทสฺเสสิตฺถ
อุ. อหํ ทสเฺสสึ มยํ ทสฺเสสิมหฺา

ป. โส อทสสฺยิ เต อทสฺสยุํ อทสสฺยสึุ
ม. ตฺวํ อทสสฺยิ ตุมฺเห อทสฺสยิตฺถ
อุ. อหํ อทสสฺยึ มยํ อทสฺสยิมฺหา



ภวิสสันติ
ป. โส ทสฺเสสฺสติ เต ทสเฺสสสฺนตฺิ
ม. ตฺวํ ทสฺเสสฺสสิ ตุมฺเห ทสเฺสสสฺถ
อุ. อหํ ทสฺเสสฺสามิ ทสเฺสสสฺํ มยํ ทสเฺสสสฺาม

ป. โส ทสฺสยิสฺสติ เต ทสสฺยสิฺสนตฺิ
ม. ตฺวํ ทสฺสยิสฺสสิ ตุมฺเห ทสสฺยสิฺสถ
อุ. อหํ ทสฺสยิสฺสามิ ทสสฺยิสสฺํ มยํ ทสสฺยสิฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อทสฺสยิสฺส เต อทสสฺยิสสฺํสุ
ม. ตฺวํ อทสฺสยิสฺเส ตุมฺเห อทสสฺยิสสฺถ
อุ. อหํ อทสฺสยิสฺสํ มยํ อทสสฺยิสสฺามฺหา


