
ฐานกิริยา (ย่อ)  PaliDict ๑๗ ส.ค..๖๔

ก.....................1
ข.....................1
ค.....................2
ฆ.....................2

จ.....................2
ฉ.....................2
ช.....................2
ฌ....................3

ญ....................3
ฐ......................3
ฑ.....................3
ต.....................3

ถ.....................3
ท.....................3
ธ......................3
น.....................3

ป.....................3
พ.....................4
ภ.....................4
ม.....................4

ย.....................4
ร......................4
ล.....................4
ว......................5

ส.....................5
ห.....................5
อ.....................5

การท่อง:  กงฺข สงสัย*;  อา กงฺข อ อากงฺข หวัง ปรารถนา;  กถ เณ ณย กเถ กถย กล่าว;  กม ก้าวไป*;  นิ กม อ นิกฺขม (ก้าว)ออก … 
ฉิท อ นิคคหิต ฉินฺท ตัด ผ่า …   * ธาตุท่ีลง อ ปัจจัยแล้วไม่เปล่ียนแปลงรูป ให้ท่องย่อ  คือไม่ต้องท่อง ตัวปัจจัย และฐาน

ธาตุ ปัจจัย ฐาน คำาแปล

ก
กงขฺ อ กงฺข สงสัย

อา-กงฺข อ อากงฺข หวัง, ปรารถนา

อา-กฑฺฒ อ อากฑฺฒ คร่าออก,  ฉุด

กถ เณ-ณย กเถ-ถย กล่าว

กนฺท อ เณ-ณย กนฺท กนฺเท-ทย ร้องไห้, คร่ำ:าครวญ

กม อ กม ก้าวไป

น-ิกม อ นิกขฺม (ก้าว)ออก

ป-กม อ ปกฺกม (ก้าว)ออก, หลกีไป

อต-ิกม อ เอ อตกิฺกม-กเม ก้าวล่วง, ล่วงละเมิด

กมฺป อ กมฺป หวั:นไหว

กม อ เณ-ณย กาม กาเม-มย อยาก, ต้องการ

กร โอ ยิร กโร กยิร ท่ำา

กส อ กส กสฺส ไถ, ไส, เสือก

กาส อ กาส ไอ, กระแอม

กิร อ กิร เรี:ยราย, เกลื:อน

กิลม อ กิลม ล่ำาบาก, เหนื:อย

กิลิส ย กิลิสฺส เศร้าหมอง

กี นา กีนา-ณา ซ้ือ

วิ-กี นา วิกฺกนีา-ณา ขาย

กีฬ อ กฬี เลน่

กุฏ เณ ณย โกเฏ-ฏย ตอก, ต่ำา, ทุบ

กุฏ อ กุฏ คด, งอ, โกง

กุธ ย กชฺุฌ โกรธ

กุป ย กปฺุป โกรธ, ก่ำาเริบ

อา-กุส อ อกฺโกส ด่า 

ป-กุส อ ปกฺโกส ร้องเรียก

ปฏิ-กุส อ ปฏิกฺโกส คดัค้าน; ดา่ตอบ

โกฏฺฏ อ เณ ณย โกฏฺฏ โกฏฺเฏ-ฏย คด, งอ, โกง

ข
ขน อ ขน ขุด

ป-ขนฺท อ ปกฺขนฺท แล่นไป, วิ:ง

ขิป อ ขิป ขว้าง, โยน

ขม อ ขม อดทน, อดโทษ, ควร

ขี ย ขีย สิ้น

ค
คม อ คจฺฉ คม ไป, ถึง

อา-คม อ อาคจฺฉ อาคม มา
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คห ณหฺา คณฺหา ถือเอา

อุ-คห ณหฺา อุคฺคณฺหา เรียน(เอา)

ป-คห ณหฺา ปคฺคณฺหา ประคอง, ยกย่อง

ปฏ-ิคห ณหฺา ปฏิคคฺณฺหา รับเฉพาะ, รับ
ประเคน

คิล อ คิล (กลืน)กนิ

คุป อ โคป คุ้มครอง

ฆ
ฆส อ ฆส กิน

จ
จช อ จช สละ

ปริ-จช อ ปริจฺจช สละ, บริจาค

จร อ จร เที:ยวไป; ประพฤติ

จิ นา จินา ก่อ, สั:งสม, สะสม

อา-จิกฺข อ อาจิกฺข บอก

จินฺต เณ ณย จินฺเต-ตย คิด

จิร ศัพท์ อาย จิราย ประพฤติช้า

จุ อ จว เคลื:อน

จุร เณ-ณย โจเร-รย ลัก, ขโมย

ฉ
ฉฑฺฑ เณ-ณย ฉฑฺเฑ-ฑย ทิ้ง

ฉท เณ-ณย ฉาเท-ทย ปิด กั้น

ฉิท ํ่ำ อ ฉินฺท ตดั, ผ่า

ฉิท ย ฉิชฺช ขาด, ทะลุ

ช
ชน ย ชาย เกิด

วิ-ชน ย วิชาย คลอด(ซึ:ง)

ชร อ ชร แก่, คร่ำ:าคร่า

ชาคร โอ ชาคโร ตื:น

ชิ อ นา เช ชย ชนิา ชนะ

ปรา-ชิ อ ปราเช-ชย แพ้

ชีว อ ชีว เปน็อยู่

ฌ
ฌา เฌ อ ฌาย เพ่ง

ญ
ป-ญป เณ-ณย ปญฺญาเป-ญเป ปูลาด

ญา นา ชานา รู้

ฐ

ฐป เณ-ณย ฐเป-ปย ต้ัง(ไว้), วาง (สกัมม.)

ฐา อ ติฏฺฐ ต้ัง(อยู่) (อกัมม.)

อุ-ฐา-(หฺ) อ อฏฺุฐา-ฐห ลุกขึ้น, ตั้งขึน้, ยืนขึ้น

ฑ
ฑำส ทำส อ ฑ่ำส ท่ำส กดั

ต
ตกฺก เณ-ณย ตกฺเก-กย ตรึก

ตน โอ ตโน แผ่ไป

ตป ย ตปฺป เผา, ร้อน; อิ:ม

ตร อ ตร ข้าม
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ติช อ เณ-ณย ติช เตเช-ชย ท่ำาให้คม, ลับ

ตุส ย ตุสฺส ยินดี

ถ
เถน เณ-ณย เถเน-นย ขโมย, ลัก

ท
ทม เณ-ณย ทเม-มย ฝึก, ทรมาน

ทา อ เท ททา ให้

อา-ทา ย อาทิย ถือเอา, ยดึถือ

ทิว ย ทิพฺพ เล่น

ทิส อ ปสฺส เห็น

ทีป อ ทีป สว่าง; เผา, ไหม้

ธ
ธร เณ-ณย ธาเร-รย ทรงไว้

ธา อ ทธา ทรงไว้

ธุ นา ธุนา ก่ำาจัด, ท่ำาลาย

โธว อ โธว ล้าง

น
นส ย นสฺส ฉิบหาย

นห ย นยฺห ผูก

นหา ย นหาย อาบ(น่ำ้า)

นิทฺทาศัพท์ อาย นิทฺทาย ประพฤติหลับ

นี อ เน นย น่ำาไป

อา-นี อ อาเน-นย น่ำามา

ป
ปจ อ ปจ หุง, ต้ม

ปต อ ปต ตก

ปท ย ปชฺช ถึง

ปา อ ปา ปิว ดื:ม

ปิลนฺธ อ ปิลนฺธ ประดับ, ตกแต่ง

ปุจฺฉ อ ปุจฺฉ ถาม

อา-ปุจฺฉ อ อาปุจฺฉ อ่ำาลา, ถามโดยเอ้ือเฟ้ือ

ปูร อ ปูร เต็ม

เปส เณ-ณย เปเส-สย ส่งไป

พ
พนฺธ อ พนฺธ ผูก, มัด

พุธ ย พชฺุฌ รู้

พฺรู อ อาห  (อ ปโรกขา) กล่าว

ภ
ภช อ ภช คบ(หา)

ภร อ ภร เลี้ยงดู

ภาส อ ภาส กล่าว

ภิท ํ่ำ อ ภินฺท ท่ำาลาย

ภิท ย ภิชฺช แตก

ภุช ํ่ำ อ ภุญฺช กนิ

ภู อ ภว มี, เป็น

ภูส อ เณ-ณย ภูส ภเูส-สย ประดับ, ตกแต่ง
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ม
ส่ำ-มชฺช อ สมฺมชฺช กวาด, ถู 

ปริ-มชฺช อ ปริมชฺช ถู, ลูบคล่ำา

มณฺฑ อ เอ มณฺฑ มณฺเฑ ประดบั, ตกแต่ง

มท ย มชฺช เมา, ประมาท

มน ย มญฺญ รู้, คิด, เข้าใจ, ส่ำาคัญ

มนฺต เณ-ณย มนฺเต-ตย ปรึกษา

มร อ มร มียฺย ตาย

มส อ มส ลูบคล่ำา

นิ-มิล อ นิมฺมิล หลับตา

อุ-มิล อ อุมฺมิล ลืมตา

มุจ ํ่ำ อ มุญฺจ ปล่อย

มุจ ย มุจฺจ หลุด, พ้น

มุท อ โมท ยินดี

มุส ย มุสฺส ลืม

มุห ย มุยฺห หลง

ย
ยช อ ยช บูชา

ยุช อ ่ำ อ เณ-ณย โยช ยุญฺช โยเช-ชย ประกอบ

ยุช ย ยุชฺช ควร, ถูกต้อง

อุ-ยุช เณ-ณย อุยฺโยเช-ชย ส่งไป

ยุธ อ ย โยธ ยุชฺฌ รบ, สู้

ร
รนฺช รญฺช อ ย รช รญฺช รชฺช ย้อม, ก่ำาหนดั

อา-รภ อ ย อารภ-รพภฺ ปรารภ, เริ:ม

รม อ รม ยินดี

รห อ เณ-ณย รห รเห-หย สละ, ท้ิง, เว้น

รุจ เณ-ณย โรเจ-จย สว่าง รุ่งเรือง

อา-รุจ เณ-ณย อาโรเจ-จย บอก กล่าว

รุท อ โรท ร้องไห้

รุธ ํ่ำ อ เอ รุนฺธ-เธ ปิด, กัน้

รุป อ โรป ยกขึ้่น; หว่าน, ปลกู

อา/อภิ-รุห อ อารุห อภิรุห ข้ึน; งอก

โอ-รุห อ โอรุห ลง

ล
ลกฺข เณ-ณย ลกฺเข-ขย ก่ำาหนด

ลงฺฆ อ เณ-ณย ลงฺฆ ลงฺเฆ-ฆย กระโดด, เหาะ

ลภ อ ลภ ได้

ลิป ํ่ำ อ ลิมฺป ฉาบ, ทา

ลุ นา ลุนา เกี:ยว, ตดั

โอ-โลก เณ-ณย โอโลเก-กย มองดู, เห็น

ว
วจ อ เณ-ณย วจ วาเจ-จย บอก, กล่าว

วช อ วช ไป

วฏฺฏ อ วฏฏฺ หมุน, กลิ้ง

วตฺต อ วตตฺ เปน็ไป

วท อ วท วเท บอก, กล่าว

วนฺท อ วนฺท ไหว้

วส อ วส อยู่

วิ-วิจ อ ย วิวิจ วิวิจฺจ สงัด

วิท อ วิท รู้
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วิท ย วิชฺช มี

วิธ ย วิชฺฌ แทง, เสียดแทง

ป-วิส อ ปวิส เข้าไป

วห ย วุยฺห ลอย; น่ำาไป

ส
สกฺก โอ สกฺโก อาจ

สช อ สชฺช เจือปน, เกี:ยวข้อง 

น-ิสท อ นิสีท นั:ง

สม อ ย สม สมฺม สงบ

สร อ สร ระลึก, แล่นไป

สาส อ สาส สอน, อบรม

สิจ ํ่ำอ สิญฺจ รด

สิว ย สิพฺพ เย็บ

สี อ เส สย นอน

สุ ณุ ณา สุโณ สุณา ฟัง

สุจ อ โสจ เศร้าโศก

สุธ ย สุชฺฌ หมดจด, สะอาด

สุป อ สุป หลับ

ห
หน อ หน ฆ่า, ก่ำาจัด,  เบียดเบียน

หร อ หร น่ำาไป

อา-หร อ อาหร น่ำามา

นี-หร อ นีหร น่ำาออก

ป-หร อ ปหร ตี, ประหาร

วิ-หร อ วิหร อยู่

อว-หร อ อวหร ลัก, ขโมย

หส อ หส หัวเราะ, ร่าเริง

หา อ ชห(า) ละ

ป-หิ ณา ปหณิา ส่งไป

หุ อ โห มี, เป็น

อ
ป-อป อุณา ปาปุณา ไป, ถึง

อส อ * มี, เป็น

อาส อ อาส นั:ง

อิ อ เอ ไป, ถึง

อา-อิ อ เอ มา

อิจฺฉ อ อิจฺฉ ปรารถนา, ต้องการ

อิกฺข อ อกิฺข เห็น

อิส อ เอส แสวงหา
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