คําชี้แจง
(พิมพครั้งที่ ๒๑/๒๔๙๐)
หนังสือบาลีไวยากรณ อาขยาต และ กิตก เมื่อพิมพครั้งที่
๑๕/๒๔๗๐ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ญาณวร เจริญ ป. เอก)
วัดเทพศิรินทร กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดชําระศัพทและ
อักษรที่ยังแผกเพี้ยน ไมลงระเบียบตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแนะนําในคราวชําระคัมภีรอรรถกถา
และชาดกปกรณ ใหยุกติเปนระเบียบเดียวกันกับหนังสือแบบเรียน
อยางอื่น ๆ ที่ใชเปนหลักสูตรแหงการศึกษา ในยุคนั้น.
ครั้นตอมา กองตําราไดจัดพิมพตามนั้น แตไดแกไขจัดระเบียบ
ใหมหลายอยาง เชนใหพิมพคําบาลีดวยอักษรตัวดํา ตั้งขอยอหนา
และทําบันทึกเชิงอรรถ เปนตน เพื่อใหผูศึกษาสังเกตไดงาย สวน
อักขรวิธีก็ไดแกไขใหถูกตองตามมติรับรองกันอยูมากในสมัยนั้น.
แมในฉบับพิมพครั้งนี้ ก็ไดรกั ษาระดับแหงการชําระ จัดพิมพ
ตามระเบียบและอักขรวิธี ที่นิยมใชกนั อยูในบัดนี้เชนเดียวกัน.
แผนกตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๖ พฤษภาคม ๒๔๙๐
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อาขยาต
(๑๐๘) ศัพทกลาวกิริยา คือ ความทํา, เปนตนวา ยืน เดิน
นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด, ชื่อวา อาขยาต. ในอาขยาตนั้น
ทานประกอบ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปจจัย, เพื่อ
เปนเครื่องหมายเนื้อความใหชัดเจน.
วิภัตติ
(๑๐๙) วิภัตตินั้นทานจําแนกไวเพื่อเปนเครื่องหมายใหรู กาล
บท วจนะ บุรุษ, จัดเปน ๘ หมวด. ในหมวดหนึ่ง ๆ มี ๑๒ วิภัตติ
อยางนี้ :๑. วตฺตมานา
ปุริส.
ป.
ม.
อุ.

ปรสฺสปท
เอก.
พหุ.
ติ.
อนฺติ.
สิ.
ถ.
มิ.
ม.

๑

อตฺตโนปท
เอก.
เต.
เส.
เอ.
๒

๔

พหุ.
อนฺเต.
วฺเห.
มฺเห.

๓

๑. เปน เร เชน วุจจฺ เร บาง. ๒. ใชแทน ติ เชน ชายเต บาง. ๓. ใชแทน
อนฺติ เชน ปุจฉฺ นฺเต บาง. ๔. ใชแทน มิ เชน อิจฺเฉ บาง.
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ป.
ม.
อุ.
ป.
ม.
อุ.
ป.
ม.
อุ.
ป.
ม.
อุ.

๒. ปฺจมี
ตุ.
อนฺตุ.
หิ.
ถ.
มิ.
ม.
๓. สตฺตมี
เอยฺย.
เอยฺยุ.
เอยฺยาสิ. เอยฺยาถ.
เอยฺยามิ. เอยฺยาม.
๔. ปโรกฺขา
อ.
อุ.
เอ.
ตฺถ.
อ.
มฺห.
๕. หิยตฺตนี
อา.
อู.
โอ.
ตถ.
อ.
มฺห.
๒

๔

ต.
สฺส.ุ
เอ.

อนฺต.
วโห.
อามฺหเส.

๑

๓

เอถ.
เอโถ.
เอยฺย.

เอร.
เอยฺยวฺโห.
เอยฺยามฺเห.

ตฺถ.
ตฺโถ.
อึ.

เร.
วฺโห.
มฺเห.

ตฺถ.
เส.
อึ.

ตฺถ.ุ
วฺห.
มฺหเส.

๕

๖

๑. ใชแทน ตุ เชน ชยต บาง. ๒. ลบทิ้ง เชน คจฺฉ บาง. ๓. ใชแทน หิ เชน
กรสฺสุ บาง. ๔. ลบ ยฺย เสีย คงไวแต เอ เชน กเร บาง. ๕. ใชแทน เอยฺย
เชน ลเภถ บาง. ๖. ใชแทน เอยฺยามิ เชน ปุจฺเฉยฺย บาง.
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ป.
ม.
อุ.
ป.
ม.
อุ.
ป.
ม.
อุ.

๖. อชฺชตฺตนี
อี.
อุ.
อา.
อู.
โอ.
ตฺถ.
เส.
วฺห.
อึ.
มฺหา.
อ.
มฺเห.
๗. ภวิสฺสนฺติ
สฺสติ. สฺสนฺติ.
สฺสเต.
สฺสนฺเต.
สฺสสิ.
สฺสถ.
สฺสเส.
สฺสวฺเห.
สฺสามิ. สฺสาม.
สฺส.
สฺสามฺเห.
๘. กาลาติปตฺติ
สฺสา.
สฺสสุ.
สฺสถ.
สฺสึสุ.
สฺเส.
สฺสถ.
สฺสเส.
สฺสฺเห.
สฺส.
สฺสามฺหา.
สฺส.
สฺสามฺหเส.
๑

๒

๓

๔

๕

กาล
(๑๑๐) ในอาขยาตนั้น แบงกาลที่เปนประธานได ๓ คือ กาล
ที่เกิดขึ้นจําเพาะหนา เรียกวาปจจุบันกาล ๑, กาลลวงแลว เรียก
๑. มักรัสสะเปน อิ เชน กริ บาง. ลง ส. อาคม เปน สิ เชน อกาสิ บาง.
๒. ลง สฺ อาคมเปน สุ เชน อาโรเจสุ บาง. แผลงเปน อสุ เชน อกสุ บาง. เปน อึสุ
เชน กรึสุ บาง. ๓. ใช อี ป. แทนโดยมาก. ๔. ลง สฺ อาคม เปน สึก เชน อกาสึ
บาง. ๕. ใชแทน สฺสามิ เชน ลภิสฺส บาง.
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วาอดีตกาล ๑, กาลยังไมมาถึง เรียกวาอนาคตกาล ๑.
กาลทั้ง ๓ นั้น แบงใหละเอียดออกอีก, ปจจุบันกาลจัด
เปน ๓ คือ ปจจุบันแท ๑. ปจจุบันใกลอดีต ๑, ปจจุบันใกล
อนาคต ๑. อดีตกาลจัดเปน ๓ เหมือนกัน คือ ลวงแลวไมมีกําหนด ๑,
ลวงแลววานนี้ ๑, ลวงแลววันนี้ ๑. อนาคตกาล จัดเปน ๒ คือ
อนาคตของปจจุบัน ๑, อนาคตของอดีต ๑. กาลที่กลาวโดยยอหรือ
พิสดารนี้ ในเวลาพูดหรือแตงหนังสือ อานหนังสือ ตองหมายรูดวย
วิภัตติ ๘ หมูที่กลาวแลว อยางนี้ :๑. วตฺตมานา
บอกปจจุบันนกาล.
๑) ปจจุบันแท แปลวา 'อยู'
อุ. ภิกขฺ ุ ธมฺม เทเสติ ภิกษุ แสดงอยู ซึ่งธรรม.
๑ ๒ ๓ ๑
๓
๒
๒) ใกลอดีต แปลวา 'ยอม'
อุ. กุโต นุ ตฺว อาคจฺฉสิ ? ทาน ยอมมา แตที่ไหนหนอ ?
๑ ๒ ๓
๒ ๓
๑
๓) ใกลอนาคต แปลวา 'จะ'
อุ. กึ กโรมิ ? [ขา] จะทํา ซึ่งอะไร ?
๑ ๒
๒ ๑
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๒. ปฺจมี
บอกความบังคับ, ความหวัง, และความออนวอน, เปนตน.
๑) บอกความบังคับ แปลวา 'จง'
อุ. เอว วเทหิ. [เจา] จงวา อยางนี้.
๑ ๒
๒ ๑
๒) บอกความหวัง แปลวา 'เถิด'
อุ. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ. สัตว ท. ทั้งปวง เปน
๑ ๒ ๓ ๔ ๒
๑ ๔
ผูมีเวรหามิได เถิด.
๓
๔
๓) บอกความออนวอน แปลวา 'ขอ-จง'
อุ. ปุพพฺ าเชถ ม ภนฺเต. ขาแตทานผูเจริย ขอ [ทาน ท.]
๑ ๒ ๓
๓
๑
จง ยังขาพเจา ใหบวช.
๑ ๒
๑
๓. สตฺตมี
บอกความยอมตาม, ความกําหนด, และความรําพึง, เปนตน.
๑) บอกความยอมตาม แปลวา 'ควร'
อุ. ภเชถ ปุริสุตฺตเม. [ชน] ควรคบ ซึ่งบุรุษสูงสุด ท.
๑
๒
๑
๒
๒) บอกความกําหนด แปลวา 'พึง'
อุ. ปุ
ฺ ฺ-เจ ปุริโส กยิรา. ถาวา บุรุษ พึงทํา ซึ่งบุญไซร.
๑ ๒ ๓ ๔ ๒ ๓ ๔
๑
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๓. บอกความรําพึง แปลวา 'พึง'
อุ. ยนฺนูนา - ห ปพฺพชฺเชยฺย ไฉนหนอ เรา พึงบวช.
๑ ๒
๓
๑ ๒ ๓
๔. ปโรกฺขา
บอกอดีตกาล ไมมกี ําหนด แปลวา 'แลว'
อุ. เตนา - ห ภควา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสแลว
๑ ๒ ๓
๑
๓
๒
อยางนี้. เตนา - หุ โปราณา. ดวยเหตุนั้น อาจารยมีในปางกอน ท.
๑ ๒ ๓
๑
๓
กลาวแลว.
๒
๕. หิยตฺตนี
บอกอดีตกาล ตั้งแตวานนี้ แปลวา แลว, ถามี 'อ' อยูหนา
แปลวา 'ได-แลว'
อุ. ขโณ โว มา อุปจฺจคา. ขณะ อยา ไดเขาไปลวงแลว
๑ ๒ ๓
๔ ๑ ๓
๔
ซึ่งทาน ท. เอว อวจ [ขา] ไดกลาวแลว อยางนี้.
๒
๑ ๒
๒
๑
๖. อชฺชตฺตนี
บอกอดีตกาล ตั้งแตวันนี้ แปลวา 'แลว.' ถามี 'อ' อยูหนา
แปลวา 'ได - แลว'
๑. อุปจฺจคา [อุป+อติ+อ+คมฺ+อ+อา.]
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อุ. เถโร คาม ปณฺฑา ปาวิสิ. พระเถระ เขาไปแลว
๑ ๒ ๓
๔
๑
๔
สูบาน เพื่อบิณฑะ. เอวรูป กมฺม อกาสึ. [ขา] ไดทําแลว
๒
๓
๑ ๒ ๓
๓
ซึ่งกรรม มีอยางนี้เปนรูป.
๒
๑
๗. ภวิสฺสนฺติ
บอกอนาคตกาลแหงปจจุบัน แปลวา 'จัก'
อุ. ธมฺม สุณิสฺสาม. ขา ท. จักฟง ซึ่งธรรม.
๑
๒
๒
๑
๘. กาลาติปตฺติ
บอกอนาคตกาลแหงอดีต แปลวา 'จัก - แลว,' ถามี 'อ'
อยูหนา แปลวา 'จักได - แลว'
อุ. โส เจ ยาน ลภิสสฺ า อคจฺฉิสสฺ า ถาวา เขา จักไดแลว
๑ ๒ ๓ ๔
๕
๒ ๑ ๔
ซึ่งยานไซร [เขา] จักไดไปแลว.
๓
๕
บท
(๑๑๑) วิภัตตินั้น แบงเปน ๒ บท คือ ปรัสสบท บทเพื่อ
ผูอื่น ๑ อัตตโนบท บทเพื่อตน ๑. ปรัสสบทเปนเครื่องหมายใหรู
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กิริยาที่เปนกัตตุวาจก, อัตตโนบท เปนเครื่องหมายใหรูกิริยาที่เปน
กัมมวาจกและภาววาจก อันจะกลาวขางหนา, แตจะนิยมลงเปนแน
ทีเดียวก็ไมได. บางคราวปรัสสบทเปนกัมมวาจกและภาววาจกก็มี
เหมือนคําบาลีวา "สทิโส เม น วิชชฺ ติ. คนเชนกับ ดวยเรา
๑ ๒๓ ๔
๑
๒
[อันใคร ๆ] ยอมหา ไมได. น จ ลพฺภติ รูเป. อนึ่ง [อัน
๔
๓ ๑๒ ๓ ๔ ๒
ใคร ๆ] ยอมไม ได ในรูป" เปนตน.
๑ ๓ ๔
บางคราว อัตตโนบทเปนกัตตุวาจกก็มี เหมือนคําบาลีวา
"ปยโต ชายเต โสโก ความโศก ยอมเกิด แตของที่รัก." เปนตน.
๑ ๒ ๓
๓
๒
๑
คําที่กลาวขางตนนั้น ประสงคเอาแตบทที่เปนไปโดยมาก ถา
จํากําหนดใหละเอียดแลว ตองอาศัยปจจัยดวย.
วจนะ
(๑๑๒) วิภัตตินั้น จัดเปนวจนะ ๒ คือ เอกวจนะ ๑ พหุวจนะ ๑.
เหมือนวิภัตตินาม ถาศัพทนามที่เปนประธานเปนเอกวจนะ ตอง
ประกอบกิรยิ าศัพทเปนเอกวจนะตาม, ถานามศัพทเปนพหุวจนะ ก็
ตองประกอบกิริยาศัพทเปนพหุวจนะตาม, ใหมีวจนะเปนอันเดียวกัน
อยางนี้ :-
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โส คจฺฉติ เขา ไปอยู, เต คจฺฉนฺติ เขาทั้งหลาย ไปอยู.
ยกไวแตนามศัพทที่เปนเอกวจนะหลาย ๆ ศัพท รวมกันดวย 'จ' ศัพท
ใชกิริยาเปนพหุวจนะ ซึ่งจะมีแจงในวากยสัมพันธขางหนา.
บุรุษ
(๑๑๓) วิภัตตินั้น จัดเปนบุรุษ ๓ คือ ประถมบุรุษ ๑ มัธยมบุรุษ ๑ อุตตมบุรุษ ๑, เหมือนปุริสสัพพนาม. ถาปุริสสัพพนามใด
เปนประธาน ตองใชกิริยาประกอบวิภัตติใหถูกตองตามปุรสสัพพนาม
นั้น อยางนี้ :- โส ยาติ เขา ไป, ตฺว ยาสิ เจา ไป, อห
ยามิ ขา ไป. ในเวลาพูดหรือเรียนหนังสือ แมจะไมออกชื่อ
ปรุสสัพพนาม ใชแตวิภัตติกิริยาใหถูกตองตามบุรุษที่ตนประสงคจะ
ออกชื่อ ก็เปนอันเขาใจกันไดเหมือนกัน, เหมือนคําวา เอกิ [เจา]
จงมา. ถึงจะไมออกชื่อ 'ตฺว' ก็รูได เพราะ 'หิ' วิภัตติ เปฯ
ปญจมี, เอกวจนะ, มัธยมบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ ก็สองความใหเห็น
วาเปนกิริยาของ 'ตฺว' ซึ่งเปนมัธยมบุรุษ, เอกวจนะ. แมคําวา
ปฺุ กริสสฺ าม [ขา ท.] จักทํา ซึ่งบุญ. ถึงจะไมออกชื่อ 'มย'
ก็รูได โดยนัยที่กลาวแลว.
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ธาตุ
(๑๑๔) วิภัตติที่บอก กาล บท วจนะ บุรุษ เหลานี้ สําหรับ
ประกอบกับธาตุ คือกิริยาศัพทที่เปนมูลราก. ธาตุนั้นทานรวบรวม
จัดไดเปน ๘ หมวด. ตามพวกที่ประกอบดวยปจจัยเปนอันเดียวกัน,
แสดงแตพอเปนตัวอยาง ดังนี้ :๑. หมวด ภู ธาตุ
* ภู เปนไปในความ มี, ในความ เปน [ภู + อ = ภว + ติ] สําเร็จ
รูปเปน ภวติ ยอมมี, ยอมเปน.
* หุ เปนไปในความ มี, ในความ เปน [หุ + อ = โห + ติ] สําเร็จ
รูปเปน โหติ ยอมมี, ยอมเปน.
* สี เปนไปในความ นอน [สี + อ = สย + ติ] สําเร็จรูปเปน
เสติ, สยติ ยอมนอน.
* มรฺ เปนไปในความ ตาย, [มรฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน มรติ
ยอมตาย.
ปจฺ เปนไปในความ หุง, ในความ ตม [ปจฺ + อ + ติ] สําเร็จ
รูปเปน ปจติ ยอมหุง, ยอมตม.
อิกฺขฺ เปนไปในความ เห็น, [อิกฺขฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน อิกขฺ ติ
ยอมเห็น.
ลภฺ เปนไปในความ ได [ลภฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน ลภติ
ยอมได.
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เปนไปในความ ไป [คมฺ + อ = คจฺฉ + ติ] สําเร็จรูปเปน
คจฺฉติ ยอมไป.
๒. หมวด รุธฺ ธาตุ
รุธฺ เปนไปในความ กั้น, ในความ ปด [รุธฺ + อ - เอ + ติ]
สําเร็จรูปเปน รุนฺธติ, รุนฺเธติ ยอมปด.
มุจฺ เปนไปในความ ปลอย [มุจฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน มฺุจติ
ยอมปลอย.
ภุชฺ เปนไปในความ กิน [ภุชฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน ภฺุชติ
ยอมกิน.
ภิทฺ
เปนไปในความ ตอย [ภึทฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน ภินฺทติ
ยอมตอย.
ลิปฺ เปนไปในความ ฉาบ [ลึปฺ + อ + ติ] สําเร็จรูปเปน ลิมปฺ ติ
ยอมฉาบ.
๓. หมวด ทิวฺ ธาตุ
* ทิวฺ เปนไปในความ เลน [ทิวฺ + ย = พฺพ + ติ] สําเร็จรูปเปน
ทิพฺพติ ยอมเลน.
คมฺ

๑

๒

๓

๑. ถาลง ย ปจจัยในหมวด ทิวฺ ธาติ เปนอกัมมธาตุ เปนไปในความ หลุด, พน
สําเร็จรูปเปน มุจฺจติ ยอมหลุด. ๒. ถาลง ย ปจจัยในหมวด ทิวฺ ธาตุ เปน
อกัมมธาตุ เปนไปในความ แตก, สําเร็จรูปเปน ภิชฺชติ ยอมแตก. ๓. สสกฤต เปนไป
ในความ สวาง.
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เปนไปในความ เย็บ [สิวฺ + ย = พฺพ + ติ] สําเร็จรูปเปน
สิพฺพติ ยอมเย็บ.
พุธฺ เปนไปในความ ตรัสรู [พุธฺ + ย = ชฺฌ + ติ] สําเร็จรูปเปน
พุชฺฌติ ยอมตรัสรู.
* ขี เปนไปในความ สิ้น [ขี + ย + ติ] สําเร็จรูปเปน ขียติ
ยอมสิ้น.
* มุหฺ เปนไปในความ หลง [มุหฺ + ย = ยฺห + ติ] สําเร็จรูปเปน
มุยฺหติ ยอมหลง.
มุสฺ เปนไปในความ ลืม [มุสฺ + ย = สฺส + ติ] สําเร็จรูปเปน
มุสฺสติ ยอมลืม.
รชฺ เปนไปในความ ยอม [รชฺ + ย = ชฺช + ติ] สําเร็จรูปเปน
รชฺชติ ยอมยอม.
๔. หมวด สุ ธาติ
สุ เปนไปในความ ฟง [สุ + ณา + ติ] สําเร็จรูปเปน สุณาติ
ยอมฟง.
วุ เปนไปในความ รอย [วุ + ณา + ติ] สําเร็จรูปเปน วุณาติยอมรอย.
สิ
เปนไปในความ ผูก [สิ + ณุ = โณ + ติ] สําเร็จรูปเปน
สิโณติ ยอมถูก.
สิวฺ
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กี
ชิ
ธุ
จิ
ลุ
า
ผุ

คหฺ

๕. หมวด กี ธาตุ
เปนไปในความ ซื้อ [กี + นา + ติ] สําเร็จรูปเปน กีนาติ
ยอมซื้อ.
เปนไปในความ ชํานะ [ชิ + นา + ติ] สําเร็จรูปเปน ชินาติ
ยอมชํานะ.
เปนไปในความ กําจัด [ธุ + นา + ติ] สําเร็จรูปเปน ธุนาติ
ยอมกําจัด.
เปนไปในความ กอ, ในความ สั่งสม [จิ + นา + ติ] สําเร็จ
รูปเปน จินาติ ยอมกอ, ยอมสั่งสม.
เปนไปในความ เกี่ยว, ในความ ตัด [ลุ + นา + ติ] สําเร็จ
รูปเปน ลุนาติ ยอมเกี่ยว, ยอมตัด.
เปนไปในความ รู [า = ชา + นา + ติ] สําเร็จรูปเปน
ชานาติ ยอมรู.
เปนไปในความ ฝด, ในความ โปรย [ผุ + นา + ติ] สําเร็จ
รูปเปน ผุนาติ ยอมผัด, ยอมโปรย.
๖. หมวด คหฺ ธาตุ
เปนไปในความ ถือเอา [คหฺ + ณฺหา + ติ] สําเร็จรูปเปน
คณฺหาติ ยอมถือเอา.
หมวด คหฺ ธาตุ ทีใ่ ชในอาขยาตมีแตเทานี้.
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๗. หมวด ตนฺ ธาตุ
ตนฺ เปนไปในความ แผไป [ตนฺ + โอ + ติ] สําเร็จรูปเปน
ตโนติ ยอมแผไป.
กรฺ เปนไปในความ ทํา [กรฺ + โอ + ติ] สําเร็จรูปเปน กโรติ
ยอมทํา.
* สกฺกฺ เปนไปในความ อาจ [สกฺกฺ + โอ + ติ] สําเร็จรูปเปน
สกฺโกติ ยอมอาจ.
* ชาครฺ เปนไปในความ ตื่น [ชาครฺ + โอ + ติ] สําเร็จรูปเปน
ชาคโรหิ ยอมตื่น.
๘. หมวด จุรฺ ธาตุ
จุรฺ เปนไปในความ ลัก [จุรฺ + เณ - ณย + ติ] สําเร็จรูปเปน
โจเรติ, โจรยติ ยอมลัก.
ตกฺกฺ เปนไปในความ ตรึก [ตกฺกฺ + เณ - ณย + ติ] สําเร็จรูป
เปน ตกฺเกติ, ตกฺกยติ ยอมตรึก.
ลกฺขฺ เปนไปในความ กําหนด [ลกฺขฺ + เณ - ณย + ติ] สําเร็จรูป
เปน ลกฺเขติ, ลกฺขยติ ยอมกําหนด.
* มนฺตฺ เปนไปในความ ปรึกษา [มนฺตฺ + เณ - ณย + ติ] สําเร็จรูป
เปน มนฺเตติ, มนฺตยติ ยอมปรึกษา.
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จินฺตฺ เปนไปในความ คิด [จินฺตฺ + เณ - ณย + ติ] สําเร็จรูปเปน
จินฺเตติ, จินฺตยติ ยอมคิด.
[สกัมมธาตุ - อกัมมธาตุ]
ในธาตุทั้ง ๘ หมูนี้ ธาตุบางเหลาเปนธาตุไมมีกรรม ธาตุ
บางเหลามีกรรม. ธาตุเหลาใด ไมตองเรียกหากรรม คือสิ่งอันบุคคล
พึงทํา, ธาตุเหลานั้น เรียกวาอกัมมธาตุ ธาตุไมมีกรรม. ธาตุเหลาใด
เรียกหากรรม, ธาตุเหลานั้น เรียกวาสกัมมธาตุ ธาตุมีกรรม.
ธาตุที่หมายดอกจันทน [*] ไว เปนอกัมมธาตุ เพราะไมตองเรียก
หากรรม. ธาตุที่ไมไดหมายดอกจันทนไว เปนสกัมมธาตุ เพราะ
ตองเรียกหากรรม เปนตนวา รุธฺ ธาตุ เปนไปในความ ปด, เรียก
หากรรมวา ปดซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีประตูเปนตน. อิกฺขฺ เปนไปใน
ความ เห็น, เรียกหากรรมวา เห็นซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีตนไมเปนตน
แมถึงธาตุที่มีกรรมอันเหลือจากนี้ ก็พึงรูโดยนัยนี้เถิด ธาตุที่สําแดง
มานี้ แตพอเปนตัวอยางเล็กนอย.
วาจก
(๑๑๕) กิริยาศัพททปี่ ระกอบดวยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ
ธาตุ ดังนี้ จัดเปนวาจก คือ กลาวบทที่เปนประธานของกิริยา ๕
อยาง คือ กัตตุวาจก ๑ กัมมวาจก ๑ ภาววาจก ๑ เหตุกัตตุวาจก ๑
เหตุกัมมวาจก ๑.
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[กัตตุวาจก]
กิริยาศัพทใดกลาวผูทํา คือ แสดงวา เปนกิริยาของผูทํานั้นเอง.
กิริยาศัพทนั้น ชื่อกัตตุวาจก: มีอุทาหรณวา สูโท โอทน ปจติ
๑ ๒ ๓
พอครัว หุงอยู ซึ่งขาวสุก.
๑
๓
๒
อธิบาย : สูโท [พอครัว] เปนกัตตาผูทํา คือเปนผูหุง และเปน
บทประธานของกิริยาศัพท คือ ปจติ ทานประกอบปฐมาวิภัตติ.
โอทน ซึ่งขาวสุก เปนกรรม สิง่ ที่บุคคลพึงทํา คือเปนสิ่งที่
บุคคลพึงหุง ในกิริยาศัพท คือ ปจติ ทานประกอบทุติยาวิภัตติ.
กรรมศัพท ไมเปนสําคัญในวาจก เพราะวาถากิริยาศัพทเปนธาตุมี
กรรมเหมือน ปจติ, กรรมศัพทนั้นก็มี, ถากิริยาศัพทเปนธาตุไมมี
กรรม, ก็ไมมี.
ปจติ เปนกิริยาอาขยาต, ปจฺ ธาตุ เปนไปในความ หุง
อ ปจจัย, ติ วัตตมานาวิภัตติ. บอกปจจุบันกาล, ปรัสสบท,
ประถมบุรุษ, เอกวจนะ เปนกัตตุวาจก กลาวผูทํา คือ บอกวา
เปนกิริยาของ สูโท ซึ่งเปนผูหุง ดวยเครื่องหมาย คือบุรุษ และ
วจนะเสมอดวยบุรุษและวจนะของ สูโท.
[กัมมวาจก]
กิริยาศัพทใดกลาวกรรม สิ่งทีบ่ ุคคลพึงทํา คือ แสดงวาเปน
กิริยาของกรรมนั้นเอง. กิริยาศัพทนั้น ชื่อกัมมวาจก : มีอุทาหรณ
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วา สูเทน โอทโน ปจิยเต ขาวสุก อันพอครัว หุงอยู.
๑
๒
๓ ๒
๑
๓
อธิบาย :- สูเทน อันพอครัว เปนกัตตา ผูทํา คือเปนผูหุง โดย
นัยกอน ในกิริยาศัพท คือ ปจิยเต, แปลกแตไมเปนบทประธาน
และทานประกอบตติยาวิภัตติ.
โอทโน เปนกรรมโดยนัยกอน, แตเปนประธานของกิริยาศัพท
คือ ปจิยเต ทานประกอบปฐมาวิภัตติ.
ปจิยเต เปนกิริยาอาขยาต, ปจฺ ธาตุ เปนไปในความหุง,
ย ปจจัย, และ อิ อาคม, เต วัตตมานาวิภัตติ บอกปจจุบันกาล,
อัตตโนบท, ประถมบุรุษ, เอกวจนะ, เปนกัมมวาจก กลาวสิ่งที่บุคคล
พึงทํา คือ บอกวาเปนกิริยาของ โอทโน ที่เปนของอันบุคคลพึงหุง
ดวยเครื่องหมาย คือ บุรษุ และวจนะ อันเสมอกันโดยนัยกอน.
[ภาววาจก]
กิริยาศัพทใดกลาวแตสักวา ความมี ความเปน เทานั้น ไมกลาว
กัตตาและกรรม, กิริยาศัพทนั้น ชื่อวา ภาววาจก : มีอุทาหรณวา
เตน ภูยเต อันเขา เปนอยู.
๑ ๒ ๑ ๒
อธิบาย : เตน เปนกัตตาโดยนัยกอน ใน ภูยเต, ทานประกอบ
ตติยาวิภัตติ.
ภูยเต เปนกิริยาอาขยาต. ภู ธาตุ เปนไปในความมี ความเปน,
ย ปจจัย, เต วัตตมานาวิภตติ บอกปจจุบันกาล, อัตตโนบท ประถมบุรุษ, เอกวจนะ, เปนภาววาจก กลาวความมี ความเปน.
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กิริยาศัพทที่เปนภาววาจกนี้ ตองเปนประถมบุรุษ เอกวจนะ
อยางเดียว. สวนตัวกัตตา จะเปนพหุวจนะและบุรุษอื่นก็ได ไมหาม.
[เหตุกัตตุวาจก]
กิริยาศัพทใดกลาวผูใชใหคนอื่นทํา คือแสดงวา เปนกิริยา
ของผูใชใหผูอื่นทํานั้น, กิริยาศัพทนั้นชื่อ เหตุกัตตุวาจก : มีอุทาหรณ
วา สามิโก สูท โอทน ปาเจติ นาย ยัง [หรือใช] พอครัว
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
ใหหุงอยู ซึ่งขาวสุก.
๔
๓
อธิบาย : สามิโก นาย เปนเหตุกัตตา ผูทําอันเปนเหตุ คือ
เปนผูใช ไมไดทําเอง และเปนบทประธานของกิริยาศัพท คือ
ปาเจติ, ทานประกอบปฐมาวิภัตติ เหมือนกัตตา.
สูท ยัง [หรือใช] พอครัว เปนการิตกรรม คือ กรรมที่เขา
ใชใหทํา ในกิริยาศัพท คือ ปาเจติ, ทานประกอบทุติยาวิภัตติบาง
ตติยาวิภัตติบาง.
โอทน ซึ่งขาวสุก เปนกรรม ดังกลาวแลวในหนหลัง, ปาเจติ
เปนกิริยาอาขยาต.
ปจฺ ธาตุ เปนไปในความหุง, เณ ปจจัย, ติ วัตตมานาวิภัตติ
บอก กาล บท วจนะ บุรุษ ดังกอน เปนเหตุกัตตุวาจก กลาว
กัตตุผูเหตุ คือ บอกวา เปนกิริยาของ สามิโก ซึ่งเปนผูใชหุงนั้น
ดวยเครื่องหมายที่กลาวแลว.
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[เหตุกัมมวาจก]
กิริยาศัพทใด กลาวสิ่งที่เขาใชใหบุคคลทํา คือ แสดงวาเปน
กิริยาของสิ่งนั้น, กิริยาศัพทนั้น ชื่อเหตุกัมมาวาจก: มีอุทาหรณวา
สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปยเต ขาวสุก อันนาย ใชพอครัว
๑
๒ ๓
๔
๓
๑
๒
ใหหุงอยู.
๔
อธิบาย : สามิเกน อันนาย เปนเหตุกัตตา คือ เปนผูใชใน
กิริยาศัพท คือ ปาจาปยเต, แตไมเปนประธานของกิริยานั้น, ทาน
ประกอบตติยาวิภัตติ.
สูเทน ใชพอครัว เปนการิตกรรม ในกิริยาศัพท คือ
ปาจาปยเต นั้น, ทานประกอบตติยาวิภัตติ.
โอทโน ขาวสุก เปนเหตุกรรม คือ สิ่งที่เขาใชบุคคลใหทํา
และเปนประธานของกิริยาศัพท คือ ปาจาปยเต ทานประกอบ
ปฐมาวิภัตติ.
ปาจาปยเต เปนกิรยิ าอาขยาต ปจฺ ธาตุ เปนไปในความหุง,
ณาเป และ ย ปจจัย, อิ อาคม, เต วัตตมานาวิภัตติ บอก กาล
บท วจนะ บุรุษ ดังกอน, เปนเหตุกัมมวาจก กลาวกรรมผูเหตุ
คือบอกวา เปนกิริยาของ โอทโน ซึ่งเปนของที่เขาใชใหบุคคลหุงนั้น
ดวยเครื่องหมายที่กลาวแลว.
วาจกทั้ง ๕ นี้ เปนสําคัญของเนื้อความทั้งปวงในการพูด หรือ
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แตงหนังสือ, ถาผูพูดหรือเขียนหนังสือใชวาจกไมถูกตองแลว ก็พาให
เนื้อความที่ตนประสงคจะกลาวนั้น ๆ เสียไป ไมปรากฏชัด เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูศึกษา พึงกําหนดวาจกทั้ง ๕ นี้ใหเขาในแมนยํา.
ปจจัย
(๑๑๖) วาจกทั้ง ๕ นี้ กุลบุตรจะกําหนดไดแมนยํา ก็เพราะ
อาศัยปจจัยที่ประกอบ. ปจจัยนั้นก็จัดเปน ๕ หมวดตามวาจา.
ปจจัยในกัตตุวาจก ๑๐ ตัว คือ อ, เอ, ย, ณุ, ณา, นา,
ณฺหา, โอ, เณ, ณย. ปจจัยทั้ง ๑๐ ตัวนี้ แบงลงในธาตุ ๘ หมวด
นั้น อยางนี้ :อ, เอ. ปจจัย ลงในหมวด ภู ธาตุ และในหมวด รุธฺ ธาตุ
แตในหมวด รุธฺ ธาตุ ลงนิคคหิตอาคม หนาพยัญชนะที่สุดธาตุดวย.
ย ปจจัย ลงในหมวด ทิวฺ ธาตุ.
ณุ, ณา. ปจจัย ลงในหมวด สุ ธาตุ.
นา ปจจัย ลงในหมวด กี ธาตุ.
ณฺหา ปจจัย ลงในหมวด คหฺ ธาตุ.
โอ ปจจัย ลงในหมวด ตนฺ ธาตุ.
เณ, ณย. ปจจัย ลงในหมวด จุรฺ ธาตุ.
อุทาหรณแสดงปจจัยที่ลงในหมวดธาตุนั้น มีแลวในหมวดที่วา
ดวยธาตุ ไมตองเขียนไวในที่นี้.
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ในกัมมวาจก ลง ย ปจจัย กับทัง้ อิ อาคม หนา ย ดวย
อุ. ดังนี้ :ปจิเต สิวิยเต เปนตน.
ในภาววาจก ลง ย ปจจัย อุ. ภูยเต เปนตน
ในเหตุกัตตุวาจก ลงปจจัย ๔ ตัว คือ เณ. ณย, ณาเป,
ณาปย. ตัวใดตัวหนึ่ง. อุ. ดังนี้ :เณ = ปาเจติ, สิพฺเพติ. ณย = ปาจยติ, สิพฺพยติ. ณาเป =
ปาจาเปติ, สิพฺพาเปติ. ณาปย = ปาจาปยติ, ลิพฺพาปยติ. เปนตน.
ในเหตุกัมมวาจก ลงปจจัย ๑๐ ตัวนั้นดวย, ลงเหตุปจจัย คือ
ณาเป ดวย, ลง ย ปจจัยกับทั้ง อิ อาคม หนา ย ดวย อุ.
ดังนี้ :ปาจาปยเต, สิพฺพาปยเต. เปนตน.
ยังมีปจจัยที่สําหรับประกอบกับธาตุอีก ๓ ตัว คือ ข, ฉ, ส,
เปนไปในความปรารถนา อุ. ดังนี้ :ภุชฺ ธาตุ เปนไปในความ กิน ข ปจจัย [ภุชฺ + ข = พุภุกขฺ + ติ]
สําเร็จรูปเปน พุภุกฺขติ ปรารถนาจะกิน.
ฆสฺ ธาตุ เปนไปในความ กิน ฉ ปจจัย [ฆสฺ + ฉ = ชิฆจฺฉ + ติ]
สําเร็จรูปเปน ชิฆจฺฉติ ปรารถนาจะกิน.
หรฺ ธาตุ เปนไปในความ นําไป ส ปจจัย [หรฺ + ส = ชิคึส + ติ]
สําเร็จรูปเปน ชิคึสติ ปรารถนาจะนําไป.
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ปจจัยที่สําหรับประกอบดวยนามศัพท ใหเปนกิริยาศัพท ๒ ตัว
คือ อาย, อิย. เปนไปในความประพฤติ. อุ. ดังนี:้ จิรายติ ประพฤติชาอยู. ปุตฺติยติ ยอมประพฤติใหเปนเพียง
ดังบุตร เปนตน.
แบบแจกวิภัตติ
(๑๑๗) วิธีประกอบธาตุดวยปจจัยและวิภัตติ ที่กลาวแลวขาง
ตนนั้น สําแดงแตพอเปนตัวอยาง, ยังยอนัก, กุลบุตรแรกศึกษาจะ
ไมสามารถที่จะกําหนดเอาเปนตัวอยางแลว เปลี่ยนไปใหไดตลอดทุก ๆ
วิภัตติ, เพราะธาตุบางเหลาที่ประกอบดวยปจจัยและวิภัตติบางเหลา
ไมคงอยูตามรูปเดิม ยอมเปลี่ยนแปลงอาเทศไปบาง, เพราะฉะนั้น
ลําดับนี้จักสําแดงแบบแจกวิภัตติไวพอเปนที่สังเกตสืบไป ตามลําดับ
วาจกทั้ง ๔, แตจักไมแจกใหพิสดารนัก จักยกปโรกขาวิภัตติเสีย
เพราะไมใครใชในหนังสือทั้งปวง ยกไวแต อาห, อาหุ. ๒ ตัว
เทานั้น. ถึงกัมมวาจก แลเหตุกัมมวาจก ที่ใชมากก็มีแตประถมบุรุษ
อยางเดียว บุรุษนอกนั้นก็ใชนอย, เหตุนั้นจักแจกแตประถมบุรุษ
อยางเดียว.
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กัตตุวาจก
(๑๑๘) แจก ภู ธาตุเปนตัวอยาง.
๑. วตฺตมานา
ปุริส. เอก.
พหุ.
ป.
ภวติง ภวนฺติ.
ม.
ภวสิ. ภวถ.
อุ.
ภวามิ. ภวาม.
๒. ปฺจมี
๓. สตฺตมี
ป. ภวตุ.
ภวนฺตุ.
ภเว, ภเวยฺย, ภเวถ.
ภเวยฺยุ.
ม. ภว, ภวาหิ.
ภวถ.
ภเวยฺยาสิ.
เวยฺยาถ.
อุ. ภวามิ.
ภวาม.
ภเวยฺยามิ, ภเวยฺย.
ภเวยฺยาม.
๕. หิยตฺตนี
๖. อชฺชตฺตนี
ป. อภวา, อภว.
อภวู.
อภวิ.
อภวุ, อภวึสุ.
ม. อภโว.
อภวตฺถ.
อภโว
อภวิตฺถ.
อุ. อภวึ.
อภวมฺห.
อภวึ.
อภวิมฺหา.
๗. ภวิสฺสนฺติ
๘. กาลาติปตฺติ
ป. ภวิสฺสติ.
ภวิสฺสนฺติ.
อภวิสฺส.
อภวิสฺสสุ.
ม. ภวิสฺสสิ.
ภวิสฺสถ.
อภวิสฺเส.
อภวิสสฺ ถ.
อุ. ภวิสฺสามิ,ภวิสฺส. ภวิสสฺ าม.
อภวิสฺส.
อภวิสฺสามฺหา.
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(๑๑๙) แจก ปจฺ ธาตุ เปนแบบเทียบ.
๑. วตฺตมานา
ปุริส.
เอก.
พหุ.
ป.
ปจติ. ปจนฺติ.
ม.
ปจสิ. ปจถ.
อุ.
ปจามิ. ปจาม.
๒. ปฺจมี
๓. สตฺตมี
ป. ปจตุ.
ปจนฺตุ. ปเจ, ปเจยฺย, ปเจถ. ปเจยฺยุ.
ม. ปจ, ปจาหิ
ปจถ. ปเจยฺยาสิ
ปเจยฺยาถ.
อุ. ปจามิ.
ปจาม. ปเจยฺยามิ.
ปเจยฺยาม.
๕. หิยตฺตนี
๖. อชฺชตฺตนี
ป. อปจา, อปจ.
อปจู. อปจิ, อปเจสิ.
อปจุ, อปจึสุ
ม. อปโจ.
อปจตฺถ. อปโต.
อปจิตฺถ.
อุ. อปจ.
อปจมฺห. อปจึ.
อปจิมฺหา.
๗. ภวิสฺสนฺติ
๙. กาลาติปตฺติ
ป. ปจิสฺสติ.
ปจิสฺสนฺติ. อปจิสฺส
อปจิสฺสส ุ.
ม. ปจิสฺสสิ.
ปจิสฺสถ. อปจิสฺเส.
อปจิสฺสถ.
อุ. ปจิสฺสามิ. ปจิสฺส. ปจิสฺสาม. อปจิสฺส.
อปจิสฺสามฺหา.
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[๑๒๐] แมถึงหมวดธาตุอื่น ๆ ก็พึงแจกโดยนัยนี้, เปลี่ยนแต
ปจจัยที่สําหรับกับหมวดธาตุนั้น ๆ เทานั้น, ยกเสียแตธาตุบางอยาง
เขากับวิภัตติบางตัว สําเร็จรูปเปนอยางหนึ่ง ไมคงตามแบบ, จะ
แจกไวแต วัตตมานา ประถมบุรุษ พอเปนตัวอยางเทานั้น.
เอก.
พหุ.
รุนฺธติ,
รุนฺเธติ.
รุนธฺ นฺติ,
รุนฺเธนฺติ.
ทิพฺพติ.
ทิพพฺ นฺติ.
สุณาติ,
ลุโณติ.
สุณนฺติ,
สุโณนฺติ.
กีนาติ.
กีนนฺต.ิ
คณฺหาติ.
คณฺหนฺติ.
ตโนติ.
ตโนนฺติ.
โจเรติ,
โจรยติ.
โจเรนฺติ.
โจรยนฺติ.
(๑๒๑) คําอธิบายในกัตตุวาจก
๑. พฤทธิ์ อู ที่สุดแหงธาตุเปน โอ บาง, เอา โอ เปน อว
บาง, อุ. โหติ, ภวติ. พฤทธิ์ อี ที่สดุ แหงธาตุเปน เอ บาง
เอา เอ เปน อย บาง, อุ เสติ, สยติ. เอา คมฺ เปน คจฺฉ
บาง, อุ. คจฺฉติ. เปนตน.
๒. มิ - ม - วตฺตมานา ก็ดี หิ - มิ - ม ปฺจมี ก็ดี อยูขาง
หลัง ตอง ทีฆะ อ ที่สุดปจจัย เปน อา ในหมวดธาตุทั้งปวง,
อุ. คจฺฉาหิ, คจฺฉามิ, คจฺฉาม. เปนตน.
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๓. ลบ หิ - ปฺจมี เสียบางก็ได, แตเมื่อลบ อยาทีฆะ อ
เปน อา ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๔. ลบ ยฺย ที่สุดแหง เอยฺย สตฺตมี คงไวแต เอ บางก็ได
ในหมวดธาตุทั้งปวง, และมักใช เอถ อัตตโนบท แทน เอยฺย บาง.
๕. อุตตมบุรุษ สตฺตมี เอกวจนะ มักใช เอยฺย อัตตโนบท
แทน เอยฺยามิ โดยมาก ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๖. อา - หิยตฺตนี มักรัสสะเปน อ ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๗. โอ - มัธยมบุรุษ หิยตฺตนี และ อชฺชตฺตนี เอกวจนะ
มีที่ใชนอย, ใชประถมบุรุษเสียเปนพื้น.
๘. รัสสะ อี อชฺชตฺตนี เปน อิ และลง สฺ อาคมบาง
ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๙. เอา อุ เปน อึสุ ไดบาง ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๑๐. ลง อ อาคม หนาธาตุทีประกอบ หิยตฺตนี อชฺชตฺตนี
กาลาติปตฺติ ได.
๑๑. ลง อิ อาคม หลังธาตุและปจจัยที่ประกอบ อชฺชตฺตนี
ภวิสฺสนฺติ และ กาลาติปตฺติ ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๑๒. อุตตมบุรุษ ภวิสฺสนฺติ เอกวจนะ ใช สฺส อัตตโนบท
แทน สฺสามิ ไดบาง.
๑๓. รัสสะ อา กาลาติปตฺติ เปน อ ในหมวดธาตุทั้งปวง.
๑๔. ลง นิคคหิตอาคม ในหมวด รุธฺ ธาตุแลว อาเทศนิคคหิต
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เปนพยัญชนะที่สุดวรรค ตามวิธีสนธิ อุ. สําแดงแลวในธาตุขางตน.
๑๕. เอา ย ปจจัยกับ วฺ ที่สุดแหง ทิวฺ ธาตุ เปนตน เปน พฺพ.
กับ ธฺ ที่สุดแหง พุธฺ ธาตุ เปนตน เปน ชฺฌ.
กับ หฺ ที่สุดแหง มุหฺ ธาตุ เปนตน เปน ยฺห.
กับ สฺ ที่สุดแหง มุสฺ ธาตุ เปนตน เปน สฺส.
กับ ชฺ ที่สุดแหง รชฺ ธาตุ เปนตน เปน ชฺช.
๑๖. พฤทธิ์ ณุ ปจจัย เปน โณ ในหมวด สุ ธาตุ.
๑๗. เอา า ธาตุ เปน ชา.
๑๘. ลบ หฺ ที่สุดแหง คหฺ ธาตุ เสีย.
๑๙. เมื่อลง เณ, ณฺย ปจจัย ตองพฤทธิ์สระตัวหนาธาตุ
และลบ ณฺ เหมือนวิธีตัทธิต.
กัมมวาจก
(๑๒๒) แจกแตวัตตมานา ประถมบุรุษอยางเดียว
เอก.
พหุ.
ปจิยเต, ปจฺจเต.
ปจิยนฺเต, ปจฺจนฺเต.
รุนฺธิยเต.
รุนฺธิยนฺเต.
สิวิยเต.
สิวิยนฺเต.
สุยฺยเต.
สุยฺยนฺเต.
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เอก.
กียเต.
คหิยเต.
กริยเต.
จุริยเต.

พหุ.
กียนฺเต.
คหิยนฺเต.
กริยนฺเต.
จุริยนฺเต.
(๑๒๓) คําอธิบายในกัมมาวาจก
๑. ลง อิ- อาคม หนา ย ปจจัย ในกัมมวาจก.
๒. เอา ย-ปจจัย กับ จฺ ที่สุดแหง ปจฺ ธาตุ เปน จฺจ บาง
ไมตองลง อิ อาคม.
๓. ซอน ยฺ - พยัญชนะ ที่ ย-ปจจัยบาง.
ภาววาจกก็แจกเหมือนกัมมวาจก ไมตองแจกไวในที่นี้, ตาง
กันแตลักษณะที่กลาวแลว ในวาจกขางตน.
เหตุกัตตุวาจก
(๑๒๔) แจก ปจฺ ธาตุ ลง เณ และ ณฺย ปจจัย เปนตัวอยาง.
๑. วตฺตมานา
๒. ปฺจมี
ปุริส. เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ป.
ปาเจติ.
ปาเจนฺติ.
ปาเจตุ.
ปาเจนฺตุ.
ม.
ปาเจสิ.
ปาเจถ.
ปาเจหิ.
ปาเจถ.
อุ.
ปาเจมิ.
ปาเจม.
ปาเจมิ.
ปาเจม.
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๓. สตฺตมี
๖. อชฺชตฺตนี
ป. ปาเจยฺย, ปาเจถ. ปาเจยฺยุ.
อปาเจสิ. อปาจึสุ.
ม. ปาเจยฺยาสิ. ปาเจยฺยาถ.
อปาจยิตฺถ.
อุ. ปาเจยฺยามิ, ปาเจยฺยาม. อปาเจสึ. อปาจยิมฺหา.
ปาเจยฺย.
(หิยตฺตนี ไมไดใช ไมตองแจก)
๗. ภวิสฺสนติ
๘. กาลาติปตฺต
ป. ปาเจสฺสติ. ปาเจสฺสนฺติ. อปาจยิสฺส. อปาจยิสฺสสุ.
ม. ปาเจสฺสสิ. ปาเจสฺสถ. อปาจยิสฺเส. อปาจยิสฺสถ.
อุ. ปาเจสฺสามิ. ปเจสฺสาม. อปาจยิสฺส. อปาจยิสฺสามฺหา.
(๑๒๕) แจก ปจฺ ธาตุ ลง
ตัวอยาง.
๑. วตฺตมานา
ปุริส.
เอก.
พหุ.
ป.
ปาจาเปติ. ปาจาเปนฺติ.
ม.
ปาจาเปสิ. ปาจาเปถ.
อุ.
ปาจาเปมิ. ปาจาเปม.

ณาเป ณาปย ปจจัย เปน
๒. ปฺจมี
เอก.
พหุ.
ปาจาเปตุ.
ปาจาเปนฺตุ.
ปาจาเปหิ.
ปาจาเปถ.
ปาจาเปมิ.
ปาจาเปม.
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๓. สตฺตมี
ป. ปาจาเปยฺย, ปาจาเปยฺยุ.
ปาจาเปถ.
ม. ปาจาเปยฺยาสิ. ปาจาเปยฺยถ.

๖. อชฺชตฺตนี
อปาจาเปสิ.
อปาจาเปสุ.

อปาจาปยิตฺถ.
[ณาปย]
อุ. ปาจาเปยฺยามิ, ปาจาเปยฺยาม.
อปาจาเปสึ.
อปาจาปยิมฺหา.
ปาจาเปยฺย.
[ณาปย]
(หิยตฺตนี ไมไดใช ไมตองแจก)
๗. ภวิสฺสนติ
๘. กาลาติปตฺติ
ป. ปาจาเปสฺสติ. ปาจาเปสฺสนฺติ. อปาจาปยิสฺส. อปาจาปยิสฺสสุ.
ม. ปาจาเปสฺสิ. ปาจาเปสฺสถ. อปาจาปยิสฺเส. อปาจาปยิสฺสถ.
อุ. ปาจาเปสฺสามิ. ปาจาเปสฺสาม. อปาจาปยิสฺส.
อปาจาปยิสฺสามฺหา.
(๑๒๖) แมถึงหมวดธาตุอื่นก็พึงเทียบโดยนัยนี้.
จะแจกแตวัตตมานา ประถมบุรษุ ลง เณ และ ณาเป ปจจัย
เปนตัวอยางเทานั้น.
เอก.
พหุ.
รุนเธติ, รุนฺธนเปติ.
รุนฺเธนฺติ, รุนฺธาเปนฺติ.
สิพฺเพติ, สิพฺพาเปติ.
สิพฺเพนฺติ, สิพฺพาเปนฺติ.
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เอก.
พหุ.
สาเวติ.
สาเวนฺติ.
กีนาเปติ.
กีนาเปนฺติ.
คาเหติ, คณฺหาเปติ. คาเหนฺติ, คณฺหาเปนฺติ.
ตานาเปติ.
ตานาเปนฺติ.
โจราเปติ.
โจราเปนฺติ.
ลงปจจัยที่มี ณ แลว พฤทธิ์สระตัวหนาที่ไมใชพยัญชนะซอน
อยูเบื้องหลังแลว ลบ ณ เสีย เหมือนกับที่กลาวแลว ในโคตตตัทธิต
(๑๐๓) วิธีสนธิก็เหมือนกับที่กลาวแลวในสระสนธิ (๑๙).
เหตุกัมมวาจก
(๑๒๗) แจกแตวัตตมานา ประถมบุรุษอยางเดียว ลง ณาเป
ปจจัย เปนตัวอยาง
เอก.
พหุ.
ปาจาปยเต.
ปาจาปยนฺเต.
รุนฺธาปยเต.
รุนฺธาปยนฺเต.
สิพฺพาปยเต.
สิพฺพาปยนฺเต.
สาวิยเต. [ณย]
สาวิยนฺเต.
กีนาปยเต.
กีนาปยนฺเต.
คาหาปยเต.
คาหาปยนฺเต.
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เอก.
พหุ.
ตานาปยเต.
ตานาปยนฺเต.
โจราปยเต.
โจราปยนฺเต.
คําอธิบายในวาจกนี้ พึงเทียบเคียงดูในวาจกทั้ง ๓ เทอญ.
อาขยาตนั้น มีนัยวิจิตรพิสดารนัก. นักปราชญผูรอยกรอง
คัมภีรศัพทศาสตรพรรณนาไวอยางละเอียด ครั้นขาพเจาจะนํามา
อธิบายไวในที่นี้ใหสิ้นเชิง ก็เห็นวาจะทําความศึกษาของกุลบุตรให
เนิ่นชา.
อีกประการหนึ่ง หนังสือบาลีไวยากรณนี้จะไมมีเวลาจบลงได
จึงไดเลือกเอาแตวิธีจะใชทั่วไปในกิริยาศัพททั้งหลาย มาสําแดงไว
เปนตัวอยาง. เมื่อทราบแบบหนึ่งแลวก็เปนอันเขาใจทั่วไป. ถึงอยาง
นั้น วิธีเปลี่ยนแปลงวิภัตติ จําเพราะธาตุบางตัว แมไมสาธารณะแก
ธาตุทั้งหลาย แตมีที่ใชมาก ขาพเจานํามาแสดงไวในที่นี้บางเล็กนอย.
[อสฺ ธาตุ]
(๑๒๘) อสฺ ธาตุ ซึง่ เปนไปในความ มี, ความ เปน, อยูหนา
แปลงวิภัตติทั้งหลายแลว ลบพยัญชนะตนธาตุบาง ที่สุดธาตุบาง
อยางนี้ :ติ
เปน ตฺถิ.
ลบที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเปน อตฺถิ.
อนฺติ
คงรูป ลบตนธาตุ สําเร็จรูปเปน สนฺติ.

ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ วจีวภิ าค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก - หนาที่ 183

สิ
ถ เปน
มิ เปน
ม เปน
ตุ เปน
เอยฺย เปน
เอยฺย
เอยฺยุ
เอยฺยุ เปน
เอยฺยาสิ
เอยฺยาถ
เอยฺยามิ
เอยฺยาม
อิ
อุ
ตฺถ
อึ
มฺหา

คงรูป ลบที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเปน
อสิ.
ตฺถ
ลบที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเปน อตฺถ.
มฺหิ
ลบที่สดุ ธาตุ สําเร็จรูปเปน อมฺห.ิ
มฺห
ลบที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเปน อมฺห.
ตฺถุ
ลบที่สดุ ธาตุ สําเร็จรูปเปน อตฺถุ.
อิยา
ลบตนธาตุ สําเร็จรูปเปน สิยา.
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺส.
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺส.ุ
อิยุ
ลบตนธาตุ
สําเร็จรูปเปน สิย.ุ
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺส.
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺสถ.
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺส.
กับทั้งธาตุ
สําเร็จรูปเปน อสฺสาม.
คงรูป ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน อาสิ.
คงรูป ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน อาสุ.
คงรูป ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน อาสิตฺถ.
คงรูป ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน อาสึ.
คงรูป ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน อาสิมหฺ า.
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(๑๒๙) คําถามชื่อวิภัตติเปนตน ใหผูศึกษาตอบ.
๑. โก ธมฺม เทเสติ ? ใคร สําแดงอยู ซึ่งธรรม ?
๒. สามเณเรน ธมฺโม ปกาสิยเต. ธรรม อันสามเณร ประกาศ
อยู.
๓. เกนา - ย ถูโป ปติฏาปยเต ? สตูป นี้ อันใคร ใหตั้ง
จําเพาะอยู ?
๔. มหาราชา ต การาเปติ. พระราชาผูใหญใหทําอยู ซึ่งสตูปนั้น.
๕. กถ มาตาปตโร ปุตฺเต อนุสาเสยฺยุ ? มารดาและบิดา ท. พึง
ตามสอน ซึ่งบุตร ท. อยางไร ?
๖. เต ปาปา ปุตฺเต นิวาเรนฺติ, เต กลฺยาเณ ปุตฺเต นิเวเสนฺติ.
เขา ท. ยอมหาม ซึ่งบุตร ท. จากบาป. เขา ท. ยังบุตร ท.
ยอมใหตั้งอยู ในกรรมงาม.
๗. กถ มยา ปฏิปชฺชเต ? อันขา จะปฏิบัติ อยางไร ?
๘. กึ อมฺหาก สุข อุปฺปาเทสฺสติ ? สิ่งไร จักยังสุข ใหเกิด
แกขา ท. ?
๙. กุสลฺ - เจ กเรยฺยาสิ. ถาวา เจา พึงทํา ซึ่งกุศลไซร.
๑๐. กุสล กโรหิ. ทาน จงทํา ซึ่งกุศล.
๑๑. กสฺมา สิสฺโส ครุนา ครหิยเต ? เพราะเหตุอะไร ศิษย
อันครู ยอมติเตียน ?
๑๒. สุร ปวามิ. ขา ดื่มอยู ซึ่งเหลา.
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๑๓. มา เอว - มกาสิ. [เจา] อยาไดทําแลว อยางนั้น.
๑๔. ตสฺโส - วาท กโรหิ. [เจา] จงทํา ซึ่งโอวาท ของทาน.
๑๕. กห อิเม คมิสฺสนฺติ ? [ชน ท.] เหลานี้ จักไป ในที่ไหน ?
๑๖. ราชนิเวสน คมิยเต. พระราชวัง [อันเขา ท.] ไปยู.
๑๗. จิร อิธ วสฺมฺหา. [ขา ท.] อยูแลว ในที่นี้ นาน.
๑๘. พาล น เสเวยฺย. [เขา] ไมพึงเสพ ซึ่งชนพาล.
๑๙. ปณฺฑิต-เมว ภชตุ. [เขา] จงคบ ซึ่งบัณฑิตอยางเดียว.
๒๐. ย ธีโร กาเรยฺย, ต กรสฺสุ. ผูมีปญ
 ญา ใหเจาทํา ซึ่งกรรม
ใด, [เจา] จงทํา ซึ่งกรรมนั้น.
๒๑. ขโณ โว มา อุปจฺจคา. ขณะ อยาไดเขาไปลวงแลว ซึ่งเจา ท.
๒๒. ขณาตีตา หิ โสจนฺติ. เพราะวา [ชน ท.] มีขณะเปนไป
ลวงแลว ยอมโศก.
๒๓. เตนา - ห โปราโณ. ดวยเหตุนั้น อาจารย มีแลวในกอน กลาว
แลว.
๒๔. เตนา - หู โปราณา. ดวยเหตุนั้น อาจารย ท. มีแลวในกอน
กลาวแลว.
๒๕. พหู ชนา อิธ สนฺนิปตึสุ. ชน ท. มาก ประชุมกันแลว
ในที่น.ี้
๒๖. กินฺนุ ภีโต ว ติฏ สิ ? ทําไมหนอ [เจา] เปนผูกลัวเทียว
ยืนอยู ?
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๒๗. ชีวนฺโต น สุข ลเภ. [ขา] เปนอยู ไมพึงได ซึ่งสุข.
๒๘. สจา - ห เอว อชานิสฺส, ต นา - ภวิสฺส. ถาวา [ขา]
จักไดรูแลว อยางนี้ไซร, สิ่งนั้น จักไมไดมีแลว.
๒๙. ยนฺนูนา - ห ทุกขฺ า มุจฺเจยฺย. ไฉนหนอ [ขา] พึงพนได
จากทุกข.
๓๐. มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ. [เจา ท.] อยาไดเปนผู
มีความเดือดรอน มีแลว ในภายหลัง.
จบอาขยาตแตเทานี้.
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กิตก
(๑๓๐) กิตกนั้น เปนชื่อของศัพทที่ทานประกอบปจจัยหมูหนึ่ง
ซึ่งเปนเครื่องกําหนดหมายเนื้อความของนามศัพท และกิริยาศัพทที่
ตาง ๆ กัน, เหมือนนามศัพทที่เอามาใชในภาษาของเรา มี 'ทาน'
เปนตน ยอมมีเนื้อความตาง ๆ กัน. 'ทาน' นั้น เปนชื่อของสิ่งของ
ที่จะพึงสละก็มี เหมือนคําวา 'คนมีใหทาน คนจนรับทาน' เปนตน,
เปนชื่อของการใหก็มี เหมือนคําวา 'ผูนี้ยินดีในทาน' เปนตน, เปน
ชื่อของเจตนาก็มี เหมือนคําวา 'ทานมัยกุศล' เปนตน, เปนชื่อของ
ที่ก็มี เหมือนคําวา 'โรงทาน' เปนตน. สวนกิริยาศัพท มีคําวา
'ทํา' เปนตน ก็มีเนื้อความตางกัน, เปนกัตตุวาจก บอกผูทําก็มี
เหมือนคําวา 'นายชางทํางามจริง' เปนตน, เปนกัมมวาจก บอกสิ่ง
ที่เขาทําก็มี เหมือนคําวา 'เรือนนี้ทํางามจริง' เปนตน ศัพทเหลานี้
ในภาษามคธ ลวนหมายดวยปจจัยทั้งสิ้น.
กิตกนนั้ แบงออกเปน ๒ กอน คือ เปนนามศัพทอยาง ๑
เปนกิริยาศัพทอยาง ๑. กิตกทั้ง ๒ อยางนี้ ลวนมีธาตุเปนที่ตั้งทั้งสิ้น.
ก็แตธาตุนั้น ไมแปลกกันกับธาตุอาขยาตที่กลาวแลว (๑๑๔)
เพราะเหตุนั้น ในที่นี้ไมตองวาถึงธาตุอีก จะกลาวแตที่แปลก.
นามกิตก
(๑๓๑) กิตกที่เปนนามก็ดี เปนคุณนามก็ดี เรียกวา
นามกิตก ๆ นี้จัดเปนสาธนะ มีปจจัยเปนเครื่องหมายวา ศัพทนี้
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เปนสาธนะนั้น ๆ เพื่อจะใหมีเนื้อความแปลกกัน ดังกลาวแลว
ขางตนนั้น.
สาธนะ
(๑๓๒) ศัพทที่ทานใหสําเร็จมาแตรูปวิเคราะห ชื่อ 'สาธนะ'
สาธนะนั้นแบงเปน ๗ คือ กัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ,
กรณสาธนะ, สัมปทานสาธนะ, อปาทานสาธนะ, อธิกรณสาธนะ.
รูปวิเคราะหแหงสาธนะจัดเปน ๓ คือ กัตตุรูป, กัมมรูป,
ภาวรูป.
[กัตตุสาธนะ]
ศัพทใดเปนชื่อของผูทํา คือ ผูประกอบกิริยานั้น เปนตนวา
กุมฺภกาโร ผูทําซึ่งหมอ, ทายโก ผูให, โอวาทโก ผูกลาวสอน,
สาวโก ผูฟง. ศัพทนั้นชื่อกัตตุสาธนะ ๆ นักปราชญฝายเราบัญญัติ
ใหแปลวา "ผู -," ถาลงในอรรถ คือ ตัสสีละ แปลวา "ผู- โดย
ปกติ."
[กัมมสาธนะ]
ผูทํา ๆ ซึ่งสิ่งใด ศัพทที่เปนชื่อของสิ่งนั้น เปนตนวา ปโย
เปนที่รัก, รโส วิสัยเปนที่ยินดี ก็ด,ี ศัพทที่เปนชื่อของสิ่งของที่
เขาทํา เปนตนวา กิจฺจ กรรมอันเขาพึงทํา, ทาน สิ่งของอันเขา
พึงให [มีขาวน้ําเปนตน] ก็ด.ี ชื่อวากัมมสาธนะ ๆ ที่เปนกัตตุรูป
แปลวา "เปนที่ -," ที่เปนกัมมรูป แปลวา "เปนที่อันเขา-,"
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[ภาวสาธนะ]
ศัพทบอกกิริยา คือ ความทําของผูทํา เปนตนวา คมน ความ
ไป, าน ความยืน, นิสชฺชา ความนั่ง, สยน ความนอน. ชื่อ
วาภาวสาธนะ เปนภาวรูปอยางเดียว แปลวา "ความ--," ก็ได,
"การ--," ก็ได.
[กรณสาธนะ]
ผูทํา ๆ ดวยสิ่งใด ศัพทที่เปนชื่อของสิ่งนั้น เปนตนวา พนฺธน
วัตถุเปนเครื่องผูก มีเชือกและโซเปนตน, ปหรณ วัตถุเปนเครื่อง
ประหาร มีดาบและงาวเปนตน, วิชฺฌน วัตถุเปนเครื่องไช มี
เหล็กหมาดและสวานเปนตน, ชื่อวากรณสาธนะ ๆ ที่เปนกัตตุรปู
แปลวา "เปนเครื่อง--," ก็ได, แปลวา "เปนเหตุ--," ก็ได, ที่เปน
กัมมรูป แปลวา "เปนเครื่องอันเขา--," ก็ได, "เปนเหตุอันเขา--,"
ก็ได.
[สัมปทานสาธนะ]
ผูทําใหแกผูใดหรือแกสิ่งใด ศัพทที่เปนชื่อของผูนั้น ของสิ่งนั้น
เปนตนวา สมฺปทาน วัตถุเปนที่มอบให, ชื่อวาสัมปทานสาธนะ ๆ
ที่เปนกัตตุรูป แปลวา "เปนที่--," ที่เปนกัมมรูป แปลวา
"เปนที่อันเขา--,"
[อปาทานสาะนะ]
ผูทําไปปราศจากสิ่งใด ศัพทที่เปนชื่อของสิ่งนั้น เปนตนวา
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ปภสฺสโร แดนสรานออกแหงรัศมี กายเทวดาจําพวกหนึ่ง, ปภโว
แดนเกิดกอน มีน้ําตกซึ่งเปนแดนเกิดของแมน้ําเปนตน, ภีโม แดน
กลัว ยักษ ชือ่ วาอปาทานสาธนะ ๆ แปลวา "เปนแดน--."
[อธิกณณสาธนะ]
ผูทํา ๆ ในที่ใด ศัพทที่เปนชื่อของที่นั้น เปนตนวา าน ที่ตั้ง,
ที่ยืน, อาสน ที่นั่ง, สยน ที่นอน, ชื่อวาอธิกรณสาธนะ ๆ ที่เปน
กัตตุรูป แปลวา "เปนที่--," ที่เปนกัมมรูป แปลวา "เปนที่อันเขา."
(๑๓๓) รูปวิเคราะหแหงสาธนะ จัดเปน ๓ ตามวาจกทั้ง ๓ ที่
กลาวแลวในอาขยาต (๑๑๕) นั้น. รูปวิเคราะหแหงสาธนะใด เปน
กัตตุวาจกก็ดี, เปนเหตุกัตตุวาจกก็ดี, สาธนะนั้นเปนกัตตุรปู . รูป
วิเคราะหแหงสาธนะใดเปนกัมมวาจก, สาธนะนั้นเปนกัมมรูป. รูป
วิเคราะหแหงสาธนะใด เปนภาวาจก, สาธนะนั้นเปนภาวรูป.
สาธนะทั้ง ๗ นี้ เปนสิ่งสําคัญในคําพูดและแตงหนังสือในภาษา
มคธอยางหนึ่ง, แตคําแปลเปนภาษาสยามนั้นไมสําคัญนัก เพราะ
เปนแตเครื่องหมายใหรูสาธนะเทานั้น ถึงจะบัญญัติอยางอื่นก็ได, แต
ถึงกระนั้น เมื่อนิยมรูกันมาก ๆ แลว ใชผิด ๆ ไป, ก็เปนเหตุที่จะ
ใหเขาแยมสรวล. ใหกุลบุตรศึกษาสังเกตเสียใหเขาใจแมนยํา, เมื่อ
เปนเชนนี้ จักไดเปนผูฉลาดในถอยคําและในการแตงหนังสือ.
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ปจจัยแหงนามกิตก
(๑๓๔) ปจจัยที่สําหรับประกอบนามกิตกนั้น จัดเปน ๓ พวก
คือ กิตปจจัย สําหรับประกอบกับศัพทที่เปนกัตตุรูปอยางเดียว ๑
กิจปจจัย สําหรับประกอบกับศัพทที่เปนกัมมรูปและภาวรูป ๑
กิตกิจจปจจัย สําหรับประกอบกับศัพทแมทั้ง ๓ เหลา ๑.
๑) กิตปจจัย อยางนี้ :- กฺว,ิ ณี, ณฺวุ, ตุ, รู.
๒) กิจจปจจัย อยางนี้ :- ข, ณฺย.
๓) กิตกิจจปจจัย อยางนี้:- อ, อิ, ณ, ตเว, ติ, ตุ, ยุ.
ในบาลีไวยากรณนี้ ขาพเจาจะเลือกคัดเอาแตปจจัยที่ใชเปน
สาธารณะทั่วไปแกธาตุทั้งปวง มาสําแดงในที่นี้, สวนปจจัยที่จําเพาะ
ธาตุบางตัว ไมสาธารณะแกธาตุอื่น จะยกไวสําแดงในหนังสืออื่น.
อนึ่ง การจัดปจจัยเปนพวก ๆ อยางนี้ ในคัมภีรศัพทศาสตร
ทั้งหลายไมยืนลงเปนแบบเดียวกันได มักเถียงกัน เพราะฉะนั้น การ
รอยกรองหนังสือนี้ ตองอาศัยความที่ผูแตงเห็นชอบเปนประมาณ.
วิเคราะหแหงนามกิตก
แตนี้จะตั้งบทวิเคราะห เพื่อจะสําแดงสาธนะและปจจัยที่กลาว
มาแลวขางตน พอเปนหลักฐานที่กําหนดของกุลบุตรสืบไป :-
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(๑๓๕) วิเคราะหในกิตปจจัย
กฺวิ.
สย ภวตี-ติ สยมฺภู. [ผูใด] ยอมเปนเอง, เหตุนั้น [ผูนั้น]
ชื่อวาผูเปนเอง. สย เปนบทหนา ภู ธาตุ ในความ เปน, ลบ กฺวิ
เอานิคคหิตเปน มฺ โดยวิธีสนธิ (๓๒), เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
อุเรน คจฺฉตี-ติ อุรโค. [สัตวใด] ยอมไปดวยอก, เหตุนั้น
สัตวนั้น ชื่อวาผูไปดวยอก. อุร เปนบทหนา คมฺ ธาตุ ในความ
ไป, ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ คือ มฺ ดวยอํานาจ กฺวิ และลบ กฺวิ
ดวย.
ส สุฏ ุ ขนตี - ติ สงฺโข. สัตวใด ยอมขุด [ซึง่ แผนดิน]
ดี คือวา ดวยดี, เหตุนั้น [สัตวนั้น] ชื่อวาผูขุดดี. ส เปนบทหนา
ขนฺ ธาตุ ในความ ขุด, เอานิคคหิตเปน งฺ โดยวิธีสนธิ (๓๒).
ณี.
ธมฺม วทติ สีเลนา - ติ ธมฺมวาที, ธมฺม วตฺตุ สีลมสฺสา - ติ
วา ธมฺมวาที. [ผูใด] กลาวซึ่งธรรมโดยปกติ. เหตุนั้น [ผูนั้น]
ชื่อวาผูกลาวซึ่งธรรมโดยปกติ; อีกอยางหนึ่ง ความกลาว ซึ่งธรรม
เปนปกติ ของเขา, เหตุนั้น [เขา] ชือ่ วาผูมีความกลาว ซึ่งธรรม
เปนปกติ. ธมฺม เปนบทหนา วทฺ ธาตุ ในความ กลาว, พฤทธิ์ อ
ที่ ว เปน อา ดวยอํานาจปจจัยที่เนื่องดวย ณ แลวลบ ณ เหมือน
กลาวแลวในโคตตตัทธิต (๑๐๓), ถาเปนอิตถีลิงค เปน ธมฺมวาทินี
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ถาเปนนปุสกลิงค เปน ธมฺมวาหิ วิเคราะหกอนเปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแหง ตัสสีละ, วิเคราะหหลัง เปนสมาสรูป
ตัสสีลสาธนะ. สมาสรูป ตัสสีลสาธนะนี้ เห็นอยางไร ๆ อยู จึงมีได
จัดเขาในสาธนะ.
ปาป กโรติ สีเลนา-ติ ปาปการี. [ผูใด] ยอมทํา ซึ่งบาป
โดยปกติ, เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวาผูทําซึ่งบาปโดยปกติ. ปาป เปน
บทหนา กรฺ ธาตุ ในความ ทํา.
ธมฺม จรติ สีเลนา - ติ ธมฺมจารี. [ผูใด] ยอมประพฤติซึ่ง
ธรรม โดยปกติ, เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวาผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ
ธมฺม เปนบทหนา จรฺ ธาตุ ในความประพฤติ, ในความเที่ยว.
ณฺว.ุ
เทตี - ติ ทายโก. [ผูใ ด] ยอมให, เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวา
ผูให. ทา ธาตุ ในความให, ยฺ ปจจัยหลังธาตุ มี อา เปนที่สุด
ณฺวุ. เปน อก, เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ, ถาอิตถีลิงคเปน ทายิกา.
เนตี - ติ นายโก. [ผูใ ด] ยอมนําไป, เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา
ผูนําไป นี ธาตุ ในความ นําไป พฤทธิ์ อี เปน เอ แลวเอา
เปน อาย ดวยอํานาจปจจัยที่เนื่องดวย ณ เหมือนกลาวแลวใน
โคตตตัทธิต (๑๐๓)
อนุสาสตี - ติ อนุสาสโก. [ผูใด] ยอมตามสอน, เหตุนั้น
[ผูนั้น] ชื่อวาผูตามสอน. อนุ เปนบทหนา สาสฺ ธาตุ ในความ สอน.
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สุณาตี - ติ สาวโก. [ผูใด] ยอมฟง. เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวา
ผูฟง. สุ ธาตุ ในความ ฟง, พฤทธิ์ อุ เปน โอ แลวเอาเปน อาว
ดังกลาวแลว.
ตุ.
กโรตี - ติ กตฺตา, กโรติ สีเลนา-ติ วา กตฺตา. [ผูใด]
ยอมทํา. เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูทํา ; อีกอยางหนึ่ง [ผูใด] ยอมทํา
โดยปกติ, เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูทําโดยปกติ. กรฺ ธาตุ ในความทํา,
ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ ซอน ตฺ, กตฺตุ เขากับปฐมาวิภัตติ เอกวจนะ
แหงนาม เปน กตฺตา (๖๖). เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิเคราะหหลัง
ลงในตัสสีละ.
วทตี - ติ วตฺตา. [ผูใ ด] ยอมกลาว, เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวา
ผูกลาว. วทฺ ธาตุ ในความ กลาว.
ชานาตี-ติ าตา. [ผูใ ด] ยอมรู, เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวา
ผูรู. า ธาตุ ในความ รู.
ธาเรตี - ติ ธาตา. [ผูใ ด] ยอมทรงไว, เหตุนั้น [ผูนั้น]
ชื่อวาผูทรงไว. ธรฺ-ธา ธาตุ ในความ ทรง.
รู.
ปาร คจฺฉติ สีเลนา - ติ ปารคู. [ผูใด] ยอมถึงซึ่งฝงโดย
ปกติ, เหตุนั้น [ผูนั้น] ชือ่ วาผูถึงซึ่งฝงโดยปกติ. ปาร เปนบท
หนา คมฺ ธาตุ ในความถึง, ลบที่สุดธาตุ ดวยอํานาจปจจัยที่เนื่อง

ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ วจีวภิ าค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก - หนาที่ 195

ดวย รฺ แลวลบ รฺ เสีย, เปนกัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ.
วิชานาติ สีเลนา - ติ วิฺู. ผูใด ยอมรูวิเศษ โดยปกติ,
เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูรูวิเศษโดยปกติ. วิ เปนบทหนา า ธาตุ
ในความ รู, ซอน ฺ.
ภิกขฺ ติ สีเลนา - ติ ภิกฺขุ. [ผูใด] ยอมขอ โดยปกติ, เหตุนั้น
[ผูนั้น] ชื่อวาผูขอโดยปกติ. ภิกขฺ ธาตุ ในความ ขอ, ไมลบที่สุด
ธาตุ รัสสะ อู เปน อุ.
(๑๒๖) วิเคราะหในกิจจปจจัย
ข.
ทุกฺเขน กริยตี - ติ ทุกฺกร. กรรมใด อันเขาทําไดโดยยาก,
เหตุนั้น [กรรมนั้น] ชื่อวาอันเขาทําไดโดยยาก. ทุ เปนบทหนา กรฺ
ธาตุ ในความ ทํา, ลบ ข ซอน กฺ เปน กัมมรูป กัมมสาธนะ.
สุเขน ภริยตี - ติ สุภโร. ผูใด อันเขาเลี้ยงไดโดยงาย,
เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูอันเขาเลี้ยงไดโดยงาย. สุ เปนบทหนา ภรฺ
ธาตุ ในความ เลี้ยง.
ทุกฺเขน รกฺขิยตี-ติ ทุรกฺข. [จิตใด] อันเขารักษาไดโดยยาก,
เหตุนั้น [จิตนั้น] ชื่อวาอันเขารักษาไดโดยยาก. ทุ เปนบทหนา
รกฺข ธาตุ ในความ รักษา.
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ณฺย
กาตพฺพนฺ-ติ การิย. [กรรมใด] อันเขาพึงทํา, เหตุนั้น
[กรรมนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงทํา. กรฺ ธาตุ ในความ ทํา, พฤทธิ์ อ
เปน อา อิ อาคม, ลบ ณฺ เสีย, เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
เนตพฺพนฺ-ติ เนยฺย. [สิ่งใด] อันเขาพึงนําไป, เหตุนั้น
[สิ่งนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงนําไป. นี ธาตุ ในความ นําไป พฤทธิ์ อี
เปน เอ, ลบ ณฺ ซอน ยฺ.
วตฺตพฺพนฺ - ติ วชฺช. [คําใด] อันเขาพึงกลาว, เหตุนั้น
[คํานั้น] ชื่อวาเขาพึงกลาว, วทฺ ธาตุ ในความ กลาว, ลบ ณฺ
แลวเอา ทฺ ที่สุดธาตุ กับ ย ที่สุดปจจัย เปน ชฺช.
ทมิตพฺโพ - ติ ทมฺโม. [ผูใด] อันเขาพึงทรมานได เหตุนั้น
[ผูนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงทรมานได. ทมฺ ธาตุ ในความ ฝก, ลบ ณฺ
แลวเอา ทฺ ที่สุดธาตุ กับ ย ที่สุดปจจัย เปน ชฺช.
ทมิตพฺโพ - ติ ทมฺโม. [ผูใด] อันเขาพึงทรมานได เหตุนั้น
[ผูนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงทรมานได. ทมฺ ธาตุ ในความ ฝก, ลบ ณฺ
แลวเอา มฺ ที่สุดธาตุ กับ ย เปน มฺม.
ยฺุชิตพฺพนฺ - ติ โยคฺค. [สิ่งใด] อันเขาพึงประกอบ, เหตุนั้น
[สิ่งนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงประกอบ. ยุชฺ ธาตุ ในความ ประกอบ,
ลบ ณฺ แลวเอา ชฺ ที่สุดธาตุ กับ ย เปน คฺค.
ครหิตพฺพนฺ - ติ คารยฺห. [กรรมใด] อันเขาพึงติเตียน,
เหตุนั้น [กรรมนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงติเตียน. ครหฺ ธาตุ ในความ
ติเตียน. พฤทธิ์ อ เปน อา. ลบ ณฺ แลว แปร หฺ ไวเบื้องหลัง,
ยฺ ไวเบื้องหนา.
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ทาตพฺพนฺ-ติ เทยฺย. [สิ่งใด] อันเขาพึงให, เหตุนั้น [สิ่งนั้น]
ชื่อวาอันเขาพึงให. ทา ธาตุ ในความ ให ธาตุมี อา เปนที่สดุ อยู
หนา เอา ณฺย เปน เอยฺย แลวลบ อา ดวยสระสนธิ (๑๙).
ศัพททปี่ ระกอบดวยปจจัยนี้ บางศัพทก็ใชเปนกิริยากิตกบาง
อุ. เต จ ภิกขฺ ู คารยฺหา อนึ่ง ภิกษุ ท. เหลานั้น อันทานพึงติเตียน.
(๑๓๗) วิเคราะหในกิตกิจจปจจัย
อ.
ปฏิ ส ภิชฺชตี-ติ ปฏิสมฺภิทา. ปญญาใด ยอมแตกฉาน
ดี โดยตาง, เหตุนั้น ปญญานั้น ชื่อวาแตกฉานดีโดยตาง. ปฏิ
ส เปนบทหนา ภิทฺ ธาตุ ในความ แตก, อิตถีลิงค ปฐมาวิภัตติ
เปน อา (๕๒). เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
หิต กโรตี - ติ หิตกฺกโร. ผูใด ยอมทํา ซึ่งประโยชนเกื้อกูล,
เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูทําซึ่งประโยชนเกื้อกูล. หิต เปนบทหนา
กรฺ ธาตุ ในความ ทํา ซอน กฺ.
นิสฺสาย น วสติ - ติ นิสฺสโย. [ศิษย] อาศัยซึ่งอาจารย
นั้นอยู, เหตุนั้น [อาจารยนั้น] ชื่อวาเปนที่อาศัยอยู [ของศิษย]
นิ เปนบทหนา สี ธาตุ ในความ อาศัย. พฤทธิ์ อี เปน เอ แลว
เอาเปน อย แลวซอน สฺ เปนกัตตุรูป กัมมสาธนะ.
สิกขฺ ิยตี - ติ สิกฺขา, สิกฺขน วา สิกฺขา. ธรรมชาติใด
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อันเขาศึกษา, เหตุนั้น [ธรรมชาตินั้น] ชื่อวาอันเขาศึกษา; อีก
อยางหนึ่ง ความศึกษา ชื่อวาสิกขา. สิกฺขฺ ธาตุ ในความ ศึกษา,
สําเหนียก. วิเคราะหหนา เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ, วิเคราะหหลัง
เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
วิเนติ เตนา - ติ วินโย. [บัณฑิต] ยอมแนะนํา ดวยอุบาย
นั้น, เหตุนั้น [อุบายนั้น] ชื่อวาเปนเครื่องแนะนํา [ของบัณฑิต].
วิ เปนบทหนา นี ธาตุ ในความ นํา เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ.
ปม ภวติ เอตสฺมา - ติ ปภโว. [แมน้ํา] ยอมเกิดกอน
แตประเทศนั่น เหตุนั้น [ประเทศนั่น] ชื่อวาเปนแดนเกิดรอน [แหง
แมน้ํา]. ป เปนบทหนา ภู ธาตุ, พฤทธิ์ อู เปน โอ แลวเอา
เปน อว เปนกัตตุรูป อปาทานสาธนะ.
อิ.
อุทก ทธาตี - ติ อุทธิ. ประเทศใด ยอมทรงไว ซึ่งน้ํา,
เหตุนั้น [ประเทศนั้น] ชือ่ วาผูทรงไวซึ่งน้ํา [ทะเล]. อุท เปน
บทหนา ธา ธาตุ ในความ ทรง เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
สนฺธิยตี - ติ สนฺธิ. [วาจาใด] อันเขาตอ, เหตุนั้น [วาจานั้น]
ชื่อวาอันเขาตอ. ส เปนบทหนา ธา ธาตุ ในความตอ, เอานิคคหิต
เปน นฺ ดวยนิคคหิตสนธิ (๓๒), เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
นิธิยตี - ติ นิธ.ิ สมบัติใด อันเขาฝงไว, เหตุนั้น [สมบัตนิ ั้น]
ชื่อวาอันเขาฝงไว. นิ เปนบทหนา ธา ธาตุ ในความ ฝงไว.
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ณ.
กมฺม กโรตี-ติ กมฺมกาโร. [ผูใด] ยอมทําซึ่งกรรม. เหตุนนั้
[ผูนั้น] ชื่อวาผูทําซึ่งกรรม. กมฺม เปนบทหนา กรฺ ธาตุ ในความ
ทํา, วิธีพฤทธิ์ และลบ ณ ปจจัย ไดกลาวแลวในโคตตตัทธิต (๑๐๓),
เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
รุชชฺ ตี - ติ โรโค. [อาพาธใด] ยอมเสียดแทง, เหตุนั้น
[อาพาธนั้น] ชื่อวาผูเสียดแทง. รุชฺ ธาตุ ในความ เสียดแทง. เอา
ชฺ เปน คฺ เพราะ ณ ปจจัย.
วหิตพฺโพ - ติ วาโห. [ภาระใด] อันเขาพึงนําไป, เหตุนั้น
[ภาระนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงนําไป. วหฺ ธาตุ ในความนําไป, เปน
กัมมรูป กัมมสาธนะ.
ปจน ปาโก. ความหุงชื่อวาปากะ. ปจฺ ธาตุ ในความ หุง,
ตม. เอา จฺ เปน กฺ เพราะ ณ ปจจัย เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ทุสฺสติ เตนา - ติ โทโส. [ชนใด] ยอมประทุษราย ดวย
กิเลสนั้น, เหตุนั้น กิเลสนั้น ชื่อวาเปนเหตุประทุษราย [แหงชน.]
ทุสฺ ธาตุ ในความประทุษราย, เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ.
อาวสนฺติ เอตฺถา - ติ อาวาโส. [ภิกษุ ท.] ยอมอาศัยอยู
ในประเทศนั้น, เหตุนั้น [ประเทศนั่น] ชื่อวาเปนที่อาศัยอยู [แหง
ภิกษุ ท.] อา เปนบทหนา, วสฺ ธาตุ ในความ อยู, เปนกัตตุรูป
อธิกรณสาธนะ.
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ตเว.
กาตเว เพื่อจะทํา กรฺ ธาตุ เปน กา. คนฺตเว เพื่อจะไป
คมฺ ธาตุ เอาที่สุดธาตุเปน นฺ.
ปจจัยนี้ลงในจตุตถีวิภัตตินาม.
ติ.
มฺตี - ติ มติ. [ปญญาใด] ยอมรู, เหตุนั้น [ปญญานั้น]
ชื่อวาผูรู. มฺติ เอตายา - ติ วา มติ. อีกอยางหนึ่ง [ชน] ยอมรู
ดวยปญญานั่น. เหตุนั้น [ปญญานั่น] ชื่อวาเปนเหตุรู [แหงชน].
มนน วา มติ. อีกอยางหนึ่ง ความรู ชื่อวามติ มนฺ ธาตุ ใน
ความรู, ลบที่สุดธาตุ. วิเคราะหตน เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ,
วิเคราะหกลาง เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ, วิเคราะหหลัง เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
สรตี - ติ สติ. [ธรรมชาติใด] ยอมระลึก, เหตุนั้น
[ธรรมชาตินนั้ ] ชื่อวาผูระลึก. สรติ เอตายา - ติ วา สติ อีก
อยางหนึ่ง [ชน] ยอมระลึกดวยธรรมชาตินั่น เหตุนั้น [ธรรมชาติ
นั่น] ชื่อวา เปนเหตุระลึก [แหงชน]. สรณ วา สติ อีกอยางหนึ่ง
ความระลึก ชื่อวาสติ. สรฺ ธาตุในความ ระลึก.
สมฺปชฺชิตพฺพา - ติ สมฺปตฺติ. [ธรรมชาติใด] อันเขาพึงถึง
พรอม, เหตุนั้น [ธรรมชาตินั้น] ชื่อวาอันเขาพึงถึงพรอม. ส เปน
บทหนา ปทฺ ธาตุ ในความถึง, เอาที่สุดธาตุ เปน ตฺ เอานิคคหิต
๑

๑. ปจจัยเกาชุดนี้มี ๓ คือ ตเว เชน ปหาตเว, เนตเว. ตเย เชน เหตุเย. ตาเย เชน
ทกฺขิตาเย.
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เปน มฺ ดวยนิคคหิตสนธิ (๓๒), เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
คจฺฉนฺติ เอตฺถา - ติ คติ. [ชน ท.] ยอมไป ในภูมินั่น,
เหตุนั้น [ภูมินั่น] ชื่อวาเปนที่ไป [แหงชน ท.]. คมฺ ธาตุ ในความ
ไป, ในความถึง, ลบที่สดุ ธาตุ.
ตุ.
กาตุ เพื่อจะทํา กรฺ ธาตุ คนฺตุ เพื่อจะไป คมฺ ธาตุ.
ปจจัยนี้ลงในปฐมาและจตุตถีวิภัตตินาม.
ยุ.
เจตยตี - ติ เจตนา. [ธรรมชาติใด] ยอมคิด, เหตุนั้น
[ธรรมชาตินนั้ ] ชื่อวาผูคิด. จิตฺ ธาตุ ในความ คิด, พฤทธิ์ อิ
เปน เอ, เอา ยุ เปน อน, อิตถีลิงค ปฐมาวิภัตตินาม เปน
อา (๕๒). เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
กุชฺฌติ สีเลนา - ติ โกธโน. [ผูใด] ยอมโกรธ โดยปกติ,
เหตุนั้น [ผูนั้น] ชื่อวาผูโกรธโดยปกติ. กุธฺ ธาตุ ในความ โกรธ,
พฤทธิ์ อุ เปน โอ เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ, ลงในตัสสีละ.
ภฺุชิตพฺพนฺ - ติ โภชน. [สิ่งใด] อันเขาพึงกิน, เหตุนั้น
[สิ่งนั้น] ชื่อวาอันเขาพึงกิน. ภุชฺ ธาตุ ในความ กิน. เปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ.
คจฺฉิยเต - ติ คมน. [อันเขา] ยอมไป, เหตุนั้น ชื่อวา
ความไป. คมฺ ธาตุ ในความ ไป, เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
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กโรติ เตนา - ติ กรณ. [เขา] ยอมทํา ดวยสิ่งนั้น, เหตุนั้น
[สิ่งนั้น] ชื่อวาเปนเครื่องทํา [แหงเขา]. กรฺ ธาตุ ในความทํา, เปน
กัตตุรูป กรณสาธนะ.
สวณฺณิยติ เอตายา - ติ สวณฺณนา. [เนื้อความ] อันทาน
ยอมพรรณนาพรอม ดวยวาจานั่น, เหตุนั้น [วาจานั่น] ชื่อวาเปน
เครื่องอันทานพรรณนาพรอม [แหงเนื้อความ]. ส เปนบทหนา
วณฺณ ธาตุ ในความ พรรณนา, เปนกัมมรูป กรณสาธนะ.
สยนฺติ เอตฺถา - ติ สยน. [เขา ท.] ยอมนอนในที่นั่น, เหตุนั้น
[ที่นั่น] ชื่อวาเปนที่นอน [แหงเขา ท.] สี ธาตุ ในความ นอน,
พฤทธิ์ อี เปน เอ แลวเอาเปน อยฺ, เปนกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
ยุ ปจจัยนี้ ถาธาตุมี รฺ หรือ หฺ อยูหนา เปน อณ, แตธาตุ
ที่มี หฺ เปนที่สุด ไมนิยมเหมือนธาตุที่มี รฺ เปนที่สุด.
กิริยากิตก
(๑๓๘) กิตกที่เปนกิริยา เรียกวากิริยากิตก. กิริยากิตกนี้
ประกอบดวยวิภัตติ วจนะ กาล ธาตุ วาจก ปจจัย, เหมือน
อาขยาต ตางแตไมมีบทและบุรุษเทานั้น.
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วิภัตติ และ วาจก
[วิภัตติ]
(๑๓๙) วิภัตติแหงกิริยากิตกนั้น ไมมีแผนกหนึ่งเหมือนวิภัตติ
อาขยาต, ใชวิภัตตินาม. ถานามศัพทเปนวิภัตติและวจนะอันใด
กิริยากิตกก็เปนวิภัตติและวจนะอันนั้นตาม อยางนี้ :ภิกขฺ ุ คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ ภิกษุ เขาไปแลว สูบาน
๑ ๒ ๓
๔ ๑
๔
๒
เพื่อกอนขาว.
๓
เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตา เส [ชน ท.] เหลาใดเหลาหนึ่ง
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ถึงแลว ซึ่งพระพุทธเจา วาเปนที่ระลึก ซิ.
๔
๒
๓
๕
เอก ปุรสิ  ฉตฺต คเหตฺวา คจฺฉนฺต ปสฺสามิ [ขา] เห็น
๑ ๒ ๓ ๔
๕
๖
๖
ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง ถือ ซึง่ รม ไปอยู.
๒
๑ ๔ ๓ ๕
[กาล]
(๑๔๐) ในกิตกนี้แบงกาลที่เปนประธานได ๒ คือ ปจจุบันกาล ๑ อดีตกาล ๑. กาลทั้ง ๒ นั้น แบงใหละเอียดออกอีก,
ปจจุบันกาลจัดเปน ๒ คือ ปจจุบันแท ๑ ปจจุบันใกล
อนาคต ๑, อดีตกาล จัดเปน ๒ เหมือนกัน คือ ลวงแลว ๑ ลวง
แลวเสร็จ ๑. กาลที่กลาวโดยยอหรือพิสดารนี้ ในเวลาพูดหรือแตง
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หนังสือ อานหนังสือ ตองหมายรูดวยปจจัยที่กลาวขางหนา.
[ปจจุบันกาล]
๑) ปจจุบันแท แปลวา 'อยู'
อุ. อห ธมฺม สุณนฺโต ปตึ ลภามิ ขา ฟงอยู ซึ่งธรรม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๓
๒
ยอมได ซึ่งปติ.
๕ ๔
๒) ปจจุบันใกลอนาคต แปลวา 'เมื่อ'
อุ. อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถ - มาห.
๑
๒ ๓ ๔
๕ ๖ ๗
[พระศาสดา] เมื่อสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ สําแดง ซึ่งธรรม ตรัสแลว
๒
๑
๔
๓
๗
ซึ่งคาถา อันนี้.
๖
๕
[อดีตกาล]
๑) ลวงแลว แปลวา 'แลว'
อุ. ตโย มาสา "อติกฺกนฺตา" เดือน ท. ๓ กาวลวงแลว
๑ ๒
๓
๒
๑
๓
๒) ลวงแลวเสร็จ แปลวา 'ครั้น - แลว'
อุ. เยน ภควา, เตนุ-ปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
๑ ๒ ๓ ๔
๕
๖
อภิวาเทตฺวา, เอกมนฺต นิสีทิ. ภิกษุรูปหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
๗
๘
๙
๒
โดยที่ใด, เขาไปใกลแลว โดยที่นั้น. ครั้นเขาไปใกลแลว ไหวแลว
๑
๔
๓
๕
๗
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ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา จึงนั่งแลว ณ สวนขางหนึ่ง.
๖
๙
๘
ขาพเจาไดกลาวไวแลวขางตน (๑๓๐) วาธาตุกิตกนั้นไมแปลก
กับธาตุอาขยาต, เพราะเหตุนั้น แมในที่นี้ก็ไมตองกลาวถึงธาตุอีก.
วาจก
(๑๔๑) แมถึงวาจกนี้ ก็จัดเปน ๕ อยางเดียวกันกับวาจกใน
อาขยาต (๑๑๕) ตางกันสักวารูปแหงกิริยาศัพท, เพราะฉะนั้น ในที่นี้
จักสําแดงแตอุทาหรณเทานั้น.
๑) กัตตุวาจก. ภิกฺขุ คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ. ภิกษุ
๑ ๒
๓
๔
๑
เขาไปแลว สูบาน เพื่อกอนขาว.
๔
๒
๓
๒) กัมมวาจก. อธิคโต โข มยา - ย ธมฺโม. ธรรม อันนี้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๔
อันเรา ถึงทับแลว แล.
๓
๑ ๒
๓) ภาววาจก. การเณเนตฺถ ภวิตพฺพ. อันเหตุ ในสิ่งนี้
๑ ๒
๓
๑
๒
พึงมี.
๓
๔) เหตุกัตตุวาจก. สเทวก ตารยนฺโต [ทาน] ยังโลกนี้
๑
๒
กับทั้งเทวโลก ใหขามอยู.
๑
๒
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๕) เหตุกัมมวาจก. อย ถูโป ปติฏาปโต. พระสตูป นี้
๑ ๒
๓
๒ ๑
[อันเขา] ใหตั้งจําเพาะแลว.
๓
ปจจัยแหงกิริยากิตก
(๑๔๒) ปจจัยที่สําหรับประกอบกับกิริยากิตกนั้น จัดเปน ๓
พวก เหมือนปจจัยแหงนามกิตก.
กิตปจจัย อยางนี้ :- อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี.
กิจจปจจัย อยางนี้ :- อนีย, ตพฺพ.
กิตกิจจปจจัย อยางนี้ :- มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน.
ในปจจัยทั้ง ๓ พวกนั้น อนฺต, มาน. ๒ นีบ้ อกปจจุบันนกาล
ตวนฺตุ, ตาวี, ต, ตูน, ตูวา, ตฺวาน. ๖ นี้บอกอดีตกาล. อนีย,
ตพฺพ. ๒ นีบ้ อกความจําเปน.
(๑๔๓) กิตปจจัย.
อนฺต.
สุณนฺโต ฟงอยู. สุ ธาตุ ในความฟง, ณา ปจจัย สนธิ (๑๙)
กโรนฺโต ทําอยู. กรฺ ธาตุ ในความ ทํา, โอ ปจจัย สนธิ (๑๙)
กเถนฺโต กลาวอยู. กถฺ ธาตุ ในความ กลาว, เอ ปจจัย สนธิ (๑๙)
ถาเปนอิตถีลิงค ลง อี เปน สุณนฺตี กโรนฺตี กเถนฺตี.
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ตวนฺตุ.
สุตวา ฟงแลว. สุ ธาตุ ในความฟง, นาม (๖๔). ภุตฺตวา
กินแลว. ภุชฺ ธาตุ ในความ กิจ, เอาที่สุดธาตุ เปน ตฺ, นาม (๖๔).
วุสิตวา อยูแลว. วสฺ ธาตุ ในความ อยู, เอา ว เปน วุ แลว
ลง อิ, นาม (๖๔).
ถาเปนอิตถีลิงค เปน สุตวตี, ภุตฺตวตี, วุสิตวตี. นาม (๖๔).
ตาวี.
ปุ.
อิตฺ.
นปุ.
สุตาวี
สุตาวินี
สุตาวิ
ฟงแลว.
ภุตฺตาวี
ภุตฺตาวินี
ภุตฺตาวิ
กินแลว.
วุสิตาวี
วุสิตาวินี
วุสิตาวิ
อยูแลว.
กิริยาศัพทที่ประกอบดวยกิตปจจัยอยางนี้อยูหนากิริยาอาขยาต
โดยมาก, พึงเห็นวาเปนเหมือนบทวิเสสนะ.
(๑๔๔) กิจจปจจัย.
อนีย.
กรณีย อันเขาพึงทํา. กรฺ ธาตุ ในความ ทํา, เอา น เปน ณ.
วจนีย อันเขาพึงกลาว. วจฺ ธาตุ ในความ กลาว, โภชนีย อันเขา
พึงกิน. ภุชฺ ธาตุ ในความ กิน, พฤทธิ์ อุ เปน โอ.
ศัพททปี่ ระกอบดวยปจจัยนี้ บางศัพทก็ใชเปนนามกิตกบาง.
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อุ. ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน ปริวิสิ. เขาเลี้ยงแลว
ดวยของควรเคี้ยว ดวยของควรบริโภค อันประณีต.
ตพฺพ.
กตฺตพฺพ อันเขาพึงทํา, ลบ รฺ ซอน ตฺ. วตฺตพฺพ อัน
เขาพึงกลาว, วทฺ ธาตุ เอา ทฺ เปน ตฺ. ภฺุชิตพฺพ อันเขา
พึงกิน, ลง อิ อาคม.
(๑๔๕) กิตกิจจปจจัย.
มาน.
มาน ปจจัยนี้ มีคติเหมือน อนฺต ก็แตวา ถาไมมี ย ปจจัย
ซึ่งลงในกรรม เปนกัตตุวาจก, ถามี ย ปจจัยนั้น เปนกัมมวาจก
อยางนี้ :กัตตุวาจก.
กัมมวาจก.
กุรุมาโน
ทําอยู.
กริยมาโน
อันเขาทําอยู.
ภฺุชมาโน
กินอยู.
ภุชฺ ิยมาโน
อันเขากินอยู.
วทมาโน
กลาวอยู.
วุจฺจมาโน
อันเขากลาวอยู.
ต.
ธาตุมี มฺ และ นฺ เปนที่สุด ลบที่สุดธาตุ.
คโต ไปแลว. คมฺ ธาตุ ในความ ไป, ความถึง.
รโต ยินดีแลว รมฺ ธาตุ ในความ ยินดี.
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ขโต อันเขาขุดแลว. ขนฺ ธาตุ ในความ ขุด.
หโต อันเขาฆาแลว. หนฺ ธาตุ ในความ ฆา.
ธาตุ จฺ, ชฺ, และ ปฺ เปนที่สุด เอาที่สุดธาตุ เปน ตฺ.
สิตฺโต อันเขารดแลว, สิจฺ ธาตุ ในความ รด.
วิวิตฺโต สงัดแลว. วิ+วิจฺ ธาตุ ในความ สงัด.
ภุตฺโต อันเขากินแลว. ภุชฺ ธาตุ ในความ กิน.
จตฺโต อันเขาสละแลว จชฺ ธาตุ ในความ สละ.
คุตฺโต อันเขาคุมครองแลว. คุปฺ ธาตุ ในความ คุมครอง.
ตตฺโต รอนแลว. ตปฺ ธาตุ ในความ รอน.
ธาตุมี อา เปนที่สุดก็ดี ต เปนกัมมวาจกก็ดี ลง อิ.
ิโต ยืนแลว. า ธาตุ ในความ ตั้งอยู.
ปโต อันเขาดื่มแลว. ปา ธาตุ ในความ ดื่ม.
อภิชฺฌิโต อันเขาเพงจําเพาะแลว. อภิ+ฌา ธาตุ ในความ เพง.
ภาสิโต อันเขากลาวแลว. ภาสฺ ธาตุ ในความ กลาว.
ธาตุมี ทฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน นฺน แลวลบ
ที่สุดธาตุ.
ฉนฺโน อันเขามุงแลว. ฉทฺ ธาตุ ในความ ปด.
สนฺโน จมแลว. สทฺ หรือ สิทฺ ธาตุ ในความ จม.
รุนฺโน รองใหแลว. รุทฺ ธาตุ ในความ รองไห.
๑

๑. ธาตุ มี 'อา' เปนที่สุด เอาที่สุดธาตุเปน 'อี' บาง 'อิ' บาง.

ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ วจีวภิ าค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก - หนาที่ 210

ฉินฺโน อันเขาตัดแลว. ฉิทฺ ธาตุ ในความ ตัด.
ภินฺโน แตกแลว. ภิทฺ ธาตุ ในความ แตก.
ทินฺโน อันเขาใหแลว ทา ธาตุ ในความ ให. (เอา อา ที่ ทา เปน อิ).
ธาตุมี รฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน ณฺณ แลวลบ
ที่สุดธาตุ.
ชิณฺโณ แกแลว. ชิรฺ ธาตุ ในความ คร่ําครา.
ติณฺโณ ขามแลว. ตรฺ ธาตุ ในความ ขาม.
ปุณฺโณ เต็มแลว. ปูรฺ ธาตุ ในความ เต็ม.
ธาตุมี สฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน ฏ แลวลบ
ที่สุดธาตุ.
ตุฏโ ยินดีแลว. ตุสฺ ธาตุ ในความ ยินดี.
หฏโ ราเริงแลว. หสฺ ธาตุ ในความ หัวเราะ.
ปวิฏ เขาไปแลว. ป+วิสฺ ธาตุ ในความ เขาไป.
ธาตุมี ธฺ และ ภฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน ทฺธ แลว
ลบที่สุดธาตุ.
พุทโธ รูแลว. พุธฺ ธาตุ ในความ รู.
กุทฺโธ โกรธแลว. กุธฺ ธาตุ ในความ โกรธ.
รุทฺโธ ปดแลว. รุธฺ ธาตุ ในความ กั้น.
ลทฺโธ อันเขาไดแลว. ลภฺ ธาตุ ในความ ได.
อารทฺโธ อันเขาปรารภแลว. อา+รภฺ ธาตุ ในความ เริ่ม.
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ธาตุมี มฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน นฺต แลวลบ
ที่สุดธาตุ.
ปกฺกนฺโต หลีกไปแลว. ป+กมฺ ธาตุ ในความ กาวไป.
ทนฺโต ทรมานแลว. ทมฺ ธาตุ ในความ ทรมาน.
สนฺโต ระงับแลว. สมฺ ธาตุ ในความ สงบ, ระงับ.
ธาตุมี หฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ต เปน ฬฺห แลวลบ
ที่สุดธาตุ.
รุฬฺโห งอกแลว. รุหฺ ในความ งอก.
มุฬฺโห หลงแลว. มุหฺ ธาตุ ในความ หลง.
วุฬฺโห อันน้าํ พัดไปแลว. วุหฺ ธาตุ ในความ ลอย.
ศัพททปี่ ระกอบดวยปจจัยนี้ บางศัพทก็ใชเปนนามกิตกบาง
เหมือนบทวา พุทฺโธ เปนตน.
ตูน.
ตฺวา.
ตฺวาน.
กาตูน.
กตฺวา.
กตฺวาน.
ทําแลว.
คนฺตูน.
คนฺตฺวา.
คนฺตฺวาน.
ไปแลว.
หนฺตูน.
หนฺตฺวา.
หนฺตฺวาน.
ฆาแลว.
อุปสัคอยูหนา แปลงปจจัยทั้ง ๓ เปน ย.
อาทาย ถือเอาแลว. อา+ทา ธาตุ ในความ ถือเอา.
ปหาย ละแลว. ป+หา ธาตุ ในความ ละ.
นิสฺสาย อาศัยแลว. นิ+สี ธาตุ ในความ อาศัย.
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ธาตุมี มฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ เปน มฺม.
อาคมฺม มาแลว. อา+คมฺ ธาตุ ในความ ไป.
นิกฺขมฺม ออกแลว. นิ+ขมฺ ธาตุ ในความ ออก.
อภิรมฺม ยินดียิ่งแลว. อภิ+รมฺ ธาตุ ในความ ยินดี.
ธาตุมี ทฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ย กับที่สดุ ธาตุเปน ชฺช.
อุปฺปชฺช เกิดขึ้นแลว. อุ+ปทฺ ธาตุ ในความ เกิด.
ปมชฺช ประมาทแลว. ป+มทฺ ธาตุ ในความ ประมาท.
อจฺฉิชฺช ชิงเอาแลว. อา+ฉิทฺ ธาตุ ในความ ชิงเอา.
ธาตุมี ธฺ และ ภฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เปน ทฺธา, พฺภ.
วิทฺธา แทงแลว. วิธฺ ธาตุ ในความ แทง.
ลทฺธา ไดแลว. ลภฺ ธาตุ ในความ ได.
อารพฺภ ปรารภแลว. อา+รภฺ ธาตุ ในความเริ่ม.
ธาตุมี หฺ เปนที่สุดอยูหนา แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุเปน ยฺห.
ปคฺคยฺห ประคองแลว. ป+คหฺ ธาตุ ในความ ประคอง.
สนฺนยฺห ผูกแลว. ส+นหฺ ธาตุ ในความ ผูก.
อารุยฺห ขึ้นแลว. อา+รูหฺ ธาตุ ในความ ขึ้น.
แปลง ตฺวา เปน สฺวา, ตฺวาน เปน สฺวาน จําเพาะแต
ทิสฺ ธาตุ อยางเดียว.
ปจจัยทั้ง ๓ ตัวนี้ บอกอดีตกาลโดยมากกวากาลอื่น จึงไดจัด
๑

๑. อีกอยางหนึ่ง นิกฺขมฺม นิ+กมฺ ธาตุ ในความ ออก, กาวออก.
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ไวในพวกอดีตกาล, ที่บอกกาลอื่น จักมีแจงในวากยสัมพันธขางหนา
และศัพทที่ประกอบดวยปจจัยทั้ง ๓ ตัวนี้ นําหนากิริยาอาขยาตเปนนิตย.
[๑๔๖] คําถามชื่อ สาธนะ ธาตุ ปจจัย และวาจก ใหผู
ศึกษาตอบ.
ถามสาธนะ และ ปจจัย
ทา ธาตุ
ในความ ให. ทายโก ชื่อคน
"
"
ทาน
ชื่อกิริยา
"
"
ทาน
ชื่อเจตนา
"
"
ทาน
ชื่อของ
"
"
ทาน
ชื่อที่
ปจฺ ธาตุ
ในความ หุง ปาจโก ชือ่ คน
"
"
ปกฺก
ชื่อขาว
"
"
ปาโก ชื่อหมอขาว
"
"
ปจน
ชื่อกิริยา
"
"
ปจน
ชื่อฟน
พนฺธ ธาตุ ในความ ผูก. พนฺธโก ชื่อคนผูก
"
"
พนฺธน ชื่อกิรยิ า
"
"
พนฺธน ชื่อเรือนจํา
"
"
พนฺธน ชื่อโซ
"
"
พนฺโธ ชื่อคนที่เขาผูก.
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ภวิตพฺพ
สมฺมุยฺห
ฉินฺทิย
นิสินฺโน
วนฺโต
วทนฺโต
สุตฺวา
ลทฺธาน
ทิสฺวา
โอกฺกมฺม
โอคาฬฺโห

ถามธาตุปจจัยและวาจก
อันเขาพึงมี.
ทิสฺวาน
เห็นแลว
หลงพรอมแลว. กถิโต
อันเขากลาวแลว.
ตัดแลว.
เทสิโต
อันเขาแสดงแลว.
นั่งแลว.
ปสฺสนฺโต
เห็นอยู.
คายแลว.
ทิฏโ
อันเขาเห็นแลว.
กลาวอยู.
สิทฺโธ
สําเร็จแลว.
ฟงแลว.
พทฺโธ
เนื่องแลว.
ไดแลว.
ภนฺโต
หมุนแลว.
เห็นแลว.
อากิณฺโณ
เกลือ่ นกลนแลว.
กาวลงแลว.
วนฺทนีโย
อันเขาพึงไหว.
หยั่งลงแลว.
วนฺทนีโย
อันเขาพึงไหว.
จบกิตกแตเทานี้.

