คําชี้แจง
ความรูอาขยาต เปนสวนหนึ่งในวจีวิภาค ที่ผูศึกษาจะตองเรียน
ตองรู กิริยาอาขยาตเปนกิริยาคุมประโยคทางสัมพันธ การศึกษาอาขยาต จะทําใหรูจักธาตุ อุปสัคนําหนาธาตุ ปจจัยลงทายธาตุ และวิภัตติ
แสดงกาลและกิจแหงธาตุนั้น ๆ ยิ่งกวานั้น ผูศึกษาจะไดความรูทั่วถึง
ทั้งการแปรรูปอักษรและความหมายแหงธาตุ เพราะอุปสัคบาง เพราะ
ปจจัยบาง เพราะวิภัตติบาง ทําใหรูจักประกอบอุปสัค ธาตุ ปจจัย
และวิภัตติเปนรูปกิริยา และแยกรูปกิรยิ าออกเปนสวน ๆ ใหรูสว น
ไหนเรียกวาอะไร.
ในแบบาลีไวยากรณที่ใชกันอยูนนั้ ตองอาศัยครูแนะนําสั่งสอน
จึงรูได เพราะเปนแบบที่ใชเปนหลักในการทองบนใหขึ้นใจเปนสําคัญ
ดวยเหตุนั้น จึงตองอาศัยคําอธิบายจากครูหรือหนังสืออธิบายเขาชวย
เพื่อทําความเขาใจใหชัดขึ้น พระมหานาค อุปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส ไดชวยเรียบเรียงคําอธิบายอาขยาตเลมนี้ใหมหากุฏราชวิทยาลัย
เพื่อประโยชนดังกลาวแลว จึงขอขอบใจและอนุโมทนาไว ณ ที่นี้ดวย.
พระอมราภิรักขิต
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๓ กรกฎาคม ๒๔๘๙
๑

๑. ตอมา เปน พระธรรมดิลก.
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อธิบายอาขยาต
พระมหานาค อุปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส
เรียบเรียง
อธิบายอาขยาต
อาขยาต คือ อะไร ? อาขยาตไดแก ศัพทที่กลาวถึงกิริยา คือ
ความทํา อันเปนอาการที่ปรากฏขึ้นในคน สัตว และ สรรพสิง่ ตางๆ
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวประธานคือผูหรือสิ่งที่เปนเจาของกิริยาทําอะไร
แสดงอาการเคลื่อนไหวหรือคงที่ใหปรากฏออกมาอยางไร เชนศัพท
กิริยาเหลานี้ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด ไป มา
เปนตน. ศัพทนี้มีมูลเดิมมาจาก อา บทหนา ขฺยา ธาตุ ในความ
กลาว (กิริยา) ศัพทนั้นชือ่ อาขยาต ศัพทกลาวกิริยาคือความทํา
ของนามที่เปนประธานนี้เปนสวนสําคัญมาก จะขาดเสียมิได ถาขาด
เสียแลว เราก็จะทราบไมไดวา นามที่เปนประธานจะแสดงกิริยาอาการ
อยางไร แตศัพทที่กลาวกิริยาหาไดชื่ออาขยาตเสมอไปไม เพราะ
ยังมีศัพทที่แสดงกิริยาอีกแผนกหนึ่งคือกิริยากิตก การที่เราจะสังเกตให
ทราบแนชัดได ตองอาศัยสังเกตดูเครื่องปรุงของศัพทนั้น ๆ เพราะ
กิริยาศัพททั้งหมด ยอมมีมูลเดิมมาจากธาตุคือศัพทอันเปนมูลรากเปน
สําคัญเสมอกัน เมื่อจะใหเปนกิริยาฝายใด ก็ใชเครื่องประกอบของฝาย
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นั้นปรับปรุงเขา เครื่องปรุงเปนเหตุใหสังเกตรูไดวาเปนกิริยาแผนกไหน
ตลอดถึงพวกนามศัพทก็ยังตองมีเครื่องปรุงประจําแผนกของตน ๆ คือ
ลิงค วจนะ วิภัตติ เพื่อเปนเครื่องหมายใหทราบไดวาเปนศัพทจําพวก
นามศัพท. ฉะนั้น ศัพทที่จะไดชื่อวาอาขยาตเต็มที่ก็ตองประกอบ
พรอมดวยเครื่องปรุงสําหรับอาขยาต อันทานจัดไวเปนสวน ๆ สําหรับ
ทําหนาที่ของตน ๆ ซึ่งจะขาดเสียแมแตอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมได
ถาขาดเสีย ก็เทากับวาศัพทนั้นมีความเปนอาขยาตยังไมสมบูรณ. เครื่อง
ปรุงเหลานี้จะงดไวกอน จะไดอธิบายในลําดับตอไป.
ความสําคัญของอาขยาต
อาขยาต สําคัญอยางไร ? เมื่อผูศึกษาไดเรียนรูถึงนามศัพทคือ
คน สัตว ที่ สิ่งของ พรอมดวยลักษณะและคําแทนชื่อ อันเปน
สวนวาดวยนามแลว ยังไมพอแกความตองการ จําเปนตองเรียนรูถึง
ความเคลื่อนไหวหรือความคงที่อันเปนเครื่องแสดงความทําของนามซึ่ง
ไดแกกิริยาอีก เพราะเพียงแตนามศัพทหาเปนเครื่องใหรูถึงความเปน
ไปของภาษามคธไดเพียงพอไม มิฉะนั้น ก็จะรูแตเพียงชื่อ ซึ่งหา
ใหสําเร็จประโยชนอยางแทจริง ในการเขาในภาษามคธไดพอแกความ
ประสงคไม ลําพังนามศัพทเปนแตเพียงแสดงชื่อลักษณะหรือคําแทน
ชื่อเทานั้น ถาไมมีกิริยาเปนเครื่องประกอบอีกตอหนึ่งแลว จะทราบ
ไมไดเลยวา นามศัพททําอะไรบาง กิริยาคือความทําของนามศัพท
จึงเปนหนาที่ของอาขยาตแสดงไดปรากฏ อาขยาตยอมเปนสิ่งสําคัญใน
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สวนกิริยา และยังใชเปนเครื่องคุมพากย คือคําพูดที่กลาวออกไปเพื่อ
ใหทราบไดวา จบประโยคแหงคําพูดทอนหนึ่ง ๆ กํากับความทอน
ตาง ๆ ไมใหคละกัน ถึงแมวาจะมีกิริยาอีกแผนกหนึ่งซึ่งเรียกวา
กิริยากิตก ก็ยังไมสําคัญเทากิริยาอาขยาต เพราะกิริยากิตกไมมีวิภัตติ
แผนกหนึ่งเหมือนอาขยาต ยังตองอาศัยวิภัตตินาม บทและบุรุษก็
ตองอาศัยอาขยาตเปนเครื่องบง ทั้งจะใหเปนกิริยาคุมพากยไมไดเสมอ
ไป เพราะเหตุนี้ อาขยาตจึงเปนปกรณที่สําคัญอยางยิ่งซึ่งจําเปนที่สุด
ที่ผูศึกษาจะตองเรียนรูและจะขาดเสียมิได.
หลักสังเกตกิริยาอาขยาต
ลําพังเห็นกิริยาในภาษาไทย เชนคําวา ยืน เดิน นั่ง นอน
เปนตน จะรูไมไดเลยวาเปนกิริยาแผนกไหน จะเรียกวาเปนกิริยา
แผนกไหนก็ยังไมไดทั้งนั้น เพราะคําเหลานี้อาจจะประกอบเปนภาษา
มคธใชไดหลายแผนก แลวแตจะใชเครื่องปรุงแผนกไหนเขาประกอบ
ดังนั้น การที่จะสังเกตกิริยาอาขยาตในภาษาไทยจึงเปนการยากมาก และ
อาจจะเจาใจอยางแทจริงไมไดเลย แตที่จะสังเกตทราบได ตองเปน
ไปในภาษามคธ เพราะในภาษามคธ ทานจัดเครื่องปรุงไวสําหรับ
แผนกนั้น ๆ อยางพรอมมูลแลว เชน นามกิตกก็มีเครื่องปรุง คือ
สาธนะ รูป และปจจัย. กิริยากิตกก็มวี ิภัตติ ซึ่งอาศัยนาม วจนะ
กาล ธาตุ วาจก และปจจัย เปนตน ถึงแมวาจะเปนกิริยาชนิดเดียว
กัน แตก็ตางกันดวยเครื่องปรุง พึงสังเกตตัวอยางดังตอไปนี้ :-

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ อาขยาต - หนาที่ 4

นามกิตก
กิริยากิตก
กิรยิ าอาขยาต
ยืน าน,
ติฏนฺโต ติฏามาโน
ิโต, ติฏติ.
เดิน คมน,
คจฺฉนฺโต คจฺฉมาโน
คโต, คจฺฉติ.
คําวา } นั่ง นิสชฺชา, นิสีทนฺโต นิสที มาโน
นิสินฺโน, นิสีทติ.
นอน สยน,
สยนฺโต
สยมาโน
สยิต, สยติ.
เหลานีย้ กมาเปนตัวอยาง เพื่อเปนหลักสังเกต เพราะศัพทเหลา
นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงใชไดตาง ๆ อีกมาก แลวแตเครื่องปรุงของ
แผนกนั้น ๆ เพราะฉะนั้น หลักสังเกตกิริยาศัพทในฝายปรุงของ
ตองอาศัยเรียนรูเครื่องปรุงทั้ง ๘ ของกิริยาอาขยาตโดยละเอียดถี่ถวน
เสียกอน จึงจะสามารถสังเกตและเขาใจไดแนชัด.
เครื่องปรุงของอาขยาต
ศัพทกิรยิ าที่เปนแตเพียงกลาวออกมาเลย ๆ โดยังมิไดมีเครื่อง
ปรุงอยางใดอยางหนึ่งเขาประกอบ เราก็คงยังรูไมไดเลยวาเปนกิริยา
แผนกไหน ฉะนั้น ศัพทกิริยาที่จะไดนามวาอาขยาตก็เชนกัน กอน
ที่จะสําเร็จรูปเปนอาขยาตได ก็ตองอาศัยเครื่องปรุงสวนตาง ๆ ของ
อาขยาต ทําหนาที่รวมกันปรับปรุงประกอบใหเปนรูปขึ้น เหมือนเรือน
ที่จะสําเร็จเปนรูปเรือนขึ้นได ตองอาศัยทัพพสัมภาระตาง ๆ ซึง่ เปน
เครื่องสําหรับทําเรือน อันบุคคลนํามาผสมประกอบกันฉะนั้น กลาว
อยางงายก็คือ ศัพทกิริยาฝายอาขยาต ตองประกอบดวยเครื่องปรุงของ
อาขยาต ซึ่งทานจําแนกไวเปน ๘ ประการ คือ วิภัตติ กาล บท
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วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปจจัย.
เครื่องปรุงทั้ง ๘ นี้ แตละอยาง ๆ ยอมมีหนาที่ที่จะตองทําตาม
สวน ไมสับสนปนคละกัน สวนไหนมีหนาที่อยางไร จะไดกลาว
ตอไปในแผนกนั้น ๆ จัดวาเปนสําคัญทุก ๆ สวน ซึ่งจะขาดเสียแม
แตอยางใดอยางหนึ่งก็หาไดไม เพราะแตละสวนลวนตางชวยกันปรุง
ศัพทกิริยานั้น ๆ ใหถึงความเปนอาขยาตอยางสมบูรณ อยางหนึ่งก็มี
หนาที่ในทางหนึ่งไมเหมือนกัน แตกท็ ําหนาที่รวมกันไมบกพรองเหมือน
เครื่องเรือนคือทัพพสัมภาระตางๆ ซึ่งแตละอยางยอมมีหนาที่ที่จะตอง
ปรับปรุงใหเปนรูปเรือนแตกตางกันไปคนละสวน แตยอมทําหนาที่รวม
กันจะขาดเสียสวนใดสวนหนึ่งหาไดไมฉะนั้น แตนั่นแหละ เมื่อจะกลาว
ถึงความสําคัญอยางแทจริงในเครื่องปรุงทั้ง ๘ นี้ บางอยางก็มีความ
สําคัญมาก คือใหสําเร็จกิจในหนาที่ของตนไดโดยอิสระลําพังตน มิตอง
อาศัยเครื่องปรุงอยางอื่นประกอบ เครื่องปรุงเหลานี้ เฉพาะที่สําคัญมี
อยู ๓ คือ วิภัตติ ธาตุ ปจจัย จัดเปนประธาน นับเปนหัวหนาของ
สวนอื่น ๆ เพราะเปนที่อาศัยปรากฏของสวนตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้
แตบางอยางก็มีความสําคัญนอย คือตองอาศัยเครื่องปรุงอยางอื่นเปน
เครื่องปรากฏ รับหนาที่รองลงไปตามลําดับชั้น เครื่องปรุงเหลานี้
ไดแก กาล บท วจนะ บุรุษ วาจก ทั้ง ๕ นี้ เวนวาจกอยางเดียว
อาศัยวิภัตติเปนเครื่องปรากฏ จึงทําหนาที่ของตนได จัดวามีวิภัตติเปน
แดนเกิด ถาไมมีวิภัตติแลว ก็ทําหนาที่ไมได ฉะนั้น เมื่อวิภัตติปรากฏ
ขึ้นในที่ใด ก็ยอมเปนเครื่องหมายใหทราบไดวา เครื่องปรุงทั้ง ๔ นี้
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มีอยูในที่นั้น เมื่อกลาวถึงวิภัตติ ก็เปนเหตุใหเกี่ยวโยงถึงดวย ธาตุ
ที่สําคัญก็เพราะวาเปนรากเงาของศัพทกิริยาทั้งหมด อาขยาตทั้งหมด
ตองอาศัยธาตุเปนรากเงา จึงนับวาเปนเหตุอันสําคัญยิ่ง ซึ่งไดเกิดผล
เปนอาขยาต เพราะถาขาดธาตุ เครื่องประกอบอื่น ๆ ก็หาประโยชน
อะไรมิได โดยเหตุที่ไมมีตัวตั้งสําหรับจะปรุง. ปจจัยเปนเครื่องอาศัย
ปรากฏของวาจา เมื่อปจจัยปรากฏก็เปนเครื่องชี้ใหทราบวาจกไดจึงนับ
เปนเครื่องปรุงที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่ง เหตุฉะนั้น เมื่อจะกลาวถึงเครื่อง
ปรุงของอาขยาตแตโดยยอ เฉพาะที่สําคัญที่สุดก็มี ๓ คือ วิภัตติ ธาตุ
ปจจัย เทานั้น นอกจากนั้นเปนเครื่องชวยเหลือทําหนาที่ โดยตอง
อาศัยเครื่องปรุงทั้ง ๓ นี้เปนหลัก ดังจะไดอธิบายเปนลําดับตอไปนี้ :๑. วิภัตติ
วิภัตติ ไดแกอะไร ? คําวา "วิภติ ติ" นี้ เมื่อจะแปลตาม
พยัญชนะก็วา "แจก" หรือ "แบง" หมายความวา แบงแยกมูลศัพท
ออกไปเปนสวน ๆ เพื่อจะจําแนกศัพทแลวจัดไดเปนหมวดหมู เปนการ
สะดวกแกการที่จะเขาใจความหมายของศัพทที่ประกอบดวยวิภัตตินั้นๆ
แลวแตวิภัตตินั้น ๆ จะประกอบกับศัพทเชนไร วิภัตตินี้มีที่ใชอยู ๒
แผนก คือ แผนกนาม เรียกวา วิภัตตินาม ๑ แผนกกิริยา เรียกวา
วิภัตติอาขยาต ๑. วิภัตติซึ่งอยูใน ๒ แผนกนี้ ยอมมีหนาที่ทําคนละ
อยาง หาเหมือนกันไม. หากจะมีคําถามสอดเขามาวา วิภัตตินามก็มี
อยูแผนกหนึ่งแลว เหตุไฉนจึงเพิ่มวิภัตติอาขยาตเขามาอีก มิเปนการ
ซ้ําซากไปหรือ ? ก็ตองตอบวา หาซ้ําซากไม เพราะตางแผนกตางก็
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ทําหนาที่คนละอยาง คือวิภัตตินาม ก็ทําหนาที่แจกนามศัพท เพื่อเปน
เครื่องหมายใหรูลิงค วจนะ การันต และอายตนิบาต คือคําตอเชื่อม
นามศัพท ออกสําเนียงคําแปลตามหมวดของวิภัตติ. สวนวิภัตติอาขยาต
ก็ทําหนาที่แจกมูลศัพทฝายกิริยาออกเปนสวน ๆ เพื่อเปนเครื่องหมาย
ใหรูกาล บท วจนะ และบุรุษ ซึ่งแลวแตวิภัตติจะระบุถึง. วิภัตติใน
อาขยาตนี้ ทานจําแนกไวเปนหมวดไว ๘ หมวด คือ วัตตมานา ๑
ปญจมี ๑ สัตตมี ๑ ปโรกขา ๑ หิยัตตนี ๑ อัชชัตตนี ๑ ภวิสสันติ ๑
กาลาติปตติ ๑.
ความหมายของชื่อวิภัตติ
วิภัตติทั้ง ๘ หมวดตามที่กลาวแลวนี้ เมื่อเพงตามชื่อแหงวิภัตติ
หมวดนั้น ก็เห็นไดวา ตางหมวดตางก็มีความหมายประจําแตกตางไป
คนละอยาง หาเหมือนกันไม แตความหมายของชื่อวิภัตติเหลานั้น
ทานผูรจนาปกรณนี้ มุงหนักไปในทางใหเปนความหมายของกาลมาก
กวาอยางอื่น เพราะฉะนั้น ชื่อของวิภัตติเหลานั้นแตละหมวดจึงบง
ใหทราบถึงกาลไปในตัวดวย. ซึ่งเราจะทราบไดตามชื่อของวิภัตติ
นั้น ๆ เชน วัตตมานา แปลวา "เปนไปอยู" ตามความหมาย
ก็เพื่อใหเปนเครื่องบอกปจจุบันกาล เพราะเพงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจําเพาะ
หนา. สวน ปญจมี ซึ่งแปลวา "ที่ ๕" สัตตมี ซึ่งแปลวา
"ที่ ๗" เปนกาลที่แฝงอยูในระหวาง เพราะตามคําแปลก็ไมบงชัด
ลงไปวาเปนกาลอะไร ซึง่ ในคัมภีรมูลกัจจายนทานเรียกวา อนุตกาล
แปลวา "กาลที่กลาวแนลงไปยังไมได" คือไมแนวา จะจัดลงใน
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กาลไหน. ปโรกขา แปลวา "กลาวถึงสิ่งที่อยูในหนหลัง" คือ
สิ่งลวงไปแลวไมมีกําหนดแนวาลวงไปเมื่อไร. หิยัตตนี แปลวา
"มีแลวในวันวาน" หมายถึงสิ่งที่ลวงไปแลวตั้งแตวานนี้. อัชชัตตนี
แปลวา "มีแลวในวันนี้" หมายถึงสิ่งที่ลวงไปแลวในวันนี้. ๓ กาลนี้
ตามความหมายก็เพื่อใหเปนเครื่องบอกอดีตกาล เพราะเพงถึงสิ่งที่ลวง
แลวทั้งนั้น. ภวิสสันติ แปลวา "จักมี" หมายถึงสิง่ ที่จักเกิดมีขาง
หนา กาลาติปตติ แปลวา "ลวงกาล" หมายถึงสิ่งที่ลวงกาลของ
อนาคตไปแลว แตยอนกลาวถึงอีก. ๒ กาลนี้ ตามความหมายก็เพื่อ
ใหเปนเครื่องบอกอนาคตกาล เพราะเพงถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง.
วิภตั ติ ๘ หมวด
วิภัตติทั้ง ๘ หมวดดังปรากฏในแบบนั้น ทานแจกออกไปเปน
หมวด ๆ มี บท บุรุษ และวจนะ กํากับอยูทุกหมวด หมวดหนึง่ ๆ
มีวิภัตติประจํา ๑๒ ตัว รวมทั้ง ๘ หมวด มีวิภัตติ ๙๖ ตัว การที่ทาน
จัดไวดังนี้ ก็เพื่อจะสะดวกแกการที่จะรูไดวา ศัพทที่ประกอบดวยวิภัตติ
เชนนี้อยูในบทอะไร เวลาจะตองใช กาล บุรุษ และวจนะ อยางไร
เขาประกอบ พึงดูตัวอยางดังที่ทานจัดไวในแบบบาลีไวยากรณนั้น.
วิธีสังเกตวิภัตติ
วิภัตติดังที่ทานจําแนกไวเหลานั้น สําหรับใชลงประกอบกับธาตุ
ที่ลงปจจัยแลว และวางไวขางหลังในเมื่อปจจัยคงอยู ถาปจจัยถูกลบก็
อยูหลังธาตุ เมื่อลงแลว ตามธรรมดาที่เปนไปโดยมาก ใชตอเชื่อมเขา
กับปจจัยหรือธาตุทีเดียว และมักคงรูปอยูตามปกติของตน ไมเปลี่ยน
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แปลง เชน ติ, อนฺติ ประกอบกับ จรฺ ธาตุ สําเร็จรูปเปน จรติ,
จรนฺติ. สิ, ถ ประกอบกับ ปจฺ ธาตุ สําเร็จรูปเปน ปจสิ, ปจถ.
ดังนี้เปนตน ฉะนั้น การที่จะสังเกตรูวิภัตติอยางงาย ซึ่งเปนเบื้องตน
ตองดูที่ทายศัพทซึ่งเปนธาตุ เมื่อทราบวาศัพทใดเปนธาตุแลว สวนที่
เหลือซึ่งใชประกอบขางหลังธาตุก็คงเปนวิภัตติ แตยังมีเครื่องประกอบ
อีกอยางหนึ่ง ซึ่งลงประกอบกับธาตุเหมือนวิภัตติ เครื่องประกอบนี้คือ
ปจจัย เราจะสังเกตรูได คือ โดยมากปจจัยมักลงหนาวิภัตติ ดังนั้น
เครื่องประกอบซึ่งลงที่ธาตุ อันปรากฏตัวใหเราสังเกตเห็นได ก็มีอยู ๒
อยางคือ วิภัตติ และปจจัย นอกนั้น คือ กาล บท วจนะ บุรษุ วาจก.
ไมปรากฏตัวใหเห็นได แตอาศัยวิภัตติกับปจจัยเปนเครื่องบงใหทราบ
แตนั่นแหละ ก็ยังมีบางวิภัตติที่ไมคงตัวอยูอยางเดิม อาจเปลี่ยนแปลง
ผิดไปจากรูปเดิมบาง ขอนั้นตองอาศัยการจดจําไวเปนพิเศษ จะยกมา
แสดงในที่นี้ พอเปนแนวทางการสังเกตและประดับความรูบางเล็กนอย.
วิภัตติที่เปลี่ยนผิดรูป
ติ ประกอบกับ อสฺ ธาตุ ซึ่งเปนไปใน ความมี ความเปน แปลง
เปน ตฺถิ อุ. อตฺถ.ิ นตฺถ,ิ (กิริยานี้ใชสําหรับตัวประธาน
ทั้งที่เปนเอก. และพหุ.).
อนฺติ แปลงเปน เร ไดบาง อุ. นายเร, อุปชฺชเร, วุจฺจเร, โสจเร,
ถ แปลงเปน ตฺถ ในเมื่อประกอบกับ อสฺ ธาตุ อุ. อตฺถ.
มิ ม ทั้งวัตตมานา และปญจมี ถาสรหนาเปน ทีฆะ อยูแลว
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ไมตอง ทีฆะ อุ. สกฺโกมิ, สกฺโกม, ชินามิ, ชินาม, เมื่อ
ประกอบกับ อสฺ ธาตุ มิ ตองแปลง เปน มฺหิ อุ. อมฺหิ,
ม ตองแปลงเปน มฺห อุ. อมฺห, เมื่อประกอบขางหลัง ทา
ธาตุ มีอํานาจใหแปลง อา ที่ ทา เปน  (คือนิคคหิต)
แลวแปลงนิคคหิตนั้นเปน มฺ อีกครั้งหนึ่ง อุง ทมฺมิ, ทมฺม,
อนึ่ง มิ เวลสแตงฉันทใช เอ อัตตโนบท แทนบาง เชน
พุทฺธ นาม รตนนภูตสรีรจิตฺต เรายอมนอบนอมซึ่งพระ
พุทธเจา ผูมีพระสรีระและพระหฤทัยเปนรตนะ และเชน
ประโยควา ปาทานิ น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉ เรายอมไมปรารถนา
เพื่อจะถูกตองซึ่งธิดาของทานนั้น แมดวยเทา เปนตน.
ตุ
ประกอบกับ อสฺ ธาตุ แปลงเปน ตฺถุ อุ. อตฺถุ.
หิ
เมือ่ ลงแลวลบเสียบางก็ได แตเมื่อลบแลว ไมตองทีฆะ
อุ. กร, คจฺฉ, วท, ถาคงไวไมลบ ตองทีฆะ เชนเดียวกับ
มิ, ม, อุ. คณฺหาหิ, วสาหิ.
เอยฺย ลบ ยฺย ซึ่งเปนที่สุด คงไวแต เอ บาง อุ. เสเว, ชเห, ใช
เอถ ฝายอัตตโนบทแทนบาง อุ. ภเชถ เชน ภเชถ ปุริสุตตฺ เม
ชนควรคบซึ่งบุรุษสูงสุด ท. เสเวถ เชน สมฺปนฺนปฺเ
เสเวถ ชนควรสองเสพซึ่งชนผูปญญาสมบูรณแลว ท. แปลง
เปน อิยา บาง อุ. ชานิยา, สิยา, แปลงเปน า บาง
อุ. ชฺา, แปลงเปน อา บาง อุ. กยิรา, แปลงพรอมกับ
อสฺ ธาตุ เปน อสฺส บาง.
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เอยฺยุ
เอยฺยาสิ
เอยฺยาถ
เอยฺยามิ

เอยฺยาม

อา
อี

อุ

โอ

แปลงกับ อสฺ ธาตุ เปน อสฺสุ บาง เมือ่ ประกอบกับ อสฺ
ธาตุ ลบตนธาตุแลว แปลงเปน อิยุ บาง อุ. สิย.ุ
แปลงกับ อสฺ ธาตุ เปน อสฺส.
แปลงกับ อสฺ ธาตุ เปน อสฺสถ.
โดยมากใช เอยฺย อัตตโนบท แทน อุ. ปพฺพชฺเชยฺย เชน
ยนฺนูนาห ปพฺพชฺเชยฺย ไฉนหนอเราพึงบวช, ลเภยฺย เชน
ลเภยฺยาห....ปพฺพชฺช เราพึงได....ซึ่งการบวช, แปลงกับ
อสฺ ธาตุ เปน อสฺส บาง
แปลงกับ อสฺ ธาตุ เปน อสฺสาม บาง, แปลงเปน เอมุ บาง
อุ. ชาเนมุ เชน กถ ชาเนมุ ต มย เรา ท. พึงรูจักซึ่ง
ทานอยางไร ?
หิยตฺตนี โดยมาก รัสสะเปน อ อุ. อภว, อปจ, อวจ,
อโวจ.
มัก รัสสะ เปน อิ ในทีท่ ั้งปวง อุ. อกริ, อคมิ, ลง ส
อาคม แลว รัสสะ อี เปน อิ บาง อุ. อาหสิ, อทาสิ,
อกาสิ, อโหสิ.
แปลงเปน อึสุ ไดบาง อุ. ปติฏหึสุ, ปลายึสุ, แปลงเปน
อสุ ไดบาง อุ. อทสุ, อาหสุ, ประกอบกับ อสฺ ธาตุ คง
รูปไว ทีฆะ สระหนาธาตุบาง อุ. อาสุ.
ทั้ง หิยตฺตนี และ อชฺชตฺตนี มีที่ใชนอ ย มักใช อี ปฐม
บุรุษเสียโดยมาก อุ. อกริ เชน มาสุ ตฺว อกริ ปาป
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ทานอยาไดทําแลวซึ่งบาปนะ, อกาสิ เชน มา เอวมกาสิ
ทานอยาไดทําแลวอยางนี้.
ตฺถ
ประกอบกับ อสฺ ธาตุ คงไว และ ทีฆะ ตนธาตุ อุ, อาสิตฺถ.
อี
แปลงเปน อ อุ. อลตฺถ.
สฺสติ สฺสนฺติ ทั้ง ๔ นี้ ลบ สฺส เสียบางก็ได อุ. กาหติ, การหนฺติ,
สฺสสิ สฺสถ กาหสิ, กาหถ.
สฺสามิ ลบ สฺส เสียบางก็ได อุ. กาหามิ, กาหาม, แปลงกับ วสฺ ธาตุ
สฺสาม เปน ฉามิ บาง ฉาม บาง อุ. วจฺฉามิ, วจฺฉาม, แปลงกับ
วจฺ ธาตุ เปน ขามิ บาง ขาม เปน อุ. วกฺขามิ, วกฺขาม.
สฺสา
รัสสะ อา เปน อ บาง อุ. อปจสฺส, อภวิสฺส, อสกฺขิสฺส.
วิภัตติที่ลงอาคม
อาคม ไดแกการลงตัวอักษรใหมเพิ่มเขามา ในอาขยาตก็มีการ
นิยมลงอาคมเหมือนกัน แตมีเฉพาะบางวิภัตติเทานั้น ไมทั่วไป วิภัตติ
เหลานี้ไดแก หิยัตตนี อัชชัตตนี ภวิสสันติ และ กาลาติปตติ
อาคมที่ใชลงในวิภัตติอาขยาต ที่เปนไปโดยมากมี ๓ ตัว คือ อ อิ ส
มีวิธีลงดังตอไปนี้ :อ อาคม ใชลงขางหนาธาตุ ในเมื่อกิริยาศัพทนั้น ๆ ประกอบ
ดวยวิภัตติในหมวด หิยตั ตนี อัชชัตตนี และ กาลาติปตติ อุ.
อทฺทส, อทสุ, อลภิสฺส, เปนตน.
อิ อาคมใชลงขางหลังธาตุ และปจจัย ในเมื่อกิริยาศัพทนั้น
ประกอบดวยวิภัตติหมวด อัชชัตตนี ภวิสสันติ และ กาลาติปตติ
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อุ. วสิมฺหา, สุณิสฺสามิ, ลภิสฺสา, บางคราวก็ลงทั้ง อ และ อิ อาคม
ผสมกัน อุ. อกริตฺถ, อสกฺขิสฺส. เปนตน.
ส อาคม ใชลงหลังธาตุ ในเมื่อกิริยาศัพทนั้นประกอบดวย
วิภัตติหมวด อัชชัตตนี เทานั้น อุ. ปติฏาสิ, วาเจสิ, วเทสิ.
บางคราวก็ลง อ อาคม หนาธาตุซอนเขาดวย อุ. อเหสุ, อคมาสิ,
อกฺโกสิ. เปนตน.
นอกจากนนี้ยังมี ห อาคม อีก แตที่มีใชไมนิยมวิภัตติ และเฉพาะ
ธาตุบางตัว เชน า ธาตุ อุ. ปติฏหิ, อุปฏเหยฺย. แมในกิตกกย็ ัง
คงติดไปดวย อุ. อุปฏหน. ปติฏหนฺโต. เปนตน.
๒. กาล
กาล หมายความวา "เวลา" ตามพยัญชนะแปลวา "สภาพ
ซึ่งบั่นรอนคือทําอายุของสัตวใหหมดสิ้นไป" ไดแกการกระทําใหลด
นอยถอยลงทุกวัน ๆ กาล นี้เปนของจําเปนสวนหนึ่งของกิริยาอาขยาต
ถาขาดเสียแลว ยอมทําใหขัดของตอการที่จะทราบกําหนดระยะเวลา
ของการกระทําที่เกิดขึ้นวา การกระทํานั้นเกิดขึ้นในเวลาไหนเมื่อไร
กําลังเกิดขึ้นเปนไปอยู ลวงแลวหรือยังไมมาถึง กาล ยอมเปนเครื่อง
กําจัดระยะความเปนไปแหงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ใหทราบไดแนชัด
มีประโยชนที่จะแบงความเกิดขึ้นของเรื่องราวใหเปนตอน ๆ ไมสับสน
ปนคละกัน เพื่อจะไดทราบเวลาอันแนนอนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น ๆ
กาล นั้น ทานจําแนกไวเปนสวนกวาง ๆ โดยยอเฉพาะที่เปนสวน
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ใหญ มี ๓ คือ :๑. ปจจุบันกาล.
๒. อดีตกาล.
๓. อนาคตกาล.
เมื่อจําแนกใหละเอียดออกไปโดยพิสดารก็มี ๘ กาล คือ :ปจจุบนั กาล แบงออกเปน ๓ คือ :๑. ปจจุบันแท
๒. ปจจุบันใกลอดีต
๓. ปจจุบันใกลอนาคต
อดีตกาล แบงออกเปน ๓ คือ :๔. ลวงแลวไมมีกําหนด
๕. ลวงแลววานนี้
๖. ลวงแลววันนี้
อนาคตกาล แบงออกเปน ๒ คือ :๗. อนาคตแหงปจจุบัน
๘. อนาคตแหงอดีต
ความหมายแหงกาล
ปจจุบนั กาล แปลวา "กาลที่เกิดขึ้นจําเพาะหนา " หมาย
ความวา เกิดขึ้นและเปนไปพรอมในขณะที่ผูพูดกลาวถึง กาล นี้
แสดงใหทราบถึงความเปนไปเรื่องราว หรือกระทํานั้น ๆ วา
กําลังเปนไป เพิ่งเปนไปใหม ๆ หรือจวนจะเปนไป อนึ่ง สิ่งใดที
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เกิดมีและเปนความจริงอยูเสมอตามธรรมดาไมเปลี่ยนแปลง กาล ของ
กริยาที่ใชแสดงอการของสิ่งนั้น ก็ใชปจจุบันกาลเหมือนกัน เชน
จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺเต วิโรจนา พระจันทรและพระอาทิตย ท. ยอมหมุนไป สองอยูซึ่งทิศ ท ใหสวางไหว. นี่ก็เปน
สิ่งที่เกิดมีและเปนอยูเสมอมิไดขาด แลเชน สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
สัตวทั้งปวงยอมกลัวตอความตาย. นี่ก็เปนหลักธรรมดาที่เปนความ
จริงเสมอวา สัตวทั่วไปยอมกลัวตายดวยกันหมด จึงตองใชปจจุบันกาล.
อดีตกาล แปลวา "กาลที่เปนไปลวงแลว" หมายความวา
เกิดขึ้นเสร็จแลวในเวลาเบื้องหลัง กอนหนาที่ผูพูดกลาวถึง กาล
นี้แสดงใหทราบถึงความเปนไปของเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆ วา
ไดเปนไปเสร็จแลวกอนแตจะถึงปจจุบัน และมาถึงความสิ้นสุดลงไป
เวลาปจจุบันเทานั้น.
อนาคตกาล แปลวา "กาลที่ยังไมถึง" หมายความวา จักมา
ถึงขางหนา คือจักเกิดขึ้นในเวลาขางหนาโนน กาล นี้แสดงใหทราบ
ถึงความเปนไปของเรื่องราวหรือการกระทํานั้นๆ วา ยังไมมาถึง แต
ผูกลาว ๆ ลวงหนาไวกอน. ซึ่งจะตองมาถึงไมวันใดก็วันหนึ่ง ตาง
แตชาหรือเร็วเทานั้น.
ความหมายของกาล ๘
๑. ปจจุบันแท หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆกําลัง
เปนไปอยู ยังไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น กาล นี้ ทานบัญญัติให
แปลวา "อยู" เชน อุ. วา มหาชโน มฺจาติมฺจ อภิรุหิตฺวา
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ปสฺสติ มหาชนขึ้นแลวสูเตียงซอนเตียงดูอยู นี้แสดงวา ในขณะนั้น
เขากําลังทําการดูอะไรอยูสักอยางหนึ่ง ซึ่งการดูนั้นยังไมเสร็จ แตกําลัง
เปนไปอยู.
๒. ปจจุบันใกลอดีต หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆ
เพิ่งจะแลวเสร็จใหมๆ ใกลจะลวงไป,กาล นี้ทานบัญญัติใหแปลวา
" ยอม " เชน อุ วา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ เอว กโรสิ. ภิกษุ ไดยนิ วา
เธอยอมทําอยางนี้ จริงหรือ ? นี้แสดงวา เพิ่งจะทําแลวเสร็จใหม ๆ
ในระยะใกล ๆ.
๓. ปจจุบันใกลอนาคต หมายถึงเรื่องราวและการกระทํานั้น ๆ
ดําเนินใกลเขามาจวนจะถึง แตยังไมถึงแททีเดียว. กาล นี้ทานบัญญัติ
ใหแปลวา "จะ" เชน อุ. กตฺถ นุ โข อชฺช ภิกฺชาจารตฺถาย คจฺฉามิ
วันนี้ เราจะไปเพื่อประโยชนแกการเที่ยวไปเพื่อภิกขา ณ ที่ไหนหนอแล ?
นี้แสดงวา คิดขึ้นในขณะที่ใกล ๆ จะไป.
๔. อดีตกาลไมมีกําหนด หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํา
นั้น ๆ ลวงไปแลวโดยหากําหนดมิไดวา ไดลวงไปแลว คือไดเปน
แลวหรือทําสําเร็จแลวเมื่อไร กาล นี้ ทานบัญญัตใิ หแปลวา "แลว"
ไวทายคําพูด เชน อุ. วา ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ สา เม ปฺา น
วิชฺชติ นักปราชญทั้งหลายกลาวแลววา ปญญาใดประเสริฐในมนุษย
ทั้งหลาย ปญญานั้นยอมไมมีแกเรา. นี้แสดงใหเห็นวา ไดกลาวกัน
มาแลวไมทราบวานานเทาใด.
๕. อดีตกาลตั้งแตวานนี้ หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆ
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ลวงไปแลวตั้งแตวานนี้ คือ ไดเปนไปหรือทําสําเร็จแลวนับตั้งแตวาน
นี้ไป กาล นี้ ทานบัญญัตใิ หแปลวา "แลว" แตถามี อ อาคมอยู
หนา เพิ่มคําวา "ได" เขามาดวย แปลวา "ได-แลว" เชน อุ.
วา ตมฺป อิตฺถึ นาทฺทส (พระราชา) มิไดทรงทอดพระเนตรเห็น
แลว ซึ่งหญิงแมนั้น.
๖. อดีตกาลตั้งแตวันนี้ หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆ
ลวงไปแลวตั้งแตวันนี้ คือ ไดเปนไปหรือทําเสร็จแลวนับตั้งแตวันนี้
ไป กาล นี้ทา นบัญญัติใหแปลวา "แลว" แตถามี อ อาคมอยูหนา
เพิ่มคําวา "ได" เขามาดวย แปลวา "ได-แลว" เชน อุ.วา
สตฺถา อนุปพุ ฺพีกถ กเถสิ พระศาสดาตรัสแลวซึ่งอนุบุพพีกถา
เอวมสฺส อนุปุพฺเพน ธน ปริกฺขย อคมาสิ ทรัพยของเศรษฐีนั้นได
ถึงแลวซึ่งความสิ้นไปโดยลําดับโดยอาการอยางนี้.
๗. อนาคตแหงปจจุบัน หมายถึงเรื่องราวและการกระทํา
นั้น ๆ ยังอยูข างหนา แตก็จักมาถึง กลายเปนปจจุบันไมคราวใดก็
คราวหนึ่ง กาลนี้มีระยะเวลาไกลเนิ่นนานกวาปจจุบันใกลอนาคต คือ
ยังไมวจนะจะถึง สวนปจจุบันใกลอนาคตนั้น ใกลตอความเปนปจจุบัน
มากกวา กาล นี้ ทานบัญญัติใหแปลวา "จัก" เชน อุ. วา สเจ
อิทานิ อาคจฺฉิสฺสสิ, ชานิสฺสามิ เต กตฺตพฺพ ที่นี้ถา เจาจักมาอีก, เราจัก
รูซึ่งกรรมที่เราพึงทําแกเจา. นี้แสดงใหเห็นวา เปนแตพูดคาดหนาไว
ยังหางไกลตอกาลที่จักทํา.
๘. อนาคตแหงอดีต หมายถึงเรื่องราวหรือการกระทํานั้น ๆ
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ลวงเลยมาแลว แตผูพูดนํามาสมมติกลาเทาถึงความเบื้องหลังอีก
คือ เรื่องราวหรือการกระทํานั้นยังไมมาถึงสวนอดีต กาล นี้ ทาน
บัญญัติใหแปลวา "จัก-แลว" แตถาลง อ อาคม ใหแปลวา "จัก
ได-แลว" เชน อุ. วา ภิกฺขเว สจาย เอกสาฏโก ปมยาเม มยฺห
ทาตุ อสกฺขิสฺส, สพฺพโสฬสก อลภิสฺส; สเจ มชฺฌิมยาเม ทาตุ
อสกฺขิสฺส, สพฺพฏก อลภิสฺส; ภิกษุทั้งหลาย ถาวาพราหมณ
เอกสาฎกนี้ จักไดอาจแลวเพื่ออันใหแกเราในปฐมยามไซร, เขาจัก
ไดแลวซึ่งหมวด ๑๖ แหงวัตถุทั้งปวง, ถาวาเขาจักไดอาจแลวเพื่อ
อันใหในมัชฌิมยามไซร, เขาจักไดแลวซึ่งหมวด ๘ แหงวัตถุทั้งปวง.
นี้แสดงใหเห็นวา เรื่องราวไดเสร็จสิ้นมาแลว แตกลับยกมากลาว
ถึงอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะเชนนี้ ประโยคหนาตองมีคําปริกัปคือ สเจ
(ถาวา) เสมอ เพราะเปนคําสมมติกลาว แตการนั้นหาเปนไปจริง
ตามที่กลาวไม เพราะผูนั้นมิไดทําดังที่ผูพูดกลาวถึง.
วิธสี ังเกตกาล
การที่เราจะกําหนดรูไดวา กิริยาศัพทนี้เปนกาลอะไร ตองอาศัย
วิภัตติเปนหลักสังเกต เพราะกิริยาศัพทประกอบดวยวิภัตติแตละหมวด
ยอมบงใหทราบกาลตอไปในตัวดวย ดังนี้:กิริยาศัพทใด ประกอบดวยวิภัตติตัวใดตัวหนึ่ง ในหมวดของ
วิภัตติทั้ง ๓ นี้ คือ วัตตมานา ปญจมี และ สัตตมี กิริยาศัพทนั้น
ยอมบอก ปจจุบันกาล.
กิริยาศัพทใด ประกอบดวยวิภัตติตัวใดตัวหนึ่ง ในหมวดของ
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วิภัตติทั้ง๓ นี้ คือ ปโรกขา หิยัตตนี และ อัชชัตตนี กิริยาศัพท
นั้น ยอมบอก อดีตกาล.
กิริยาศัพทใด ประกอบดวยวิภัตติตัวใดตัวหนึ่ง ในหมวด
วิภัตติทั้ง ๒ นี้ คือ ภวิสสันติ และกาลาติปตติ กิริยาศัพทนั้น ยอม
บอก อนาคตกาล.
หนึ่ง ถาจะสังเกตใหรูละเอียดตลอดไปถึงกาลทั้ง ๘ อันเปนสวน
พิสดาร ซึ่งแยกขยายออกมาจากกาลทั้ง ๓ นอกจากสังเกตวิภัตติแลว
ยังตองอาศัยสังเกตคําแปลดังทีทานจัดไวประจําเฉพาะกาลนั้น ๆ อีกตอ
หนึ่ง ดังที่ไดอธิบายมาแลวแตตน ตอนที่กลาวถึงความหมายของ
กาลทั้ง ๘.
กาลของปญจมี และสัตตมี
วิภัตติทั้ง ๒ นี้ ไมบงวาบอกกาลอะไรลงไปแนนอน และทาน
ก็มิไดจัดลงในกาลแผนกไหน แตตามมติของอาจารยผูรูบาลีทั้งหลาย
เห็นควรสงเคราะหวิภัตติทั้ง ๒ นี้ลงใน ปจจุบันกาลใกลอนาคต
โดยอาศัยสังเกตคําแปลเปนหลัก เพราะคําแปลของ ๒ วิภัตตินี้บงมุง
ไปในอนาคตกาล ยังไมลงมือทําลงไปทีเดียว แตก็จวนจะทําอยูแลว
ซึ่งหวังไดวาจะตองทําตอไปในกาลขางหนา ในวิภัตติทั้ง ๒ นี้ ปญจมี
บอกความ ๓ อยาง คือ ความบังคับ ไดแกการสั่ง การบัญชา
หรือบงการใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเด็ดขาด จะทําอยางอื่นไมได ทาน
บัญญัติใหแปลวา "จง" อุ. วา ธนุ อาหร สเร อาหร เจาจง
นํามาซึ่งธนู เจาจงนํามาซึ่งลูกศร ท.
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ความหวัง ไดแก ความตั้งใจ ความมุงหมายปรารถนา หรือ
ความตองการอยากจะใหเปนเชนนั้น ทานบัญญัติใหแปลวา "เถิด" อุ.
วา มา กิฺจิ ปาปมาคมา (ทาน) อยาถึงซึ่งความลามกอะไร ๆ เถิด.
ความออนวอน ไดแก การขอรอง การวิงวอนหรือการแคน
ไคเพื่อใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทานบัญญัติใหแปลวา "ขอ-จง" อุ. วา
มา เม ปตร นาเสถ ขอ (ทาน ท.) จงอยายังบิดาของเราใหฉิบหาย.
สัตตมี บอกความ ๓ อยางเหมือนกัน คือ ความยอมตาม
ไดแก ความแนนํา การเอออวยตาม หรือการชี้ทางใหดําเนิน ทาน
บัญญัติใหแปลวา "ควร" อุ. วา น ภเช ปาปเก มิตฺเต, น ภเช
ปุริสาธเม (ชน) ไมควรคบซึ่งบุรุษชั่วชา ท. ไมควรคบซึ่งบุรุษ
ผูต่ําทราม ท.
ความกําหนด ไดแก ความคาดคะเน คือ ความคะเนวาถาเปน
เชนนั้น ถึงทําเชนนั้นเปนตน ในฐานะเชนนี้ ประโยคหนามักมีคํา
ปริกัป คือ สเจ, เจ (ถาวา, หากวา) ในประโยคหลังเปนความกําหนด
ใหทําวา พึงทําเชนนั้นเชนนี้ ทานบัญญัติไวแปลวา "พึง" อุ. วา
จรฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย เสยฺย สทิสมตฺตโน, เอกจริย ทฬฺห กยิรา
หากวา บุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพึงประสบบุคคลผูประเสริฐกวาหรือผู
เสมอตนไซร, พึงทําการเที่ยวไปคนเดียวใหมั่น.
ความรําพึง ไดแก ความดําริตริตรอง นึกคือในใจของตนเอง ทาน
บัญญัติใหแปลวา"พึง" อุ. วา ยนฺนนู าห เอกโกว คณมฺหา วูปกฏโ
วิหเรยฺย ไฉนหนอ (เรา) ผู ๆ เดียวเทียว หลีกเรนแลวจากหมู พึงอยู.
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๓. บท
ในวิภัตติทั้ง ๘ หมวดนั้น แบงเปน ๒ บท คือ :ปรัสสบท บทเพื่อผูอื่น ๑
อัตตโนบท บทเพื่อตน ๑
ปรัสสบท หมายความวา ศัพทกิริยาที่ประกอบดวยวิภัตติใน
บทนี้ เปนกิริยาของประธานที่สงผลของการกระทําไปไดตกแกผูอื่น คือ
ผูอื่นเปนผูรับผลของการกระทําที่ตัวประธานกระทําขึ้นนั้น เชน อุ. วา
กเยน กมฺม กโรติ (ชน) ยอมทําซึ่งการงานดวยกาย. ในที่นี้ ชน
เปนประธานและเปนผูทําในกิริยา คือ กโรติ (ยอมทํา) กมฺม (ซึ่ง
การงาน) เปนกรรม คือ ถูกชนทํา ผลของการทําของชนนั้น ไปตก
อยูแกการงาน คือชนเปนผูทําการงาน หาตกอยูแกชนซึ่งเปนผูทําไม
ฉะนั้น ความทําของชนนั้น จึงตกอยูแกการงานซึ่งเปนผูอื่นจากตน.
นี้เปน อุ. สําหรับกัตตุวาจก. สวนเหตุกัตตุวาจก เชน อุ. วา สามิโก
สูท โอทน ปาจาเปติ นายยังพอครัวใหหุงอยูซึ่งขาวสุก. สามิโก (นาย)
เปนผูทําใน ปาจาเปติ (ใหหุง) ปาจาเปติ สงผลไปยัง โอทน (ขาวสุก)
เปนอันถือเอาความวา นายใหพอครัวหุงขาวสุกไดรับผลของ ปาจาเปติ
คือถูกหุง สวน สามิโก เปนแตผูกอใหเกิดผล ไมใชผูถูกหุงโดยตรง
ฉะนั้น ปรัสสบท โดยมากทานจึงบัญญัติไวเพื่อเปนเครื่องหมายใหรู
กิริยาที่เปน กัตตุวาจาก และ เหตุกัตตุวาจก.
อัตตโนบท หมายความวา ศัพทกิริยาที่ประกอบดวยวิภัตติ
ในบทนี้ เปนกริยาของประธานที่สงผลของการกระทําใหตกแกตน
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โดยตรง คือตนเองซึ่งเปนประธานเปนผูรับผลของการกระทําของกิริยา
ดวยตนเอง เชน อุ. วา สูเทน โอทโน ปริยเต ขาวสุกอันพอครัว
หุงอยู โอทโน (ขาวสุก) ซึ่งเปนตัวประธาน ไดรับผลของ ปจิยเต
(หุงอยู) โดยตรง สวน สูเทน เปนผูทําใหเกิดผลคือหุง ผูถูกหุง
คือ โอทโน จึงไดรับผลคือถูกหุงดวยตนเอง. นี้เปน อุ. สําหรับ
กัมมวาจก สวน เหตุกัมมาวาจก อุ. วา สามิเกน สูเทน โอทโน
ปาจาปยเต ขาวสุกอันนายยังพอครัวใหหุงอยู. นีก้ ็เชนเดียวกัน โอทโน
ซึ่งเปนตัวประธานไดรับผลคือถูกหุงดวยตนเอง. สวนภาววาจกไมตอง
กลาวถึง เพราะเปนธาตุไมมีกรรม.
บทเหลานี้มีหนาที่บอกใหทราบวาจก ดังที่ทานกําหนดไวในสวน
ที่เปนไปโดยมาก ดังนี้ :กิริยาศัพทใด ประกอบดวยวิภัตติฝายปรัสสบท กิริยาศัพทนั้น
เปนได ๒ วาจก คือ กัตตุวาจก ๑ เหตุกัตตุวาจก ๑.
กิริยาศัพทใด ประกอบดวยวิภัตติฝายอัตตโนบท กิริยาศัพทนั้น
เปนได ๓ วาจก คือ กัมมวาจก ๑ ภาววาจก ๑ เหตุกัมมวาจก ๑.
ที่ทานวางหลักเกณฑไวเชนนี้ ถือเอาสวนที่เปนไปโดยมาก จะ
กําหนดแนนอนลงไปทีเดียวไมได เพราะกฎทุกอยางยอมมีขอยกเวน
อยูบางเปนธรรมดา แตมโี ดยสวนนอย เชนบางคราว ประโยคกัตตุวาจก ใชประกอบวิภัตติฝายอัตตโนบทก็มี เชน อุ. ปยโต ชายเต
ภย ความกลัวยอมเกิดจากของที่รัก เปนตน บางครั้ง ประโยค
กัมมวาจากใชประกอบวิภัตติฝายปรัสสบทก็มี เชน อุ. สทิโส เม น
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วิชฺชติ คนเชนกับดวยเรา (อันใคร ๆ ) ยอมหาไมได เปนตน แต
การที่จะกําหนดบทใหแนนอนลงไปอีกชั้นหนึ่ง วาบอกวาจกอะไรแน
ตองอาศัยสังเกตปจจัยอีกตอนหนึ่ง ดังจะอธิบายขางหนา.
๔. วจนะ
คําวา วจนะ แปลวา "คําพูด" หมายความวา คําเครื่อง
แสดงใหทราบถึงจํานวนมากหรือนอย วจนะ นี้มกี ลาวไว ๒ แหง คือ
วจนะนาม ๑ วจนะอาขยาต ๑. วจนะนาม ใชสําหรับประกอบนาม
เปนเครื่องแสดจํานวนของนามใหรูวามากหรือนอย คนเดียวหรือ
หลายคน สวนวจนะอาขยาต ใชสําหรับประกอบกิริยาเปนเครื่องแสดง
ใหทราบวา กิริยาเชนนี้ เปนกิริยาของประธาน มีจํานวนมากหรือนอย
คนเดียวหรือหลายคน ทานจัดได ๒ วจนะเชนเดียวกันทั้งในนามและ
อาขยาต คือ เอกวจนะ คําพูดถึงสิ่งเดียว ๑ พหุวจนะ คําพูดถึง
หลายสิ่ง ๑ วจนะของกิริยาศัพทกับนามศัพทที่เปนตัวประธานตองเปน
อยางเดียวกัน คือ เปนเอกวจนะหรือพหุวจนะก็ตองเปนดวยกัน เชน
อุ. ภิกฺขุ ธมฺม เทเสติ ภิกษุแสดงอยู ซึ่งธรรม. สตฺตา มรณสฺส
ภายนฺติ สัตวทั้งหลายยอมกลัวตอความตาย. ในทีน่ ี้ ภิกฺขุ เปน
เอกวจนะ จึงตองใช ติ วิภัตติซึ่งเปนเอกวจนะตาม สตฺตา เปน
พหุวจนะ จึงตองใช อนฺติ วิภัตติซึ่งเปน พหุวจนะ ตาม ถึงวิภัตติ
อื่นก็ตองให วจนะ ตรงกันโดยนัยนี้.
ในภาษาบาลี ประโยคทั้งหลาย โดยมากมักตัดตัวประธานออก
เสีย โดยถือเสียวามีกิริยาเปนเครื่องบงอยูแลว ฉะนั้น การที่จะแปล
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ประโยคภาษาบาลี จําเปนที่ผูศึกษาจะตองหาตัวประธานเอง การที่จะ
หาใหถูกตอง จําเปนที่จะตองรูจักวิธีเลือกใช ตามหลักที่ทานวางไว
มีอยูวา ตองสังเกตดูที่ศัพทกิริยา กิรยิ าศัพทใด ประกอบดวยวจนะ
ฝายไหน ก็ตองประกอบตัวประธานใหตรงกันกับวจนะของกิริยาศัพท
นั้น ถา วจนะ ของนามที่เปนประธานของกิริยากับกิริยาไมตรงกัน
เปนอันไมถูกตอง ใชไมได ฉะนั้น วจนะของตัวประธานในประโยค
กับ วจนะ ของกิริยาตองลงรอยกัน คือ ถาเห็นกิริยาเปนเอกวจนะ
ก็ตองหาตัวประธานใหเปน เอกวจนะ ตาม ถาเปนพหุวจนะ ก็ตอง
หาใหเปน พหุวจนะ ใหกลมกลืนเปนอยางเดียวกัน จึงจะนับวาถูก
ตอง เชนอุทาหรณในประโยควา อลงฺกโต เจป สมฺจเรยฺย ซึ่งทาน
มิไดวางตัวประธานไวดวย เมื่อเปนเชนนี้ ก็ตองดูที่กิริยา คือ สมฺจเรยฺย เมื่อเราแกยออก ก็จะเห็นเปน เอยฺย วิภัตติ ปฐมบุรุษฝาย
เอวจนะ ฉะนั้น จึงตองประกอบตัวประธานใหเปน เอววจนะ ตาม
จึงไดตัวประธานเปน ชโน หรือคําอื่น ๆ อีก เชน ปุคฺคโล มนุสฺโส
ฯลฯ แลวแตจะเหมาะแกเนื้อความในที่นั้น ๆ ขอแตให วจนะ
ลงกับกิริยาแลวเปนใชได แตที่จะหาตัวประธานใหถูกตองแนนอน
ยังตองอาศัยบุรุษเปนเครื่องชี้อีกตอหนึ่ง ซึ่งจะกลาวขางหนา.
ประธานเอกวจนะหลายตัว
ไดกลาวแลววา ประธานเปนเอกวจนะ กิรยิ าก็ตองเปนเอกวจนะตาม แตถามีประธานเอกวจนะหลายตัว นับตั้งแต ๒ ขึ้นไป
และประธานนั้นประกอบดวย จ ศัพท ซึ่งแปลวา "ดวย" หรือ
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"และ" หรือมิไดประกอบก็ตาม ตองประกอบกิรยิ านั้นเปน
พหุวจนะเสมอ เพราะ จ ศัพท เปนคําที่แสดงรวม ไมไดแยกเปน
คน ๆ หรือสิง่ ๆ เหมือน วา ศัพท ซึ่งแปลวา "หรือ" ซึ่งแสดง
วาแยกเปนคนละสวน ฉะนั้น กิริยาศัพทของประธานที่ประกอบดวย
วา ศัพท ซึ่งเปนเอกวจนะ ถึงแมวาหลายตัว ก็คงเปนเอกวจนะ
อยูนั่นเอง ไมเปลี่ยนแปลงเหมือน จ ศัพท ดังจะยกอุทาหรณเปรียบ
เทียบดังตอไปนี้ :เทสนาวสาเน อุปาสโก จ สา จ อิตฺถี โสตาปตฺติผเล
ปติฏหึสุ ในกาลเปนที่จบลงแหงเทศนา อุบาสกดวย หญิงนั้นดวย
ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล. นี้หมายความรวมทั้ง ๒ คน คือ อุบาสก
และหญิงนั้น จึงตองใชกิริยาเปน พหุวจนะ.
ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส ราชา วา ราชโภคฺโว วา พฺราหฺมโณ วา
คหปติโก วา ทูเตน จีวรเจตาปน ปหิเณยฺย อนึ่ง พระราชา หรือ
ราชอมาตย พราหมณ หรือ คฤหบดี พึงสงซึ่งทรัพยสําหรับจาย
จีวรไปดวยทูตเจาะจงภิกษุ. นี้มิไดหมายความรวม แตหมายคนใด
คนหนึ่งในคนที่กลาวถึงเหลานั้น จึงตองใชกิริยาเปน เอกวจนะ.
กิริยาศัพทที่ตายตัว
มีกริ ิยาศัพทบางตัวที่คงรูปตายตัวเปนเอกวจนะอยูเสมอ ไมมี
เปลี่ยนแปลง ถึงแมตัวประธานนั้นจะเปนพหุวจนะก็ตาม กิริยาศัพท
นี้ไดแก อตฺถิ (มีอยู) และนตฺถิ (ยอมไมมี) ซึ่งเปนพวก อสฺ ธาตุ
ประกอบดวย ติ วิภัตติ เอกวจนะ แปลง ติ เปน ตฺถิ จึงสําเร็จรูป
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เปน อตฺถิ สวน นตฺถิ นัน้ ตางกันแตเพียงเพิ่ม น ศัพทเขามาเพื่อ
เปนคําปฏิเสธเทานั้น ๒ กิริยาศัพทนี้ ใชไดสําหรับตัวประธาน ทั้งที่
เปน เอกวจนะ และ พหุวจนะ. ที่ใชเปน พหุวจนะ เชน อุ. วา เย
สตฺตา สฺิโน อตฺถิ สัตวทั้งหลายเหลาใด เปนผูมีสัญญามีอยู
ปุตฺตามตฺถิ (ตัดบทเปน ปุตฺตา=เม=อตฺถิ) บุตรทั้งหลาย ของเรา
มีอยู. สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขารทั้งหลาย เปนสภาพเที่ยง
ยอมไมมี.
๕. บุรุษ
วิภัตติทานจัดบุรุษไวเปน ๓ คือ ปฐมบุรุษ ๑ มัธยมบุรุษ ๑
อุตตมบุรุษ ๑ ซึ่งเหมือนกับบุรุษในนาม คือ ปุริสสัพพนาม ตางกัน
แตเพียงวิธีใชเทานั้น คือบุรุษในนาม ใชเปนคําแทนชื่อของคน สัตว
ที่ สิ่งของ อันออกชื่อมาแลวขางตน เพื่อกันการซ้ําซาก ซึ่งมิได
จํากัดวิภัตติ คือจะเปนวิภัตติใดวิภัตติหนึ่งก็ได ในวิภัตตินามทั้ง ๗
สวนบุรุษในอาขยาต จํากัดใหใชไดเฉพาะแตที่เปนตัวประธานของ
กิริยา คือเปน ปฐมาวิภัตติ เทานั้น วิภัตติอื่นหาใชไดไม นอกจาก
กิริยาบางตัวซึ่งเปนพวกภาวนาวาจก ไมมีตัวประธาน มีแตตัวกัตตา ซึ่ง
ใชเปน ตติยาวิภัตติ เทานั้น เชน เตน ภูยเต อันเขาเปนอยู. นอก
จากนี้ บุรุษสําหรับกิริยาศัพท เฉพาะปฐมบุรุษไมจํากัด ใหใชได
เฉพาะแต ต ศัพท ซึ่งเปนปฐมบุรุษในปุริสัพพนามเทานั้น แม
ตัวนามนามอยาอื่น ก็ใชเปนตัวประธานของกิริยาศัพทที่ประกอบ
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ดวยวิภัตติฝายปฐมบุรุษ สวนบุรุษ และ อุตตมบุรุษ คงใช
ตุมฺห และ อมฺห ศัพทเชนเดียวกัน.
บุรุษของกิรยิ ากับนามตองตรงกัน
กิริยาศัพทที่ประกอบดวยวิภัตติกับตัวประธาน นอกจากจะ
ตองมี วจนะ เสมอกันแลว ยังตองมีบุรุษตรงกันอีก คือ ถา
นามนาม หรือ สัพพนามใดเปนประธาน กิริยาศัพทของประธานนั้น ๆ
ตองเปนบุรุษนั้น ๆ ตาม จะตางบุรุษกัน คือ ประธานเปนบุรุษอยาง
หนึ่ง กิริยาเปนบุรุษอยางหนึ่ง หาไดไม เชน อุ. วา ชโน คจฺฉติ
ชนไปอยู, โส ทาน เทติ เขาใหอยูซึ่งทาน, ตว คจฺฉสิ ทานยอม
ไป, อห กมฺม กโรมิ เราจะทําซึ่งการงาน, ตุมฺเห นิกฺขมถ ทาน
ทั้งหลายจงออกไป, มย เอว เวทยฺยาม เรา ท. พึงกลาวอยางนี้
เปนตน.
ในบางคราวที่ใชในการพูดหรือการเขียน ทานละตัวประธาน
เสียไมเรียงไวดวย โดยถือเสียวาเขาใจกันอยูแลว เพราะเหตุมีกฎ
บังคับขีดขั้นไวแลววา บุรุษของตัวประธานกับกิริยาศัพทตองตรงกัน
เพราะฉะนั้น ในการพูดหรือการเขียน เปนแตเพียงประกอบกิริยาศัพท
ใหถูกตองตามวิภัตติ ตรงตามบุรุษที่ตนประสงคจะออกชื่อ ก็เปน
อันเขาใจกันไดเหมือนกัน เชนจะเรียงคําในพากยไทยวา "เจาจงทํา
อยางนี้" เรียงเปนพากยมคธแตเพียงวา "เอว กโรหิ" โดยมิตอง
ใช ตฺว (ทาน) ก็ได เพราะคําวา กโรหิ ประกอบดวย หิ วิภัตติ
ซึ่งเปนมัธยมบุรุษ เอกวจนะ จึงบงวาเปนกิริยาของ ตฺว ซึ่งเปน
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มัธยมบุรุษ เอกวจนะ เหมือนกัน เปนการสองถึงกันในตัวเอง ถึงใน
การแปลภาคมคธเปนภาคไทยก็เชนเดียวกัน การทีจ่ ะหาตัวประธาน
ของกิริยาใหถูกตอง ก็ตอ งอาศัยสังเกตกิริยาซึ่งประกอบดวยวิภัตติ
จึงสามารถที่จะเขาใจบุรุษซึ่งเปนประธานได เชน เห็นประโยควา
นาสฺส มคฺค ทสฺสามิ ก็ตอ งดูที่กิริยา คือ ทสฺสามิ แลวจะทราบ
ไดวา เปน สฺสามิ วิภัตติ ซึ่งเปน อุตตมบุรุษ เอกวจนะ ตอนั้นจึง
คิดหาตัวประธานที่จะตรงกัน ก็จะได อห ซึ่งเปนทั้งบุรุษและวจนะก็
ลงรอยกันกับ ทสฺสามิ ซึ่งเปนกิริยา เมื่อเปนเชนนั้น จึงตองขึ้น อห เปน
ตัวประธานในประโยค จึงแปลไดความวา "เราจักไมใหซึ่งทางแก
เขา" หรือประโยควา อิโต นิกฺขมถ ก็เชนเดียวกัน ในที่นี้ นิกฺขมถ
เปน ถ วิภัตติ ซึ่งเปนมัธยมบุรุษ พหุวจนะ ตัวประธานในประโยค
ก็คือ ตุมฺเห (ทานทั้งหลาย) ซึ่งตรงกันกับกิริยาทั้งบุรุษและวจนะ
จึงตองแปลวา "ทานทั้งหลายจงออกไปจากที่นี้" แมในที่อื่น ๆ ก็
พึงทราบตามนับที่กลาวนี้.
อนึ่ง ยังมีขอยุงยากอยูบางเล็กนอย สําหรับกิรยิ าศัพทที่เปน
ปฐมบุรุษ เพราะศัพทกิริยาที่ประกอบดวยวิภัตติฝายบุรุษนี้ไมมีจํากัด
แมทานจะกําหนดวา ต ศัพท ก็ยังถือเปนเกณฑแนนอนไมได จึง
ตองกําหนดอยางกวาง ๆ เพียงวา นอกจาก ตุมฺห และ อมฺห ศัพท
แลว ใชเปนตัวประธานของกิริยาศัพทที่เปนปฐมบุรุษไดทั้งนั้น เมื่อ
เปนเชนนี้ ในการพูดหรือการเขียน ถาตองการระบุถึง คน สัตว ที่
สิ่งของใด ๆ เปนประธาน ก็ตองใสตัวประธานนั้น ๆ เพิ่มเขาดวย
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เพื่อจํากัดความไมแนชัด ถาละไวเสีย อาจทําใหผูฟงหรือผูอานเขาใจ
ความเขวไปจากที่ประสงคได ดวยไมทราบวา กิริยาศัพทนั้นเล็งถึง
ประธานเชนไร เวนแตในที่ซึ่งมีเนื้อความตอเนื่องมาจากขางตน คือ
ไดบงประธานไวแลว ซึ่งจํากัดไววาตองการอยางนั้น เชนนี้จะไมวาง
ไวอีกก็ได เพราะอาจสองถึงกันได โดยอาศัยประธานตัวหนาเปน
หลัก เพราะฉะนั้น ทานผูรจนาพากยมคธ เมื่อจะใชกิริยาศัพทฝาย
ปฐมบุรุษ จึงตองเรียงตัวประธานกํากับไวดวย เพื่อจํากัดความ เวน
ไวแตในที่ซึ่งไดระบุมาแลวขางตน และกิริยาหลังก็ตองการตัวนั้น
ในที่เชนนี้ตัดออกเสียได หรือในที่ซงึ่ กลาวเปนกลาง ๆ ไมเจาะจงคน
สัตว ที่ สิ่งของใด ๆ เปนคําพูดที่ใชไดทั่วไป ในที่เชนนี้ ก็มักตัด
ออกเสียได แมในการแปล ก็ตองอาศัยสังเกตโดยนัยนี้ คือ เมื่อเห็น
ประโยคซึ่งกิริยาเปนปฐมบุรุษ แมไมมีตัวประธานกํากับไว ตอง
ตรวจดูเนื้อความขางหนาวา ไดกลาวถึงใครหรือสิ่งใดมาบางแลว
หรือเปนแตกลาวขึ้นมาลอย ๆ คือเปนกลาง ๆ ไมเจาะจงใครหรือ
สิ่งใด ถามีตัวประธานที่กลาวมาแลวขางตน สมกับเนื้อความใน
ตอนหลัง ก็ใชตัวนั้นนั่นแหละเปนตัวประธานในประโยคหลัง ถาเปน
แตกลาวเปนคํากลาง ๆ ไมเจาะจง ก็ตองใชตัวประธานที่เปนกลาง ๆ
เชนเดียวกัน ดังที่ใชกันโดยมาก เชน ชโน ปุคฺคโล สตฺตา นโร การณ
กมฺม วตฺถุ เปนตน สวน วจนะ ก็ตองเปลี่ยนไปตามกิริยา. แต
บางคราวถึงกับตองแปลงกิริยาในประโยคหนากลับมาเปนนาม เพื่อ
ใหเปนประธานในประโยคหลังอีกก็มี ทั้งนี้ตองแลวแตใจความในที่
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นั้นจะบงใหขึ้นตัวประธานเชนไร.
วิธีสังเกตบุรุษ
การที่จะรูไดวา กิริยาศัพทใด เปนบุรุษอะไรนั้น ตองอาศัย
สังเกตวิภัตติ เพราะทุกวิภัตติทานจัดบุรุษประจําไวแลว เชนกิรยิ าศัพทประกอบดวย ติ, อนฺติ ก็เปนปฐมบุรุษ ตัวประธานก็ใชปฐมบุรุษ,
ประกอบดวย สิ, ถ ก็เปนมัธยมบุรุษ ตัวประธานก็ใชมัธยมบุรุษ คือ
ตฺว, ตุมฺเห, ประกอบดวย มิ, ม ก็เปนอุตตมบุรุษ ตัวประธานก็ใช
อุตตมบุรุษ คือ อห, มย. นี้เฉพาะฝายปรัสสบท ถึงฝายอัตตโนบท
ก็เชนเดียวกัน และแมในวิภัตติอื่นก็พึงสังเกตโดยนัยนี้.
วิธีใชบุรุษและวจนะแสดงความเคารพ
ในการพูดหรือการเขียนที่แสดงความเคารพตอผูที่สูงกวาตน ซึ่ง
เปนผูพูดดวย คือผูนอยพูดกับผูใหญ ตามปกติมักนิยมใชมัธยมบุรุษ
พหุวจนะ ถึงแมวาผูพูดดวยจะเปนคนเดียวก็ตาม เชน ภิกษุทูลพระราชา
ดัง อุ. วา ต ตุมฺหาก วิชติ า นีหรถ ขอพระองคทั้งหลายจงนํา
เขาออกจากแวนแควนของพระองคทั้งหลาย. หรือพระราชาตรัสกะ
ภิกษุ ดัง อุ. วา กเถถ ภนฺเต ขอทานทั้งหลายจงบอกเถิด ขอรับ
เชนนี้เปนตน ถึงแมผูพูดดวยจะเปนคนเดียว ก็ยังนิยมใชคําแทนชื่อ
ของผูพูดเปน พหุวจนะ เพราะเขาถือกันวาเปนคําแสดงความเคารพ
สวนวจนะของบุรุษ คือปฐมบุรุษ และอุตตมบุรุษ ไมมีที่นิยมใช
คนเดียวก็คงเปนเอก. ๒ คนขึ้นไปก็คงเปนพหุ. ตามเดิม.
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๖. ธาตุ
ศัพทที่เปนมูลราก คือเปนตนเดิมหรือรากเงาสําหรับใหเครื่อง
ปรุงเหลาอื่นเขาประกอบ เรียกวา ธาตุ ตามพยัญชนะแปลวา "ทรง"
หมายความวา ทรงไวซึ่งเนื้อความของตน ไดแกทรงตัวอยูเชนนั้น
จะแยกหรือกระจายออกไปอีกไมได เนื้อความของตนมีอยูอยางไร
็ก็คงเนื้อความไวเชนนั้น ไมเปลี่ยนแปลง เวนแตบางคราวที่มีอุปสัค
บางตัวนําหนา ก็อาจเปลี่ยนเนื้อความผิดไปจากเนื้อความเดิมไดแต
ถาโดยลําพังตัวแลว หาเปลี่ยนแปลงไม. บรรดาสรรพสิ่งตาง ๆ ตลอด
ถึงคนและสัตว ลวนตองมีธาตุเปนมูลเดิม คือตองประกอบดวยธาตุ
ประชุมกัน จึงเกิดเปนรูปรางขึ้นฉันใด แมกริ ิยาอาขยาตก็ฉันนั้น
ที่จะสําเร็จเปนรูปขึ้น ลวนมีธาตุเปนตัวดั้งเดิม กลาวโดยทั่วไป
บรรดาศัพทกิริยาทั้งหมด ลวนตองมีธาตุเปนแดนเกิดกอนทั้งนั้น ถึง
แมศัพทนามก็เชนกัน แตโดยที่ศัพทนาม เราใชกันมาจนชินเสีย
แลว จึงไมจําเปนตองคนถึงธาตุ ความจริงก็คงมาจากธาตุเชนเดียว
กับกิริยา ถาตองการทราบละเอียด ก็อาจคนหาธาตุไดเชนเดียวกัน
เครื่องปรุงอยางอื่น มีวิภัตติเปนตน ที่จะใชประกอบได ลวนตอง
ประกอบที่ธาตุ ถาขาดธาตุเสียอยางเดียว เครื่องปรุงตาง ๆ ก็ไร
ประโยชน เพราะไมมีตัวตั้งใหประกอบ เมื่อมีธาตุ เครื่องปรุงตางๆ
จึงเขาประกอบได เชน อุ. วา กโรติ, วทติ. ศัพทกิริยาเหลานี้ ตอง
ตั้ง กรฺ หรือ วทฺ ธาตุกอน แลวจึงใช วิภัตติ ปจจัย ประกอบตอไป
ภายหลัง ตอนั้น วิภัตติ ปจจัย จึงเปนเครื่องสองใหทราบถึง กาล
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บท วจนะ บุรุษ และวาจก อีกชั้นหนึ่ง
วิธีสงั เกตธาตุ
การที่เราจะสังเกตทราบไดวา ศัพทนี้เปนธาตุอะไร เพื่อที่จะ
ไดทราบถึงคําแปลหรือความหมายเดิมของศัพท อันเปนการสะดวก
แกการที่จะเขาใจเนื้อความไดแนชัดนั้น ตองอาศัยการเขาในใจวิธี
แยกศัพทกิรยิ านั้นออกเปนสวน ๆ ทั้งตองทราบเครื่องปรุงที่ประกอบ
กับธาตุคือ วิภัตติ และปจจัย โดยละเอียดอีกดวย นอกจากนี้ ยังมี
ศัพทอีกประเภทหนึ่งที่ใชนําหนาธาตุ เพื่อทําเนื้อความของธาตุให
มีความหมายผิดจากเดิม หรือหนุนใหแรงขึ้น แลวแตศัพทนั้นจะมี
ความมุงหมายไปในทางไหน ศัพทนคี้ ือ อุปสัค อปสัคนี้ เมื่อใช
นําหนาธาตุแลว นําความหมายของธาตุใหผิดจากเดิมหรือแรงขึ้น
อยางไร จะไดอธิบายตอไปขางหนา ในที่นี้ จะอธิบายแตวิธีสังเกต
วิธีแยกธาตุเทานั้น ศัพทที่เปนธาตุอยางแทจริง มีเพียง ๑ คําบาง
๒ คําบาง และอยางมากที่สุดเพียง ๓ คําเทานั้น นอกนั้น ถา
นําหนาก็เปนอุปสัคบาง ศัพทอื่นๆ นอกจากนี้บาง (มีหาง ๆ ) ถา
ตามหลักก็เปนวิภัตติบาง ปจจัยบาง ซึ่งใชสําหรับประกอบกับธาตุ.
ธาตุที่มคี ําเดียว เชน อุ. วา ธุนาติ ยอมกําจัด เปน ธุ ธาตุ
ในความกําจัด นา ปจจัย ติ วิภัตติ, เนติ ยอมนําไป เปน นี ธาตุ
ในความนําไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ, เนติ พฤทธิ อี แหง นี เปน เอ เปนตน.
ธาตุมี ๒ คํา เชน กโรติ ยอมทํา เปน กรฺ ธาตุ ในความ
ทํา โอ ปจจัย ติ วิภัตติ, ภเชยฺย พึงคบ เปน ภชฺ ธาตุ ในความคบ
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อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ เปนตน.
ธาตุมี ๓ คํา เชน อุ. วา กิลมติ ยอมลําบาก เปน กิลมฺ
ธาตุ ในความลําบาก อ ปจจัย ติ วิภัตติ, ชาคโรติ ยอมตื่น เปน
ชาครฺ ธาตุ ในความตื่น โอ ปจจัย ติ วิภัตติ เปนตน.
พึงสังเกตในที่นี้วา ปจจัย กับ วิภัตติ ตองลงในธาตุทุกตัว
จะขาดเสียมิไดเลย สวนอุปสัค นามศัพท หรือ นิบาตบางตัวนั้น ไม
เปนของจําเปน ซึ่งจะไมใชนําหนาเลยก็ได นอกจากในที่บางแหง
ซึ่งตองการแปลความหมายของธาตุ หรือเพื่อใหเนื้อความแรง หรือ
เดนชัดขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ ยังมีธาตุบางตัวที่เปลี่ยนแปลงไปผิดรูป
เดิมก็มี เชน อุ. วา ติฏติ ยอมยืน า ธาตุ ในความยืน อ ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง า ธาตุ เปน ติฏ, ปสฺสติ ยอมเห็น ทิสฺ ธาตุ
ในความเห็น อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ทิสฺ ธาตุ เปน ปสฺส เปนตน.
บางคราวธาตุที่เปน รัสสะ ตอง ทีฆะ หรือ พฤทธิ บางก็มี เชน ทูเสติ
ยอมประทุษราย ทุสฺ ธาตุ ในความประทุษราย เร ปจจัย ติ วิภัตติ
ลบ ณ เสีย คงไวแต เอ ทีฆะ อุ ตนธาตุ เปน อุ, เทเสติ ยอมแสดง
ทิสฺ ธาตุ เณ ปจจัย ลบ ณ คง เอ ไว พฤทธิ อิ ที่ ทิ เปน เอ เปนตน.
นอกจากนี้ ยังมีวิธีเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย อันจะวางหลักใหแนนอน
หรือตายตัวลงไปหาไดไม ตองอาศัยที่นักเรียนหมั่นสังเกตและจดจํา
เปนตน ๆ ไป ซึ่งจะนํามาแสดงไวในตอนทายที่กลาวถึงธาตุอาขยาต
พอเปนตัวอยางเฉพาะที่ใชอยูโดยมากเทานั้น.
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หมวดของธาตุ
ธาตุ เปนของวิจิตรพิสดารมาก เหลือที่จะนํามาแสดงให
หมดสิ้นและถี่ถวนได แตเมื่อจะประมวลกลาวโดยยอ ดังที่ทานจัด
ไวเปนหมวด ๆ ดวยสามารถที่ใชกันดื่นเปนปกรณตาง ๆ แลว ก็มี ๗
หมวด คือ : ๑. หมวดภูธาตุ ๒. หมวดรุธฺธาตุ ๓. หมวดทิวฺธาตุ
๔. หมวดสุธาตุ ๕. หมวดกีธาตุ ๖. หมวดคหฺธาตุ ๗. หมวดตนฺธาตุ
๘. หมวดจุรธฺ าตุ.
การที่ทา นจัดธาตุเขาเปนหมวดดังนี้ โดยถือปจจัยเปนเกณฑ
เพราะหมวดธาตุทั้ง ๘ ลวนมีปจจัยประกอบอยูทุกหมวด ธาตุที่
ประกอบดวยปจจัยอยางเดียวกัน ก็จดั เขาไวเปนหมวดเดียวกัน และ
มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปตามหมวดของตน ซึ่งจะไดกลาวในหมวดธาตุ
นั้น ๆ ตอไป ดังนี้ :ธาตุที่ประกอบดวย อ, เอ ปจจัยจัดเขาในหมวกภูธาตุและรุธฺธาตุ
ธาตุที่ประกอบดวย ย ปจจัย จัดเขาในหมวด ทิวฺ ธาตุ
"
"
ณุ, ณา "
" " สุ "
"
"
นา
"
" " กี "
"
"
ณฺหา "
" " คหฺ "
"
"
โอ
"
" " ตนฺ "
"
"
เณ, ณฺย "
" " จุรฺ "
ธาตุอาจเปลี่ยนหมวดได
มีธาตุบางตัว ถึงแมวาทานจะไดจัดไวประจําในหมวดธาตุนั้น ๆ
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แลวก็ตาม แตบางคราวอาจเปลี่ยนแปลงไมคงอยูในหมวดธาตุนั้นเสมอ
ไปก็ได ที่เปนเชนนี้ ตองถือปจจัยเปนหลัก เมื่อประกอบดวยปจจัย
สําหรับหมวดธาตุใด ก็กลายเปนธาตุของหมวดนั้นไป ธาตุตัวเดียวกัน
นั่นเอง แตอาจเปนไดหลายหมวดตามปจจัยที่ใชประกอบ เชน า
ธาตุ ในความรู ซึ่งตามหมวดธาตุทานจักไวในหมวด กี ธาตุ ซึ่ง
ตองมา นา ปจจัย สําเร็จรูปเปน ชานาติ แตอาจใชลงปจจัยในหมวด
ธาตุอื่นอีกก็ได เชน ลง ย ปจจัย ในหมวด ทิวฺ ธาตุ สําเร็จรูปเปน
ายติ ก็กลายเปนหมวด ทิวฺ ธาตุไป เชนนี้เปนตน นอกจากนี้
ยังมีอีกมาก ฉะนั้น ตองถือปจจัยในหมวดธาตุนั้นเปนเกณฑ ที่ทาน
จัดไวเชนนั้น โดยถือเอาสวนที่เปนไปโดยมากเทานั้น ธาตุตัวเดียว
อาจลงปจจัยในหมวดธาตุอื่น ๆ ไดอกี .
การเปลี่ยนแปลงของธาตุในหมวดตาง ๆ
๑. หมวด ภู ธาตุ
ธาตุหมวดนี้ เมื่อลง อ, เอ ปจจัยแลว มีวิธีเปลี่ยนแปลง
ดังนี้ :ภู พฤทธิ์ อู แหง ภู เปน โอ บาง อุ. อนุโภติ, ปจฺจนุโภติ
แลวแปลง โอ เปน อว อีกบาง อุ. ภวติ, อนุภวติ, แปลง ภู เปน
ภูว บาง อุ. พภูว.
หุ พฤทธิ อุ เปน โอ บาง อุ. โหติ, เปน เอ บาง อุ.
อเหสุ, เหสฺส, เหสฺสติ. เปน เอห บาง อุ. เหหติ, เปน โอห บาง
อุ. โหหติ, คงรูปไมเปลี่ยนบาง อุ. อหุ.
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สี พฤทธิ อี เปน เอ บาง อุ. เสติ, เสสฺติ, แปลงเปน อย
บาง อุ. สยติ, สยิสฺสติ.
มรฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. มรติ. แปลงเปน มิยยฺ บาง อุ. มิยยฺ ติ.
ปจฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ปจติ, แปลงที่สุดธาตุกับ ย ปจจัย
(ในกัมมวาจก) เปน จฺจ บาง อุ. ปจฺจติ.
อิกขฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. อิกฺขติ, ลงพยัญชนะอาคมที่ตน
ธาตุบาง อุ. อุทิกฺขติ.
ลภฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ลภติ, ลบที่สุดธาตุ อุ. อลตฺถ,
อลตฺถ แปลงที่สุดธาตุกับ ย ปจจัย (เฉพาะกัมมวาจก) เปน พฺภ
บาง อุ. ลพฺภติ.
คมฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. อคมา, อาคมิ. แปลงเปน คจฺฉ บาง
อุ. คจฺฉติ, ลบที่สุดธาตุบาง อุ. อุปจฺจคม, แปลเปน ฆมฺม บาง อุ.
ฆมฺมตุ, ฆมฺมาห, (มีที่ใชนอย).
๒. หมวด รุธฺ ธาตุ
ในธาตุหมวดนี้ ลง อ, เอ ปจจัยเหมือนหมวด ภู ธาตุ ตาง
แตเมื่อลงแลว มีกฎใหลงนิคคหิตอาคม ที่พยัญชนะตนธาตุทุกตัว
แลวแปลงนิคคหิตตัวนั้นเปนพยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว ๆ ใดตัวหนึ่ง
คือ ง  ณ น ม การแปลง ตองถือพยัญชนะที่สุดธาตุเปนหลักตาม
ที่ทานวางไวในสนธิ คือ :พยัญชนะที่สุดธาตุอยูใน ก วรรค แปลงเปน งฺ อุ. องฺคติ
ยอมกําหนด อคิ ธาตุ.
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พยัญชนะที่สุดธาตุอยูใน จ วรรค แปลงเปน ฺ อุ. มุจฺ ติ
ยอมปลอย มุจฺ ธาตุ.
พยัญชนะที่สุดธาตุอยูใน ฏ วรรค แปลงเปน ณฺ อุ. อาหิณฺฑติ
ยอมเที่ยวไป . อา บทหนา หิฑิ ธาตุ.
พยัญชนะที่สุดธาตุอยูใน ต วรรค แปลเปน นฺ อุ. รุนฺธติ
ยอมกั้น รุธฺ ธาตุ.
พยัญชนะที่สุดธาตุอยูใน ป วรรค แปลงเปน มฺ อุ. ลิมปฺ ติ
ยอมฉาบ ลิปฺ ธาตุ.
ธาตุในหมวดนี้ มีวิธีเปลี่ยนแปลงดังนี้ :รุธฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. รุนฺธติ, รุนฺเธติ.
มุจฺ คงอยูไมเปลี่ยน อุ. มฺุจติ, มฺุเจติ. แปลงที่สุดธาตุกับ
ย ปจจัย (กัตตุวาจก หมวด รุธฺ ธาตุ แปลวา ปลอย, ถาลง
ในหมวด ทิวฺ ธาตุ แปลงวา พน.
ภุชฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ภฺุชติ. แปลงที่สุดวิธีอัพภาสเปน
พุภุกฺขติ บาง.
ภิทฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ภินฺทติ. แปลงที่ธาตุ ย ปจจัย
(กัตตุวาจก หมวด ทิวฺ ธาตุ) เปน ชฺช บาง อุ. ภิชฺชติ แตวา
ภิทฺ ธาตุนี้ ถาลงในหมวด รุธฺ ธาจุ แปลวา ตอย หรือ ทําลาย
ถาลงในหมวด ทิวฺ ธาตุ แปลวา แตก.
ลิปฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ลิมฺปติ ลง ย ปจจัย (กัตตุวาจก
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หมวด ทิวฺ ธาตุ) แปลงกับ ย เปน ปฺป บาง อุ. ลิปฺปติ ลิปฺ ธาตุ
นี้ ลงในหมวด รุธฺ ธาตุแปล ฉาบ-ทา, ถาลงในหมวด ทิวฺ
ธาตุ แปลวา เปอน.
๓. หมวด ทิวฺ ธาตุ
ธาตุหมวดนี้ ใชลง ย ปจจัย เมือ่ ลงแลว มีวธิ ี ๒ อยาง คือ
๑. ถาธาตุตัวเดียวใหคง ย ไว อุ. ขียติ, ชายเร, ชียติ. ๒. ถา
ธาตุมากกวาตัวเดียว แปลงที่สุดธาตุกับปจจัยเปนพยัญชนะ อนุโลม
ตามพยัญชนะที่สุดธาตุ คือ :สุดธาตุเปน ว แปลงกับ ย ปจจัยเปน พฺพ อุ. ทิพฺพติ, สิพฺพติ.
" " ธ "
"
" ชฺฌ อุ. พุชฌ
ฺ ติ, กุชฺฌติ.
" " ห "
"
"
ยฺห อุ. มุยฺหติ.
" " ส "
"
"
สฺส อุ. มุสฺสติ, ปมฺมุสฺสติ.
" " ช "
"
"
ชฺช อุ. รชฺชติ, ลชฺชติ.
๔. หมวด สุ ธาตุ
ธาตุหมวดนี้ ลง ณุ, ณา ปจจัย เมื่อลงแลว ธาตุคงตาม
รูปเดิมไมเปลี่ยน อุ. สุณาติ, วุณาติ. พฤทธิ์ ณุ ปจจัยเปน โณ
ไดบาง อุ. สุโณติ, สวุโณติ, สิโณติ. แต สุ ธาตุ ยังเปลี่ยนแปลง
ไดอีก คือ ถาใช อ ปจจัย (หมวด ภู ธาตุ) ประกอบ พฤทธิ์ อุ
ที่ สุ เปน โอ บาง อุ. อสฺโสสิ, อสฺโสสุ. พฤทธิ์ อุ เปน โอ แลว
เอาเปน อว ในเมื่อลง เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) บาง อุ. สาเวติ,
ใช ย ปจจัย (กัมมวาจก) ประกอบมีรปู เปน สุยฺยเต บาง. ประกอบ
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ดวย ส ปจจัย มีรูปเปน สุสฺสูสติ บาง.
๕. หมวด กี ธาตุ.
ธาตุหมวดนี้ ลง นา ปจจัย เมื่อลงแลว โดยมากคง นา ไว
ถึงเปลี่ยนแปลงบางก็นอย ดังนี้ :กี คงรูปไมเปลี่ยน อุ. กีนาติ แปลง นา เปน ณา บาง อุ.
กีณาติ, วิกฺกีณาติ.
ชิ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ชินาติ ลง อ ปจจัย (หมวด ภู ธาตุ)
แปลง อิ เปน ย บาง อุ. ชยติ, ชยสฺสติ; พฤทธิ์ อิ เปน เอ บาง
อุ. เชติ, เชยฺย ลง ย ปจจัย (กัมมวาจก) บาง อุ. ชิยติ.
ธุ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ธุนาติ.
จิ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. จินาติ ลง ย ปจจัย (หมวด ทิวฺ ธาตุ)
บาง อุ. จิยติ.
ลุ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ลุนาติ, ลง เณ ปจจัย (หมวด รุธฺ ธาตุ)
บาง อุ. ลาเวติ.
า คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ายติ (ลง ย ปจจัย ในหมวด ทิวฺ
ธาตุ). แปลงเปน ชา บาง อุ.ชานาติ, เปน ช แลวเอานิคคหิตเปน
ฺ บาง อุ. ชฺา, เปน นา บาง อุ. นายเร.
๖. หมวด คหฺ ธาตุ
ธาตุหมวดนี้ มีใชในอาขยาตเฉพาะ คหฺ ธาตุ ตัวเดียวเทานั้น
ใชลง ณฺหา ปจจัย เมื่อลงแลวลบที่สุดธาตุ อุ. คณฺหาติ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ. อนึ่ง เมื่อลง ปฺป ปจจัย แปลงเปน เฆ บาง อุ.
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เฆปฺปติ (มีที่ใชนอย), ประกอบดวย ย ปจจัย อิ อาคม (กัมมวาจก) คงรูปไมเปลี่ยนแปลงบาง อุ. คหิยเต.
๗. หมวด ตนฺ ธาตุ.
ธาตุหมวดนี้ ลง โอ ปจจัย เมื่อลงแลว มีวิธีเปลี่ยนแปลง
ดังนี้ :ตนฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ตโนติ.
กรฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. กโติ, ลบที่สุดธาตุในเมื่อประกอบ
ดวย ยิร ปจจัยบาง อุ. กยิรา, กยิราถ. แปลง กรฺ เปน กาส บาง
อุ. อกาสิ, อกสุ. เมื่อลง ภวิสฺสนฺติ วิภัตติ มีอํานาจใหแปลงเปน
กาห บาง อุ. กาหติ, กาหนฺติ.
สกฺก คงรูปไมเปลี่ยน อุ. สกฺโกติ, ลง ย ปจจัย (กัมมวาจก, ภาววาจก) ไดรูปเปน สกฺกเต บาง, ลง อุณา ปจจัย ได
รูปเปน สกฺกณ
ุ าติ, สกฺกุณนฺติ บาง.
ชาครฺ คงรูปไมเปลี่ยน อุ. ชาคโรติ.
๘. หมวด จุรฺ ธาตุ.
ธาตุหมวดนี้ลง เณ, ณย ปจจัย เมื่อลงแลวลบ ณ เสีย และ
มีอํานาจ คือ ถาพยัญชนะตนธาตุมีสระเปน รัสสะ คือ อ อิ อุ
ไมมีพยัญชนะสังโยค (ตัวสะกด) อยูเบื้องหลัง ตอง ทีฆะ คือ อ
เปน อา, อิ เปน อี, อุ เปน อู, เชน อุ. วาเจสิ, ทูเสติ, คูหยติ
เปนตน, วิการ คือ อิ เปน เอ บาง อุ. เทเสติ, อุ เปน โอ บาง
อุ. โจเรติ, โจรยติ. ถาพยัญชนะตนธาตุมีสระเปน ทีฆะ อยูแลว คือ
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เปน อา อี อู เอ โอ หรือมีพยัญชนะสังโยค ใหคงไวตามเดิม
ไมตองทําตามวิธีดังกลาวแลว อุ. ตกฺเกติ, มนฺตยติ, จินฺเตติ,
จินฺตยติ, เปนตน สําหรับธาตุในหมวดนี้ ไมมีที่ลงปจจัยในหมวด
อื่น ลงไดเฉพาะ เณ, ณย ปจจัย เทานั้น จึงมิไดแสดงวิธีเปลี่ยน
แปลงไว.
ธาตุ ๒
บรรดาธาตุทั้งหมด จะเปนธาตุใน ๘ หมวดที่กลาวแลวนี้ก็ดี
ธาตุอื่น ๆ ซึง่ นอกจากนี้ก็ดี เมื่อจะกลาวใหสั้นโดยรวบยอดแลว
ก็คงมีเพียง ๒ คือ อกัมมธาตุ ๑ สกัมมธาตุ ๑ ธาตุตัวใดสําเร็จ
เนื้อความในตัวเอง ไมตองอาศัยกรรมอื่นสิ่งที่บุคคลทําเปนเครื่องบง
เนื้อความ คือไมตองเรียกหากรรม ธาตุตัวนั้นเรียกวา อกัมมธาตุ
(ธาตุไมมีกรรม), ธาตุตัวใดไมสําเร็จเนื้อความในตัวเอง ตอง
อาศัยกรรมเปนเครื่องบง คือตองเรียกหากรรม ธาตุตัวนั้นเรียกวา
สกัมมธาตุ (ธาตุมีกรรม).
วิธสี ังเกตธาตุ ๒
ตามที่ทานกลาวไวในแบบวา ธาตุที่หมายดอกจันทรไวเปนธาตุ
มีกรรม ที่มิไดหมายไวเปนธาตุไมมีกรรม ก็เพื่อชี้แนวทางใหสังเกต
วา ธาตุทั้ง ๒ นี้ มีความหมายตางกันอยางไร เมื่อเราใชความ
สังเกตใหถองแทแลว จะเห็นไดวา ธาตุที่หมายดอกจันทนไวทุกตัว
ลวนเปนธาตุที่ไมสําเร็จความในตัวเอง ยังตองเรียกหากรรม ซึ่ง
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เปนเหตุชวนใหถามวา "ซึ่งอะไร" อยูเสมอ ถาขาดกรรมก็ทําให
เสียความ. สวนธาตุที่ทานมิไดหมายดอกจันทนไวทุกตัว ลวนเปนธาตุ
ที่สําเร็จความในตัวเอง ไมตองเรียกหากรรมก็ไดความเต็มที่ ไมเปน
เหตุใหถามวา "ซึ่งอะไร" ตอไปอีก. ฉะนั้น เมื่อทราบไดเชนนี้แลว
ถึงแมในที่อื่นก็อาจสังเกตไดเชนกัน วิธีที่จะสังเกต ตองอาศัยคําแปล
ในภาษาไทยเปนเครื่องบงใหทราบดวย มิฉะนั้นจะทราบไมไดแนชัด
เลย. เมื่อเราเห็นธาตุตัวใดตัวหนึ่ง ถาตองการทราบวาธาตุตัวนี้
จะเปน อกัมมธาตุ หรือ สกัมมธาตุ ตองทราบคําแปลของธาตุ
ตัวนั้นดวย คือ :อกัมมธาตุ ธาตุตัวใด ในเวลาออกสําเนียงคําแปลเปนภาษา
ไทย ไดความเต็มที่ตามความหมายของธาตุ ไมตองเรียกหาตัว
กรรม ถึงจะใชกรรมเพิ่มเขามาก็หาประโยชนอะไรมิได ซึ่งอาจ
ทําใหฟงขัดหู ไมถูกตามภาษานิยม ธาตุเชนนี้ เปนอกัมมธาตุ เชน
ขี ธาตุ ในความสิ้น เมื่อกลาวเพียงวา สิ้น เทานั้น ก็ทําความหมาย
ใหผูฟงเขาใจไดแล ไมตองใหถามวา สิ้นซึ่งอะไรอีก หรือถาขืน
เพิ่มกรรมเขามาอีก เชน ธน ซึ่งทรัพย ฟงดูออกจะขัดหูและเขา
หานิยมใชกันไม เพราะเนื้อความไมกลมเกลียวกัน นอกจากไมมี
ประโยชนแลว กลับทําใหเสียความดวย ฉะนั้น ในธาตุเชนนี้พึงลง
สันนิษฐานวาเปน อกัมมธาตุ ธาตุไมตองเรียกหาตัวกรรม.
สกัมมธาตุ ธาตุตัวใด ในเวลาออกสําเนียงคําแปลเปนภาษา
ไทย ยังมีความเต็มที่ตามความหมายของธาตุ ตองอาศัยตัวกรรม
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ชวยสนับสนุนเพิ่มเนื้อความใหกระจาง ถาขาดตัวกรรมเสียยอมทําให
เสียความ และทําใหผูฟงไมเขาใจความหมายของผูพูด ธาตุเชนนี้
เปน สกัมมธาตุ เชน ปจฺ ธาตุ ในความหุง-ตม ถากลาวเพียงวา
หุง-ตม เทานั้น ยังหาทําใหผูฟงเขาในความหมายไดพอเพียงไม
ไมทราบวา หุงตมอะไร ยังเปนเหตุใหถามอยูร่ําไป ถาขืนไมเพิ่ม
กรรมเขามา ยอมผิดตอภาษานิยม เพราะทําใหขาดความไป ตอ
เมื่อเลือกตัวกรรมเพิ่มเขาสักตัวหนึ่ง วา โอทน (ซึง่ ขาว) ยอม
ทําใหเนื้อความสนิท ฟงไพเราะหู ถูกตองตามภาษานิยม ฉะนั้น
ในธาตุเชนนี้พึงลงสันนิษฐานวาเปน สกัมมธาตุ ตองเรียงหาตัวกรรม
เสมอ จะขาดมิไดเลย.
ธาตุกลับความหมาย
ไดกลาวแลววา อุปสัค เมื่อใชนาํ หนาธาตุแลว ยอมทํา
ความหมายของธาตุเดิมใหเปลี่ยนผิดปกติไปได เมื่อจะกลาวถึง
หนาที่ของอุปสัคที่ใชนําหนาธาตุโดยสวนสําคัญแลว ก็อาจจําแนกได
เปน ๓ คือ อุปสัคเบียนธาตุ ๑ อุปสัคสังหารธาตุ ๑ อุปสัคคลอย
ตามความหมายของธาตุ ๑. การแปลกิริยาศัพทตาง ๆ เปนภาษาไทย
ตามธรรมดายอมแปลตามความของธาตุ ธาตุตัวใดมีนิยมใหแปล
เปนภาษาไทยวากระไร ก็ตองแปลไปตามความนิยมที่บัญญัติไวนั้น
เชน กรฺ ธาตุ บัญญัติใหแปลวา "ทํา" คมฺ ธาตุ ใหแปลวา
"ไป, ถึง." เมื่อประกอบใหเปนกิริยาวา กโรติ ก็แปลวา "ยอม
ทํา, ทําอยู, จะทํา." คจฺฉติ "ยอมไป, ไปอยู, จะไป." เชนนี้
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เปนตน แตถาธาตุเหลานี้ถูกนําไปประกอบกับอุปสัค คืออุปสัค
นําหนาแลว ความของกิริยาหาคงอยูตามรูปเดิมไม ยอมเปลี่ยนแปลง
ไปได แลวแตความหมายของอุปสัคจะทําหนาที่เชนไร.
อุปสัคสังหารธาตุ ไดแกอุปสัตที่เมื่อใชนําหนาธาตุที่ประกอบ
เปนกิริยาศัพทแลว ทําใหคําแปลของธาตุเดิมเปลี่ยนไปผิดรูป จนถึง
ตรงกันขาม คือจะใชคําแปลของธาตุเดิมไมได เชน อุ. นิกฺขมติ
ออกไป เปน นิ อุปสัค ขมฺ ธาตุ ในความอดทน, อาคจฺฉนฺติ มา
เปน อา อุปสัค คมฺ ธาตุ ในความไป, เชนนี้ เราจะเห็นไดแลววา
ผิดจากคําแปลของธาตุเดิมอยางตรงกันขามทีเดียว จะแปลตามความ
หมายของธาตุเดิมไมไดเลย.
อุปสัคเบียนธาตุ ไดแกอุปสัคที่เมื่อใชนําหนาธาตุที่ประกอบ
เปนกิริยาศัพทแลว ทําใหคําแปลของธาตุเดิมเปลี่ยนไปบางเล็กนอย
แตไมถึงกับกลับความจนผิดรูปเดิม. ยังพอสังเกตตนเคาของธาตุเดิม
ได เชน อุ. ปฏิกฺกมติ ถอยกลับ เปน ปฏิ อุปสัค กมฺ ธาตุ
ในความกาวไป, อธฺคจฺฉติ บรรลุ เปน อธิ อุปสัต คมฺ ธาตุ ใน
ความถึง เชนนี้ เราจะเห็นไดแลววา คําแปลของธาตุเปลี่ยนไปบาง
แตยังใชความหมายของธาตุเล็งเนื้อความ.
อุปสัคคลอยตามธาตุ ไดแกอุปสัคที่เมื่อใชนําหนาธาตุที่
ประกอบเปนกิริยาศัพทแลว ไมทําใหคําแปลของธาตุเดิมเปลี่ยนไป
เปนเพียงสงเสริมทําใหธาตุมีความหมายแรงขึ้นกวาเดิม เชน อุ.
อปคจฺฉติ หลีกไป เปน อป อุปสัค คมฺ ธาตุ ในความไป, อติกฺกมติ
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กาวลวง เปน อติ อุปสัค กมฺ ธาตุ ในความกาวไป, เชนนี้เราจะ
เห็นไดแลววา คําแปลของธาตุเดิมก็คงรูปอยู เมื่อเพิ่มอุปสัคเขามา
ทําใหคําแปลของธาตุแรงขึ้นกวาเดิม.
อุปสัคตาง ๆ ที่ใชนําหนาธาตุ ไมจํากัดวาจะตองใชกี่ตัว บาง
คราวก็ใชอุปสัคนําเพียงตัวเดียวบาง เชน อุ. วิ - เนติ ฝก, อนุยฺุชติ ตามประกอบ, บางคราวก็ใชนําซอนกัน ๒ ตัวบาง เชน อุ.
ปจฺจ-า-คจฺฉติ กลับมา เปน ปฏิ+อา อุปสัค แปลง ฏ หลัง ป
เปน ต แปลง อิ เปน ย ไดรูปเปน ตฺย แลวแปลง ตฺย เปน จฺจ
อพฺภุคฺคจฺฉติ ฟุงไป เปน อภิ+อุ อุปสัค แปลง อภิ เปน อพฺภ
บางคราวก็ใชซอนกันถึง ๓ ตัวบาง เชน อุ. สมนฺนาหรติ ประมวล
มา เปน ส+อนุ+อา อุปสัต หรฺ ธาตุ ในความนําไป เปนตน.
ตอไปนี้เปนอุทาหรณของธาตุบางตัว ที่เมื่อใช อุปสัค นําหนา
แลว มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากธาตุเดิม หรือทําใหธาตุมี
ความแรงขึ้นอยางไร พึงสังเกตดังตอไปนี้ :กมฺ ธาตุ
ในความ
"กาวไป"
กมติ
กาวไป
อกฺ+กมติ
เหยียบ (อา+กมฺ)
อติกฺ+กมติ
กาวลวง
อภิกฺ+กมติ
กาวไปขางหนา
อุปกฺ+กมติ
กาวเขาไป, พยายาม
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อุป+สงฺ+กมติ
โอกฺ+กมติ
ปกฺ+กมติ
ปฏิกฺ+กมติ
วี+ติกฺกมติ

คจฺฉติ
อธิ+คจฺฉติ
อนุ+คจฺฉติ
อป+คจฺฉติ
อพฺภุค+คจฺฉติ
อา+คจฺฉติ
อุค+คจฺฉติ
อุป+คจฺฉติ
นิ+คจฺฉติ
ปจฺจา+คจฺฉติ
วิ+คจฺฉติ
สมา+คจฺฉติ

เขาไปหา (อุป+ส+กมฺ)
กาวลง
หลีกไป
ถอยหลัง
ลวงเกิน, ลวงละเมิด (วิ+อติ+กมฺ).
คมฺ ธาตุ
ในความ "ไป"
ไป
ถึง, บรรลุ
ไปตาม
หลีกไป
ฟุงไป (อภิ+อุ+คมฺ)
มา
ขึ้นไป
เขาใกล
เขาถึง
กลับมา (ปฏิ+อา+คมฺ)
ปราศไป
มาพรอมกัน, มาประชุม (ส+อา+คมฺ).
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า ธาตุ
ในความ "รู"
ชานาติ
รู
อนุ+ชานาติ
อนุญาต, ยินยอม
อภิ+ชานาติ
รูยิ่ง
อว+ชานาติ
ดูหมิ่น
อา+ชานาติ
รูทั่ว
ป+ชานาติ
รูชัด
ปฏิ+ชานาติ
ปฏิญญา, ยอมรับ
ปริ+ชานาติ
รูร อบคอบ , กําหนดรู
วิ+ชานาติ
รูแจง
สฺ+ชานาติ
เขาใจ, จําได.
ศัพทพิเศษที่ใชนําหนากิริยา
ศัพทกิรยิ าอาขยาต ซึ่งนอกจากใชอุปสัคนําหนา ยังมี
ศัพทพิเศษบางศัพทซึ่งอาจใหนําหนากิริยาไดอีก ศัพทเหลานี้มีกําหนด
ใหใชไดบางตัวเทานั้น และเปนศัพทที่มักใชดื่นในปกรณตาง ๆ
มาก ศัพทเหลานี้เวลาแปลมักแปลตอจากกิริยา คือแปลภายหลัง
เมื่อแปลกิริยาเสร็จแลว ไมเหมือนอุปสัคบางตัว ซึ่งบางคราวก็ใช
แปลกอนหนากิริยาได เชน อุ. อุคฺคจฺฉติ ขึ้นไป, อปคจฺฉติ
หลีกไป เปนตน, บางคราวก็แปลหลังกิริยา เชน อุ. โอกฺกมิ
กาวลง, อุปเนติ นําเขา เปนตน ที่แปลเชนนี้ ก็แลวแตความหมาย
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วาแปลเชนไรจะไดความตามภาษาไทย. ศัพทพิเศษนอกจากอุปสัค
เหลานี้ มีตัวอยางที่ใชอยูบาง เชน อุ. ครุกโรติ ยอมทําใหหนัก
(ทําความเคารพ). สจฺฉิกรุสุ ทําใหแจงแลว, สจฺฉากาสิ ไดทํา
ใหแจงแลว, ปาตุภวิ ปรากฏแลว, ปาตุรโหสิ ไดปรากฏแลว,
มนสิกโรติ ยอมทําไวในใจ, พยนฺติกาหติ จักทําใหสิ้นไป, อาวิภวิสฺสนฺติ จักมีแจง, อลงฺกโรติ ยอมประดับ, สมฺจเรยฺย พึง
ประพฤติสม่ําเสมอ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีอยูมาก ที่ยกมานี้พอ
เปนตัวอยางเทานั้น.
กิริยาศัพทที่ใชดุจคุณ
นอกจากนี้ ยังมีกิรยิ าศัพทบาง ซึ่งอาจนําไปใชเขาสมาส
คือเชื่อมกับศัพทนามอื่นไดอีก เวลาแปลกลายเปนคุณศัพทไปก็มี
แตศัพทเหลานี้มีปรากฏอยูก็เห็นเพียง ๒ ศัพท คือ อตฺถิ (มีอยู)
กับ นตฺถิ (ยอมไมมี) ซึ่งเปนจําพวก อสฺ ธาตุ เชน อุ.วา
อตฺถิภาโว ความที่แหง.... มีอยู, นตฺถิภาโว ความที่แหง....ไมม,ี
นตฺถิปูโว ขนมไมมี.
อสฺ ธาตุ
ธาตุนี้เปนไปใน "ความมี" "ความเปน" เปนธาตุซึ่งมีวิธี
เปลี่ยนแปลงแปลกจากธาตุสามัญอื่น ๆ มีหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะตนเอง เพราะฉะนั้น เพื่อความสะดวกจะไดรวมมากลาวไว
ในที่นี้เสียทีเดียว. การเปลี่ยนแปลงของธาตุนี้ เมื่อรวบรวมเปน
หัวขอที่สําคัญแลวก็คือ เมื่อประกอบกับวิภัตติแลว ลบตนธาตุบาง
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ลบทีสุดธาตุบาง มีอํานาจใหแปลงวิภัตติ แปลงตัวเอาพรอมทั้ง
วิภัตติบาง ทีฆะตนธาตุบาง พึงเห็นดังตอไปนี้ :คงวิภัตติไว ลบตนธาตุ อุ. สนฺติ.
"
ลบที่สุดธาตุ อุ. อสิ.
"
ทีฆะตนธาตุ อุ. อาส, อาสุ, อาสิตฺถ, อาสิ,
อาสิมฺหา.
แปลงวิภัตติ ลบตนธาตุ
อุ. สิยา, สิยุ.
"
ลบที่สุดธาตุ อุ. อตฺถ,ิ อตฺถ, อมฺหิ,
อมฺห.
"
กับทั้งธาตุ
อุ. อสฺส, อสฺสุ, อสฺสถ,
อสฺส, อสฺสาม.
๗. วาจก
วาจก หมายความวา กิริยาศัพทซึ่งกลาวบทซึ่งเปนประธาน
ไดแกบงใหทราบบทที่เปนประธานในประโยค กิริยาศัพทที่จะเปน
วาจกได ตองประกอบดวยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ (ดัง
กลาวแลว) และปจจัย (ซึ่งจะกลาวขางหนา) กิรยิ าศัพทซึ่งประกอบ
ดวยเครื่องปรุงดังกลาวมานี้ มีอยูในประโยคแหงคําพูดใด ยอม
แสดงใหทราบถึงตัวประธานในประโยคนั้นวามีอยู แมจะไมปรากฏ
ตัวในประโยคก็ตาม โดยอาศัยกิริยานั่นเองเปนเครื่องชี้ กิริยาศัพท
อันบงประธาน ซึ่งเรียกวา วาจก นี้ เมื่อจะกลาวโดยประเภทมีอยู ๕
คือ :-
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๑. กัตตุวาจก บงผูทํา ยกขึ้นเปนประธานในประโยค.
๒. กัมมาวาจก บงผูถูกทํา ยกขึน้ เปนประธานในประโยค.
๓. ภาววาจก บงเพียงความมีความเปน ไมมีตัวประธาน.
๔. เหตุกัตตุวาจก บงผูใชใหทํา ยกขึ้นเปนประธานใน
ประโยค.
๕. เหตุกัมมาวาจก บงผูที่ถูกเขาใชใหทํา ยกขึ้นเปนประธาน
ในประโยค.
วาจกเหลานี้ ผูศึกษาจะสังเกตใหทราบไดแนชัดวาเปนวาจก
อะไร ตองอาศัยปจจัยซึ่งทานจัดไวประจําหมวดของ วาจก นั้น ๆ
เปนเครื่องบงใหทราบ.
๑. กัตตุวาจก
กิริยาศัพทใดกลาวผูทํา คือยกผูวาขึ้นเปนประธานในประโยค
แสดงวา ตัวที่เปนประธานในประโยคนั้นเปนผูทําเอง และกิรยิ าที่คุม
พากยเปนของผูทํานั้น กิริยาศัพทนั้นเปนกัตตุวาจก กิริยาศัพท
ในวาจกนี้ ใชประกอบดวยปจจัย ๑๐ คือ อ, เอ, ย, ณุ, ณา, นา,
ณฺหา, โอ, เณ, ณฺย. ตัวใดตัวหนึ่ง และวิภัตติก็มักใชประกอบดวย
วิภัตติฝายปรัสสบทเปนสวนมาก (ฝายอัตตโนบทก็มีบาง แตมีเปน
สวนนอย) เชน อุ. วา สิสฺโส สิปฺป สิกฺขติ ศิษยศึกษาอยูซึ่ง
ศิลปะ. ในทีน่ ี้ สิกฺขติ (ศึกษาอยู) เปนกัตตุวาจก เพราะประกอบ
ดวย อ ปจจัย ติ วิภัตติ บงตนเองวาเปนกิริยาของ สิสฺโส (ศิษย)
ซึ่งเปนบทประธานในประโยค ดวยมีปจจัยแลวิภัตตินั้นเปนเครื่อง
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หมาย และ สิสฺโส ก็เปนผูทําดวยตนเองในกิริยา คือ สิกฺขติ, สิปฺป
(ซึ่งศิลปะ) เปนกรรม คือ เปนสิ่งที่ถูกศิษยศึกษา แตตัวกรรมไม
สูเปนสิ่งสําคัญในวาจกนี้ เพราะกิริยาศัพทที่เปนธาตุไมมีกรรม ก็อาจ
ใชไดในวาจกนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ไมจําเปนตองมีก็ได ในเมื่อกิรยิ าศัพท
เปนอกัมมธาตุ เพราะวาจกนี้ ใชกริ ิยาศัพทที่เปนอกัมมธาตุ และ
สกัมมธาตุก็ไดทั้ง ๒ ชนิด. หลักสําคัญที่ผูศึกษาจะพึงสังเกตในวาจก
นี้ก็มีอยู ๓ อยาง คือ กัตตา ผูทํา ซึ่งเปนตัวประธาน ตองประกอบ
ดวยปฐมาวิภัตติ ๑. กรรม ผู หรือ สิ่งที่ถูกทํา ตองประกอบดวย
ทุติยาวิภัตติ ๑. กิริยา อาการที่ทํา ตองประกอบดวยปจจัยทั้ง ๑๐
ตัว ตัวใดตัวหนึ่งดังที่กลาวมาแลว ๑. อนึ่ง สําหรับธาตุที่ไมมีกรรม
ก็มีตัวสําคัญอยู ๒ คือ กัตตา และ กิริยา เทานั้น เชน อุ. วา พหู
ชนา อิธ สนฺนิปตึสุ ชน ท. มาก ประชุมกันแลวในที่นี้ ในประโยค
นี้ ชนา เปน กัตตา เพราะเปนผูทําในประโยค สนฺนิปตึสุ เปน กิริยา
เพราะบงตนเองวาเปนกิริยาของ ชนา สวน กรรม หามีไม เพราะ
สนฺนิปตึสุ เปนธาตุไมมีกรรม.
๒. กัมมวาจาก
กิริยาศัพทใดกลาว ผู หรือ สิ่งทีถ่ ูกเขาทํา คือ ยก ผู หรือสิ่งที่
ถูกทําขึ้นเปนประธานในประโยค แสดงวา ตัวที่เปนประธานใน
ประโยคถูกเขาทํา มิไดทําเอง และกิรยิ าที่คุมพากยก็เปนของ ผู หรือ
สิ่งที่ถูกทําหนา กิริยาศัพทนั้นเปนกัมมวาจก กิริยาศัพทในวาจกนี้
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ใชประกอบดวย ย ปจจัยตัวเดียวเทานั้น และลง อิ อาคม หนา ย
ดวย แต อิ อาคม ไมแนนัก ในบางแหงไมตองลงก็ได สวนวิภัตติ
โดยมากมักใชฝายอัตตโนบท (ฝายปรัสสบทก็มีบา ง แตมีเปนสวน
นอย) เชน อุ. วา สิศฺเสน สิปฺป สิกฺขิยเต ศิลปะอันศิษยฺศึกษาอยู
สิกฺขิยเต (ศึกษาอยู) เปนกัมมวาจาก เพราะประกอบดวย ย ปจจัย
และ อิ อาคม หนา ย, เต วิภัตติ บงตนเองวาเปน กิริยา ของ สิปฺป
(ศิลปะ) ซึ่งเปนประธาน ดวยปจจัย และ วิภัตติเปนเครื่องหมาย
สิสฺเสน (อันศิษย) เปน กัตตา ผูทํา แตมิไดเปนประธานในประโยค.
ในวาจกนี้ ยกกรรมขึ้นเปนประธาน เพราะฉะนั้น กิริยาจึงตอใช
สกัมมธาตุอยางเดียว จะใชอกัมมธาตุหาไดไม ที่เปนเชนนี้ ก็เพื่อ
ใหตรงกับที่ใชกรรมเปนตัวประธาน. หลักสําคัญที่ผูศึกษาจะพึง
สังเกตในวาจกนี้ก็มี ๓ เหมือนกัตตุวาจก ตางแตในวาจกนี้ กัตตา
ประกอบดวยตติยาวิภัตต, กรรม ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ, กิริยา
ประกอบดวย ย ปจจัย และ อิ อาคม หนา ย, ซึ่งจะขาดเสียแต
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมได. กิรยิ าในกัมมวาจกนี้ บางตัวที่ไม
ตองลง อิ อาคม มักแปลงปจจัย คือลง ย ปจจัยแลว ก็แปลง ย
กับที่สุดธาตุเปนพยัญชนะเพิ่มเขามาอีกตัวหนึ่งตามวรรคของตน เชน
ปจฺ ธาตุ แปลง จ ที่สุดธาตุกับ ย เปน จฺจ สําเร็จรูปเปน ปจฺจติ
ลภฺ ธาตุ แปลง ภ ที่สุดธาตุกับ ย เปน พฺภ สําเร็จรูปเปน ลพฺภติ
เปนตน บางคราวถาเปนธาตุตัวเดียว ก็มักซอน ยฺ พยัญชนะทีห่ นา ย
ปจจัยบาง เชน สุยฺยเต เปนตน เชนนี้ไมตองลง อิ อาคม.
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๓. ภาววาจก
กิริยาศัพทใด กลาวเพียงความมีความเปนเทานั้น ไมกลาว
กัตตา และ กรรม คือ ไมยกผูทําหรือสิ่งที่ถูกทําขึ้นเปนบทประธาน
ในประโยค กิริยาศัพทนั้นเปน ภาววาจก. กิริยาศัพท ในวาจกนี้ใช
ประกอบดวย ย ปจจัย เหมือนกัมมวาจก ตางแตไมมี อิ อาคม
เทานั้น และใช เต วิภัตติ ฝายอัตตโนบท ปฐมบุรษุ เอกวจนะ อยาง
เดียวเทานั้น สวนตัว กัตตา จะใชเปนพหุวจนะ และ บุรุษอืน่ ๆ ก็ได
ไมจํากัด เชน อุ. วา เตน ภูยเต อันเขาเปนอยู. เตน เปน กัตตา
ใน ภูยเต, ภูยเจ เปนภาววาจก เพราะประกอบดวย ย ปจจัย เต
วิภัตติ ฝายอัตตโนบท ปฐมบุรุษ เอกวจนะ. หลักสําคัญที่ผูศึกษาจะ
พึงสังเกตในวาจกนี้มี ๒ คือ กัตตา ผูทํา ๑ กิริยา ๑ . กัตตา ตองเปน
ตติยาวิภัตติเทานั้น สวน วจนะ จะเปน เอก. หรือ พหุ. ก็ใชได
ทั้ง ๒ ประการ กิริยาตองประกอบดวย ย ปจจัย เต วิภัตติ
เอกวจนะ และธาตุที่จะพึงใชประกอบเปนกิริยาในวาจกนี้ นิยมใช
เฉพาะ อกัมมธาตุเทานั้น สกัมมธาตุหาใชไดไม.
๔. เหตุกัตตุวาจก
กิริยาศัพทใด กลาวถึงผูที่ใชใหคนอื่นทํา คือ ยกผูใชขึ้นเปนตัว
ประธานในประโยค แสดงวาตัวประธานของกิริยาซึ่งเปนตัวคุมพากย
ในประโยคนั้น มิไดลงมือทําเอง เปนแตบังคับใหผูอื่นทํา และกิริยา
ก็เปนของผูใชนั้น หาเปนกิริยาของผูถูกใช หรือสิ่งที่ถูกผูถูกใชทําไม
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กิริยาศัพทนั้นเปนเหตุกัตตุวาจก คือ กลาวผูทําอันเปนเหตุคือเปนผูใช.
ในวาจกนี้ใชประกอบดวยปจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย.
ตัวใดตัวหนึ่ง เชน อุ. วา อาจริโย สิสสฺ  สิปฺป สิกขฺ าเปติ
อาจารยยังศิษยใหศึกษาอยูซึ่งศิลปะ. สิกฺขาปติ (ใหศึกษาอยู) เปน
เหตุกัตตุวาจก เพราะประกอบดวย ณาเป ปจจัย ติ วิภัตติ ซึ่งบง
ใหทราบวาเปนกิริยาของ อาจริโย (อาจารย) อันเปนตัวประธาน
ของกิริยาศัพท ดวยมีปจจัย และ วิภตั ตินั้นเปนเครื่องหมาย, สิสฺส
(ยังศิษย) เปนการิตกรรม คือผูถูกเขาใช, สิปฺป (ซึ่งศิลปะ) เปนกรรม
(อวุตตกรรม) คือสิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา, หลักสําคัญที่ผูศึกษาจะพึงสังเกต
ในวาจกนี้ มี ๕ อยาง คือ เหตุกัตตา ผูทําที่เปนเหตุ คือ ผูใช ๑ การิตกรรม ผูถูกใช ๑ กรรม สิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา ๑ กิรยิ า ๑. ผูใชประกอบ
ดวยปฐมาวิภัตติ, ผูถูกใชประกอบดวยทุติยาวิภัตติบาง ตติยาวิภัตติ
บาง, สิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา ประกอบดวยทุติยาวิภัตติ กิริยาประกอบ
ดวยปจจัยตัวใดตัวหนึ่งใน ๔ ตัวดังกลาวแลว และใชวิภัตติฝาย
ปรัสสบท ธาตุที่ใชในวาจกนี้ใชไดทั้งที่เปนสกัมมธาตุและอกัมมธาตุ.
๕. เหตุกัมมวาจก
กิริยาศัพทใด กลาวสิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา คือ ยกสิ่งที่ถูกผูถกู ใช
ทําขึ้นเปนบทประธานในประโยค แสดงวาตัวประธานในประโยคนั้น
เปนสิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา และกิริยาศัพทที่ใชคุมพากย ก็เปนกิรยิ าของ
สิ่งนั้น หาเปนกิริยาของผูใชหรือผูถูกใชไม กิริยาศัพทนั้นเปนเหตุกัมมวาจก คือ กลาวสิ่งที่ถูกผูถูกใชทาํ อันเปนเหตุ ในวาจกนี้ประกอบ
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ดวยปจจัยตัวใดตัวหนึ่งในกัตตุวาจก และประกอบดวย ณาเป ปจจัย
กับทั้ง ย ปจจัย อิ อาคมหนา ย อีกดวย สวนวิภัตติใชประกอบดวย
วิภัตติฝายอัตตโนบท เชน อุ. อาจริเยน สิสฺเสน สิปปฺ  สิกฺขาปยเต
ศิลปะอันอาจารยยังศิษยใหศึกษาอยู สิกฺขาปยเต (ใหศึกษาอยู)
เปนเหตุกัมมวาจก เพราะประกอบดวย ณาเป และ ย ปจจัย อิ อาคม
บงตัวเองวาเปนกิริยาของ สิปฺป (ศิลปะ) ซึ่งเปนบทประธานใน
ประโยค อาจริเยน (อันอาจารย) เปนเหตุกัตตา คือ ผูใชใหทํา
สิสฺเสน เปนการิตกรรม คือ ผูถูกเขาใชใหทํา.
หลักสําคัญที่ผูศึกษาจะพึงสังเกตในวาจกนี้ มี ๔ อยาง คือ
เหตุกัตตา ผูให ๑ การิตกรรม ผูถูกใช ๑ เหตุกรรม สิ่งที่ผูถกู ใชทํา ๑
กิริยา ๑. ผูใชประกอบดวยตติยาวิภัตติ ใชอายตนิบาตวา "อัน" ผู
ถูกใชประกอบดวยตติยาวิภัตติเหมือนกัน แตใชอายตนิบาตวา"ยัง"
และประกอบดวยทุติยาวิภัตติบาง, สิ่งที่ถูกผูถูกใชทํา ประกอบดวย
ปฐมาวิภัตติ เปนประธานในประโยค. กิริยา ประกอบดวยเครื่อง
หมายดังกลาวแลว สวนธาตุใชเฉพาะสกัมมธาตุอยางเดียวเทานั้น.
วิธีสลับวาจก
ในวาจกทั้ง ๕ ดังที่กลาวมาแลวนี้ บางคราวในการแปลภาษา
มคธกลับมาเปนภาษาไทย บางประโยคแปลตามรูปของประโยค และ
ตามวาจกเดิมไดความดี, แตบางคราวก็ขัดของตอภาษาไทย คือแปล
ตามวาจกเดิมไมสูจะไดเนื้อความสนิท ดังนั้น เพื่ออนุโลมใหเหมาะสม
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ถูกตองกับภาษานิยม ทานจึงมีวิธีใชสลับวาจก คือกลับกันได เชน
ประโยคที่เปนกัตตุวาจก เฉพาะประกอบกับธาตุที่มีกรรม อาจกลับ
ความใหเปนกัมมวาจกได อุ. วา ชโน กมฺม กโรติ ชนทําอยูซึ่ง
การงาน. เปลี่ยนเปนกัมมวาจกวา ชเนน กมฺม กริยเต การงาน
อันชนทําอยู ดังนี้ก็ได. กัตตุวาจก เฉพาะธาตุไมมีกรรม อาจกลับ
ความใหเปนภาววาจกก็ได อุ. วา โส คจฺฉติ เขาไปอยู. เปลี่ยน
เปนภาววาจกวา เตน คจฺฉฉยเต อันเขาไปอยู ดังนี้ก็ได และใน
ฐานะเชนเดียวกัน แตภาววาจกจะกลับไปกัมมวาจกหาไดไม เพราะ
ภาววาจกใชไดเฉพาะกับอกัมมธาตุเทานั้น. อนึ่ง ประโยคเหตุกัตตุวาจก อาจกลับเปนเหตุกัมมวาจกได และในทํานองเดียวกัน ประโยค
เหตุกัมมวาจก ก็อาจกลับเปนประโยคเหตุกัตตุวาจกได หลักสําคัญ
ของการเปลี่ยนมีอยูเพียงวา ใหเปลี่ยนตัว กัตตา กรรม และปจจัย
ใหถกู ตองตามวาจกที่ประสงคจะเปลี่ยน ดังที่ไดอธิบายไวแลวในวาจก
นั้น ๆ ก็นับวาเปนอันใชได. ถาแมในการแปลถือความก็เชนเดียว
กัน เชนเห็นประโยคที่เปนกัมมวาจกวา ภาริย เม กมฺม กริยเต
กรรมหนักอันเรายอมทํา. อาจแปลกลับเปนประโยคกัตตุวาจกก็ไดวา
เรายอมทํากรรมหนัก เชนนี้เปนตน หรือประโยคเหตุกัตตุวาจกวา
เคห ฌาเปสิ (เขา) ยังเรือนใหไหมแลว. อาจแปลกลับเปนประโยค
กัตตุวาจกก็ไดวา (เขา) เผาแลวซึ่งเรือน เชนนี้เปนตน.
๑

๑. คจฺฉิยเตติป ทิสฺสติ.
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ความสําคัญของวาจก
ในการพูดหรือการแตงหนังสือ ที่ผูพูดหรือผูแตงตองการใหผูอื่น
เขาใจความประสงคในถอยคําของตน หรือในการที่เราจะอานหนังสือ
ที่ทานแตงไว วาจกจัดวาเปนสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่ง เพราะถาผูพูด
ผูแตง หรือผูอานําไมเขาใจ หรือไมมีความชํานาญพอเพียงในวิธีการใช
วาจกแลว ยอมทําเนื้อความที่ตนประสงคใหเสียไป หรือมิฉะนั้นก็อาน
ไมเขาใจความหมายที่ทานแตงไว เพราะฉะนั้น การกําหนดวาจกใหแมน
ยํา จึงเปนเครื่องอุปกรณอันสําคัญยิ่ง เพราะในคําพูดประโยคหนึ่ง ๆ
ตองมีวาจกประจําอยูเสมอ จะละเวนเสียมิได เวนแตในบางประโยคที่
ไมจําตองใชกิริยาเทานั้น แตก็มีเปนสวนนอย ฉะนั้น ผูศึกษาจึงควร
กําหนดจดจําความหมายของวาจกทั้ง ๕ นี้ใหแมนยํา จักไดเปนผูฉลาด
ในการใชคําพูดไดถูกตอง ไมผิดพลาดทั้งในการพูด การเขียน และ
ในการแปลประโยคตาง ๆ ที่ทานไดรอ ยกรองไวแลว.
๘. ปจจัย
ปจจัย นี้ สําหรับใชลงประกอบกับธาตุ ใชลงขางหนาวิภัตติ
เปนเครื่องแสดงใหทราบถึงวาจก การที่จะกําหนดวาจกใหแมนยํา ตอง
อาศัยปจจัยที่ประกอบเปนเครื่องสังเกต เพราะทุกวาจกตางมีปจจัยเปน
เครื่องชี้บอก ปจจัยนั้นทานก็จัดไวเปน ๕ หมวด ตามวาจก เมื่อ
จะกลาวรวมเปนตัว ๆ ในอาขยาตนี้ ทานจัดปจจัยไว ๒๑ ตัว คือ :กัตตุวาจก มีปจจัย ๑๐ ตัว คือ อ, เอ, ย, ณุ, ณา, นา,
ณฺหา, โอ, เณ, ณย. ใชลงตัวใดตัวหนึ่งเปนเครื่องหมาย และปจจัย
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เหลานี้ ทานจัดลงในธาตุ ๘ หมวด ดังที่ไดอธิบายไวแลวหมวด
ธาตุขางตน.
กัมมวาจก มีปจจัย ๑ ตัว คือ ย และลง อิ อาคมหนา ย
ปจจัยนั้น เพิ่มเขามาอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมิใชปจจัยดวย.
ภาววาจก มีปจจัย ๑ ตัว คือ ย.
เหตุกัตตุวาจก มีปจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย.
ใชลงตัวใดตัวหนึ่งเปนเครื่องหมาย.
เหตุกัมมวาจก ใชลงปจจัย ๑๐ ตัว ๆ ใดตัวหนึ่งในกัตตุวาจก
นั้นดวย ลงปจจัยในเหตุกัตตุวาจกอีกตัวหนึ่ง คือ ณาเป ดวย
ลง ย ปจจัย อิ อาคมหนา ย ดวย รวมลงพรอมกัน เปนอันวา
เหตุกัมมวาจก ไมมีปจจัยของตนเอง ตองยืมปจจัยในกัมมวาจกและ
เหตุกัตตุวาจก ทั้ง ย ปจจัย อิ อาคม ของกัมมวาจกมาใชเปน
เครื่องหมาย.
นอกจากนี้ยังมีปจจัยพิเศษสําหรับประกอบกับธาตุและนามศัพท
อีก ๕ ตัว คือ ข, ฉ, ส, อาย, อิย. ซึ่งทานมิไดจัดลงในวาจก
ไหน แตเมื่อสังเกตตามที่ใชในปกรณทั้งหลาย มีปรากฏใชแตใน
กัตตุวาจกทั้งนั้น วาจกอื่นหามีไม ฉะนั้น จึงนาจะลงสันนิษฐานไดวา
ปจจัยทั้ง ๕ ตัวนี้ใชลงในกัตตุวาจกเทานั้น.
วิธีลงและเปลี่ยนแปลงปจจัย
ปจจัยในกัตตุวาจก
อ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว ไมมีเปลี่ยนแปลงอยางไร เปน
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แตลบออกเฉย ๆ และก็คงทํากิริยาศัพทใหคงอยูตามเดิม คลายกับมิไดลง
อ ปจจัยเลยฉะนั้น แตอาศัยเสียงที่อานเปนเครื่องสังเกต คือมีเสียงสระ
-ะ อยูทายธาตุและหนาวิภัตติ อุ. หรติ, ลภติ, อิกฺขติ.
เอ ก็คือสระ เ- นั่นเอง เมื่อลงประกอบกับธาตุ ยอมทําเสียง
ของพยัญชนะที่สุดธาตุใหเปนเสียงสระ เ- ไป อุ. วเทหิ, มฺุเจติ,
ุรุนฺเธหิ.
ย เมื่อลงประกอบกับธาตุ โดยมากถาธาตุตั้งแตอายุ ๒ ตัวขึ้นไป
มักแปลงกับพยัญชนะที่สุดธาตุเปนพยัญชนะนั้น ๆ ดังไดแสดงไวแลว
ในหมวด ทิวฺ ธาตุ และถาธาตุตัวเดียวมักคง ย ไว อุ. ขียติ.
ณุ เมื่อลงประกอบกับธาตุ พฤทธิ์เปน โณ อุ. สุโณติ, สวุโณติ.
ณา เมือ่ ลงประกอบกับธาตุ คงไวตามรูปเดิม อุ. สุณาติ, วุณาติ.
นา เมื่อลงประกอบกับธาตุ คงไวตามรูปเดิม อุ. ชินาติ, ลุนาติ.
บางคราวลบเสียบาง อุ. ชฺา, แปลงเปน ณา บาง อุ. วิกฺกณ
ี าติ,
อุปจิณาติ, แปลงเปน ย บาง อุ. นายติ.
ณฺหา เมื่อลงประกอบกับธาตุ คงไวตามรูปเดิม อุ. คณฺหาติ,
ลบ อา แหง ณฺหา เสียบาง อุ. คณฺหนฺติ, ปฏิคฺคณฺหตุ.
โอ ก็คือสระ โ- นั่นเอง เมื่อลงประกอบกับธาตุ ยอมทํา
พยัญชนะที่สุดธาตุใหเปนเสียสระ โ- ไป อุ. ชาคโรติ, สกฺโกติ. แต
บางคราวแปลงเปน อุ บาง อุ. กุรุเต, แปลงเปน อว บาง อุ. กุพฺพติ.
เณ-ณย เมื่อลงประกอบกับธาตุ ลบ ณ เสียคงไวแตสระ เและพยัญชนะ คือ -ย และปจจัย ๒ ตัวนี้ เปนปจจัยที่เนื่องดวย ณ
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ตามธรรมดาของปจจัยนี้ เมื่อลงแลวมีอํานาจดังนี้คือ :- ถาพยัญชนะ
หนาธาตุเปนรัสสะ คือ เปน อ, อิ, อุ, ไมมีพยัญชนะสังโยคคือตัว
สะกด อ ตองทีฆะเปน อา, อิ ทีฆะเปน อี หรือวิการเปน เอ, อุ ทีฆะ
เปน อ หรือวิการเปน โอ, แตถาเปนทีฆะอยูแลว ก็คงไวตามเดิมไม
เปลี่ยนแปลง พึงตรวจดูตามที่ไดอธิบายไวแลวในหมวด จุร. ธาตุ.
อนึ่ง พึงทราบไวเปนพิเศษอีกวา ณ ปจจัย หรือปจจัยที่เนื่อง
ดวย ณ ในทีท่ ุกแหง มีวิธีลงและเปลี่ยนแปลงทํานองเดียวกันนี้เสมอ
ไป แตมียกเวนอยู ๓ ตัวเทานั้น คือ ณุ, ณา, ณฺหา, เพราะปจจัย ๓
ตัวนี้ คงไวไมลบ และไมมีอํานาจที่จะทําอะไรแกพยัญชนะตนธาตุ
เหมือน ณ ปจจัย และปจจัยที่เนื่องดวย ณ ตัวอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลง
บาง ก็เปนการเปลี่ยนแปลงตัวเองเทานั้น มิไดเปลี่ยนแปลงสระของ
พยัญชนะตนธาตุใหเปนอยางอื่น.
ปจจัยในกัมมวาจก
ย เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว โดยมากคง ย ไว ถาคงไว
เชนนั้น ตองลง อิ อาคมขางหนา ย อีกดวย อุ. ปจิยเต, คหิยเต.
ถาคงไวไมลง อิ อาคม ตองซอน ยฺ เชน สุยฺยเต. หนึ่ง บางคราว
แปลงกับพยัญชนะที่สุดธาตุเปนพยัญชนะนั้นๆ คือตามแตพยัญชนะ
ที่สุดธาตุจะเปนพยัญชนะอะไร ก็แปลงเปนพยัญชนะตัวนั้นเพิ่มเขามา
เปนตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง อุ. ปจฺจติ, วุจฺจติ, วิชฺชติ. ถาพยัญชนะที่สุด
ธาตุใชเปนตัวสะกดไมได ก็ใหแปลงเปนพยัญชนะที่เปนตัวสะกดไดใน
วรรคเดียวกัน อุ. ลพฺภติ, วุยฺหติ. วิธีแปลงเชนนี้เหมือนกับ ย
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ปจจัยในหมวด ทิวฺ ธาตุ แตการที่จะสังเกตทราบไดวาเปน ย ปจจัย
ในกัตตุวาจก หรือกัมมวาจก ตองแลวแตเหตุที่ใช คือถาประกอบ
กับธาตุในหมวด ทิวฺ เปนกัตตุวาจก, ถาประกอบกับธาตุนอกนี้ และ
เปนสกัมมธาตุเทานั้น เปนกัมมวาจก.
ปจจัยในภาววาจก
ย เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว คงไวตามรูปเดิม ไมมีวิธี
เปลี่ยนแปลงอะไร และตางจากกัมมวาจก คือไมตองลง อิ อาคม
หนา ย อุ. คจฺฉยเต ภูยเต. และลงที่อกัมมธาตุอยางเดียว.
ปจจัยในเหตุกัตตุวาจก
เณ-ณย ๒ ตัวนี้ เมือ่ ลงประกอบกับธาตุแลว มีวิธีเหมือนดังที่
ไดอธิบายแลวในกัตตุวาจก ตางกันเพียงวา ถาปจจัย ๒ ตัวนี้ ลง
ประกอบกับธาตุในหมวด จุรฺ ธาตุ ก็เปนกัตตุวาจก ถาลงประกอบ
กับธาตุอื่นนอกจากหมวด จุรฺ ธาตุแลว เปนเหตุกัตตุวาจก.
ณาเป เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว ลบ ณ เสีย คงเหลือไว
แต-าเป เปนเครื่องปรากฏแสดงใหทราบได อุ. อาโรจาเปสิ,
คณฺหาเปติ.
ณาปย เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว ลบ ณ เสีย คงเหลือไว
แต-าปย เปนเครื่องปรากฏแสดงใหทราบได อุ. ปาจาปยติ,
การาปยติ.
ปจจัยในเหตุกัมมวาจก
สําหรับปจจัยในวาจกนี้ ไมมีเฉพาะ ตองอาศัยปจจัยในกัตตุวาจก
๑

๑. คจฺฉิยเตติป ทิสฺสติ.
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และ ณาเป ปจจัยในเหตุกัตตุวาจก ประกอบกัน เปนเครื่องลง
ที่ธาตุ และตางจาก ณาเป ปจจัยในเหตุกุตตุวาจกเพียงลง อ อาคม
หนา ย ประจําเสมอไป ซึ่งจะขาดเสียมิได อุ, ปาจาปยเต, การาปยเต,
ปติฏาปยเต.
ข, ฉ, ส. ปจจัย ๓ ตัวนี้ มีวิธีเปลี่ยนแปลงแปลกจากปจจัย
ตัวอื่นมาก จําตองอธิบายมากสักหนอย ดังวิธีที่จะไดอธิบายดังตอไปนี้
วิธีนี้ทานเรียกวา "อัพภาส."
อัพภาส
คําวา "อัพภาส" นี้ ไดแกการที่ทํา เทฺวภาวะ พยัญชนะเพิ่ม
ลงขางหนาธาตุอีกตัวหนึ่ง. อัพภาส นี้ โดยมากนิยมใชในบาลีไวยากรณ
นี้ ก็เฉพาะปจจัย ๓ ตัว คือ ข, ฉ, ส. สวนปจจัยนอกนี้ก็มีบาง
แตมีเปนสวนนอย เชนพวก อ ปจจัย ดัง อุ. วา ชุโหติ, ททาติ,
จงฺกมติ. เปนตน.
เทฺวภาวะ
คําวา "เทวฺภาวะ" หมายความวา การทําพยัญชนะใหเปน ๒
ตัว คือ เพิ่มพยัญชนะซอนเขามาอีกตัวหนึ่ง แตการที่จะเพิ่มเขามานี้
ตองถือพยัญชนะที่อยูตนธาตุเปนหลัก คือพยัญชนะตัวตนของธาตุเปน
พยัญชนะอะไร และอาศัยอยูกับสระอะไร ตอง เทฺวภาวะ เพิ่ม
พยัญชนะที่เปนเชนเดียวกันนั้นกับสระเชนนั้น ซอนลงขางหนาของ
พยัญชนะที่เปนตนธาตุนั้น เชน ฆสฺ ธาตุ ในความกิน ตองทํา
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เทฺวภาวะ คือเพิ่ม ฆ เขาขางหนาพยัญชนะตนธาตุอีกตัวหนึ่ง เปน
ฆฆสฺ หรือ หรฺ ธาตุ ในความนําไป ทํา เทฺวภาวะ ห ไวขางหนา
เปน หหรฺ เชนนี้เปนตน เทฺวภาวะ นี้ แบงเปน ๒ คือ เทฺวภาวะ
พยัญชนะ ๑ เทฺวภาวะ สระ ๑ พยัญชนะที่ถูกทําเทฺวภาวะนั้น เรียกวา
"พยัญชนะอัพภาส" สระที่ติดกันอยูกับพยัญชนะนั้น ซึ่งจะถูกทํา
เทฺวภาวะ ตามพยัญชนะดวย เรียกวา "สระของพยัญชนะอัพภาส"
ตามหลักที่ทานนิยม กอนที่จะทํา เทฺวภาวะ ตองลงปจจัยและวิภัตติ
ที่ตัวธาตุนั้นใหสําเร็จเสียกอน เชน คุปฺ ธาตุ ตองลง ฉ ปจจัย ติ
วิภัตติ เปน คุปฉติ เสียกอน แลวจึง เทฺวภาวะ เปน คุคุปฉติ
เปนตน ตอนั้นจึงทําวิธีเปลี่ยนแปลงเปนลําดับไป.
พยัญชนะอัพภาส
พยัญชนะที่เปนตัว อัพภาส นี้ โดยมากตองเปลี่ยนแปลงใหเปน
พยัญชนะอื่นอีกตอหนึ่ง แตที่คงไวก็มีอยูบาง คือเดิมเปนมาอยางไร
ก็คงใหเปนอยูอยางนั้น ขอนี้ไมสูจะเปนขอยุงยากอะไรนัก แตที่แปลง
เปนพยัญชนะอื่นบาง ตองอาศัยมีหลักเกณฑสําหรับเปลี่ยนแปลง วิธี
เปลี่ยนแปลงนั้น มีหลักดังตอไปนี้ :วิธีแปลงพยัญชนะเปนอัพภาส
๑. ถาพยัญชนะ อัพภาส เปน ก วรรค ตองเปลี่ยนเปน จ วรรค
ขอสําคัญของการเปลี่ยน ตองใหตรงตามลําดับอักษรของวรรคนั้นคือ
ก เปนอักษรที่ ๑ ก็ตองแปลงใหเปน จ ซึ่งเปนอักษรที่ ๑ ใน จ
วรรคเหมือนกัน ตัวอื่นก็แปลงโดยทํานองนี้ คือ ข (พยัญชนะที่ ๒)
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แปลงเปน ฉ (พยัญชนะที่ ๒), ค (พยัญชนะที่ ๓) แปลงเปน ช
(พยัญชนะที่ ๓), ฆ (พยัญชนะที่ ๔) แปลงเปน ฌ (พยัญชนะที่ ๔),
ง (พยัญชนะที่ ๕) แปลงเปน  (พยัญชนะที่ ๕).
ก. แปลง ก เปน จ เชน อุ. จงฺกมติ (ยอมจงกรม) เดิม
เปน กมฺ ธาตุ ลง อ ปจจัย ติ วิภัตติ เปน กมติ, ทํา เทฺวภาวะ ก
ไวขางหนาเปน กกมติ แปลง ก ตัวอัพภาสเปน จ ไดรูปเปน จกมติ,
แลวลงนิคคหิตอาคมที่ จ เปน จกมติ, ตามหลักอาเทสนิคคหิต เมื่อ
มี ก อยูหลักแปลงนิคคหิตเปน งฺ ได จําสําเร็จรูป จงฺกมติ.
ข. แปลง ค เปน ช เชน อุ. วา ชิคุจฺฉติ (ยอมเกลียดชัง)
เดิมเปน คุปฺ ธาตุ ลง ฉ ปจจัย ติ วิภัตติ เปน คุปฉติ, ทํา เทฺวภาวะ
คุ ไวขางหนา เปน คุคุปฉติ. แปลง ค ตัวอัพภาสเปน ช ไดรปู เปน
ชุคุปฉติ, แปลงสระ อุ ที่ ชุ เปน อิ เปนชิคุปฉติ, ฉ ปจจัยอยู
เบื้องหลัง มีอํานาจใหแปลงที่สุดธาตุเปน จ ตามหลักของพยัญชนะ
สังโยค คือพยัญชนะที่ ๑ ซอนหนาพยัญชนะที่ ๑-๒ ในวรรคของตน
ได จึงสําเร็จรูปเปน ชิคุจฺฉติ.
ค. ในทีบ่ างแหงที่มีลําดับอักษรผิดกันมาแตเดิม ก็มีวิธี คือตอง
แปลงใหตรงตามลําดับกันเสียกอน แลวจึงแปลงตอไป เชน อุ. วา
ชิฆจฺฉติ (ยอมปรารถนาจะกิน) เดิมเปน ฆสฺ ธาตุ ลง ฉ ปจจัย
ติ วิภัตติ เปน ฆสฉติ, เทฺวภาวะ ฆ ไวขางหนา เปน ฆฆสฉติ,
จะแปลง ฆ เปน ช ทีเดียวยังไมไดกอน เพราะ ฆ เปนพยัญชนะที่ ๔
สวน ช เปนพยัญชนะที่๓ ยังผิดลําดับกับอยู ฉะนั้นจึงจําเปนตองแปลง
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เปน ค ซึ่งเปนพยัญชนะที่ ๓ เปน คฆสฉติ เพื่อไดลงลําดับกับ ช เสีย
กอน, ตอนั้นจึงแปลง ค เปน ช ได แลวมีรูปเปน ชฆสฉติ, เอาสระ
อ แหง ช เปน อิ เปน ชิฆสฉติ, ฉ ปจจัยอยูเบื้องหลัง มีอํานาจให
แปลงที่สุดธาตุเปน จฺ ดังกลาวแลว จึงสําเร็จรูปเปน ชิฆจฺฉติ.
๒. ถาพยัญชนะอัพภาสอยูในวรรคอื่น ซึ่งนอกจาก ก วรรคที่
กลาวแลว โดยมากนักแปลงเปนพยัญชนะวรรคเดียวกัน ดังที่ทานตั้ง
เกณฑไววา พยัญชนะอัพภาสเปนอักษรที่ ๒ ใหแปลงเปนอักษรที่ ๑
เปนอักษรที่ ๔ ใหแปลงเปนอักษรที่ ๓ เชน อุ. จจฺเฉท (ตัดแลว)
เดิมเปน ฉิทฺ ธาตุ ในความตัด ลง อ ปจจัย อ วิภตั ติเปน ฉิท, ทํา
เทฺวภาวะ ฉิ ไวขางหนา เปน ฉิฉิท, แลวแปลง ฉ (อักษรที่ ๒) เปน
จ (อักษรที่ ๑) จึงเปน จิฉิท, เอา อิ แหง จิ เปน อ แลวซอน
จฺ ไดรูปเปน จจฺฉิท, พฤทธิ์ อิ แหง ฉิทฺ เปน เอ สําเร็จรูป
เปน จจฺเฉท.
พุภุกฺขติ (ยอมปรารถนาจะกิน) เดิมเปน ภุชฺ ธาตุ ในความกิน
ลง ข ปจจัย ติ วิภัตติเปน ภุชขติ, ทํา เทฺวภาวะ ภุ ไวขางหนา เปน
ภุภุชขติ, แปลง ภ (อักษรที่ ๔) เปน พ (อักษรที่ ๓) จึงเปน พุภุชขติ
ข ปจจัยอยูเบื้องหลัง มีอํานาจใหแปลงที่สุดธาตุเปน กฺ สําเร็จรูป
เปน พุภุกฺขติ
๓. อีกอยางหนึ่ง ยังมีพยัญชนะอัพภาสบางตัว ซึ่งหาไดแปลง
ตามหลักดังกลาวมาแลวนี้เสมอไปไม ยังอาจแปลงเปนอยางอื่นไดอีก
ซึ่งทานกําจัดไดเฉพาะธาตุบางตัว เชน ใหแปลงพยัญชนะอัพภาส คือ
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กิ แหง กิตฺ ธาตุ เปน ต, อุ. ติกิจฺฉติ, มา แหง มานฺ ธาตุ เปน
ว อุ. วีมสติ, ห แหง หรฺ ธาตุ เปน ช อุ. ชิคึสติ เปนตน
วิธีทําเชนนี้ ยอมมีอยูโดยสวนนอย.
สระแหงพยัญชนะอัพภาส
นี้หมายถึงสระที่ติดอยูกับพยัญชนะที่เปนตัวอัพภาส เพราะ
พยัญชนะทุกตัว ยอมมีสระติดประจําอยูเสมอ ก็สระของพยัญชนะ
อัพภาสเชนนี้ ตามที่เปนไปโดยมากมักแปลงเปนอยางอื่นอีกตอหนึ่ง
แตคงที่ไวก็มีบาง แตเปนสวนนอย เชน พุภุกฺขติ เฉพาะที่แปลงพึง
สังเกต ดังตอไปนี้ :ก. สระที่ติดอยูกับพยัญชนะอัพภาสทั้งหมด มีนิยมใหรัสสะเสมอ
ถึงแมเดิมจะเปนทีฆะอยูก็ตาม.
ข. สระที่ติดอยูกับพยัญชนะอัพภาส จะเปนสระอะไรก็ตาม หรือ
จะมากนอยเทาไรก็ตาม แตครั้นเมื่อถึงคราวแปลง ยอมแปลงเปน ๒
ตัวเทานั้น คือแปลงเปน อ. เชน อุ. ททาติ, ทธาติ, ชหาติ.
เปนตน ๑. แปลงเปน อิ เชน อุ. ชิคึสติ, ชิฆจฺฉติ, ชิคุจฺฉติ.
เปนตน ๑.
คําแปลของ ข, ฉ, ส. ปจจัย
ปจจัย ๓ คือ ข, ฉ, ส. เมื่อใชประกอบกับธาตุแลวออก
สําเนียงคําแปลวา "ปรารถนา" เสมอไป ที่เปนเชนนี้ เปนไปได
เฉพาะธาตุบางตัวเทานั้น แตบาตัวก็หาออกสําเนียงคําแปลเชนนั้นไม
เมื่อเปนเชนนี้ พึงสังเกตตามหลักดังที่ทานวางไวดังนี้:-
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ข, ฉ, ส. ๓ ตัวนี้
ก. ถาประกอบกับธาตุ เฉพาะธาตุ ๕ ตัวนี้เทานั้น คือ ภุช,
ฆสฺ, หรฺ, สุ, ปา. ตองออกสําเนียงคําแปลวา
"ปรารถนา" ไวขางหนาคําแปลของธาตุเสมอ เชน อุ.
(ภุชฺ) พุภุกฺขติ ยอม ปรารถนา จะกิน
(ฆสฺ) ชิฆจฺฉติ ยอม ปรารถนา จะกิน
(หรฺ) ชิคึสติ ยอม ปรารถนา จะนําไป
(สุ) สุสฺสูสติ ยอม ปรารถนา จะฟง
(ปา) ปวาสติ ยอม ปรารถนา จะดื่ม.
ข. ถาไปประกอบกับธาตุอื่น ซึ่งนอกจาก ๕ ตัวดังที่กลาวมา
แลวนั้น ไมตองออกสําเนียงคําแปลวา "ปรารถนา" เชน อุ. ติตกิ ฺขติ
ยอมอดกลั้น (ข ปจจัย) , ชิคุจฉิติ ยอมเกลียดชัง, ติกิจฺฉติ ยอมรักษา
(ฉ ปจจัย), วีมสติ ยอมทดลอง (ส ปจจัย), เปนตน. ข, ฉ, ส.
ปจจัย ซึ่งนอกจากที่ใหลงในธาตุ ๕ ตัว ซึ่งแปลวา
"ปรารถนา" แลว มักนิยมใหลงในธาตุ ๔ ตัว ดังที่กลาวแลวนี้
เทานั้น คือ ติชฺ, คุปฺ, กิตฺ, มานฺ. ดัง อุ. ที่ยกไวแลวตามลําดับนั้น.
อํานาจแปลงธาตุของ ข, ฉ, ส. ปจจัย
ปจจัย ๓ ตัว เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว มักไมคงธาตุไว ยอม
ตองแปลงธาตุเสมอไป แตการแปลงนั้น ทานกําหนดไวดังนี้ :ข ปจจัย มีอํานาจใหแปลงที่สุดธาตุเปน ก
ฉ ปจจัย มีอํานาจใหแปลงที่สุดธาตุเปน จ
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ส ปจจัย มีอํานาจใหแปลงตัวธาตุทั้งหมดเปนอยางอื่น คือ
ใหแปลง มานฺ ธาตุ เปน ม, หรฺ ธาตุ เปน คึ, ปา เปน วา.
วิธีลงนิคคหิตอาคม
พยัญชนะอัพภาสบางตัว มีนิยมใหลงนิคคหิตอาคมไดบาง แต
เมื่อลงแลว ใหแปลงนิคคหิตนั้นเปนพยัญชนะที่สุดวรรค ๕ตัว คือ
ง, , ณ, น, ม. ตัวใดตัวหนึ่ง แลวแตพยัญชนะที่อยูเบื้องหลังขอ
พยัญชนะอัพภาสนั้นจะอยูในวรรคไหน คือ :ถาอยูใน ก วรรค ใหแปลงเปน งฺ อุ. จงฺกมติ
" จ "
"
ฺ อุ. จฺจลติ
" ฏ "
"
ณฺ
" ต "
"
นฺ
" ป "
"
มฺ
อาย, อิย. ปจจัย
อาย-อิย. ปจจัย ๒ ตัวนี้ ตางจากปจจัยอื่นทั้งหลาย คืออาจนํา
ไปใชลงในนามศัพท และทํานามศัพทนั้นใหเปนกิริยาได ซึง่ ปจจัย
เหลาอื่นลวนมีกําหนดใหลงไดเฉพาะที่ธาตุเทานั้น ฉะนั้น นามศัพทจึง
อาจเปนมูลแหงกิริยาศัพทไดเชนเดียวกับธาตุ ในเมื่อใชปจจัย ๒ ตัวนี้
ประกอบเขา ดังนั้น จึงตองถือเปนหลักไดตอไปอีกวา ที่ตั้งที่เกิด
อันเปนรากเงาของอาขยาตนั้นมี ๒ คือ ธาตุอยาง ๑ นามศัพทอยาง ๑
ธาตุใชไดทั่วไปสําหรับปจจัยอื่น นามศัพทใชไดเฉพาะปจจัย ๒ ตัว
เทานั้น. อนึ่ง ปจจัย ๒ ตัวนี้ เมื่อใชประกอบกับนามศัพทแลว
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ตองออกสําเนียงคําแปลวา "ประพฤติ " และบางคําก็ตอคําวา
"เพียงดัง" ซึ่งเปนคําอุปมาเพิ่มเขามาอีก หลักที่จะพึงสังเกตในที่นี้
มีอยูดังนี้ :ก. นามศัพทที่เปนตัวตั้งใหประกอบนั้นเปนนามนาม ตองเพิ่ม
คําอุปมาเขามาดวย เชน อุ. ปพฺพตายติ ยอม ประพฤติ ใหเปน
เพียงดัง ภูเขา, ปุตฺติยติ ยอม ประพฤติ ใหเปน เพียงดัง บุตร
เปนตน.
ข. ถานามศัพทที่เปนตัวตั้งใหประกอบนั้นเปนคุณนาม หรือ
กิริยานาม ไมตองเพิ่มคําอุปมาเขามา เชน อุ. จิรายติ ประพฤติ
ชาอยู. ทุกฺขิยิ ยอม ประพฤติ เปนทุกข เปนตน.
ปจจัยที่ใชนอย
มีปจจัยที่ปรากฏอยูในมูลกัจจายน ซึ่งไมสูจะใชในปกรณทั้งหลาย
อีก ๘ ตัว อล, อาร, อาล, อิ, อิ, อุณา, ปฺป, ยิร. และปจจัย
เหลานี้ ทานมิไดกลาวไวในบาลีไวยากรณ โดยเหตุที่มีที่ใชนอยที่สุด
แตก็ทราบไว เพื่อเปนเครื่องประดับความรู จะไดยกมาแสดง
พรอมทั้ง อุ. ดังตอไปนี้ :อล, เปนปจจัยนอกหมวดธาตุ อุ. โชตลติ ยอมรุงเรือง
อาร,
"
" สนฺตรารติ ยอมขาม
อาล,
"
" อุปกฺกมาลติ ยอมกาวไป
อิ, เปนปจจัยสําหรับหมวด รุธฺ " รุนฺธิติ ยอมกั้น-ปด
อี,
"
" รุนฺธีติ "
"
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อุณา, เปนปจจัยสําหรับหมวด สุ อุ. ปาปุณาติ ยอมถึง- บรรลุ
ปฺป,
"
คหฺ " เฆปฺปติ ยอมถือเอา
ยิร,
"
ตนฺ " กยิรา พึงทํา.
ความสําคัญของปจจัย
ปจจัยยอมเปนสําคัญในการศึกษาอาขยาตสวนหนึ่ง เพราะธาตุ
ทุกตัวที่ใชประกอบเปนกิริยาศัพทจะขาดปจจัยเสียมิได และปจจัยนี้ยัง
เปนเครื่องชี้ในทราบถึงวาจกอีก การแปลก็ดี การผูกประโยคก็ดี จําเปน
ตองทราบและใชกิริยาใหถูกตอง และกิริยาที่ใชในการประกอบประโยค
ยอมตองหมุนเวียนไปตามลักษณะของวาจก สวนวาจกที่จะเปนรูปขึ้น
ไดก็ตองอาศัยปจจัยเขาประกอบ จําเปนที่ผูศึกษาจะตองเขาใจ และใช
ปจจัยใหถูกตองชัดเจน จึงจะแปลและผูกประโยคใหถูกตอง มิฉะนั้น
แลวอาจเขาใจวาจกผิด ๆ พลาด ๆ โดยที่เขาใจไมถี่ถวนในปจจัย ทํา
ใหการแปลและผูกประโยคพลอยผิดจากความเปนจริงไปดวย เพราะ
ฉะนั้น ปจจัยจึงนับวาเปนสวนแหงเครื่องปรุงที่สําคัญมากสวนหนึ่ง
แหงอาขยาต ในการที่จะประกอบธาตุใหเปนกิริยาศัพท.
กิริยาอาขยาต
เรายอมทราบดีอยูแลววา การเรียนอาขยาตก็เพื่อจะไดทราบกิริยา
ศัพท กิรยิ าศัพทยอมมีมูลมาจากธาตุเปนสวนมาก ฉะนั้น ในที่นี้จะได
นํากิริยาศัพท พรอมทั้งธาตุและเครื่องปรุงประกอบกับวิธีทําจนสําเร็จรูป
มาแสดงพอเปนตัวอยาง เพื่อเปนการสะดวกแกผูศึกษาจะไดสังเกตและ
จดจําวิธีทําไว ดังตอไปนี้ :-

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ อาขยาต - หนาที่ 71

อ
อกฺกมติ ยอมเหยียบ อา บทหนา กมฺ ธาตุ ในความกาวไป อ
ปจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อา เปน อ ซอน กฺ.
อกฺโกจฺฉิ ไดดาแลว กุสฺ ธาตุ อ ปจจัย อี วิภัตติ แปลง อี เปน
จฺฉิ ดวยอํานาจ กุสฺ ธาตุ ลบที่สุดธาตุเสีย พฤทธิ์ อุ ที่
กุ เปน โอ ลง อ อาคมตนธาตุ ซอน กฺ.
อกฺโกสติ ยอมดา อา บทหนา กุสฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ
อา เปน อ พฤทธิ์ อุ แหง กุ เปน โอ ซอน กฺ.
อกฺขายติ ยอมกลาว อา บทหนา ขา ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ
รัสสะ อา เปน อ ซอน กฺ.
อกตฺถ ไดทําแลว กรฺ ธาตุ อ ปจจัย ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ
ทีส่ ุดธาตุ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อกสุ
ไดทําแลว กรฺ ธาตุ อ ปจจัย อุ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง
กรฺ เปน กา เอา อุ เปน อสุ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อกาสิ ไดทําแลว กรฺ ธาตุ อ ปจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง
กรฺ เปน กา เอา อี เปน อิ ลง ส อาคมหลังธาตุ.
อคจฺฉา ไดไป-ถึงแลว คมฺ ธาตุ อ ปจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ
แปลง คมฺ เปน คจฺฉ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อคจฺฉิสฺสา จักไดไป-ถึงแลว คมฺ ธาตุ อ ปจจัย สฺสา วิภัตติ แปลง
คมฺ เปน คจฺฉ ลง อ อาคมหนาธาตุ และลง อิ
อาคมหลังธาตุ.
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อคมา ไดไป-ถึงแลว คมฺ ธาตุ อ ปจจัย อา วิภัตติ ลง อ
อาคมหนาธาตุ.
อคมาสิ ไดไป-ถึงแลว คมฺ ธาตุ อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ
อี เปน อิ ลง อ อาคมหนาธาตุ และลง ส อาคม
ทีฆะ อ ที่สุดธาตุเปน อา.
อคฺฆาเปสิ ใหตีราคาแลว อคฺฆ ในความมีราคา-มีคา ณาเป ปจจัย
อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ลง ส อาคม.
อจฺจาวทติ ยอมกลาวลวงเกิน-พูดเกี้ยว อติ+อา บทหนา วทฺ ธาตุ
ในความกลาว อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ติ ที่ อติ
เปน ตฺย แลวเอาเปน จฺจ.
อจฺเจติ
ยอมลวงไป อติ บทหนา อิ ธาตุ ในความไป ย ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง อิ ธาตุ เปน เอ แปลง ติ เปน ตฺย
แลวเอาเปน จฺจ.
อจฺฉติ ยอมอยู-นั่ง อาสฺ ธาตุ ในความอยู-นั่ง ย ปจจัย ติ
วิภตั ติ เอา ย กับ ส ที่สุดธาตุเปน จฺฉ รัสสะ อา
เปน อ.
อจฺฉาเทติ ยอมนุงหม อา บทหนา ฉทฺ ธาตุ ใยความปกปด เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ทีฆะตนธาตุ เพราะ
ปจจัยที่เนื่องดวย ณ รัสสะ อา เปน อ ซอน จฺ.
อจฺฉินฺทิ ไดตรัสแลว ฉิทฺ ธาตุ ในความตัด อ ปจจัย อี วิภัตติ
รัสสะ อี เปน อิ ลงนิคคหิตอาคม แลวแปลงเปน นฺ.
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ลง อ อาคมหนาธาตุ ซอน จฺ.
อจฺฉินฺทติ ยอมแยง-ชิง-ปลน อา บทหนา ฉิทฺ ธาตุ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม แลวแปลงเปน นฺ ซอน จฺ.
อจฺฉุปติ ยอมถูกตอง-ทาบลง-ดามลง อา บทหนา ฉุปฺ ธาตุ
ในความถูกตอง อ ปจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อา เปน
อ ซอน จฺ.
อจฺเฉชฺชิ
ไดตัดแลว ฉิทฺ ธาตุ ย ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี
เปน อิ เอา ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺช พฤทธิ์ อิ
แหง ฉิทฺ เปน เอ ลง อ อาคมหนาธาตุ ซอน จฺ.
อชินิ ไดชนะแลว ชิ ธาตุ ในความชนะ นา ปจจัย อี วิภัตติ
รัสสะ อี เปน อิ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อเชสิ ไดชนะแลว ชิ ธาตุ เอ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี
เปน อิ ลง ส อาคม.
อชฺฌาจรติ ยอมลวงละเมิด-ประพฤติผิ อธิ+อา บทหนา จรฺ ธาตุ
ในความประพฤติ อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปล อธิ เปน
อชฺฌ.
อชฺฌคา ไดบรรลุแลว อธิ บทหนา คมฺ ธาตุ ในความถึง อ
ปจจัย อา วิภัตติ แปลง อธิ เปน อชฺฌ ลงที่สุดธาตุ
ลง อ อาคมหนาธาตุแลวลบเสีย.
อชฺฌายติ ยอมศึกษา-เลาเรียน-ทองบน อธิ บทหนา อิ ธาตุ
ในความเลาเรียน อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อธิ เปน
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อชฺฌ พฤทธิ์ อิ เปน เอ แลวเอาเปน อาย.
อชฺฌาวสติ
ยอมครอบครอง อธิ+อา บทหนา วสฺ ธาตุ ในความ
อยู อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อธิ เปน อชฺฌ.
อชฺฌุเปกฺขติ ยอมเพง-วางเฉย อธิ+อุป บทหนา อิกฺข ธาตุ ใน
ความเห็น อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อธิ เปน อชฺฌ
พฤทธิ์ อิ แหง อิกขฺ เปน เอ.
อชฺเฌสติ
ยอมเชื้อเชิญ-ขอรอง อธิ บทหนา เอสฺ ธาตุ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง อธิ เปน อชฺฌ.
อชฺโฌหรติ ยอมกลืนกิน อธิ+โอ บทหนา หรฺ ธาตุ ในความนํา
ไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อธิ เปน อชฺฌ.
อตฺถ
ยอมมี-เปน อสฺ ธาตุ อ ปจจัย ถ วิภัตติ แปลง ถ
เปน ตฺถ แลวลบที่สุดธาตุ.
อตฺถิ
มี-เปนอยู อสฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ติ
เปน ตฺถิ แลวลบที่สุดธาตุ.
อทฺทกฺขิ
ไดเห็นแลว ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น อ ปจจัย อี วิภัตติ
รัสสะ อี เปน อิ แปลง ทิสฺ เปน ทกฺข ซอน ทฺ
รัสสะ อา เปน อ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อทฺทส
ไดเห็นแลว ทิสฺ ธาตุ อ ปจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ
ลบ อิ ตนธาตุ ซอน ทฺ รัสสะ อา เปน อ ลง อ
อาคมหนาธาตุ.
อทาสิ
ไดใหแลว ทา ธาตุ ในความให อ ปจจัย อี วิภัตติ
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รัสสะ อี เปน อิ ลง อ อาคม หนาธาตุ และ ส
อาคม.
อธิวาเสติ ยอมใหอยูทับ-รับ-อดกลั้น อธิ บทหนา วสฺ ธาตุ
ในความอยู เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ
ลบ ณ เสีย ทีฆะตนธาตุ เพราะปจจัยที่เนื่องดวย ณ.
อนฺตรธายิ หายไปแลว อนฺตร (ระหวาง) บทหนา ธา ธาตุ
ในความทรงไว ย ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ.
อเนวฺติ
ยอมไปตาม อนุ บทหนา อิ ธาตุ ในความไป อ
ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อุ แหง อนุ เปน อว
แลวแปลง อิ ธาตุ เปน เอ.
อนุพนฺธิ ติดตามแลว อนุ บทหนา พนฺธฺ ธาตุ ในความผูก
อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ.
อนุโภติ ยอมเสวย อนุ บทหนา ภู ธาตุ ในความมี-เปน อ
ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อู แหง ภู ธาตุ เปน โอ.
อนุโมทติ ยอมชื่นชม อนุ บทหนา มุทฺ ธาตุ ในความบันเทิง
ติ วิภัตติ พฤทธ อุ มุทฺ เปน โอ.
อนุยฺุชติ ยอมตามประกอบเนือง ๆ อนุ บทหนา ยุชฺ ธาตุ ใน
ความประกอบ อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตอาคม
หนาธาตุ แลวแปลงเปน .
อนุรุชฺฌติ ยอมยินดี อนุ บทหนา รุธิ ธาตุ ในความยินดี-รักใคร
ย ปจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ทีส่ ุดธาตุ แลวแปลง ย
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ปจจัยกับ ธฺ เปน ชฺฌ.
อปโพเธติ ยอมนําปราศ (ซึ่งความหลับ) ตื่นอยู, อป บทหนา
พุธฺ ธาตุ ในความตื่น เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ
วิภตั ติ ลบ ณ เสีย พฤทธิ์ อุ แหง พุธฺ เปน โอ.
อปรชฺฌติ ยอมผิด อป บทหนา รธฺ ธาตุ ในความเบียดเบียนทําราย ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ธฺ ที่สุดธาตุกับ
ย เปน ชฺฌ.
อปโลเกสุ อําลา-บอกเลา-แจงความแลว อป บทหนา โลกฺ ธาตุ
ในความเห็น-แลดู เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อุ
วิภตั ติ ลง ส อาคม.
อเปติ ยอมหลีกไป อป บทหนา อิ ธาตุ ในความไป อ
ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อิ เปน เอ.
อพฺรวิ ไดกลาวแลว พฺรู ธาตุ ใยความกลาว อ ปจจัย อี
วิภตั ติ แลวรัสสะ อี เปน อิ พฤทธิ์ อู ที่ พฺรู
เปน โอ แลวเอาเปน อว ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อพฺภาจิกฺขิ กลาวตูแลว อภิ+เอา บทหนา จิกฺขฺ ธาตุ ในความ
กลาว อ ปจจัย อี วิภัตติ แลว รัสสะ แปลง อภิ
เปน อพฺภ.
อภิภวติ ยอมครอบงํา อภิ บทหนา ภู ธาตุ ในความมี-เปน
อ ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อู แหง ภู เปน โอ
แลวเอาเปน อว.
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ชมเชยแลว อภิ บทหนา ถุ ธาตุ ในความชมเชย อ
ปจจัย อี วิภัตติ แลว รัสสะ พฤทธิ อุ ที่ ถุ เปน
โอ แลวเอาเปน อว ซอน ต.
อภิรุหติ ยอมขึ้น อภิ บทหนา รุหฺ ธาตุ ในความงอก อ
ปจจัย ติ วิภัตติ.
อภิวาเทสิ กราบไหวแลว อภิ บทหนา วที ธาตุ ในความกราบ
ไหว-ชมเชย เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลว
รัสสะ ทีฆะ ตนธาตุ ลบ อี ที่ ที ลง ส อาคม.
อภิสฺสป สาป-แชงแลว อภิ บทหนา สปฺ ธาตุ ในความดาแชง อ ปจจัย อี วิภัตติ แลวรัสสะ ซอน สฺ.
อภิสงฺขโรติ ยอมปรุงแตง อภิ+ส บทหนา กรฺ ธาตุ ในความทํา
โอ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน งฺ
แลวแปลง ก แหง กรฺ เปน ข.
อลงฺโรติ ยอมประดับ อล ศัพทเปนบทหนา กรฺ ธาตุ ในความทํา
โอ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ อล เปน งฺ
(ศัพทนี้ถาแปลใชเต็มที่ก็วา "ยอมทําซึ่งการประดับ").
อลตฺถ ไดไดแลว ลภฺ ธาตุ ในความได อ ปจจัย อี วิภัตติ
เพราะ ลภฺ ธาตุ แปลง อี เปน ตฺถ ลบที่สุดธาตุ
ลง อ อาคมตนธาตุ.
อลตฺถ
ไดไดแลว ลภฺ ธาตุ อ ปจจัย อึ วิภัตติ เพราะ ลภฺ ธาตุ
แปลง อึ เปน ตฺถ ลบที่สุดธาตุ ลง อ อาคมตนธาตุ.
อภิตฺถวิ
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จักไดไดแลว ลภฺ ธาตุ อ ปจจัย สฺสา วิภัตติ รัสสะ
อา แหง สฺสา เปน อ ลง อิ อาคมที่สุดธาตุและปจจัย
และลง อ อาคมหนาธาตุ.
อวจ
ไดกลาวแลว วจฺ ธาตุ สนความกลาว อ ปจจัย อ
วิภตั ติ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อโวจ ไดกลาวแลว วจฺ ธาตุ ในความกลาว อ ปจจัย อา
วิภตั ติ แลว รัสสะ เสีย เอา อ ที่ ว แหง วจฺ
เปน อุ แลวพฤทธิ์ อุ เปน โอ ลง อ อาคมหนาธาตุ.
อวชาเนยฺย พึงดูหมิ่น อว บทหนา า ธาตุ ในความรู นา
ปจจัย เอยฺย วิภัตติ แปลง า เปน ชา.
อวฌายนติ ยอมซบเซา อว บทหนา เฌ ธาตุ ในความเพง อ
ปจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง เอ ที่ เฌ เปน อาย.
อวตฺถริ ทวมทับแลว อว บทหนา ถรฺ ธาตุ ในความลาด-ปู
อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ซอน ตฺ.
อวมฺเถ พึงดูหมิ่น อว บทหนา มนฺ ธาตุ ในความรู-สําคัญ
ย ปจจัย เอถ วิภัตติ แปลง ย ปจจัย กับ นฺ
ทีส่ ุดเปนธาตุ ฺ.
อเวกฺขติ ยอมเล็งเห็น อว บทหนา อิกฺขฺ ธาตุ ในความเห็น
อ ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อิ แหง อิกฺขฺ เปน เอ.
อสฺโสสิ ไดฟงแลว สุ ธาตุ ในความฟง อ ปจจัย อี วิภัตติ
ลง อ อาคมตนธาตุ ซอน สฺ พฤทธิ์ อุ แหง สุ เปน
อลภิสฺส
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โอ รัสสะ อี เปน อิ ลง ส อาคม.
อสฺสาเทติ ยอมยินดี อา บทหนา สทฺ ธาตุ ในความยินดี เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ เพราะปจจัยที่เนื่องดวย
ณ ทีฆะ อ แหง สทฺ เปน อา ซอน สฺ.
อหาสิ ไดลักแลว หรฺ ธาตุ ในความนําไป อ ปจจัย อี
วิภตั ติ รัสสะ อี เปน อิ ลง อ อาคมหนาธาตุ
และลง ส อาคม แลวลบที่สุดธาตุ ทีฆะ อ ที่ ห เปน อา.
อากฑฺติ ฉุด-ครามาแลว อา บทหนา กฑฺฒ ธาตุ ในความ
ฉุด-ครา อา ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ เปน อิ.
อากิรติ ยอมเรี่ยราย-โปรย อา บทหนา กิรฺ ธาตุ ในความ
โรย-โปรย อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
อาโกเฏสิ เคาะแลว อา บทหนา กุฏ ธาตุ ในความเคาะ-ตี-ทุบ
เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน
อิ เพราะ ณ ปจจัย พฤทธิ์ อุ ที่ กุ เปน โอ
แลวลง ส อาคม.
อาจิกฺขิ บอกแลว เอา บทหนา จิกฺขฺ ธาตุ ในความกลาว อ
ปจจัย อี วิภัตติ แลวรัสสะ อี เปน อิ.
อาณาเปสิ สั่ง-บังคับแลว อา บทหนา า ธาตุ ในความรู ณาเป
ปจจัย อี วิภัตติ แลวรัสสะเสีย ลง ส อาคม แปลง
า ธาตุ เปน ณา ถาจะแปลตามรูปเดิมก็ตองวา
"ยัง...ใหรูทั่ว" ก็เทากับ อาาเปสิ นั่นเอง เมื่อ
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แปลถือเอาความจึงเปนรูปสยกัตตุวา "สั่ง-บังคับแลว"
ศัพทนี้ เมื่อเปนรูปนามกิตก ถาเปน นามนาม เปน
อาณตฺติ ก็มี อาณาปน ก็มี แปลวา คําสั่ง-บังคับ
บาง ความสั่ง-บังคับ บาง เปน คุณนาม เปน
อาณาโก ผูสั่ง-บังคับ. ที่เปนรูป อาณา เฉย ๆ ก็มี
เชน ราชาณา อํานาจของพระราชา อาณาจกฺก จักร
คืออํานาจ อาณาปวตฺติฏาน ที่เปนที่เปนไปแหงอํานาจ
อาณ ปวตฺเตติ ยังคําสั่งใหเปนไป (ออกคําสั่ง) เปน
กิรยิ ากิตก ไดรปู เปน กัมมวาจก วา อาณตฺโต อัน...
สั่ง-บังคับแลว ก็มี เปน เหตุกัตตุ. วา อาณาเปตฺวา
สั่งบังคับแลว ก็มี แตใน อภธานปฺปทีปกา สูจิ ทาน
กลาววาเปน อาณฺ ธาตุ ในความสงไป, แตไดคนดูใน
ปทานุกรม Rhys Davids และ Childers กลาววา
เปน า ธาตุทั้งนั้น.
อาทิยติ
ยอมถือเอา อา บทหนา ทา ธาตุในความให ย ปจจัย
(กัมมวาจก) อิ อาคม ติ วิภัตติ.
อานยึสุ นํามาแลว อา บทหนา นี ธาตุ ในความนําไป อ
ปจจัย อุ วิภัตติ แลวแปลงเปน อึสุ พฤทธิ์ อี ที่ นี
เปน เอ แลวเอาเปน อย.
อาปุจฺฉิ อําลาแลว อา บทหนา ปุจฺฉ. ธาตุ ในความถาม อ
ปจจัย อี วิภัตติ แลวรัสสะ.
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เรียกมาแลว อา บทหนา มนฺตฺ ธาตุ ในความปรึกษา
หารือ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ
ลง ส อาคม.
อาราเธสิ ใหยินดีแลว อา บทหนา ราธฺ ธาตุ ในความสําเร็จ
พรอม-ยินดี เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อี วิภัตติ
รัสสะ อี เปน อิ แลวลง ส อาคม.
อาโรเจสิ บอกแลว อา บทหนา รุจฺ ธาตุ ในความชอบใจ เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ
พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ แลงลง ส อาคม.
อาโรเปสิ ยกขึ้นแลว อา บทหนา รุปฺ ธาตุ ในความปลูก เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ
พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ แลงลง ส อาคม.
อาวิภวิสฺสนฺติ จักมี-เปนแจง อาวิ บทหนา ภู ธาตุ อ ปจจัย
สฺสนฺติ วิภัตติ พฤทธิ์ อู แหง ภู เปน โอ แลว
เอาเปน อว แลวลง อิ อาคม.
อาวุณิ รอยแลว อา บทหนา วุ ธาตุ ในความรอย ณา
ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ.
อาสึสติ
ยอมหวัง อา บทหนา สึสฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
อาห
กลาวแลว พฺรู ธาตุในความกลาว อ ปจจัย อ ปโรกขาวิภตั ติ เพราะปโรกขาวิภัตติ แปลง พฺรู เปน อาห.
อิจฺฉติ ยอมปรารถนา อิสฺ ธาตุ ใยความอยาก ย ปจจัย ติ
อามนฺเตสิ
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วิภตั ติ แปลง ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเปน จฺฉ.
อิชฺชเต ยอมบูชา ยชฺ ธาตุ ในความบูชา ย ปจจัย เต วิภัตติ
แปลง ย กับ ชฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺช แปลง ย
แหง ยชฺ ธาตุเปน อิ.
อิชฺฌนฺตุ จงสําเร็จ อิธฺ ธาตุ ในความสําเร็จ ย ปจจัย อนฺตุ
วิภตั ติ แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌ.
อุกฺขิปติ ยอมยกขึ้น อุ บทหนา ขิปฺ ธาตุ ในความทิ้ง-ขวางโยน อ ปจจัย ติ วิภัตติ ซอน กฺ.
อุคฺคณฺหาติ ยอมเรียน อุ บทหนา คหฺ ธาตุ ในความถือเอา ณฺหา
ปจจัย ติ วิภัตติ ซอน คฺ.
อุคฺโฆเสสิ ปาวรองแลว อุ บทหนา ฆุสฺ ธาตุ ในความกึกกองเกรีนวกราว เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ
รัสสะ อี เปน อิ ลง ส อาคม ซอน คฺ.
อุจฺจินาติ ยอมเลือกเก็บ อุ บทหนา จิ ธาตุ ในความกอ-สั่งสม
นา ปจจัย ติ วิภัตติ ซอน จฺ.
อุชฺฌายิ ยกโทษ-โพนทนาแลว อุ บทหนา เฌ ธาตุ ในความ
เพง อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง
เอ ที่ เฌ เปน อาย ซอน ชฺ.
อุทกฺขติ ยอมแลดู-เห็น อุ บทหนา อิกฺขฺ ธาตุ ในความเห็น
อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง ท อาคมที่ อิกฺขฺ.
อุปจฺจคา เขาไปลวงแลว อุป+อติ บทหนา คมฺ ธาตุ ในความ
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ไป-ถึง ยา ปจจัย อ หิยัตตนีวิภัตติ แปลง ติ เปน
ตฺย แลวเอาเปน จฺจ ลงที่สุดธาตุ.
อุปจฺฉิชฺชิ เขาไปตัดแลว อุป บทหนา ฉิทฺ ธาตุ ในความตัด
ย ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง ย
กับ ทฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺช ซอน จฺ หนาธาตุ.
อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น อุ บทหนา ปทฺ ธาตุ ในความถึง ย
ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุ ชฺช
ซอน ปฺ หนาธาตุ.
อุปธาเรติ ใครครวญอยู อุป บทหนา ธรฺ ธาตุ ในความทรงไว
เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ทีฆะ อ ที่ ธ
เปน อา.
อุปธาวึสุ วิ่งเขาไปแลว อุป บทหนา ธาวฺ ธาตุ ในความ
อ ปจจัย อุ วิภตั ติ แปล อุ เปน อึสุ.
อุปนิสีทนฺติ ยอมเขาไปนั่งใกล อุป+นิ บทหนา อิกฺขฺ ธาตุ ในความ
จม อนติ วิภัตติ แปลง สทฺ เปน สีทฺ.
อุปปริกขิสสติ ยิ่มเขาไปนั่งใกล อุป + ป บทหนา สท ธาตุ ในความ
เห็น อ ปจจัย สฺสติ วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและ
ปจจัย ลง ร อาคมที่ อิกฺขุ.
อุปสงฺกมึสุ เขาไปแลว อุป+ส บหหนา กมฺ ธาตุ ในความกาว
ไป อ ปจจัย อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน อึสุ แปลง
นิคคหิตที่ ส เปน งฺ ดวยอํานาจพยัญชนะ ก วรรคอยู

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ อาขยาต - หนาที่ 84

เบือ้ งหลัง.
อุเปติ ยอมเขาถึง อุป บทหนา อิ ธาตุ ในความถึง อ
ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อิ ธาตุ เปน เอ.
อุมฺมหิ นฺติ ยอมถายปสสาวะรด อุ บทหนา มิห ธาตุ อ ปจจัย
อนฺติ วิภัตติ ซอน มฺ.
อุสฺสหติ ยอมอาจ อุ บทหนา สหฺ ธาตุ ในความอดกลั้น อ
ติ วิภัตติ ซอน สฺ.
อุสฺสาปยิสฺสติ จักยัง...ใหยกขึ้น อุ บทหนา สี ธาตุ ในความ
นอน ณาปย ปจจัย สฺสติ วิภัตติ ซอน สฺ ลง อิ
อาคมหลังธาตุและปจจัย.
อุหทนฺติ ยอมถายอุจจาระรด อุ บทหนา หทฺ ธาตุ อ ปจจัย
อนฺติ วิภัตติ.
เอธติ ยอมประสบ-ได เอธฺ ธาตุ ในความได อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ.
โอทหึสุ ตั้งลง-เวี่ย-คอยฟงแลว โอ บทหนา ธา ธาตุ ใน
ความทรงไว อ ปจจัย อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน
อึสุแปลง ธา ธาตุ เปน ทหฺ.
โอรมิสฺสติ จักงดเวน โอ บทหนา รมฺ ธาตุ ในความเลน-ยินดี
อ ปจจัย สฺสติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
โอสรนฺติ ยอมรวมลง-ประชุม โอ บทหนา สรฺ ธาตุ ในความ
ไป-ถึง อ ปจจัย อนฺติ วิภัตติ.
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ก
กถยึสุ กลาว-บอกแลว กถฺ ธาตุ ในความกลาว ย ปจจัย
อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน อึสุ.
กนฺทติ ยอมคร่ําครวญ กทิ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง
นิคคหิตอาคมที่ ก แลวแปลงเปน นฺ เพราะมี ท อยู
หลัง ลบ อิ ที่ ทิ เสีย.
กปฺเปติ
ยอมสําเร็จ-คิดนึก-ดําริ กปฺป ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
กยิรา พึงทํา กรฺ ธาตุ ยิร ปจจัย เอยฺย วิภัตติ แปลง
เอยฺย เปน อา ลบที่สุดธาตุ.
กาหติ จักทํา กรฺ ธาตุ อา ปจจัย สฺสติ วิภัตติ เพราะ
ภวิสฺสนฺติ วิภัตติ แปลง กรฺ เปน กาห ลบ สฺส
แหง สฺสติ วิภัตติเสีย คงไวแต ติ.
กิลมิสฺสติ จักลําบาก-เหน็ดเหนื่อย กิลมฺ ธาตุ ในความลําบาก อ
ปจจัย สฺสติ วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
กุชฺฌติ ยอมโกรธ กุธฺ ธาตุ ในความโกรธ ย ปจจัย ติ
วิภตั ติ แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌฺ.
กุปฺปติ ยอมกําเริบ กุปฺ ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปล ย
กับ ปฺ ที่สุดธาตุเปน ปฺป (บางแหงมหายความวา
โกรธก็มี).
กุพฺพนฺติ ยอมทํา กรฺ ธาตุ โอ ปจจัย อนฺติ วิภตั ติ แปลง โอ
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กุรุเต

ขมาเปสิ
ขายติ
ขียนฺติ
ขุพฺภติ
ขุเสติ
เขปนฺติ

เปน อุ แปลง อุ เปน อ แปลง อ เปน พ แลว
ซอน พฺ เอา อ ที่ ก แหง กรฺ ธาตุ เปน อุ
ลบที่สุดธาตุเสีย.
ยอมทํา กรฺ ธาตุ โอ ปจจัย เต วิภัตติ แปลง โอ
เปน อุ แลวเอา อ ที่ ก แหง กรฺ ธาตุ เปน อุ.
ข
ยัง...ใหอดโทษแลว ขมฺ ธาตุ ในความอด ณาเป
ปจจัย อ วิภัตติ ลง ส อาคม.
ยอมปรากฏ เข ธาตุ ในความปรากฏ อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ แปลง เอ ที่ เข เปน อาย.
ยอมแคนเคือง-ขอนขอด ขี ธาตุ ในความโกรธ ย
ปจจัย อนฺติ วัภตติ.
ยอมกําเริบ-ปนปวน ขุภฺ ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ย กับ ภฺ ที่สุดธาตุเปน พฺภ.
ยอมดา ขุสฺ ธาตุ ในความดา เณ ปจจัย (กัตตุวาจก)
ติ วิภัตติ.
ยอมยัง...ใหสิ้นไป ขิ ธาตุ ในความสิ้น ณาเป ปจจัย
อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ์ อิ ที่ ขิ เปน เอ ลบ ณา
คงไวแต เป.
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คชฺชติ
คเณติ
ครหติ
คเวสนฺติ
คายติ
คิชฺฌติ
คิลติ
คูหยติ
โคเปติ

ฆเฏสิ

ค
ยอมคํารน-กระหึ่ม คชฺชฺ ธาตุ ในความออกเสียงรอง อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมนับ-คํานวณ คณฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก)
ติ วิภัตติ ไมทีฆะตนธาตุ.
ยอมติเตียน ครหฺ ธาตุ ในความติเตียน อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ.
ยอมแสวงหา คเวสฺ ธาตุ ในความแสวงหา อ ปจจัย
อนฺติ วิภัตติ.
ยอมขับรอง เค ธาตุ ในความขับรอง อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ เอา เอ แหง เค เปน อาย.
ยอมกําหนัด-ยินดี-มักมาก คิธฺ ธาตุ ในความอยากจัด
ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุ เปน ชฺฌ.
ยอมกลืนกิน คิลฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมซอน คุหฺ ธาตุ ในความซอน ณฺย ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ลบ ณ แหง ณฺย เสีย ทีฆะตนธาตุ.
ยอมซอน คุปฺ ธาตุ ในความคุมครอง เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ แหง คุปฺ เปน โอ.
ฆ
พากเพียร-สืบตอแลว ฆฏ ธาตุ ในความสืบตอ เณ
ปจจัย (กัดตุวาจก) อ วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ไม
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ทีฆะตอนธาตุ ลง ส อาคม.
ฆาตเย พึงยังบุคคลอื่นใหฆา หนฺ ธาตุ ในความฆา ณฺย ปจจัย
(เหตุกัตตุวาจก) เอยฺย วิภัตติ แปลง หนฺ เปน ฆาต
ลบ ยฺย ที่สุดแหง เอยฺย คงไวแต เอ แลวลบ ณ
แหง ณฺย ปจจัย เหลือไวแต ย.
ฆุรุฆุรายติ ยอมประพฤติเสียงดัง คุรุ ๆ (ยอกรนดังครือครอก)
ฆุรุฆุรุ นามศัพทเปนบทหนา อาย ปจจัย ติ วิภัตติ.
เฆปฺปติ ยอมถือเอา คหฺ ธาตุในความถือเอา ปฺป ปจจัย ติ
วิภตั ติ แปลง คหฺ เปน เฆ.
จ
จงฺกมติ ยอมกาวไป-จงกรม กมฺ ธาตุในความกาวไป อ
ปจจัย ติ วิภัตติ ทํา เทฺวภาวะ ก ไวขางหนา ลง
นิคคหิตอาคมเหมือพยัญชนะอัพภาส แปลง ก เปน จ
แลวแปลงนิคคหิตเปน งฺ.
จาเลติ
ยอมยัง...ใหไหว-สั่น-กระดิ่ง จลฺ ธาตุ ในความไหว
เณ ปจจัย (เหตุกัมมวาจก) ติ วิภัตติ ทีฆะ อ
ตนธาตุ เปน อา เพราะปจจัยที่เนื่องดวย ณ.
จาเวติ ยอมยัง...ใหเคลื่อน จุ ธาตุ ในความเคลื่อน เณ ปจจัย
(เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ จุ เปน
๑

๑. ธาตุนี้ แปลโดยพยัญชนะ ใชในอรรถแหงเหตุกัตตุ เชน อุ. สุนโข นงฺคถฏ จาเลติ สุนัข
ยอมยังหางใหไหว. แปลโดยอรรถ เปน สยกัตตุ ก็ไดวา สุนัขยอมกระดิกซึ่งหาง.
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จุมฺฑติ

เจตยติ

ฉินฺทติ

ฉฑฺเฑสิ
ฉิชฺชึสุ

ชคฺฆติ
ชเนติ

๑

โอ แลวเอาเปน อาว.
ยอมจูบ จุพฺ ธาตุ ในความประกอบแหงปาก อ ปจจัย
ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ จุ แลวแปลงเปน มฺ
เพราะมี พ อยูห ลัง ลบ อ ที่ พ เสีย.
ยอมจงใจ-ตั้งใจ เจตฺ ธาตุ ณฺย ปจจัย (กัตตุวาจก)
ติ วิภัตติ.
ฉ
ยอมตัด ฉิทฺ ธาตุ ในความตัด อ ปจจัย ติ วิภัตติ
ลง นิคคหิตอาคม หนาธาตุ แลวแปลง นิคคหิต เปน
นฺ เพราะ ท อยูเบื้องหลัง.
ทิ้งแลว ฉฑฺฑ ธาตุ ในความทิ้ง เณ ปจจัย (กัตตุวาจก)
อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ลบ ณ เหลือไวแต เอ.
ขาดแลว ฉิทฺ ธาตุ ในความขาด ย ปจจัย อุ วิภัตติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺช แปลง อุ เปน อึสุ.
ข
ยอมซิกซี้-หัวเราะ ชคฺฆฺ ธาตุ ในความหัวเราะ อ
ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมใหเกิด ชนฺ ธาตุ ในความเกิด เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.

๑. ธาตุนี้ มักใชในอรรถแหงเหตุกัตตุ คือ มีตัวการีต เชน อุ. วา มาตา ปุตฺต ชเนติ มารดา
ยอมยังบุตรใหเกิด. ตณฺหา ชเนติ ปุริส ตัณหายอมยังบุรุษใหเกิด. แตตาม ธาตปุทีปกา
กลาวไวเชนนัน้ .
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ยอมเหยียดกาย-บิดกาย ชภฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติลงนิคคหิตตนธาตุ แลวแปลงเปน มฺ เพราะมี ภ อยูห ลัง.
ชหนฺติ ยอมละ หา ธาตุ ในความละ อ ปจจัย อนฺติ วิภัตติ
ทํา เทฺวภาวะ หา ไวขางหนาธาตุ แลวแปลง ห ซึ่งเปน
ตัว อัพภาส เปน ช รัสสะ อา ที่ หา เปน อ.
ชายติ ยอมเกิด ชนฺ ธาตุ ในความเกิด ย ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ชนฺ ธาตุ เปน ชา.
ยัง...ใหลุกโพลง-จุดแลว ช,ฺ ธาตุ เณ ปจจัย (เหตุ
ชาเลสิ
กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะเสีย ทีฆะตนธาตุ ลง
ล อาคม.
ชิคึสติ ยอมปรารถนาจะนําไป หรฺ ธาตุ ในความนําไป ส
ปจจัย ติ วิภัตติ ทํา เทฺวภาวะ ห ไวหนาธาตุ แลว
แปลงเปน ช เอาสระแหงพยัญชนะอัพภาสเปน อิ
ดวยอํานาจ ส ปจจัย แปลง หรฺ เปน คึ.
ชิยฺยติ ยอมแก ชรฺ ธาตุ ในความคร่ําครา อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ แปลง ชรฺ เปน ชิยฺย.
ชิรติ
ยอมเจริญ-แกขึ้น ชิรฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ชิวติ
ยอมเปนอยู ชีวฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
เชยฺย
พึงชนะ ชี ธาตุ ในความชนะ อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ
ชมฺภสิ

๑

๑. ธาตุนี้ แปลโดยพยัญชนะใชในอรรถแหงเหตุกัตตุ เชน อุ. วา ปทีป ชาเลสิ (เขา)
ยังประทีปใหลุกโพลงแลว. แปลโดยอรรถเปน สยกัตตุ ก็ไดวา (เขา) จุดแลวซึ่งประทีป.
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โชเตติ

ฌาเปสิ

๑

ฌายสิ

ปยึสุ
สฺสติ
าติ
ฑยฺหเร

ลบ อิ แหง ชิ เสีย.
ยอมยัง.. ใหโพลง -สวาง ชุตฺ ธาตุ เณ ปจจัย
(เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ ชุ เปน โอ
เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ.
ฌ
ยัง...ใหไหมแลว-เผาแลว ฌาปฺ ธาตุ ในความไหมเผา เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี
เปน อิ ลง ส อาคม.
ยอมซบเซา เฌ ธาตุ ในความคิด อ ปจจัย สิ วิภัตติ
แปลง เอ แหง เฌ เปน อาย.
ฐ
ตัง้ ไว-วางไวแลว ปฺ ธาตุ ในความตั้งไว ย ปจจัย
อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน อึส.ุ
จักตั้ง-ดํารงอยู า ธาตุ ในความตั้งอยู อ ปจจัย
สฺสติ วิภัตติ ลบ อา ที่ า.
ยอมตั้ง า ธาตุ ในความตั้งอยู อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ฑ
อันไฟยอมไหม-เผา ทหฺ ธาตุ ในความทําใหเปนเถา

๑. ธาตุนี้ แปลงโดยพยัญชนะ ใชในอรรถแหงเหตุกัตตุ เชนอุ. โส เคห ฌาเปสิ เขา ยังเรือน
ใหไหมแลว. แปลงโดยอรรถเปน สยกัตตุ ก็ไดวา เขา เผาแลวซึ่งเรือน.
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ย ปจจัย (กัมมาจก) อนฺติ วิภัตติ แปลง ทหฺ เปน
ฑหฺ แลวแปร ห ไวเบื้องหลัง ย ไวเบื้องหนา แปลง
อนฺติ เปน เร.
ฑหติ ยอมไหม-เผา ทหฺ ธาตุ ในความทําใหเปนเถา อ ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง ทหฺ เปน ฑหฺ.
ฑสติ
ยอมกัด ฑสฺ ธาตุ ในความกัด อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ต
ตชฺเชสฺสติ จักคุกคาม ตชฺชฺ ธาตุ ในความขู-คุกคาม เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) สฺสติ วิภัตติ.
ติกิจฺฉติ ยอมเยียวยา-รักษา กิตฺ ธาตุ ในความรักษา ฉ ปจจัย
ติ วิภัตติ ทํา เทฺวภาวะ กิ ไวขางหนาธาตุ แลวแปลง
ก เปน ต ดวยอํานาจ ฉ ปจจัย แปลงที่สุดธาตุเปน จฺ.
ติฏติ ยอมตั้งอยู า ธาตุ ในความตั้ง อ ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง า ธาตุ เปน ติฏ.
ติติกฺขติ ยอมอดกลั้น ติชฺ ธาตุ ในความอดกลั้น ข ปจจัย ติ
วิภตั ติ ทํา เทวฺภาวะ ติ ไวขางหนาธาตุ ดวยอํานาจ ข
ปจจัย แปลงที่สุดธาตุเปน กฺ.
ตีเรติ ยอมไตรตรอง ตีรฺ ธาตุ ในความถึงพรอมแหงการงาน
เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
ตุสฺสติ ยอมยินดี-แชมชื่น ตุสฺ ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเปน สฺส.
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ถ
ถเกติ ยอมปด ถกฺ ธาตุ ในความกระทบกระทั่ง เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
ถุนาติ ยอมชมเชย-ยกยอง ถุ ธาตุ นา ปจจัย ติ วิภัตติ.
เถเนติ ยอมลัก-ขโมย เถนฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก)
ติ วิภัตติ.
โถเมติ ยอมชมเชย-ยกยอง โถมฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก)
ติ วิภัตติ.
ท
ทกฺขิสฺสติ จักเห็น ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น อ ปจจัย สฺสติ วิภัตติ
แปลง ทิสฺ ธาตุ เปน ทกฺข ลง อิ อาคมหลังธาตุ.
ทชฺชา พึงให ทา ธาตุ ในความให อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ
แปลง ทา ธาตุ เปน ทชฺช แปลง เอยฺย เปน อา.
ททาติ ยอมให ทา ธาตุ ในความให อ ปจจัย ติ วิภัตติ ทํา
เทวฺภาวะ ทา ไวขางหนาธาตุ รัสสะ อา แหงพยัญชนะ
อัพภาสเปน อ.
ทธาติ ยอมทรงไว ธา ธาตุ ในความทรงไว อ ปจจัย ติ
วิภตั ติ ทํา เทฺวภาวะ ธา ไวขางหนาธาตุ แปลง ธ ซึง่
เปนพยัญชนะที่ ๔ เปน ท ซึ่งเปนพยัญชนะที่ ๓ แลว
รัสสะ อา แหงพยัญชนะอัพภาส.
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ยอมให ทา ธาตุ ในความให อ ปจจัย มิ วิภัตติ
เพราะ มิ อยูหลัง เอา อา แหง ทา เปน นิคคหิต แลว
แปลงเปน มฺ.
ทิยฺยติ ยอมให ทา ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ เอา อา แหง
ทา เปน อิ ซอน ยฺ.
ทิปฺปติ ยอมสองสวาง ทิปฺ ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง
ย กับ ปฺ ที่สุดธาตุเปน ปฺป.
ทิสฺสติ ยอมเห็น ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น อ ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ทิสฺ เปน ทิสฺส.
ทิสฺสติ
อัน... ยอมเห็น-ยอมปรากฏ ทิสฺ ธาตุ ย ปจจัย
(กัมมวาจก) ติ วิภัตติ แปลง ย กับ สฺ ทีส่ ุดธาตุ
เปน สฺส.
ทียติ
อัน... ยอมให ทา ธาตุ ย ปจจัย อิ อาคม ติ วิภัตติ
แปลง อา ที่ ทา เปน อิ แลวทีฆะ อิ เปน อี ที่เปน
ทิยฺยติ ก็มี ตางแตซอน ยฺ และไมมีทีฆะเทานั้น.
ทูเสติ ยอมประทุษราย ทุสฺ ธาตุ ในความประทุษราย เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ลบ ณ คงไวแต เอ
แลวทีฆะ อุ ตนธาตุเปน อู.
เทเสติ ยอมแสดง ทิสฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ
ลบ ณ คงไวแต เอ แลวพฤทธิ์ อิ ตนธาตุเปน เอ.
ทมฺมิ

๑

๑. ธาตุนี้ ถาแปลถือเอาความเปน กัตตุวาจก ก็ไดวา ยอมปรากฏ วิธีและเปลี่ยนแปลงดูใน
ทิสฺสติ ตัวตน.
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น
นหายติ ยอมอาบ นหา ธาตุ ในความทําใหสะอาด ย ปจจัย
ติ วิภัตติ.
นายเร ยอมรู า ธาตุ ในความรู ย ปจจัย (กัมมวาจก)
อนฺติ วิภัตติ แปลง า เปน นา แปลง อนฺติ เปน เร.
นิทฺทายติ ยอมประพฤติหลับ นิ บทหนา ทา ธาตุ ในความลับ
อาย ปจจัย ติ วิภัตติ ซอน ทฺ.
นิพฺพาติ ยอมดับ นิ บทหนา วา ธาตุ ในความดับ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง ว แหง วา เปน พ ซอน พฺ.
นิพฺพินฺทติ ยอมเบื้อหนาย นิ บทหนา วิทฺ ธาตุ ในความปลื้มใจ
ยินดี อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ วิ แลว
แปลงเปน นฺ เพราะมี ท อยูหลัง แลวแปลง ว เปน พ
ซอน พฺ.
นิมฺมิเลติ ยอมหลับ (ตา) นิ บทหนา มิลฺ ธาตุ ในความกระพริบตา เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ซอน มฺ.
นิยฺยาเทสิ มอบใหแลว นิ บทหนา ยตฺ ธาตุ ในความอุปการะ
อุดหนุน เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อีก วิภัตติ รัสสะ
อี เปน อิ เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ ทีฆะ อ ที่ ย
เปน อา แปลง ตฺ เปน ท ซอน ยฺ.
นิรุชฺฌติ
ยอมดับ นิ บทหนา รุธฺ ธาตุ ในความดับ ย ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธฺ ที่สดุ ธาตุ เปน ชฺฌ.
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ยอมกลับ นิ บทหนา วตฺตฺ ธาตุ ในความเปนไป อ
ปจจัย ติ วิภัตติ.
นิสีทิ
นั่นแลว นิ บทหนา สทฺ ธาตุ ในความจม อ ปจจัย
อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง สทฺ เปน สีทฺ.
ป
ปกฺกามิ หลีกไปแลว ป บทหนา กมฺ ธาตุ ในความกาวไป อ
ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ทีฆะ อ ตนธาตุ
เปน อา ซอน กฺ.
ปฺาเปสิ ปูลาด-แตงตั้งแลว ป บทหนา ปฺ ธาตุ เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ ทีฆะตนธาตุ ซอน
ฺ ลง ส อาคม (ไมมีทีฆะตนธาตุก็มี อุ. ปฺเปติ).
ปฏิยาเทสิ ตกแตงแลว ปฏิ บทหนา ยตฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ
ทีฆะ อ ที่ ย เปน อา แปลง ตฺ เปน ท ลง ส อาคม.
ปฏิสาเมสิ เก็บงําแลว ปฏิ บทหนา สมฺ ธาตุ ในความใครครวญดําริ ณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ
ทีฆะตนธาตุ เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ ลง ส อาคม.
ปเณติ ยอมบัญญัติ-แตงตั้ง ปณฺ ธาตุ ในความกลาว เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ไมมีทีฆะตนธาตุ.
ปติฏหิ ตั้งอยูเฉพาะ-ดํารงอยูแลว ป บทหนา า ธาตุ ใน
ความตั้งอยู อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ
นิวตฺตติ
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แปลง า ธาตุ เปน ติฏ ลง ห อาคม บางแบบวา
ปฏิ เปนบทหนา แปลง ฏ เปน ต และแปลง า
เปน ห.
ปติฏาสิ ตั้งอยูเฉพาะแลว ป หรือ ปฏิ บทหนา า ธาตุ อ
ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ถา ป เปนบทหนา
แปลง า ธาตุ เปน ติฏ ทีฆะ อ ที่ ติฏ เปน อา
ลง ส อาคม.
ปทาเลสิ ทําลายแลว ป บทหนา ทลฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ ลง ส อาคม เพราะ
ปจจัยเนื่องดวย ณ ทีฆะ อ ที่ ท เปน อา.
ปปฺโปติ ยอมถึง ป บทหนา อปฺป ธาตุ โอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ปยิรุปาสติ ยอมเขาไปหา ปริ+อุป บทหนา อาสฺ ธาตุ ในความ
นัง่ อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง อ อาคมที่ อุป เปน
ปริยุป แลวแปร ร ไวหลัง ย ไวหนา เปน ปยิรุป.
ปรามสติ ยอมลูบคลํา-จับตอง-ยึดมั่น ป+อา บทหนา
มสฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง ร อาคมที่ อา.
ปริทเหสฺสติ จักนุงหม ปริ บทหนา ธา ธาตุ ในความทรงไว
เอ ปจจัย สฺสติ วิภัตติ แปลง ธา เปน ทห.
ปริภาสติ ยอมวา ปริ บทหนา ภาสฺ ธาตุ ในความกลาว อ ปจจัย
ติ วิภัตติ.
ปริยาปุณาติ ยอมเรียน ปริ บนหนา อาปฺ ธาตุ ในความถึง-บรรลุ
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อุณา ปจจัย ติ วิภัตติ ลง ย อาคม.
ปริสกฺกติ ยอมตะเกียกตะกาย ปริ บทหนา สกฺ ธาตุ ในความ
พยายาม ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย เปน ก.
ปริหายติ ยอมเสื่อมรอบ ปริ บทหนา หา ธาตุ ในความเสื่อม
ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง อา ที่ หา เปน อิ ก็มี
เชน ปหิยิ เสื่อมรอบแลว.
ปลายึสุ หนีไปแลว ป บทหนา ลา ธาตุ ในความไป ย ปจจัย
อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน อึส.ุ
ปเลติ ยอมบินไป ปลฺ ธาตุ ในความไป เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ไมมีทีฆะตนธาตุ.
ปสิสติ ยอมเห็น ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น อ ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ทิสฺ เปน ปสฺส.
ปหิณิ
สงไปแลว ป บทหนา หิ ธาตุ ในความไป นา ปจจัย
อี วิภัตติ แลวรัสสะ แปลง นา เปน ณา.
ปหียติ อัน... ยอมละ ป บทหนา หา ธาตุ ย ปจจัย อ
อาคม ติ วิภัตติ แปลง อา ที่ หา เปน อิ ทีฆะ อิ
เปน อี, ที่เปน ปหิยฺยติ ก็มี ตางกันแตซอน ยฺ และ
ไมทีฆะเทานั้น.
ปโหติ ยอมเพียงพอ ป บทหนา หุ ธาตุ ในความมี-เปน อ
ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ หุ เปน โอ.
ปาปุณาติ ยอมบรรลุ-ถึง ป บทหนา อาปฺ ธาตุ ในความถึง
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อุณา ปจจัย ติ วิภัตติ.
ปลนฺธิสฺสามิ จักประดับ-ตกแตง ปลธิ ธาตุ อ ปจจัย สฺสามิ
วิภตั ติ ลง นิคคหิตอาคมที่ ล แลวแปลงเปน นฺ.
ปวติ
ยอมดื่ม ปา ธาตุ ในความดื่ม อ ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ปา ธาตุ เปน ปว.
ปวาสติ ยอมปรารถนาจะดื่ม ปา ธาตุ ส ปจจัย ติ วิภัตติ
ทําเทฺวภาวะ ปา ไวขางหนาธาตุ แปลงสระแหงพยัญชนะ
อัพภาสเปน อิ เพราะ ส ปจจัยอยูเบื้องหลัง แปลง ปา
ธาตุ เปน วา.
ปเหติ ยอมกระหยิ่ม-รักใคร ปหฺ ธาตุ ในความปรารถนา
เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ไมทีฆะตนธาตุ.
ปุเรติ ยอม...ใหเต็ม-บําเพ็ญ ปูรฺ ธาตุ ในความเต็ม เณ
ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
เปเสสิ สงไปแลว ปสฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ
แลวรัสสะ พฤทธิ์ อิ ที่ ป เปน เอ เพราะปจจัย
เนือ่ งดวย ณ ลง ส อาคม.
โปเถติ ยอมโบย-ตี โปถฺ ธาตุ ในความกลิ้ง-หมุน เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
โปเสติ ยอมเลี้ยงดู ปุสฺ ธาตุ ในความเลี้ยง-ปรนปรือ เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) พฤทธิ์ อุ ที่ ปุ เปน โอ เพราะ
ปจจัยเนื่องดวย ณ แลว ลบ ณ.
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ผลิสฺสติ
ผาเลติ
ผุนาติ
ผุลฺลติ
ผุสติ
พนฺธติ
พฺยากาสิ

พฺรูเหยฺย

ภกฺขามิ
ภเชติ
ภชฺชติ

ผ
จักแตก-สําเร็จ-เผล็ดผล-ผล ผลฺ ธาตุ ในความผลิ
อ ปจจัย สฺสติ วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
ยอมผา ผาลฺ ธาตุ ในความขีด-ทําใหเปนรอย เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
ยอมฝด-โปรย ผุ ธาตุ นา ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมบาน-แตก ผุลลฺ ฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมถูกตอง ผุสฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
พ
ยอมผูก-มัด พนฺธฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ไดทําใหแจง-ไดยืนนัย-ไดกลาวทายแลว วิ บทหนา
กรฺ ธาตุ ในความทํา แปลง ว ที่ วิ เปน พ พฤทธิ์
อิ ที่ วิ เปน เอ แลวเอาเปน อย สนธิกับ พ เปน พฺย
ลง อ อาคมหนาธาตุ.
พึงเจริญ-พอกพูน พฺรูหฺ ธาตุ ในความเจริญ-รุงเรือง
อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ.
ภ
ยอมกิน ภกฺขฺ ธาตุ ในความกิน-บริโภค อ ปจจัย
มิ วิภัตติ.
ยอมคบหา ภชฺ ธาตุ เอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมคั่ง ภชฺช ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
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ยอมหัก ภฺชฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมแบง ภช ธาตุ ในความแจก-ใหปน เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
ภาติ
ยอมสองสวาง ภา ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ภายนิติ ยอมกลัว ภี ธาตุ ในความกลัว อ ปจจัย อนฺติ วิภัตติ
พฤทธิ์ อี ที ภี เปน เอ แลวเอาเปน อาย.
ภาสติ ยอมกลาว ภาสฺ ธาตุ ในความพูด อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ภิชฺชิสฺสติ จักแตก-ทําลาย ภิทิ ธาตุ ในความแตก-ทําลาย ย
ปจจัย สฺสติ วิภัตติ แปลง ย กับ ทฺ ที่สดุ ธาตุเปน ชฺช
ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
ภินฺทนฺติ ยอมทําลาย ภิทฺ ธาตุ อ ปจจัย อนฺติ วิภัตติ ลง
นิคคหิตอาคม แลว แปลงเปน นฺ เพราะมี ท อยูหลัง.
ภฺุชสฺส จงบริโภค ภุชฺ ธาตุ ในความบริโภค อ ปจจัย สฺสุ
วิภตั ติ ลงนิคคหิตอาคม แลวแปลงเปน ฺ เพราะมี ช
อยูห ลัง.
ม
มฺิสฺสติ จักสําคัญ-รู มฺน ธาตุ ในความรู ย ปจจัย สฺสติ
วิภตั ติ แปลง ย กับ นฺ ที่สดุ ธาตุเปน ฺ ลง อิ
อาคมหลังธาตุและปจจัย.
มทฺทิตฺถ ย่ํายี-เหยียบย่ําแลว มทฺทฺ ธาตุ อ ปจจัย ตฺถ วิภัตติ
ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
ภฺชติ
ภาเชติ
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ยอมนับถือ มานฺ ธาตุ ในความนับถือ เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ลบ ณ แหง เณ เสีย.
มาเปสิ นฤมิต-สรางแลว มาปฺ ธาตุ ในความกอสราง เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลว รัสสะ อี เปน อิ
ลบ ณ แหง เณ ลง ส อาคม.
มาราเปสิ ยัง...ให ๆ ตาย-ใหฆาแลว มรฺ ธาตุ ในความตาย
ณาเป ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ลบ ณ
แหง ณาเป ทีฆะตนธาตุ เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ
ลง ส อาคม.
มาเรสิ ยัง...ใหตาย-ฆาแลว มรฺ ธาตุ เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ลบ ณ แหง
เณ ทีฆะตนธาตุ เพราะปจจัยเนื่องดวย ณ ลง ส อาคม.
มินาติ ยอมนับ-ตวง มา ธาตุ ในความนับ-วัด นา ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง อา ที่ มา เปน อิ.
มียติ
อัน...ยอมนัย มา ธาตุ ในความนับ ย ปจจัย อิ
อาคมหนา ย ติ วิภัตติ แปลง อา ที่ มา เปน อิ
แลวทีฆะ.
มิยฺยติ ยอมตาย มรฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง มรฺ
ธาตุเปน มิยฺย.
มิลาย
เหี่ยวแหง-รวงโรยแลว มิเล ธาตุ อ ปจจัย อี วิภัตติ
แลวรัสสะ อี เปน อิ พฤทธิ์ เอ ที่ เล เปน อาย.

มาเนติ
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โมกฺขนฺติ

ยมาม
ยาจติ
ยาติ
ยาเปติ
ยุชฺชติ
ยุชฺเฌติ

รเจติ
รฺชติ

ริฺจติ

ยอมพน โมกฺขฺ ธาตุ ในความพน-หลุด อ ปจจัย
อนฺติ วิภัตติ.
ย
ยอมยุบยับ ยมฺ ธาตุ ในความฉิบหาย อ ปจจัย ม
วิภตั ติ ทีฆะที่สุดธาตุเปน อา เพราะลง ม วิภัตติ.
ยอมขอ ยาจฺ ธาตุในความขอ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมไป ยา ธาตุ ในความไป-ถึง-บรรลุ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ.
ยอมยัง...ใหเปนไป ยา ธาตุ ในความเปนไป ณาเป
ปจจัย ติ วิภัตติ.
ยอมควร ยุชฺ ธาตุ ในความมั่งคง-แข็งแรง ย ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ชฺ ทีส่ ุดธาตุเปน ชฺช.
ยอมรบ ยุธฺ ธาตุ ในความรบ ย ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌ.
ร
ยอมรอยกรอง-แตง-ประพันธ รจฺ ธาตุ เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ไมทีฆะตนธาตุ.
ยอมกําหนัด-ยอม-ยินดี รชฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ
ลงนิคคหิตอาคมที่ ร แลวแปลงเปน ฺ เพราะมี ช อยู
เบือ้ งหลัง.
ยอมทอดทิ้ง ริจฺ ธาตุ ในความแยกออก-พราก อ
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รุจฺจติ
รุชฺชติ
รุหติ
โรเจสิ

โรทติ
โรเปติ
โรเสติ

ลงฺฉสิ
ลจฺฉสิ

ปจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ ริ แลวแปลงเปน
ฺ เพราะมี จ อยูเบื้องหลัง.
ยอมชอบใจ รุจฺ ธาตุ ในความชอบใจ ย ปจจัย ติ
วิภตั ติ แปลง ย กับ จฺ ที่สุดธาตุเปน จฺจ.
ยอมเสียดแทง รุชฺ ธาตุ ในความเบียดเบียน ย ปจจัย
ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ชฺ ทีส่ ุดธาตุเปน ชฺช.
ยอมงอก รุหฺ ธาตุ ในความงอก อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ชอบใจแลว รุจฺ ธาตุ ในความชอบใจ เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ เพราะปจจัย
เนือ่ งดวย ณ พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ.
ยอมรองไห รุทฺ ธาตุ ในความหลั่งออกซึ่งน้ําตา อ
ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ.
ยอมปลูก รุปฺ ธาตุ ในความปลูก เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ.
ยอมเดือดดาล-โกรธ-ขึ้ง รุสฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ.
ล
ยอมกระโดด ลงฺฆฺ ธาตุ เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ
วิภตั ติ.
จักได ลภฺ ธาตุ อ ปจจัย สฺสสิ วิภัตติ แปลง สฺสสิ
วิภตั ติกับที่สุดธาตุเปน ฉสิ ซอน จฺ.
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ลชฺชติ
ลพฺภติ
ลิขติ
ลฺุจึสุ
เลหติ

วชฺชุ
วฺเจสิ
วฑฺฒติ
วฑฺเฒติ
วณฺเณสิ

ยอมละอาย ลชฺช ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
อัน...ยอมได ลภฺ ธาตุ ในความได ย ปจจัย (กัมมวาจก) ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ภฺ ที่สุดธาตุเปน พฺภ.
ยอมเขียน-ขีด-ขูด ลิขฺ ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
ถอน-ยื้อแยงแลว ลฺุจฺ ธาตุ ในความถอน-ทิ้ง-ฉุดขึ้น
อ ปจจัย อุ วิภัตติ แปลง อุ เปน อึสุ.
ยอมเลีย ลิหฺ ธาตุ ในความเสีย อ ปจจัย ติ วิภัตติ
พฤทธิ์ อิ ที่ ลิ เปน เอ.
ว
พึงกลาว วทฺ ธาตุ อ ปจจัย เอยฺยุ วิภัตติ แปลง วทฺ
เปน วชฺชฺ แลวลบ เอยฺย คงไวแต อุ.
ลวงแลว วฺจ ธาตุ ในความลวง เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ ลง ส อาคม.
ยอมเจริญ วฑฺฒฺ ธาตุ ในความเจริญ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ.
ยอมตัก-คด วฑฺฒฺ ธาตุ ในความโปรยลง-ตัก เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภตั ติ.
ยกยองแลว-พรรณนาแลว วณฺณ ธาตุ ในความยก
ยอง-กลาว เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ
อี เปน อิ ลง ส อาคม.
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ยอมประพฤติ วตฺตฺ ธาตุ ในความเปนไป อ ปจจัย
สิ วิภัตติ.
วทิตฺถ กลาวแลว วทฺ ธาตุ ในความกลาว-พูด อ ปจจัย
ตฺถ วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
วนฺทติ ยอมไหว วนฺทฺ ธาตุ ในความกราบไหว-ชมเชย อ
ปจจัย ติ วิภัตติ.
วลฺเชติ ยอมใชสอย วลชิ ธาตุ เอ ปจจัย ติ วิภัตติ ลง
นิคคหิตอาคมที่ ล แลวแปลงเปน ฺ เพราะมี ช
อยูห ลัง.
ววตฺถเปติ ยอมตั้งลงตาง-กําหนด วิ+เอว บทหนา ถปฺ ธาตุ ใน
ความตั้งไว-วางไว เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ
ลบ อิ ที่ วิ ซอน ตฺ เพราะมี ถ อยูหลัง.
วหติ
ยอมนําไป วหฺ ธาตุ ในความนําไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
วายติ ยอมฟุงไป วา ธาตุ ในความไป-ถึง-เปนไป ย ปจจัย
ติ วิภัตติ.
วายมติ ยอมพยายาม วายมฺ ธาตุ ในความหมั่น-ขยัน อ ปจจัย
ติ วิภัตติ.
วาเรติ ยอมหาม วรฺ ธาตุ ในความหาม-กัน เณ ปจจัย
(กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ ทีฆะ อ ที่ ว เปน อา.
วิกตฺเถยฺย พึงยกยอ วิ บทหนา กตฺถฺ ธาตุ ในความชมเชยยกยอง อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ.
วตฺตสิ
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มีอยู วิทฺ ธาตุ ในความมี-เปน ย ปจจัย ติ วิภัตติ
แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุ เปน ชฺช.
วิชฺฌิ
แทงแลว วิธฺ ธาตุ ในความแทง-เจาะ-ไช ย ปจจัย
อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุ
เปน ชฺฌ.
วิชมฺภติ ยอมเหยียดหยัด วิ บทหนา ชภฺ ธาตุ ในความบิดกายเหยียดกาย อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ ช
แลวแปลงเปน มฺ เพราะมี ภ อยูหลัง.
วิชายิ คลอดแลว วิ บทหนา ชนฺ ธาตุ ในความเกิด ย ปจจัย
อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง ชนฺ เปน ชา
วินฺทติ ยอมประสพ วิทฺ ธาตุ ในความได-ประสพ อ ปจจัย
ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ วิ แลวแปลงเปน นฺ เพราะ
มี ท อยูหลัง
วินสฺสติ ยอมฉิบหาย วิ บทหนา นสฺ ธาตุ ในความไมเห็นหาย ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ สฺ ทีส่ ุดธาตุ
เปน สฺส.
วินาติ ยอมทอ วิ ธาตุ ในความทอ นา ปจจัย ติ วิภัตติ.
วิปฺปสีทติ ยอมแจมใส-ผองใส วิ+ป บทหนา สิทฺ ธาตุ ในความ

วิชฺชติ

๑

๑. ศัพทนี้ บางแหงทานเปนรูป กัมมวาจกก็มี แต วิทฺ ธาตุ ตองเปนไปในความไดประสพ
และลง ย ปจจัยในกัมมวาจก เชน อุ. น วิชชฺ เต ชคติปฺเทโส ประเทศ คือ แผนดิน นั้น
(อันใครๆ ) ยอมหาไมได. หรือจะแปลววา ประเทศ คือแผนดินนั้นยอมไมมี ก็ไดเชนกัน.
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ซานไป-แผไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ สิ
เปน อี ซอน ปฺ เพราะ ป อยูเบื้องหลัง.
วิโรจติ
ยอมสองสวาง-รุงโรจน วิ บทหนา รุจฺ ธาตุ ในความ
สองสวาง-ชอบใจ อ ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่
รุ เปน โอ.
วิหรติ ยอมอยูอาศัย วิ บทหนา หรฺ ธาตุ ในความเปนไปเปนอยู อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
วิเหเติ ยอมเบียดเบียน วิ บนหนา เหฺ ธาตุ ในความทําให
ลําบก เอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
วิเหเติ ยอมเบียดเบียน วิ บทหนา เหฺ ธาตุ ในความทําให
ลําบาก เอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
วุจฺจติ อัน...ยอมกลาว วจฺ ธาตุ ย ปจจัย (กัมมวาจก)
ติ วิภัตติ แปลง ว แหง วจฺ ธาตุ เปน วุ แลวแปลง ย
กับ จฺ ที่สุดธาตุเปน จฺจ.
วุสฺสติ อัน...ยอมอยู วสฺ ธาตุ ย ปจจัย (กัมมวาจก)
ติ วิภัตติ แปลง ว แหง วสฺ ธาตุ เปน วุ แลวแปลง
ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเปน สฺส.
โวทาเปยฺย พึงยัง... ใหผองแผว วิ+โอ บทหนา ทา ธาตุ ใน
ความชําระ ณาเป ปจจัย เอยฺย วิภัตติ ลบ อิ ที่ วิ
สนธิกับ โอ เปน โว.
โวโรเปสิ ปลงลงแลว วิ+โอ บทหนา รุปฺ ธาตุ ในความปลูกหวาน เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ
ลบ อิ ที่ วิ สนธิกับ โอ เปน โว เพราะปจจัยเนื่อง
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ดวย ณ พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ ลง ส อาคม.
โวหเรยฺย พึงกลาว วิ+โอ บนหนา หรฺ ธาตุ ในความนําไป
อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ ลบ อิ ที่ วิ สนธิกบั โอ เปน โว.
ส
สกฺกุเณยฺย พึงอาจ สกฺกฺ ธาตุ ในความอาจ อุณา ปจจัย เอยฺย
วิภตั ติ.
สงฺกิลิสฺสติ จักเศราหมอง ส บทหนา กิลิสฺ ธาตุ อ ปจจัย
สฺสติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน งฺ เพราะมี ก
อยูห ลัง.
สงฺขุภิ
กําเริบ-กระฉอนแลว ส บทหนา ขุภฺ ธาตุ ในความ
ไหวพรอม-ปนปวน อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี
เปน อิ แลงแลงนิคคหิตที่ ส เปน งฺ เพราะมี ข
อยูห ลัง.
สงฺคณฺหาติ ยอมสงเคราะห ส บทหนา คหฺ ธาตุ ในความถือเอา
ณฺหา ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน งฺ
เพราะมี ค อยูห ลัง.
สจฺฉิกโรติ ยอมทําใหแจง สจฺฉิ บทหนา กรฺ ธาตุ ในความทํา
โอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
สชฺเชสิ จัดแจง-เตรียมแลว สชฺชฺ ธาตุ ในความเตรียม๑

๑. สจฺฉิ นี้ ตามอภิ. กลาววาเปนปจจักขัตถนิบาต คือเปนนิบาตลงในอรรถวา ทําใหแจง
ใหใส เปนจําพวกอัพยยศัพท.
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จัดแจง เณ ปจจัย (กัตตุวาจก) อี วิภัตติ แลวรัสสะ
อี เปน อิ ลง ส อาคม.
สนฺตปฺเปสิ ยัง...ใหอิ่มหนํา-เลี้ยงดูแลว ส บทหนา ตปฺปฺ ธาตุ
ในความอิ่ม เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อี วิภัตติ
แลวรัสสะ ลง ส อาคม แปลงนิคคหิตที่ ส เปน นฺ
เพราะมี ต อยูห ลัง.
สนฺธาเรสุ ทรงไวพรอมแลว ส บทหนา ธารฺ ธาตุ ในความทรงตั้ง-รับ-วาง เอ ปจจัย อุ วิภตั ติ ลง ส อาคม
แปลงนิคคหิตที่ ส เปน นฺ เพราะมี ธ อยูเบื้องหลัง.
สนฺธาวิสฺส จักแลนไปพรอมแลว ส บทหนา ธาวฺ ธาตุ ในความ
วิ่งไป อ ปจจัย สฺส วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุ
และปจจัย แปลงนิคคหิตที่ ส เปน นฺ เพราะมี ธ อยู
เบือ้ งหลัง.
สนฺนยฺหติ ยอมผูกสอด (สวมเกราะ) ส บทหนา นหฺ ธาตุ ใน
ความผูก ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ หฺ ที่สุด
ธาตุเปน ยฺห แปลงนิคคหิตที่ ส เปน นฺ เพราะมี น อยู
เบือ้ งหลัง.
สนฺนิปตุสุ ประชุมกันแลว ส+นิ บทหนา ปตฺ ธาตุ ในความตก
ไป อ ปจจัย อุ วิภัตติ แปล อุ เปน อึสุ แปลง
นิคคหิตเปน นฺ เพราะเปน น อยูเบื้องหลัง
สมเนวฺสติ ยอมคนหา ส+อนุ บทหนา อิสฺ ธาตุ ในความแสวง-
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หา อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม
พฤทธิ์ อุ ที่ อนุ เปน โอ แลวเอาเปน อว พฤทธิ์ อิ แหง
อิสฺ ธาตุ เปน เอ.
สมฺปชฺชติ ยอมถึงพรอม-สําเร็จ ส บทหนา ปทฺ ธาตุ ในความถึง
ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย ปจจัยกับ ทฺ ที่สุด
ธาตุเปน ชฺช แลวแปลงนิคคหิตที่ ส เปน มฺ เพราะ
มี ป อยูเบื้องหลัง.
สมฺปฏิจฉิ รับพรอมแลว ส+ปฏิ บทหนา อสฺ ธาตุ ในความ
ปรารถนา ย ปจจัย อิ วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง
ย กับ สฺ ที่สุดธาตุเปน จฺฉ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน มฺ
เพราะมี ป อยูเบื้องหลัง.
สมฺปาเปสิ ใหถึงพรอมแลว ส+ป บทหนา อาปฺ ธาตุ ในความ
ถึง เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อี วิภัตติ รัสสะ อี
เปน อิ ลง ส อาคม แปลงนิคคหิตที่ ส เปน มฺ
เพราะมี ป อยูเบื้องหลัง.
สมฺมสติ ยอมพิจารณา ส บทหนา มสฺ ธาตุ ในความจับตองลูบคลํา อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน
มฺ เพราะมี ม อยูเบื้องหลัง.
สมาทเปติ ยอมยัง...ใหถือเอาพรอม-ชักชวน ส+อา บทหนา ทา
ธาตุ ในความให ณาเป ปจจัย ติ วิภัตติ ลบ อา
ที่ ทา และ ณ ที่ ณาเป แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม
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ยอมสําเร็จ ส บทหนา อิธฺ ธาตุ ในความสําเร็จ
ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌ
แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม.
สมีรติ ยอมหวั่นไหว ส บทหนา อีรฺ ธาตุ ในความไหว-สั่นสะเทือน อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม.
สมุทาจรติ ยอมรองเรียก ส+อุ+อา บทหนา จรฺ ธาตุ ในความ
ประพฤติ-เที่ยวไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิต
ที่ ส เปน ม แลวลง ท อาคมที่ อา.
สโมสรติ ยอมประชุมกัน ส+โอ บทหนา สรฺ ธาตุ ในความ
แลนไป อ ปจจัยย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม.
สลฺลกฺเขยฺย พึงกําหนดพรอม ส บทหนา ลกฺขฺ ธาตุ ในความ
กําหนด อ ปจจัย เอยฺย วิภัตติ แปลนิคคหิตที่ ส
เปน ลฺ เพราะมี ล อยูเบื้องหลัง.
สลฺลปติ ยอมเจรจา ส บทหนา ลปฺ ธาตุ ในความกลาว-พูด
อ ปจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน ลฺ เพราะ
มี ล อยูเบื้องหลัง.
สวิทหิ จัดแจงแลว ส+วิ บทหนา ธา ธาตุ ในความทรงไว
อ ปจจัย อี วิภัตติ รัสสะ อี เปน อิ แปลง ธา เปน ทหฺ.
สเวเชติ ยอมยัง...ใหสลด ส บทหนา วิชิ ธาตุ ในความกลัวหวาดหวั่น เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ
พฤทธิ์ อิ ที่ วิ เปน เอ แลวลบ อิ ที่ ชิ.
สมิชฺฌติ
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ยอมสนทนา-เปรียบ ส บทหนา สนฺทฺ ธาตุ ใน
ความหลั่งไหล เอ ปจจัย ติ วิภัตติ.
สาเธติ ยอมยัง... ใหสําเร็จ สาธฺ ธาตุ ในความสําเร็จ เณ
ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
สาเวติ ยอมยัง...ใหไดยิน-สวดประกาศ สุ ธาตุ ในความฟง
เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) ติ วิภัตติ เพราะปจจัย
ที่เนื่องดวย ณ พฤทธิ์ อุ ที่ อุ เปน โอ แลวเอา
เปน อาว.
สุกขิสฺสติ จักแหง สุกฺขฺ ธาตุ ในความแหง อ ปจจัย สฺสติ วิภัตติ
ลง อิ อาคมหลังธาตุและปจจัย.
เสวนฺติ ยอมสองเสพ-คบหา สิวฺ ธาตุ ในความสองเสพ-คบหา
อ ปจจัย อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ์ อิ ที่ สิ เปน เอ.
โสจติ
ยอมเศราโศก สุจฺ ธาตุ ในความแหง อ ปจจัย ติ วิภัตติ
พฤทธิ์ อุ ที่ สุ เปน โอ.
โสเธนฺติ ยอมยัง...ใหหมดจด สุธฺ ธาตุในความสะอาด-หมดจด
เณ ปจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่
สุ เปน โอ.
โสสฺสามิ จักฟง สุ ธาตุ ในความฟง อ ปจจัย สฺสามิ วิภัตติ
พฤทธิ์ อุ ที่ สุ เปน โอ.
สสนฺเทติ
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ห
ยอมเดือดรอน-เบียดเบียน หนฺ ธาตุ ในความเบียดเบียน
หฺติ
ย ปจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ นฺ ที่สุดธาตุ เปน ฺ.
หนตฺ
ยอมเบียดเบียน-ฆา หนฺ ธาตุ ในความฆา-เบียดเบียนกําจัด-กระทบ อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
หรติ
ยอมนําไป หรฺ ธาตุ ในความนําไป อ ปจจัย ติ วิภัตติ.
หรายติ ยอมละอาย หเร ธาตุ อ ปจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ์ เอ
ที่ เร เปน อาย.
หสติ
ยอมหัวเราะ หสฺ ธาตุ ในความราเริง อ ปจจัย ติ วิภัตติ
หึสติ
ยอมเบียดเบียน หิสิ ธาตุ ในความ-เบียดเบียน-ทําราย
อ ปจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่ หิ เปน หึ ลบ
อิ ที่ สิ.
หีเฬติ ยอมเยยหยัน-ดูหมิ่น หิฬฺ ธาตุ ในความนาติ เณ
ปจจัย (กัตตุวาจก) ติ วิภัตติ.
๑

๒

๑. ศัพทนี้ ใชในอรรถแหงกัมมาวาจกก็ได เชน อุ. กุญชโร ทนฺเตสฺ หฺเต ชาง (อันเขา)
ยอมฆา ในเพราะงา ท. ตโต วาตาตโท โฆโร สฺชาโต ปฏิหฺติ แตนั้น ลมและแดด
อันกลา (ซึ่งเกิดขึ้นแลว อันวิหาร) ยอมกําจัดเสียได.
๒. บางแหงใช น ที่สุดธาตุที่เปนตัวสะกดก็มี เชน อุ. ผล เว กทลึ หนฺติ ผลกลวยแล
ยอมฆา ซึ่งตนกลวย. สีต อุณฺหฺ ปฏิหนฺติ (เสนาสนะ) ยอมกําจัดเสียได ซึ่งเย็น รอน.
นี้เฉพาะเอก. สวนพหุ.คงตามรูปเดิมเชน อุ. หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ โภคะ ท. ยอมฆาซึ่งคน
มีปญญาทราม.

