คํานํา
หนังสือบาลีไวยากรณ เปนหลักสําคัญในการศึกษามคธภาษา
ทานจัดเปนหลักสูตร ของเปรียญธรรมตรีอยางหนึ่ง นักศึกษาบาลี
ชั้นตน ตองเรียนบาลีไวยากรณใหไดหลักกอน จึงจะเรียนแปลคัมภีร
อื่นๆ ตอไปได ผูรูหลักบาลีไวยากรณดี ยอมเบาใจในการแปล
คัมภีรตาง ๆ เขาใจความไดเร็วและเรียนไดดีกวาผูออนไวยากรณ
แตการเรียนนั้น ถาขาดหนังสืออุปกรณแลว แมทองแบบไดแมนยํา
ก็เขาใจยาก ทําใหเรียนชา ทั้งเปนการหนักใจของครูสอนไมนอย.
กองตํารามหากุฏราชวิทยาลัย ไดคํานึงถึงเหตุนี้ จึงไดคิดสราง
เครื่องอุปกรณบาลีทุก ๆ อยางใหครบบริบูรณ เพื่อเปนเครื่องชวย
นักศึกษาใหไดรับความสะดวกในการศึกษา และชวยครูผูสอนใหเบา
ใจ ไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลายเรื่อง อุปกรณบาลีไวยากรณ ก็เปน
เรื่องหนึ่งที่จะตองจัดพิมพขึ้นในเสร็จครบบริบูรณโดยเร็ว ไดขอให
พระเปรียญที่ทรงความรูหลายทานชวยรวบรวมและเรียบเรียง เฉพาะ
ในเลมนี้ อธิบายนามกิตก พระมหานาค อุปนาโค ป. ๙ วัดบรมนิวาส เปนผูเรียบเรียง อธิบายกิริยากิตก พระมหาลัภ ปยทสฺสี ป/ ๘
วัดบรมนิวาส เปนผูเรียบเรียง และมอบลิขสิทธิ์ที่เรียบเรียงใน
หนังสือเลมนี้ ใหเปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูถัมภตอไป.
กองตํารา ๆ ขอแสดงความขอบใจทานผูรวบรวมและเรียบเรียง
หนังสือเลมนี้จนเปนผลสําเร็จไวในที่นี้ดวย.
กองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๕ เมษายน ๒๔๘๑
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อธิบายนามกิตก
พระมหานาค อุปนาโค ป. ๙ วัดบรมนิวาส
เรียงเรียง
คํา กิตก นี้ เปนชื่อของศัพทที่ทานประกอบปจจัยหมูหนึ่ง
ซึ่งเปนเครื่องกําหนดหมายเนื้อความ ของนามศัพท และกิริยาศัพทที่
ตาง ๆ กัน. คําวาศัพทในที่นี้ หมายความถึงกิริยาศัพทที่เปนมูลราก
คือธาตุ เชนเดียวกับธาตุในอาขยาต กิริยาศัพทที่เปนมูลรากคือธาตุ
เหลานั้นแหละ ทานนํามาประกอบกับปจจัย ซึ่งจัดไวเปนหมู ๆ เมื่อ
ปจจัยเหลานั้นเขาประกอบแลว ยอมเปนเครื่องกําหนดหมายใหทราบ
เนื้อความไดวา ศัพทที่ประกอบดวยปจจัยเหลานี้เปนนามศัพทและ
เปนกิริยาศัพท อันเปนตาง ๆ กันดวยอํานาจปจจัยนั้น ๆ ศัพทตาง ๆ
ที่เปนธาตุ ซึ่งปจจัยในกิตกปรุงแตงแลว ยอมสําเร็จรูปเปน ๒ คือ
ศัพทที่ปจจัยอาขยาตปรุงแลว ยอมใชเปนกิริยาศัพทอยางเดียว และ
ใชไดเฉพาะเปนกิริยาหมายพากยเทานั้น สวนศัพทที่ปจจัยกิตกปรุง
แลว ยอมใชเปนนามศัพท คือเปนนามนามก็ได คุณนามก็ได และ
ใชเปนกิริยาศัพท คือเปนกิริยาหมายพากยก็ได เปนกิริยาในระหวาง
พากยก็ได.
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คําวากิตกนี้มีมูลเดิมมาจาก กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, กระจาย
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิเคราะหวา กิตปจฺจเยน กิรตีติ กิตโก (ศัพทใด)
ยอมเรี่ยราย ดวยปจจัยกิตก เหตุนั้น (ศัพทนั้น) ชือ่ วากิตก.
ศัพทที่ปจจัยปรุงแตงเปนนามศัพท
ศัพทตาง ๆ ที่ปจจัยในกิตกปรุงใหสําเร็จรูปเปนนามศัพทแลว
นามศัพทนั้น ๆ ยอมมีความหมาย แตกตางกันออกไปตามปจจัยที่
ประกอบนั้น ๆ ไมตองกลาวถึงศัพทที่ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ กัน
ยอมมีความหมายผิดแผกแตกตางกันออกไป แมศัพทเดียวกัน และ
ประกอบปจจัยตัวเดียวกันนั่นเอง ยังมีความหมายแตกตางออกไป
ไดหลายอยาง แลวแตความมุงหมายของปจจัยที่ประกอบเขากับศัพท
จะใชความหมายวากระไรไดบาง ในสวนรูปที่เปนนามศัพท ดังที่ทาน
ยกศัพทวา ทาน ขึ้นมาเปนอุทาหรณในแบบนั้น ศัพทนี้มูลเดิมมาจาก
ทา ธาตุ ในความให ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง ยุ เปน อน ไดรปู เปน
ทาน ถาจะใหเปนรูปศัพทเดิม ตองลง สิ ปฐมาวิภัตติ นปุสกลิงค
ไดรูป ทาน ศัพทนี้แหละอาจแปลไดถึง ๔ นัย คือ :๑. ถาเปนชื่อของสิ่งของที่จะพึงสละเปนตนวา ขาว น้ํา เงิน ทอง
ก็ตองแปลเปนรูปกัมมสาธนะวา " วัตถุอันเขาพึงให" แยกรูปออก
ตั้งวิเคราะหวา ทาตพฺพนฺติ ทาน. [ ย วตฺถุ สิ่งใด เตน อันเขา ] พึงให
เหตุนั้น [ ต วตฺถุ สิ่งนั้น ] ชื่อวา ทาน [ อันเขาพึงให ]. เชนสนคําวา
ทานวตฺถุ สิง่ ของอันเขาพึงให.
๒. ถาเปนชื่อของการให คือเพงถึงกิริยาอาการของผูให แสดง
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ใหเห็นวา ผูให ๆ ดวยอาการอยางไร เปนตนวาอาการชื่นชมยินดี
อาการหยิบยกให เชนนี้ตอ งแปลเปนภาวสาธนะวา " ความให การ
ให" แยกรูปออกตั้งวิเคราะหวา ทิยฺยเตติ ทาน. (เตน อันเขา)
ยอให เหตุนั้น ชื่อวา ทาน. (การให) รูปนี้ไมตองมีตัวประธาน
เพราะเปนรูปภาววาจก. เชนในคําวา สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ.
การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง.
๓. ถาเปนชื่อของเจตนา คือเพงถึงความคิดกอน หรือความจง
ใจใหทาน หมายความวาเขาใหดวยเจตนาใด เจตนานั้นไดชื่อวา เปน
เหตุใหเขาสละสิ่งของ คือยกเจตนาขึ้นพูดเปนตัวตั้ง เชนนี้ตองแปล
เปนรูปกรณสาธนะวา "เจตนาเปนเหตุใหแหงชน" แยกรูปออก
ตั้งวิเคราะหวา เทติ เตนาติ ทาน. (ชโน ชน) ยอมให ดวย
เจตนากรรมนั้น เหตุนั้น (ต เจตนากมฺม เจตนากรรมนั้น ) ชือ่ วา
ทาน (เจตนากรรมเปนเหตุใหแหงชน). เชนในคําวา ทานเจตนา
เจตนาเปนเครื่องให.
๔. เปนชื่อของสถานที่ คือเพงถึงที่ ๆ เขาให มีโรง เรือน
ศาลา หรือ บาน เปนตน หมายความวา เขาใหในสถานที่ใด สถานที่
นั้นไดชื่อวา เปนที่ใหของเขา คือยกสถานที่ขึ้นพูดเปนตัวตั้ง เชนนี้
ตองแปลเปนรูปอธิกรณสาธนะวา "ที่เปนที่ใหแหงชน" แยกรูป
ออกตั้งวิเคราะหวา เทติ เอตฺถาติ ทาน. (ชโน ชน) ยอมใหใน
ที่นั่น เหตุนั้น (เอต าน ที่นั่น) ชื่อวา ทาน(ที่เปนที่ใหแหงชน).
เชนในคําวา ทานสาลา โรงเปนที่ให (โรงทาน)
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ดังตัวอยางนี้ เราจะเห็นไดแลววา คําวา ทาน คําเดียว อาจ
แปลความหมายไดหลายนัย ดังแสดงมาฉะนี้.
ศัพทที่ปจจัยปรุงแตงเปนกิริยากิตก
ศัพทตาง ๆ ที่ปจจัยในกิตกปรุงใหสําเร็จรูปเปนกิริยาศัพทแลว
กิริยาศัพทนั้น ๆ ก็ยอมมีความหมายแตกตางกันออกไปตามปจจัยนั้นๆ
เชนเดียวกับศัพทที่ปจจัยปรุงใหสําเร็จรูปเปนนามศัพท ในสวนกิริยา
ศัพทนี้ ดังที่ทานยกคําวา "ทํา" ขึ้นมาเปนอุทาหรณ ยอมอาจหมาย
ความไปไดตาง ๆ ดวยอํานาจปจจัย ดังจะแสดงใหเห็นตอไป คําวา
" ทํา " ออกมาจากศัพทธาตุ "กรฺ" ถาใชเปนศัพทบอกผูทํา ก็
เปนกัตตุวาจก, บอกสิ่งที่เขาทํา ก็เปนกัมมวาจก, บอกอาการที่ทํา ก็
เปนภาววาจก (ไมกลาวถึงกัตตา และ กัมม). บอกผูใชใหทํา ก็เปน
เหตุกัตตุวาจก, บอกสิ่งที่เขาใชใหทํา ก็เปนเหตุกัมมวาจก.
๑. บอกผูทําที่เปนกัตตุวาจกนั้น คือเมื่อนําปจจัยปรุงธาตุแผนก
กัตตุวาจกมาประกอบเขา เชน อนฺต หรือ มาน ปจจัยเปนตน ก็ไดรูป
เปนกัตตุวาจก เชน กรฺ ธาตุ ลง อนฺต ปจจัย ไดรูปเปน กโรนฺโต,
กโรนฺตา, กโรนฺต. แปลวา "ทําอยู เมื่อทํา " ตามรูปลิงคของตัว
ประธาน เมื่อตองการจะแตงใหเปนประโยคตามในแบบ ก็ตองหาตัว
กัตตาผูทํา ในที่นี้บงถึงนายชาง ก็ตองใชศัพทวา "วฑฺฒกี" ตัว
กรรมบงถึงเรือน ก็ตองใหคําวา " ฆร" ตัวคุณนามที่เพิ่มเขามาแสดง
ถึงอาการที่นายชางทํา คือ งามจริง ก็ใชคําวา "อติวิยโสภ" ซึ่ง
แสดงความวิเศษของการกระทําวา ทําไดงามจริง ทานเรียกวากิริยา-
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วิเสสนะ เมื่อประกอบใหเปนประโยคก็ตองวา วฑฺฒกี อติวิยโสภ ฆร
กโรนฺโต นายชาง ทําอยู ซึ่งเรือน งามจริง นี้เปนรูปกัตตุวาจก
เพราะยกผูทําขึ้นเปนประธาน คือบอกผูทํานั่นเอง.
๒. บอกสิ่งที่เขาทํา เปนกัมมวาจก เมื่อจะใหเปนรูปนี้ ก็นํา
ปจจัยที่ปรุงกิริยาศัพทใหเปนกัมมวาจามาประกอบ เชน ต อนีย ตพฺพ
ปจจัยเปนตน เชน กรฺ ธาตุ นํา ต ปจจัย มาประกอบก็ไดรูปเปน
กโต, กตา, กต. ตามรูปลิงคของนามศัพทที่เปนประธานในประโยค
ในที่นี้ยกคําวา "เรือนนีน้ ายชางทํางามจริง" ขึ้นเปนอุทาหรณ ถา
จะประกอบใหเปนประโยคก็ตองวา อิท ฆร วฑฺฒกิยา อติวิยโสภ
กต. เรือนนี้ อันนายชาง ทําแลว งามจริง นี้เปนรูปกัมมวาจก เพราะ
ยกคําวา " ฆร" (เรือน) ขึน้ เปนประธาน คือบอกสิ่งที่เขาทํานั่นเอง.
๓. บอกแตอาการที่ทํา ไมยกกัตตา (ผูทํา) ซึ่งเปนตัวประธาน
และกรรม (ผูถูกทํา) ขึ้นพูด กลาวขึ้นมาลอย ๆ เมื่อจะใหเปนรูปนี้
ก็นําปจจัยที่ปรุงกิริยาศัพทใหเปนภาววาจก มี ตพฺพ ปจจัยเปนตนมา
ประกอบ เชน ภู ธาตุ นํา ตพฺพ ปจจัยมาประกอบ ก็ไดรูปเปน
ภวิตพฺพ (พฤทธิ์ อู ที่ ภู เปน โอ แลวเอาเปน อว ลง อิ อาคม
ภาววาจกนี้ใชเปนรูปนปุสกลิงคเสมอไป ) ประกอบใหเปนประโยคเชน
การเณเนตฺถ (การเณน+เอตฺถ) ภวิตพฺพ. อันเหตุ ในสิ่งนั้น พึงมี.
ในที่นี้ การที่มิไดยก กรฺ ธาตุเปนตัวอยาง ก็เพราะ กรฺ ธาตุ
เปนธาตุมีกรรมจะใชในภาววาจกไมเหมาะ จึงไดยกเอา ภู ธาตุซึ่งเปน
ธาตุไมมีกรรมขึ้นมาเปนอุทาหรณแทน.
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๔. บอกผูใชใหเขาทํา เปนเหตุกัตตุวาจก เมื่อจะใหเปนรูปนี้
ก็ตองนําปจจัยที่ใชในเหตุกัตตุวาจกมาประกอบ เชน อนฺต ปจจัย
เปนตน เมื่อนํามาประกอบกับ กรฺ ธาตุก็จะไดรูปเปน การาเปนฺโต,
การาเปนฺตา, การาเปนฺต.(ยืม ณาเป ปจจัยในอาขยาตมาใชดวย)
ตามลิงคของตัวประธาน ประกอบเปนประโยควา วฑฺฒกี ปุริเส อิม
ฆร การาเปนฺโต. นายชาง ยังบุรุษทั้งหลาย ใหทําอยู ซึ่งเรือนนี้.
๕. บอกสิ่งที่เขาใชใหคนอื่นทํา เปนเหตุกัมมวาจก เมื่อจะให
เปนรูปนี้ ก็ตองนําปจจัยที่ใชในเหตุกัมมวาจกมาประกอบ เชน มาน
ปจจัยเปนตน ปจจัยนี้เมื่อนํามาประกอบกับ กรฺ ธาตุ ก็จะไดรูปเปน
การาปยมาโน, การาปยมานา, การาปยมาน. (ยืม ณาเป และ ย ปจจัย
อิ อาคมในอาขยาตมาใชดวย) ตามลิงคของตัวประธาน ประกอบ
ใหเปนประโยควา อิท ฆร วฑฺฒกินา ปุริเสหิ การาปยามาน. เรือนนี้
อันนายชาง ยังบุรุษทั้งหลาย ใหทําอยู.
ดังตัวอยางที่แสดงมานี้ เราจะเห็นไดแลว กรฺ ธาตุตัวเดียว
เมื่อนําปจจัยในฝายกิริยากิตกมาประกอบแลว อาจหมายเนื้อความไดเปน
อเนก ตามปจจัยที่นํามาประกอบนั้น ๆ แมปจจัยตัวเดียวกันนั่นเอง
ก็ยังอาจแปลงเนื้อความไดมากเชนเดียวกัน แลวแตปจจัยนั้น ๆ จะ
ใชหมายวาจกอะไรไดบาง.
กิตก ๒ อยาง
กิตกเมือ่ สําเร็จรูปแลว เปนนามศัพทอยาง ๑ เปนกิริยาศัพท
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อยาง ๑ คําวา นามศัพทนั้นหมายความกวาง อาจหมายถึงนามศัพท
ที่เปนนามนามทั้งหมดซึ่งเปนนามโดยกําเนิดก็ได, นามศัพทที่ปรุงขึ้น
จากธาตุและใชเปนบทนามก็ได, คุณนามโดยกําเนิด และคุณนามที่
ปรุงขึ้นจากธาตุก็ได, และสัพพนามดวยก็ได. คําวา กิริยาศัพท ก็เชน
เดียวกัน อาจหมายถึงศัพทที่กลาวกิริยาทั้งสิ้นเชนกิริยาอาขยาตก็ได,
หมายถึงกิริยาที่ใชในกิตกก็ได, ฉะนั้นเพื่อจํากัดความใหสั้นและแคบ
เขา เพื่อใหหมายความเฉพาะในเรื่องกิตก คําวา นามศัพทในที่นี้ ทาน
หมายเฉพาะนามศัพทที่สําเร็จรูปมาจากธาตุอยางเดียว ไมใชนามศัพทโดยกําเนิด และนามศัพทในกิตกนี้เปนไดเฉพาะนามนามอยาง ๑
คุณนามอยาง ๑ เทานั้น รวมเรียกชื่อวา "นามกิตก" หมายถึงกิตก
ที่ใชเปนนาม และคําวา กิริยาศัพท ก็หมายเฉพาะกิริยาที่ใชประกอบ
ปจจัยในกิตกอยางเดียวเทานั้น ไมหมายถึงกิริยาอาขยาตดวย รวม
เรียกชื่อวา "กิริยากิตก" หมายความวา กิตกที่ใชเปนกิริยา.
ธาตุกิตก
ในกิตกทั้ง ๒ นี้ คือ ทั้งนามกิตกและกิริยากิตก ลวนมีธาตุเปนที่
ตั้ง คือสําเร็จมาจากธาตุทั้งสิ้น แตธาตุใชอยางเดียวกับอาขยาต
หาแปลกกันไม จะตางรูปกันก็ในเมื่อใชเครื่องปรุงตางฝายเขาประกอบ
เทานั้น คือถาใชเครื่องปรุงฝายอาขยาต ธาตุนั้นเมื่อสําเร็จรูปก็กลาย
เปนอาขยาตไป แตถาใชเครื่องปรุงฝายกิตก ธาตุนั้นก็มีรูปสําเร็จ
เปนกิตกไปเทานั้น เพราะฉะนั้น ธาตุเปนตัวกลาง อาจปรุงเปน
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อาขยาตก็ได กิตกก็ได เชน ภฺุช, กรฺ ธาตุ ถาเปนอาขยาตก็เปน
ภฺุชติ, กโรติ. เปนนามกิตกก็เปน โภชน, โภชโก, กรณ, การโก,
เปนกิริยากิตกเปน ภฺุชนฺโต, ภฺุชิตฺวา, ภุตฺโต, กโรนฺโต, กตฺวา,
กโต. เปนตน.
อนึ่ง บางคราวก็ใชนามศัพทมาปรุงเปนกิริยากิตกก็ไดเชนเดียว
กับอาขยาต เชน :อาขยาต
กิริยากิตก
ศัพทนามนามวา ปพฺพ (ภูเขา)
ปพฺพตายติ ปพฺพตายนฺโต
ศัพทคุณนามวา จิร (นาม, ชักชา) จิรายติ
จิรายนฺโต
ฉะนั้น จึงรวมความวา อาขยาต ใชธาตุและนามศัพทเปนตัวตั้ง
สําหรับปรุงไดฉันใด กิตกก็ใชไดฉันนั้น แตตองยืมปจจัยในอาขยาต
มาลงดวยในที่บางแหง เชน อาย, อิย ปจจัยในอุทาหรณนี้เปนตน.
นามกิตก
คําวา นามกิตก ในที่นี้ ทานหมายถึงกิตกที่ใชเปนนาม และ
คําวา นาม ก็หมายเฉพาะถึงศัพทธาตุที่นํามาประกอบปจจัยในกิตกนี้
เมื่อสําเร็จรูปแลวใชได ๒ อยาง คือ ใชเปนนามนาม ๑ คุณนาม ๑
มิไดหมายถึงศัพทที่เปนนามนามและคุณนามโดยกําเนิด เชน รุกฺข
(ตนไม) จมู (เสนา) ทกฺข (ขยัน) นีล (เขียว) เปนตน. กิตกที่
สําเร็จรูปเปนนามนาม หมายถึงธาตุคือกิริยาศัพทที่เปนมูลรากซึ่งนํา
มาประกอบปจจัยในนามกิตกแลว ใชไดตามลําพังตัวเอง ไมตองหา
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บทอื่นมาเปนประธาน กลาวอยางงายอื่น ใชกิริยาเปนนามนั่นเอง
เชน กรณ (ความทํา) าน (ความยืน) นิสชฺชา (ความนั่ง)
เปนตน. สวนกิตกที่สําเร็จรูปเปนคุณนาม จะใชตามลําพังตัวเองไมได
อยางเดียวกับคุณนามโดยกําเนิดเหมือนกัน ตองอาศัยมีตัวนามอื่น
เปนตัวประธาน เชน การโก (ผูทํา) ปาปการี (ผูทําซึ่งบาปโดยปกติ)
อนุสาสโก (ผูตามสอน) เปนตน. ศัพทเหลานี้ ลวนตองมีนามนาม
บทอื่นเปนประธานสิ้น เชน ชโน (ชน) ปุคฺคโล (บุคคล) เปนตน
จะยกขึ้นแปลลอย ๆ หาไดไม. ในนามกิกตนี้ทานจัดเปนสาธนะ และ
สาธนะนั้น ลวนหมายรูดวยปจจัย เพื่อใหมีเนื้อความแปลกกัน ดัง
จะไดอธิบายตอไป.
สาธนะ
คําวา สาธนะ นี้ ทานแปลวา "ศัพทที่ทานใหเสร็จมาแตรปู
วิเคราะห" หมายความวา รูปสําเร็จมาจากการตั้งวิเคราะห คํา
วา วิเคราะห ก็หมายความวา การแยกหรือกระจายศัพทออกใหเห็น
สวนตาง ๆ ของศัพทที่เปนสาธนะ เชนศัพทวา คติ (ภูมิเปนที่ไป)
ยอมสําเร็จมาจากรูปวิเคราะหวา " คจฺฉาติ เอตฺถา-ติ" เพราะฉะนั้น
คติ จึงเปนตัวสาธนะ และคจฺฉนฺติ เอตฺถา-ติ เปนรูปวิเคราะห เมื่อจะ
เรียงใหเต็มทั้งรูปวิเคราะหและสาธนะก็ตองวา คจฺฉนฺติ เอตฺถา-ติ คติ
ในรูปวิเคราะหนั่นเอง ยอมเปนเครื่องสองใหทราบสาธนะไปในตัว เชน
ในที่นี้ คําวา เอตฺถ (ในภูมินั่น) เปนสัตตมีวิภัตติ บงถึงสถานที่ ก็
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สองใหทราบวารูปที่สําเร็จไปจากคํานี้ ตองเปนอธิกรณสาธนะ เพราะ
สาธนะนี้ ทานบัญญัติใหใชคําวา "เอตฺถ" ในเวลาตั้งรูปวิเคราะห
สวนกิริยาที่อยูขางหนานั้นแสดงถึงรูป ในที่นี้ คจฺฉนฺติ เปนกัตตุวาจก
จึงตองเปนกัตตุรูป ฉะนั้นจึงรวมความวา คติ เปนกัตตุรูป อธิกรณสาธน. สาธนะนั้นทานแบงไว ๗ อยาง คือ :๑. กัตตุสาธนะ
๒. กัมมสาธนะ
๓. ภาวสาธนะ
๔. กรณสาธนะ
๕. สัมปทานสาธนะ
๖. อปาทานสาธนะ
๗. อธิกรณสาธนะ
และในสาธนะเหลานี้ ทานยังจัดรูปวิเคราะหไวประจําอีก ๓ คือ :กัตตุรูป ๑ กัมมรูป ๑ ภาวรูป ๑.
กัตตุสาธนะ
สาธนะนี้ เปนชื่อของผูทํา คือผูประกอบกิริยานั้น ไดแกผใู ดเปน
ผูทํา ก็เปนชือ่ ของผูนั้น กลาวอยางงายก็คือเปนชื่อของคนหรือสัตว
เชน อุ. วา กุมฺภกาโร (ผูทําซึ่งหมอ). ทายโก (ผูให), โอวาทโก
(ผูกลาวสอน), สาวโก (ผูฟง), เหลานี้เปนกัตตุสาธนะทั้งนั้น เพราะ
ลนเปนชื่อของผูทํา คือตองมี ชน หรือ บุคคล เปนตนเปนเจาของผู
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ทํากํากับอยูดวย เวลาแปลจะขาดเสียมิได เชน กุมฺภกาโร เวลาแยก
ตั้งวิเคราะหก็จะตองตั้งวา กุมฺภ กโรตี-ติ กุมฺภกาโร แปลวา (โย
ชโน ชนใด) ยอมทํา ซึ่งหมอ เหตุนั้น (โส ชโน ชนนั้น ) ชือ่ วา
กุมฺภกาโร (ผูท ําซึ่งหมอ). สําหรับกัตตุสาธนะเวลาตั้งวิเคราะห กิริยา
จะตองเปนกัตตุวาจกเสมอ, วิธีแปลกัตตุสาธนะ ทานใหแปลได ๒ นัย
คือ "ผู-" ถาลงในอรรถคือตัสสีละ แปลวา "ผู...โดยปกติ"
คําวา "ตัสสีละ " ในที่นี้ หมายความวา สิ่งที่บุคคลทําเปนปกติ
คือบุคคลทําสิ่งใดเปนปกติ สาธนะนี้กลาวถึงการทําที่เปนปกติของ
บุคคลนั้นดวย เชน อุ. วา ธมฺมจารี (ผูป ระพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ)
เวลาตั้งวิเคราะหจะตองเติมคําวา "สีเลน" เขามาดวยวา ธมฺม จรติ
สีเลนา-ติ ธมฺมจารี แปลวา (โย ชโน ชนใด) ยอมประพฤติ
ซึ่งธรรม โดยปกติ เหตุนั้น (โส ชโน ชนนั้น ) ชื่อวา ธมฺมจารี
(ผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ).
อีกอยางหนึ่ง ในสาธนะนี้ทานเพิ่ม สมาสรูป ตัสสีลสาธนะ
เขามาอีก ที่เรียกเชนนั้น ก็เพราะสาธนะนี้กลาวถึงความทําเปนปกติ
ของบุคคล เวลาตั้งวิเคราะหมีรูปวิเคราะหคลายสมาส เวลาแปลทาน
ใหแปลวา "ผูมี-" เชน อุ. ธมฺมจารี นั้น ถาตั้งวิเคราะหเปน สมาสรูป
ตัสสีลสาธนะ ก็ตองตั้งวา ธมฺม จริตุ สีลมสฺสา-ติ [ สีล+อสฺส+อิติ]
ธมฺมจารี. การประพฤติ ซึ่งธรรม เปนปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา ธมฺมาจารี (ผูมีการประพฤติซึ่งธรรมเปนปกติ) กิริยา
ในรูปนี้ ตองประกอบดวย ตุ ปจจัยเสมอ.
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กัมมสาธนะ
สาธนะนี้ เปนชื่อของสิ่งที่ถูกทํา คือสิ่งใดถูกเขาทํา ก็เปนชื่อ
ของสิ่งนั้น กลาวอยางงายก็คือเปนชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผูทําขึ้น ใน
สาธนะนี้กลาวถึงสิ่งที่สําเร็จขึ้นโดยอาการ ๒ อยางคือ ตามธรรมชาติ
อยาง ๑ บุคคลทําขึ้นอยาง ๑ ที่สําเร็จตามธรรมชาตินั้น คือมิไดมีใคร
เปนผูทําขึ้น เชน อุ. วา ปโย (เปนที่รัก) ก็หมายถึงวาใครคนใด
คนหนึ่งถูกอีกคนหนึ่งรัก เชน บุตรธิดาถูกมารดาบิดารัก หรือมารดา
บิดาถูกบุตรธิดารัก ฉะนั้นบุตรธิดาจึงไดชื่อวาเปนที่รักของมารดาบิดา
หรือมารดาบิดาไดชื่อวาเปนที่รักของบุตรธิดา. รโส (วิสัยที่เปนที่มา
ยินดี) ก็เชนเดียวกัน, วิสัยในที่นี้หมายถึงอารมณ. คําวา ปโย เปน
ปย ธาตุ ลง อ ปจจัย แยกรูปออกตั้งวิเคราะหวา (ปตา) ปเยติ
ตนฺ-ติ [ ต+อิติ] ปโย (ปุตฺโต). (บิดา) ยอมรัก ซึ่งบุตรนั้น
เหตุนั้น (บุตรนั้น) ชื่อวา ปโย เปนทีร่ ักของ (บิดา).
อีก อุ. หนึ่ง คือ รโส เปน รสฺ ธาตุ ลง อ ปจจัย ตั้ง วิ. วา
(ชโน) รสติ ตนฺ-ติ รโส (วิสโย). (ชน) ยอมยินดี ซึ่งวิสัยนั้น
เหตุนั้น (วิสัยนั้น) ชื่อวา รโส เปนทีย่ ินดี (ของชน). ทั้ง ๒ อุ. นี้
เปนกัตตุรูป กัมมสาธนะ คือตัวสาธนะเปนกรรม สวนรูปตั้งวิเคราะห
เปนกัตตุวาจก ทานบัญญัติใหแปลวา "เปนที่-"
สวนกรรมที่สําเร็จขึ้นโดยถูกบุคคลทํานั้น เชน อุ. วา กิจฺจ
(กรรมอันเขาพึงทํา), ทาน (สิ่งของอันเขาพึงให), คําวา กิจฺจ เปน
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กรฺ ธาตุ ลง ริจฺจ ปจจัย แยกรูปออกตั้ง วิ.วา กาตพฺพนฺ-ติ
[ กาตพฺพ+อิติ] กิจฺจ ( ย กมฺม กรรมใด ) (เตน อันเขา) พึงทํา
เหตุนั้น ( ต กมฺม กรรมนั้น) ชื่อวา กิจฺจ (อันเขาพึงทํา).
อีก อุ. หนึ่งวา ทาน เปน ทา ธาตุ ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง
เปน อน แยกรูปออกตั้ง วิ. วา ทาตพฺพนฺ-ติ ทาน. (ย วตฺถุ สิ่งของ
ใด) (เตน อันเขา) พึงให เหตุนั้น (ต วตฺถุ สิ่งของนั้น) ชื่อวา
ทาน (อันเขาพึงให) ทั้ง ๒ อุ. นี้ เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ ลงรอยกัน
คือรูปวิเคราะหก็เปนกัมมวาจก และสาธนะก็เปนกัมมสาธนะ ทาน
บัญญัติใหแปลวา "อันเขา-"
ภาวสาธนะ
สาธนะนี้ กลาวถึงอาการคือความมีความเปนเทานั้น ไมกลาว
ถึง กัตตา (ผูทํา) หรือ กัมม (ผูถูกทํา) กิริยาอาการเหลานั้นก็
เกิดมาจากความทําของนามนามนั่นเอง กลาวอยางงาย ก็คือ กลาวถึง
เฉพาะกิริยาอาการมีการ ยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน ที่ปรากฏมา
จากนามนาม ไมกลาวผูทํา หรือผูถูกทํา เชน อุ. วา คมน (ความ
ไป), าน (ความยืน), นิสชฺชา (ความนั่ง). สยน (ความนอน)
คําวา คมน เปน คมฺ ธาตุ ลง ยุ ปจจัย แลวแปลงเปน อน แยกรูป
ออกตั้ง วิ. วา คจฺฉิยเต-ติ คมน (ตน อันเขา) ยอมไป เหตุนั้น
ชื่อวา ความไป.
าน เปน า ธาตุ ลง ยุ ปจจัย แลวแปลงเปน อน แยก
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รูปออกตั้ง วิ. วา ติฏยเต-ติ าน, (เตน อันเขา) ยอมยืน เหตุนั้น
ชื่อวา ความยืน.
นิสชฺชา เปน นิ บทหนา สิทฺ ธาตุ ในความจม ลง ณฺย ปจจัย
ลบ ณ แหง ณฺย เสียแลวแปลงที่สุดธาตุคือ ทฺ กับ ย เปน ชฺช เปน
รูปอิตถีลิงค แยกรูปออกตั้ง วิ. วา นิสีทยเต-ติ นิสชฺชา, (เตน อัน
เขา) ยอมนั่ง เหตุนั้น ชื่อวา ความนั่ง.
สยน เปน สี ธาตุ ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง ยุ เปน อน พฤทธิ์
อี ที่ สี เปน เอ แลวเอาเปน อย แยกรูปออกตั้ง วิ. วา สยเต-ติ สยน
(เตน อันเขา) ยอมนอน เหตุนั้น ชื่อวา ความนอน.
สําหรับรูปวิเคราะหในภาวสาธนะนี้ ตั้งได ๓ วิธี คือ :ใชประกอบเปนกิริยาอาขยาต เปนรูปภาววาจก ๑
ใชปรกอบเปนนามกิตก
เปนรูปภาวสาธนะ ๑
ใชประกอบเปนกิริยากิตก เปนรูปภาววาจก ๑
สําหรับรูปวิเคราะห ที่เปนกิริยาอาขยาต พึงดูตัวอยางขางตน
สวนรูปวิเคราะหที่ใชประกอบเปนนามกิตก มักใชคงรูปตามเดิม เชน
คมน ตั้ง วิ. วา คมน คมน. ความไป ชื่อวา คมน (ความไป).
าน ตัง้ วิ. วา าน าน. ความยืน ชื่อวา าน (ความยืน).
นิสชฺชา ตั้ง วิ. วา นิสชฺชา นิสชฺชา. ความนั่ง ชื่อวา นิสชฺชา
(ความนั่ง) หรือจะใหประกอบ ยุ ปจจัย ตั้ง วิ. วา นิสีทน นิสชฺชา
ดังนี้ก็ได แลวแตจะเห็นควร.
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สยน ตัง้ วิ. วา สยน สยน. ความนอน ชื่อวา สยน (ความนอน).
รูปวิเคราะหที่ใชเปนกิริยากิตก ก็ใชประกอบปจจัยที่เปนภาววาจก เชน คมน ประกอบ ตพฺพ ตั้ง วิ. วา คนฺคพฺพน-ติ คมน.
(เตน อันเขา) พึงไป เหตุนั้น ชื่อวา คมน (ความไป).
าน ตั้ง วิ. วา าตพฺพนฺ-ติ าน (เตน อันเขา) พึงยิน
เหตุนั้น ชื่อวา าน (ความยืน).
สยน ตัง้ วิ. วา นิสที ิตพฺพนฺ-ติ นิสชฺชา-(เตน อันเขา)
พึงนั่ง เหตุนั้น ชื่อวา นิสชฺชา (ความนั่ง).
สยน ตัง้ วิ. วา สยิตพฺพนฺ-ติ สยน (เตน อันเขา) พึงนอน
เหตุนั้น ชื่อวา สยน (ความนอน).
รูปวิเคราะหที่ใชกิริยากิตกนั้น มักใชประกอบกับ ตพฺพ ปจจัยเปน
พื้น รูปอื่นไมมีใช. ในสาธนะนี้รูปและสาธนะลงเปนอันเดียวกัน คือ
รูปวิเคราะหกับสาธนะตางก็เปนภาววาจก ทานบัญญัติใหแปลวา
"ความ"ก็ได "การ" ก็ได (เตน อันเขา) ที่เติมมาในรูปวิเคราะห
ที่เปนกิริยาอาขยาตและกิริยากิตกในเวลาแปลนั้น เพื่อใหถูกตองและ
ครบตามรูปประโยค เพราะกิริยาภาววาจกจะขาด กัตตา ที่เปนตติยาวิภัตติ ซึ่งแปลวา "อัน" หาไดไม.
กรณสาธานะ
สาธนะนี้ หมายถึงสิ่งที่เปนเครื่องมือใหสําเร็จทําของบุคคล
คําผูทํา ๆ ดวยสิ่งใด ยกสิ่งนั้นขึ้นกลาว เชน ผูกดวยเชือก ประหาร
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ดวยดาบ หรือไชดวยสวานเปนตน คําวา เชือก ดาบ และ สวาน
เปนเครื่องมือใหบุคคลทํากิจมีการผูกเปนตนสําเร็จ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวากรณะ เพราะเปนเครื่องมือยังการทําของบุคคลใหสําเร็จ ดัง อุ.
วา พนฺธน (วัตถุเปนเครื่องผูก) , ปหรณ (วัตถุเปนเครื่องประหาร),
วิชฺฌฺน (วัตถุเปนเครื่องไช) เปนตน ลวนเปนกรณสาธนะ.
พนฺธน เปน พนฺธ ธาตุ ลง ยุ ปจจัยแลว แปลงเปน อน แยก
รูปออกตั้ง วิ. วา พนฺธติ เตนา-ติ พนฺธน (ชโน ชน) ยอมผูก
ดวยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ต วตฺถุ วัตถุนั้น) ชื่อวา พนฺธน (เปน
เครื่องผูกแหงชน).
ปหรณ เปน ป บทหนา หรฺ ธาตุ ในความนําไป ลง ยุ ปจจัย
แลวแปลงเปน อณ (เพราะเปนธาตุมี ณ เปนที่สุด จึงมิไดแปลเปน
อน) แยกรูปออกตั้ง วิ. วา ปหรติ เตนา-ติ ปหรณ. (ชโน ชน)
ยอมประหาร ดวยวัตถุนนั้ เหตุนั้น (ต วตฺถุ วัตถุนั้น) ชื่อวา ปหรณ
(เปนเครื่องประหารแหงชน).
วิชฺฌน เปน วิธฺ ธาตุ ในความแทง ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง
เปน อน แตธาตุตัวนี้ยังลง ย ปจจัยในอาขยาตติดมาดวย คือเมื่อลง
ย ปจจัยแลวแปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌ แลวลง ยุ ปจจัยใน
นามกิตกซ้ําอีก จึงไดรูปเปนเชนนั้น แยกรูปออกตั้ง วิ. วา วิชฺฌติ
เตนา-ติ วิชฺฌน. (ชโน ชน) ยอมไช ดวยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ต วตฺถุ
วัตถุนั้น) ชื่อวา วิชฺฌน (เปนเครื่องไชแหงชน).
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รูปวิเคราะหที่แสดงมาเหลานี้ กิริยาเปนกัตตุวาจก จึงเรียกวา
กัตตุรูป กรณสาธนะ เมื่อสําเร็จเปนสาธนะแลวแปลวา "เปน
เครื่อง-" หรือ "เปนเหตุ-"
แตในสาธนะนี้ยังเปนไดรูปหนึ่ง คือ กัมมรูป กิริยาตอง
ประกอบใหเปนกัมมวาจก ดังตัวอยางตอไปนี้ :พนฺธน ตั้ง พนฺธ ธาตุ แลวลง ย ปจจัย อิ อาคม สําหรับ
กัมมวาจกในอาขยาต ตั้ง วิ. วา พนฺธยิ ติ เตนา-ติ พนฺธน. (ชโน ชน)
(เตน อันเขา) ยอมผูก ดวยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ต วตฺถุ วัตถุนนั้ )
ชื่อวา พนฺธน (เปนเครื่องอันเขาผูก).
ปหรณ ตั้ง ป บทหนา หรฺ ธาตุ ลงเครื่องปรุงกัมมวาจก ตั้ง
วิ. วา ปหริยติ เตนา-ติ ปหรณ. [ ชโน ชน ] [ เตน อันเขา ]
ยอมประหาร ดวยวัตถุนนั้ เหตุนั้น [ ต วตฺถุ วตถุนั้น ] ชื่อวา
ปหรณ [ เปนเครื่องอันเขาประหาร ].
วิชฺฌน ตั้ง วิธฺ ธาตุ ลง ย ปจจัยในหมวด ทิวฺ ธาตุ ไดรูปเปน
วิชฺฌ แลวลงเครื่องปรุงกัมมวาจก ตั้ง วิ. วา วิชฺฌยิ ติ เตนา-ติ
วิชฺฌน [ชโน ชน ] [ เตน อันเขา ] ยอมไข ดวยวัตถุนั้น เหตุนั้น
[ ต วตฺถุ วัตถุนั้น ] ชื่อวา วิชฺฌน [ เปนเครื่องอันเขาไช ].
รูปวิเคราะหดังที่แสดงมาเหลานี้ กิริยาเปนกัมมวาจก จึงเรียก
วา กัมมรูป กรณสาธนะ เมื่อสําเร็จเปนสาธนะแลว ทานบัญญัติให
แปลวา "เปนเครื่องอันเขา -" หรือ " เปนเหตุอันเขา-"
พึงสังเกตในสาธนะนี้ จําตองมีคําวา "เตน" ซึ่งเปนตติยา-
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วิภัตติ แปลวา "ดวย" ติดอยูขางทายของกิริยาเสมอ ทั้งใน กัตตุรูป
และกัมมรูป เพื่อเปนเครื่องแสดงรูปของสาธนะ จะขาดเสียหาไดไม.
สัมปทานสาธนะ
สาธนะนี้กลาวถึงผูรับ ผูรับนี้จะเปนบุคคล สัตว หรือสิ่งของ
ก็ได คือผูทําหยิบยกสิ่งของใหแกผูใด หรือแกสิ่งใด ก็กลาวถึงผูนั้น
หรือสิ่งนั้น เชนคําวา ใหทานแกยาจก, ยาจก จัดวาเปนผูรับ คือผูที่
เขาให สาธนะที่กลาวถึงผูรับเชนนี้แหละ เรียกวา สัมปทานสาธนะ
เชน อุ. วา สมฺปทาน [วัตถุเปนที่มอบให] ศัพทนมี้ ูลเดิมมาจาก
ส+ป บทหนา ทา ธาตุในความให ลง ยุ ปจจัย แลวแปลงเปน อน
และแปลงนิคคหิตที่ ส เปน ม ในทีน่ ี้เปนชื่อของผูรับ จึงเปน
สัมปทานสาธนะ สวนรูปอาจเปนไดทั้งกัตตุรูป และ กัมมรูป.
กัตตุรูป สัมปทานสาธนะ ตั้ง วิ. วา สมฺปเทติ เอตสฺสา-ติ
สมฺปทาน. [ ชโน ชน ] ยอมมอบให แกวัตถุนั่น เหตุนั้น [ เอต
วตฺถุ วัตถุนนั่ ] ชื่อวา สมฺปทาน. [ เปนที่มอบใหแหงชน ].
ที่เปนกัมมรูป สัมปทานสาธนะ แปลกแตเปลี่ยนกิริยาเปน
กัมมวาจก ตั้ง วิ. วา สมฺปทิยเต เอตสฺสา- ติ สมฺปทาน [ สกฺกาโร
สักการะ ] [ เตน อันเขา] ยอมมอบให แกวัตถุนั้น เหตุนั้น [ เอต
วตฺถุ วัตถุนนั่ ] ชื่อ สมฺปทาน [ เปนที่อันเขามอบให ].
อุทาหรณเหลานี้สําเร็จรูปเปนนปุสกลิงค เพราะหมายถึงวัตถุเปน
ผูรับมีเจดียเปนตน ถาผูรับเปนปุลิงค ก็ตองเปลี่ยนบททั้งปวงเปนรูป
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ปุลิงค เปน สมฺปทาโน เชน ภิกฺขุ (ภิกษุ) หรือ ยาจโก (ยาจก)
เปนตน สวนรูปวิเคราะหคงตามรูปเดิม สาธนะนี้ ถาเปนกัตตรูป
ทานบัญญัติใหแปลวา "เปนที่-" ถาเปนกัมมรูปแปลวา "เปนที่
อันเขา-" และพึงสังเกตในสาธนะนี้จะตองมีสัพพนามคือ "เอตสฺส"
ซึ่งมีรูปเปนจตุตถีวิภัตติ ที่แปลวา "แก" ตามหลังกิริยาในรูป
วิเคราะหเสมอไป ซึ่งจะขาดเสียมิได.
อปาทานสาธนะ
สาธนะนี้เปนสาธนะที่กลาวถึงสิ่งที่ปราศจากไป คือผูทําปราศจาก
สิ่งใดไป กลาวถึงสิ่งนั้น เชนคําวาไปจากบานสูวัด หรือไปจากวัด
สูบาน คําวา จากบาย หรือจากวัด หมายถึงสิ่งที่เขาปราศจากไป
สาธนะที่กลาวถึงสิ่งที่เขาปราศไปเชนนี้แหละ เรียกวา อปาทานสาธนะ
เชน อุ. ในแบบวา ปภสฺสโร (แดนซานออกแหงรัศมี) หมายถึงกาย
ของเทวดาจําพวกหนึ่ง ซึ่งมีรัศมีซานออก, ปภโว (แดนเกิดกอน)
หมายถึงน้ําตก ซึ่งเปนตนเดิมของแมน้ํา คือ แมน้ํายอมเกิดจากน้ําตก
นั้น ภีโม (แดนกลัว) หมายถึงยักษ ซึ่งเปนแดนใหเกิดความกลัว
ของมนุษยผูเห็น.
ปภสฺสโร มูลเดิมมาจาก ปภา (รัศมี) บทหนา สรฺ ธาตุในความ
ซาน อ ปจจัย ลบ อา ที่ ปภา เสีย แลวซอน สฺ เพราะมี ส อยูหลัง
แยกรูปออกตั้ง วิ. วา ปภา สรติ เอตสฺมา-ติ ปภสฺสโร (เทวกาโย)
รัศมียอมซานออก จากกายแหงเทวดานั้น เหตุนั้น (เอโส เทวกาโย)
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กายแหเทวดานั้น) ชื่อ ปภสฺสโร (เปนแดนซานออกแหงรัศมี).
ปภโว มูลเดิมมาจาก ป บทหนา ภู ธาตุ อ ปจจัย พฤทธิ์ อู ที่
ภู เปน โอ แลวเอาเปน อว และ ป บทหนาตัวนั้น ศัพทเต็มรูป คือ
ปม (กอน) ทานลบอักษรสองตัวหลังเสียเหลือไวแต ป ในเมื่อ
สําเร็จรูปเปนสาธนะแลวแยกรูปออกตั้ง วิ. วา ปม ภวติ เอตสฺมา-ติ
ปภโว (ปเทโส). (นที แมน้ํา) ยอมเกิดมีกอน แตประเทศนั่น
เหตุนั้น (เอโส ปเทโส ประเทศนั่น) ชื่อวา ปภโว (เปนคน
เกิดกอนแหงแมน้ํา).
ภีโม มูลเดิมมาจาก ภี ธาตุ ในความกลัว ลง ม ปจจัย แยก
รูปออกตั้ง วิ. วา ภายติ เอตสฺมา-ติ ภีโม (ยกฺโข). ชโน (ชน)
ยอมกลัว แตยักษนั่น เหตุนั้น (เอโส ยกฺโข ยักษนั่น) ชื่อวา ภีโม
(เปนแดนกลัวแหงชน).
สาธนะนี้ เปนกัตตุรปู อยางเดียว เมื่อสําเร็จเปนสาธนะแลว
ทานบัญญัติใหแปลวา "เปนแดน-" และพึงสังเกตในสาธนะนี้ตอง
มี ต หรือ เอต สัพพนาม ซึ่งประกอบดวยปญจมีวิภัตติ แปลวา แต,
จาก ตามหลังกิริยา และตอสนธิกับ อิติ ศัพท ในเวลาแยกรูปออก
ตั้งวิเคราะหเสมอไป จะขาดเสียมิได.
อธิกรณสาธนะ
สาธนะนี้หมายความวา สาธนะที่กลาวถึงสถานที่เปนที่ทําการคือ
บุคคลทําการในสถานที่ใด สาธนะนี้กลาวถึงสถานที่นั้น เชน โรงเรียน
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เปนสถานที่เลาเรียนวิชาความรู หรือโรงงานเปนสถานที่ทําวายเปนตน
กลาวสั้นก็คือ ยกสถานที่นั้นขึ้นกลาว เชน อุ. วา าน (ที่ตั้ง, ที่ยืน),
อาสน (ที่นั่ง), สยน (ที่นอน).
าน มูลเดิมมาจาก า ธาตุ ในความยืน ลง ยุ ปจจัย แลว
แปลงเปน อน แยกรุปออกตั้ง วิ. วา ติฏติ เอตฺถา-ติ าน (ชโน
ชน) ยอมยืน ในที่นั้น เหตุนั้น (เอต าน ที่นั่น) ชื่อวา าน
(เปนที่ยืนแหงชน).
อาสน มูลเดิมมาจาก อาสฺ ธาตุในความนั่ง ลง ยุ ปจจัย แลว
แปลงเปน อน แยกรูปออกตั้ง วิ. วา อาสติ เอตฺถาติ-อาสน
(ชโน ชน) ยอมนั่ง ในทีน่ ั่น เหตุนั้น (เอต าน ที่นั่น) ชื่อวา
อาสน (เปนที่นั่งแหงชน).
สยน มูลเดิมมาจาก สี ธาตุในความนอน แปลง อี ที สี่ เปน
เอ แลวเอาเปน อย ลง ยุ ปจจัย แลวแปลงเปน อน แยกรูปออก
ตั้ง วิ. วา สยติ เอตฺถา-ติ สยน (ชโน ชน) ยอมนอน ในที่นั่น
เหตุนั้น (เอต าน ที่นั่น) ชื่อวา สยน (เปนที่นอนแหงชน).
รูปวิเคราะหเหลานั้นเปนกัตตุรูป เพราะใชกิริยาเปนกัตตุวาจก
ถาตองการใหเปนกัมมรูป ก็ตองแปลงกิริยาใหเปนกัมมวาจก แตศัพท
ทั้ง ๓ นี้เปนอกัมมธาตุ (ธาตุไมมีกรรม) ถึงจะตั้งรูปวิเคราะหเปน
กัมมรูปก็ไมเหมาะ.
ในสาธนะนี้ที่เปนกัมมรูป ทานบัญญัติใหแปลวา "เปนที่-"
ถาเปนกัมมรูปแปลวา " เปนที่อันเขา-"
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วิเคราะหแหงสาธนะ
รูปวิเคราะหแหงสาธนะนี้ หมายความวา ตัวที่แยกออกตั้ง
วิเคราะห ซึ่งเปนตนเหตุใหสําเร็จรูปเปนสาธนะ ๆ ที่จะสําเร็จเปน
รูปขึ้นได ก็ตองอาศัยรูปวิเคราะห เชน ทายโก (ผูใ ห) เปนสาธนะ
กอนที่จะสําเร็จรูปเปนเชนนั้น ตองมาจากรูปวิเคราะห เทตี+ติ
ฉะนั้น เทตี-ติ จึงเปนรูปวิเคราะห ทายโก เปนตัวสาธนะ.
ก็รูปวิเคราะหนั้น มีอยู ๓ รูป คือ กัตตุรูป ๑ กัมมรูป ๑
ภาวรูป ๑ ที่เรียกชื่อเชนนี้ ก็ดวยอํานาจวาจกในอาขยาต เพราะการ
ตั้งวิเคราะหตองใชวาจกทั้งนั้น และวาจกโดยมากก็มักใชในอาขยาต
ในกิริยากิตกก็มีใชบาง แตเปนสวนนอย บางคราวก็ใชนามกิตกนั้นเอง
ก็มี ที่กลาวนี้มีเฉพาะกัมมรูปและภาวรูปเทานั้น สวนกัตตุรูปใช
กิริยาอาขยาตโดยสวนเดียว. รูปวิเคราะหนี้เมื่อจักตามวาจกยอมได
ดังนี้คือ :- รูปวิเคราะหที่เปนกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก จัดเปน
กัตตุรูป ๑ รูปวิเคราะหที่เปนภาววาจกและเหตุกัมมวาจา จัดเปน
กัมมรูป ๑ รูปวิเคราะหเปนภาววาจก จัดเปนภาวรูป ๑.
วิธีปรุงรูปวิเคราะห
เปนธรรมดาของการตั้งวิเคราะห กอนอื่นเมื่อเห็นศัพทแลวจะ
ตองแยกรูปวา เปนธาตุอะไร มีกรรมหรือไม ถาเปนสกัมมธาตุ ก็ใช
ไดเฉพาะกัตตุรูป กัมมรูป, ถาเปนอกัมมธาตุ ก็ใชไดเฉพาะกัตตรูป
ภาวรูป, เมื่อเราคนตัวธาตุไดแลว ก็นําธาตุตัวนั้นมาปรุงดวยเครื่อง

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 23

ปรุงอาขยาต คือ วิภัตติ วาจก และปจจัย ถาจะตองการเปนกัตตุรูป
ก็ตองใชเครื่องปรุงของกัตตุวาจก หรือเหตุกัตตุวาจก, กัมมรูปก็ใช
เครื่องปรุงของกัมมวาจก หรือเหตุกัมมวาจก, ภาวรูปก็ใชเครื่องปรุง
ของภาววาจก, เชนเห็นศัพทวา สิกฺขโก (ผูศึกษา) ถาคนดูธาตุก็จะเห็น
วาเปน สิกฺข ธาตุ และเปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ เพราะบงผูทําเอง ฉะนั้น
เวลาตั้งวิเคราะหก็ตองตั้งเปนกัตตุวาจก ไดรูปเปน สิกฺขติ แลวเติม
อิติ (เพราะเหตุนั้น) มาตอเขาสนธิกับ สิกฺขติ ไดรปู เปน สิกฺขตี-ติ
บทแปลงซึ่งเปนตัวสาธนะก็คือ สิกฺขโก สวนรูปวิเคราะหอื่น ก็พึงสังเกต
ตามนัยที่ไดอธิบายมาแลวในสาธนะนั้น ๆ เถิด แตมีขอแปลกอีกอยาง
หนึ่ง คือ สําหรับรูปวิเคราะห ที่เปนเหตุกัตตุวาจก ซึ่งทานรวมเขากับ
กัตตุวาจกเรียงวากัตตุรูปนั้น มีที่ใชบา งหาง ๆ ตองสังเกตตามคําแปล
จึงจะรูได เชนศัพทวา อาตาโป (ความเพียรซึ่งยังกิเลสใหรอนทัว่ )
หตฺถิมารโก (นายพรานผูยังชางใหตาย) เปนตน ตามคําแปลก็บงวา
เปนรูปเหตุกัตตุวาจก เพราะมีคําวา "ยัง" ซึ่งหมายถึงตัวการัต
(ตัวที่ถูกใชใหทํา) บงปรากฏอยู ฉะนั้นเวลาจะตั้งวิเคราะห ตองนํา
ธาตุไปปรุงใหเปนเหตุกัตตุวาจก เชน อาตาโป เปน อา บทหนา
ตปฺ ธาตุ นําไปประกอบเปนเหตุกัตตุวาจก ไดรูปเปน อาตาเปติ
(ยัง-ใหรอนทั่ว) ตั้งเปนรูป วิ. วา อาตาเปตี-ติ อาตาโป
(วายาโม ความเพียร) (กิเลส ยังกิเลส) ยอมใหรอนทั่ว เหตุนั้น
(โส วายาโม ความเพียรนั้น) ชื่อวา อาตาโป (ยังกิเลสใหรอนทั่ว).
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หตฺถิมารโก เปน หตฺถี (ชาง) บทหนา มรฺ ธาตุ ประกอบเปน
เหตุกัตตุวาจก ไดรูปเปน มาเรติ (ยัง....ใหตาย) ตั้งเปนรูป วิ. วา
หตฺถี มาเรตี-ติ หตฺถิมารโก (ลุทฺทโก นายพราน) ยังชาง ยอม
ใหตาย เหตุนั้น (โส ลุทฺทโก นายพรานนั้น ) ชื่อวา หตฺถิมารโก
(ผูยังชางใหตาย) หมายความวา ผูฆาชาง, ในที่นี้ทานไดตัดตัวการีต
คือ หตฺถี ออก แตยังคงไว. สวนรูปวิเคราะหที่เปนเหตุกัมมวาจานั้น
ยังไมปรากฏวามีที่ใช.
ปจจัยแหงนามกิตก
ในนามกิตกก็มีปจจัยสําหรับลงที่ธาตุเชนเดียวกับอาขยาตเหมือน
กัน แตในนามกิตกนี้เมื่อลงที่ธาตุแลว ยอมปรุงธาตุใหเปนนามศัพท
คือ นามนาม ๑ คุณนาม ๑ ทานจัดไวเปน ๓ พวก คือ กิตปจจัย ๑
กิจจปจจัย ๑ กิตกิจจปจจัย ๑ ที่ทานจัดไวเปน ๓ พวก คือ กิตปจจัย ๑
และจัดไวเปนหมูเหลา ดวยอํานาจรูปและสาธนะ เพราะปจจัยเหลานี้
ใชลงในรูปและสาธนะหาเสมอกันไม คือ บางตัวก็ลงไดรูปเดียวและ
สาธนะเดียว บางตัวก็ลงได ๒ รูปและ ๒ สาธนะ บางตัวก็ลงไดทั้ง
๓ รูปและทุกสาธนะ.
ปจจัยพวกกิตปจจัย ลงไดเฉพาะกัตตุรูปอยางเดียว หรือทีน่ ับ
เนื่องในกัตตุรูปเชนสมาสรูปเทานั้น จะนําไปประกอบศัพทที่เปนรูปอื่น
นอกจากนี้หาไดไม และเปนไดเฉพาะกัตตุสาธนะอยางเดียว.
ปจจัยพวกกิจปจจัย ลงไดเฉพาะกัมมรูปและภาวรูปเทานั้น
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และสาธนะก็เปนไดเฉพาะกัมมสาธนะและภาวสาธนะเทานั้น จะลงใน
รูปและสาธนะอื่นหาไดไม.
ปจจัยพวกกิตกิจจปจจัย ใชประกอบศัพทลงไดทุกรูปและทุก
สาธนะไมมีจํากัด แตก็ยังมีบางที่ปจจัยบางตัวหาลงในรูปและสาธนะไม
กลับไปลงใชแทนวิภัตตินาม เชน ตุ และ เตฺว ปจจัย และมี ๒ ตัวนี้
เทานั้นที่แปลกจากปจจัยทั้งหลาย.
ปจจัยแหงนามกิตกในบาลีไวยากรณ ทานจําแนกไวมีเพียง ๑๔
ตัว จัดเปน ๓ พวก คือ :กิตปจจัย มี ๕ ตัว คือ กฺว,ิ ณี, ณฺวุ, ตุ, รู.
กิจจปจจัย มี ๒ ตัว คือ ข, ณฺย.
กิตกิจจปจจัย มี ๗ ตัว อ, อิ, ณ, เตฺว, ติ, ตุ, ยุ.
ปจจัยที่กลาวยกมากลาวไวในบาลีไวยากรณเพียงเทานี้ ก็โดยยก
เอาเฉพาะปจจัยที่ใชมากในปกรณทั้งหลาย และใชสาธนทั่วไปแกธาตุ
ทั้งปวง แตเมื่อจะกลาวใหครบปจจัยในแผนกนี้ ยังมีอยูอีกมาก
แตโดยมากมักใชลงไดเฉพาะในธาตุบางตัว หรือถึงจะลงในธาตุอื่นได
บาง ก็ยากแกการที่จะจัดเขาเปนหมวดหมูใหลงรอยกันในรูปสาธนะ
เหตุนั้น ทานจึงยกเวนเสียมิไดนํามากลาวไว ผูศึกษาผูตองการความรู
กวางขวาง จะตองคนควาหาดวยตนเอง.
วิเคราะหแหงนามกิตก
ศัพททกุ ตัวที่จะสําเร็จรูปเปนนามกิตกได ยอมตองมีการตั้ง
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วิเคราะห คือแยกใหเห็นรูปเดิมของศัพทนั้น ๆ เสียกอน จึงจะ
สําเร็จรูปเปนสาธนะได ทั้งที่เปนนามนามและคุณนาม เพราะฉะนั้น
ปจจัยทั้ง ๓ พวกดังที่กลาวมาแลว ซึ่งทานจัดไวเปนเครื่องหมายรูป
และสาธนะนั้น จึงจําตองมีการตั้งวิเคราะหดวยกันทุกตัว ตามหนาที่
และอํานาจที่ปจจัยนั้น ๆ จะพึงมีไดอยางไร ซึ่งจะไดแสดงดังตอไป
นี้:วิเคราะหในเกิดปจจัย
กฺวิ ปจจัย
ปจจัยตัวนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว โดยมากมักลงทิ้งเสีย
ไมปรากฏรูปใหเห็น จึงเปนการยากที่จะสังเกตได แตก็มีหลักพอที่
จะกําหนดรูไดบาง คือ :๑. ใชลงในธาตุที่มีบทอื่นนําหนาเสมอ.
๒. ถาลงในธาตุตัวเดียวคงไว ไมลบธาตุ.
๓. ถาลงในธาตุสองตัวขึ้นไป ลบที่สุดธาตุ.
๔. เฉพาะ วิทฺ ธาตุ ไมลบที่สุดธาตุ แตตองลง อู อาคม
๑. ที่วา ใชลงในธาตุที่มีบทอื่นนําหนาเสมอ นัน้ หมายความ
วา ธาตุที่จะใชลงปจจัยนี้ ตองมีศัพทอื่นเปนบทหนาของธาตุ คือเปน
นามนามบาง คุณนามบาง สัพพนามบาง อุปสัคบาง นิบาตบาง.
ก. นามนามเปนบทหนา เชน ภุชโค สัตวไปดวยขนด
(พญานาค ) ภุช บทหนา คมฺ ธาตุ ลง กฺวิ และลบที่สุดธาตุเสีย
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ิตั้ง วิ. วา ภุเชน คจฺฉตี-ติ ภุชโค. (สัตวใด ) ยอมไป ดวย
ขนด เหตุนั้น (สัตวนั้น ) ชื่อวา ภุชโค (ผูไปดวยขนด) หรือ
เชน อุรโค ดังที่ทานยก อุ. ไวในแบบ.
ข. คุณนามเปนบทหนา เชน ตุรโค สัตวไปเร็ว (มา ) ตรุ
บทหนา คมฺ ธาตุ ลบ กฺวิ และลบที่สดุ ธาตุเสีย ตั้ง วิ. วา ตุร
คจฺฉตี-ติ ตุรโค. (สัตวใด) ยอมไปเร็ว เหตุนั้น (สัตวนั้น)
ชื่อวา ตุรโค (ผูไปเร็ว).
ค. สัพพนามเปนบทหนา เชน สพฺพาภิภู ผูครอบงําซึ่งธรรม
ทั้งปวง สพฺพ+อภิ บทหนา ภู ธาตุ ลบ กฺวิ คงธาตุไวตามรูปเดิม
ตั้ง วิ. วา สพฺพ อภิภวตี-ติ สพฺพอภิภู แลวเขาสนธิเปน สพฺพาภิภู.
(พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมทรงครอบงํา ซึ่งธรรมทั้งปวง เหตุนั้น
(พระผูมีพระภาคเจานั้น) ชื่อวา สพฺพาภิภู (ผูทรงครอบงําซึ่งธรรม
ทั้งปวง).
ง. อุปสัคเปนบทหนา เชน อภิภู (ผูเปนยิ่ง) อภิ บทหนา
ภู ธาตุ ลบ กฺวิ คงธาตุไวตามรูปเดิม ตั้ง วิ. วา อภิ วิสิฏเน
ภวตี-ติ อภิภู. (พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมเปนยิ่ง คือวา โดย
ยิ่ง เหตุนั้น (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ชื่อวา อภิภู (ผูเปนยิ่ง)
ในที่นี้ อภิ ไขความออก เปน วิสิฏเน ตามลักษณะการตั้ง
วิเคราะห
จ. นิบาตเปนบทหนา เชน สยมฺภู (ผูเปนเอง) สย (เอง)
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เปนบทหนา ภู ธาตุ ลบ กฺวิ และคงธาตุไวตามรูปเดิม พึงดูวิเคราะห
ในแบบ.
๒. ลงในธาตุตัวเดียวคงไว ไมลบธาตุ หมายความวาถา
ธาตุที่ลงปจจัยนี้เปนธาตุตัวเดียว ใหคงธาตุตัวนั้นไว ไมลบ เชน
อภิภู สยมฺภ.ู ดังที่ตั้ง วิ. ใหดูแลวขางตน. หรือเชนคําวา มารชิ
(ผูชนะมาร) มาร บทหนา ชิ ธาตุในความชนะ วิ. วา มาร
ชินาตี-ติ มารชิ (พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมชนะ ซึ่งมาร
เหตุนั้น (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ชือ่ วา มารชิ (ผูชนะซึ่งมาร).
๓. ลงในธาตุสองตัวขึ้นไป ตองลบที่สุดธาตุ หมายความ
วา ถาธาตุที่จะลงปจจัยนี้มีสองตัวขึ้นไป ใหลบเสียตัวหนึ่ง และตัว
ที่ถูกลบนั้นตองเปนตัวอยูขางหลัง เชน อุรโค, ตุรโค, ภุชโค ดัง
ที่ตั้ง วิ. ใหดแู ลวขางตน.
๔. เฉพาะ วิทฺ ธาตุ ไมลบที่สุดธาตุ แตตองลง อู อาคม
เชน สพฺพวิทู (ผูรูซึ่งสิ่งทั้งปวง), โลกวิทู (ผูรูซึ่งโลก) เปนตน
สพฺพวิทู เปน สพฺพ บทหนา วิทฺ ธานุในความรู ตั้ง วิ. วา สพฺพ
วิทตี-ติ สพฺพวิทู. (พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมทางรู ซึ่งธรรม
ทั้งปวง เหตุนั้น (พระผูม ีพระภาคเจานั้น) ชื่อวา สพฺพวิทู (ผูรู
ซึ่งธรรมทั้งปวง).
โลกวิทู เปน โลก บทหนา วิทฺ ธาตุ วิ. วา โลก
วิทตี-ติ โลกวิทู (พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมทรงรู ซึ่งโลก
เหตุนั้น (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ชื่อวา โลกวิทู (ผูทรงรูซึ่งโลก).
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พึงสังเกตในบทนี้สําหรับ วิทฺ ธาตุ ในเวลาตั้งวิเคราะห ทานมัก
ใช า ธาตุ มี วิ เปนบทหนาแทน ซึ่งแปลวา รูแ จง เหมือนกัน.
ปจจัยนี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ และใชเปนคุณนามอยางเดียว
นําไปแจกในวิภัตตินามไดทั้ง ๒ ลิงค เปลี่ยนแปลงไปตามตัวนาม
นามนั้น ๆ.
ณี ปจจัย
ปจจัยนี้ลงประกอบกับธาตุแลว ลบ ณ เสีย เหลือไวแต
สระ ี และมีอํานาจใหทีฆะและพฤทธิ์ตนธาตุที่เปนรัสสะ เพราะเปน
ปจจัยที่เนื่องดวย ณ เมื่อจะกลาวตามหลักเกณฑของปจจัยนี้ ก็อาจ
จะยอมกลาวไดดังนี้ คือ :๑. ตนธาตุเปนรัสสะ มีอํานาจพฤทธิ์ตนธาตุได.
๒. ตนธาตุเปนทีฆะ หรือ มีตวั สะกด หามมิใหพฤทธิ.์
๓. มีอาํ นาจใหแปลงตัวธาตุ หรือ พยัญชนะที่สุดธาตุได.
๔. ถาธาตุมี อา เปนที่สุด ตองแปลงเปน อาย.
อนึ่ง ปจจัยนี้โดยมากใชลงในตัสสีลสาธนะ และเปนสมาสรูป
ตัสสีลสาธนะไดดวย.
๑. พฤทธิ์ตนธาตุที่เปนรัสสะ นั้น คือ ถาธาตุเปนรัสสะ เชน
วทฺ, กรฺ, จรฺ เปนตน เมื่อลง ณี ปจจัยแลว ตองพฤทธิ์ตนธาตุ เชน
พฤทธิ์ อ เปน อา, อิ เปน เอ, อุ เปน อุ หรือเปน โอ.
ก. พฤทธิ์ อ เปน อา เชน ปฺุการี ปฺุ (บุญ) บทหนา
กรฺ ธาตุ ลง ณี ลบ ณ เสียคงไวแต ี แลวพฤทธิ์ อ เปน อา ตั้ง
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วิ. วา ปฺุ กโรติ สีเลนา-ติ ปฺุการี. (ชนใด) ยอมทํา
ซึ่งบุญ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อ ปุณฺการี (ผูทําซึ่งบุญ
โดยปกติ), หรือตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา ปฺุ กาตุ สีลมสฺสา-ติ ปฺุการี. การทําซึ่งบุญเปนปกติของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา ปฺุการี. (ผูมีการทําซึ่งบุญเปนปกติ).
ข. พฤทธิ์ อิ เปน เอ เชน สนฺธิจเฺ ฉที สนฺธิ (ที่ตอ) บทหนา
ฉิทฺ ธาตุ ลง ณี ลบ ณ เสียคงไวแต ี พฤทธิ์ อิ ที่ ฉิทฺ เปน เอ
ตั้ง วิ. วา สนฺธึ ฉินฺทติ สีเลนา-ติ สนฺธิจฺเฉที. (ชนใด) ยอมตัด
ซึ่งที่ตอ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา สนฺธิ ฉินฺทิตุ
สีลมสฺสา-ติ สนฺธิจฺเฉที การตัดซึ่งที่ตอ เปนปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา สนฺธิจฺเฉที (ผูมีการตัดซึ่งที่ตอเปนปกติ) ซอน จฺ
หลัง สนฺธิ เพราะมี ฉ อยูเบื้องหลังตามลักษณะของสนธิ.
ค. พฤทธิ์ อุ เ ปน อู เชน ธมฺมรูจี ธมฺม (ธรรม) เปนบท
หนา รุจฺ ธาตุ ลง ณี ลบ ณ คงไวแต ี ทีฆะ อุ ที่ รุ เปน อุ ตั้ง
วิ.วา ธมฺม โรเจติ สีเลนา-ติ ธมฺมรูจี. (ชนใด) ยอมชอบใจ ซึ่ง
ธรรม โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชือ่ วา ธมฺมรูจี (ผูชอบใจ
ซึ่งธรรมโดยปกติ), หรือตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา ธมฺม
โรเจตุ สีลมสฺสมา-ติ ธมฺมรูจี. ความชอบใจ ซึ่งธรรม เปนปกติ ของ
ชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ธมฺมรูจี (ผูมีความชอบใจ
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ซึ่งธรรมเปนปกติ).
ค. พฤทธิ์ อุ เปน โอ เชน กามโภคี กาม (กาม) เปนบท
หนา ภุช. ธาตุ ลง ณี เสียคงไวแต ี พฤทธิ อุ ที่ ภุ เปน
โอ แปลง ชฺ เปน คฺ ตั้ง วิ. วา กาม ภุชฺ ติ สีเลสนา-ติ กามโภคี.
(ชนใด) ยอมบริโภค ซึ่งกาม โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา
กามโภคี (ผูบริโภคซึ่งกามโดยปกติ). หรือตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา กาม ภุชฺ ิตุ สีลมสฺสา-ติ กามโภคี การบริโภค ซึ่ง
กาม เปนปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา กามโภคี
(ผูมีการบริโภคซึ่งกามเปนปกติ).
๒. ตนธาตุเปนทีฆะหรือมีตัวสะกด หามมิใหพฤทธิ์
หมายความวา อักษรตัวหนาธาตุเปนทีฆะ คือเปนสระยาวอยูแลว
เชน ภาสฺ, ชีวฺ เปนตน หรือที่มีตัวสะกดซึ่งเรียกวา พยัญชนะสังโยค.
เชน ลกฺข, จินฺต, มนฺต เปนตน เหลานี้ไมตองพฤทธิ์
ก. ตนธาตุเปนทีฆะ เชน สุภาสิตภาสี สุภาสิต (คําอันเปน
สุภาษิต) เปนบทหนา ภาสฺ ธาตุ ลง ณี ลบ ณ เสียคงไวแต ี ตั้ง
วิ. วา สุภาสิต ภาสติ สีเลนา-ติ สุภาสิตภาสี. (ชนใด) ยอม
กลาว ซึ่งคําอันเปนสุภาษิต โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา
สุภาสิตภาสี (ผูกลาวซึ่งคําอันเปนสุภาษิตโดยปกติ), หรือตั้งเปน
สมาสรูปตัสสีลสาธนะวา สุภาสิต ภาสิตุ สีลมสฺสา-ติ สุภาสิตภาสี. การกลาว ซึ่งคําอันเปนสุภาษิต เปนปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น
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(ชนนั้น) ชื่อวา สุภาสิตภาสี (ผูมีการกลาวซึ่งคําอันเปนสุภาษิต
เปนปกติ).
ข. ตนธาตุมีพยัญชนะสังโยค เชน วาจานุรกฺขี วาจา (วาจา)
บทหนา รกฺข ธาตุ ลง ณี ลบ ณ เสียคงไวแต ี ตั้ง. วิ. วา วาจ
อนุรกฺขติ สีเลนา--ติ วาจานุรกฺขี . (ชนใด) ยอมตนรักษา ซึ่งวาจา
โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา วานานุรกฺขี (ผูตามรักษา
ซึ่งวาจาโดยปกติ ). หรือตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา วาจ
อนุรกฺขิตุ สีลมสฺสา-ติ วาจานุรกฺขี การตามรักษา ซึ่งวาจา เปน
ปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา วาจานุรกฺขี (ผูมีการ
ตามรักษาซึ่งวาจาเปนปกติ.)
๓. มีอาํ นาจใหแปลงตัวธาตุ หรือพยัญชนะที่สุดธาตุได
หมายความวา เมื่อธาตุเดิมเปนเชนไร ไมคงไวตามรูปเดิม แต
แปลงใหผิดจากรูปแหงธาตุเดิมไปเสีย เชน ภยทสฺสี (ผูเห็นซึ่งภัย
โดยปกติ) เดิมเปน ภย (ภัย) บทหนา ทิสฺ ธาตุ แปลง ทิสฺ เปน
ทสฺส, ปาณฆาตี (ผูฆาซึ่งสัตวโดยปกติ) เดิมเปน ปาณ (สัตว)
บทหนา หนฺ ธาตุ แปลง หนฺ เปน ฆาตฺ แตการแปลธาตุเชนนี้
แมในอาขยาตก็มีอํานาจแปลงไดเชนเดียวกัน ภยทสฺสี ตั้ง วิ. วา
ภย ทิสฺสติ สีเลนา-ติ ภยทสฺสี. (ชนใด) ยอมเห็น ซึ่งภัย โดยปกติ
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ภยทสฺสี (ผูเห็นซึ่งภัยโดยปกติ).
ปาณฆาตี ตั้ง วิ. วา ปาณ หนติ สีเลนา-ติ ปาณฆาตี.
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(ชนใด) ยอมฆา ซึ่งสัตว โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา
ปาณฆาตี (ผูฆาซึ่งสัตวโดยปกติ).
๔. ธาตุมี อา เปนที่สุด แปลงเปน อาย หมายความวา
ธาตุตัวใดที่มีสระ อา อยูห ลัง ใหแปลงเปนอาย เสมอไป เชน
อทินฺนาทายี เดิมเปน อทินฺน (ของที่เขาไมให) อา บทหนา ทา
ธาตุ แปลง อา ที่ ทา เปน อาย ลง ณี ปจจัย ลบ ณ เสีย มชฺชปายี
เดิมเปน มชฺช (น้ําเมา) บทหนา ปา ธาตุ แปลง อา ที่ ทา เปนอาย
ลง ณี ปจจัย ลบ ณ เสีย.
ก. อทินฺนาทายี ตั้ง วิ. วา อทินฺน อาทิยติ สีเลนา-ติ
อทินฺนาทายี (ชนใด) ยอมถือเอา ซึ่งสิ่งของที่เขาไมให โดยปกติ
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา อทินฺนาทายี (ผูถือเอาซึ่งสิ่งของที่เขาไม
ใหโดยปกติ), หรือตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา อทินฺน อาทาตุ
สีลมสฺสา-ติ อทินฺนาทานี การถือเอา ซึ่งสิ่งของที่เขาไมให เปนปกติ
ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา อทินฺนาทายี (ผูมีการถือ
เอาซึ่งสิ่งของที่เขาไมใหเปนปกติ).
ข. มชฺชปายี ตั้ง วิ. วา มชฺช ปวติ สีเลนา-ติ มชฺชปายี
(ชนใด) ยอมดื่ม ซึ่งน้ําเมา โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา
มชฺชปายี (ผูด ื่มซึ่งน้ําเมาโดยปกติ). เหมือนตั้งเปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะวา มชฺช ปาตุ สีลมสฺสา-ติ มชฺชปายี. การดื่ม ซึ่งน้ําเมา
เปนปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา มชฺชปายี (ผูม ีการ
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ดื่มซึ่งน้ําเมาเปนปกติ).
ปจจัยนี้ เมื่อลงสําเร็จรูปแลว เปนคุณนามลวน แจกไดทั้ง ๓
ลิงค คือ เปน ปุลิงค แจกตามแบบ อี การันต (เสฏี), ถาเปน
อิตถีลิงค ลง อินี ปจจัย เชน กามโภคี เปน กามโภคินี, ธมฺมจารี
เปน ธมฺมจารินี เปนตน, แลวแจกตามแบบ อี การันต อิตถีลิงคฺ
(นารี), ถาเปน นปุสกลิงค ตองรัสสะ อี เปน อิ เชน กามโภคี
เปน กามโภคิ , ธมฺมจารี เปน ธมฺมจาริ เปนตน แลวแจกตามแบบ
อิ การันต นปุสกลิงค (อกฺขิ). ปจจัยนี้เปนไดเฉพาะกัตตุรูป กัตตุสาธนะอยางเดียว.
ณฺวุ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว มักแปลงรูปเปนอยางอื่น
คือ แปลงเปน อก บาง เปน อานนก บาง และมีอํานาจเชนเดียวกับ
ณี เพราะเปนปจจัยที่เนื่องดวย ณ เมื่อจะกลาวโดยหัวขอก็คือ :๑. ตองแปลง ณฺวุ เปน อก ในธาตุทั้งปวง.
๒. เฉพาะ า ธาตุ ใหแปลงเปน อานนก.
๓. ตนธาตุเปนรัสสะ ใหพฤทธิ์ได.
๔. ตนธาตุเปนทีฆะหรือมีตัวสะกด หามมิใหพฤทธิ์.
๕. ธาตุมี อา อยูเบื้องหลัง ลง ย ปจจัยหลังธาตุ.
๖. ธาตุตัวเดียวถึงเปนทีฆะก็พฤทธิ์ได.
๗. มีอาํ นาจใหแปลงตัวธาตุไดบาง.
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๑. ตองแปลง ณฺวุ เปน อก ในธาตุทั้งปวง คือ ธาตุทุกตัว
ที่นํามาลง ณฺวุ ปจจัยแลว ณฺวุ ปจจัยจะตองแปลงเปน อก เสมอไป
ไมคงไวตามเดิม เชน อนุสาสโก, ฆาตโก เปนตน.
๒. เฉพาะ า ธาตุใหแปลงเปน อานนก คือ มีธาตุนี้ตัว
เดียวเทานั้นที่แปลงเปน อานนก เชน ชานนโก (ผูร ู) เปน า
ธาตุ แลวแปลงเปน ชา ลง ณฺวุ ปจจัย แลวแปลง ณฺวุ เปน อานนก
ตั้ง วิ. วา ชานาตี-ติ ชานนโก. (ชนใด) ยอมรู เหตุนั้น (ชนนัน้ )
ชื่อวา ผูรู. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๓. ตนธาตุเปนรัสสะใหพฤทธิ์ได เชน โภชโก ภุชฺ ธาตุ
ลง ณฺวุ ปจจัย แลวแปลงเปน อก เพราะ ณฺวุ ให พฤทธิ์ อุ ที่ ภุ เปน
โอ ตั้ง วิ. วา ภฺุชตี-ติ โภชโก. (ชนใด) ยอมบริโภค เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา ผูบริโภค. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๔. ตนธาตุเปนทีฆะหรือมีตัวสะกด หามมิใหพฤทธิ์ เชน
ยาจโก ยาจฺ ธาตุ ลง ณฺวุ ปจจัย แลวแปลงเปน อก ไมตองพฤทธิ์ ตั้ง
วิ. วา ยาจตี- ยาจโก. (ชนใด) ยอมขอ เหตุนั้น (ชนนั้น)
ชื่อวา ผูขอ. รกฺขโก รกฺข ธาตุ ลง ณฺวุ ปจจัย แลวแปลงเปน อก
ไมตองพฤทธิ์ ตั้ง วิ. วา รกฺขตี-ติ รกฺขโก. (ชนใด) ยอมรักษา
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูรักษา. ๒ นีเ้ ปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๕. ธาตุมี อา อยูเบื้องหลัง ลง ย ปจจัยหลังธาตุ เชน
ปายโก ทายโก เปนตน. ปายโก ปา ธาตุ ลง ณฺวุ แลวแปลงเปน

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 36

อก ลง ย ปจจัยหลังธาตุ ตั้ง วิ. วา ปวตี-ติ ปายโก (ชนใด)
ยอมดื่ม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูดื่ม. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
สวน ทายโก ตั้ง วิ. เหมือนในแบบ.
๖. ธาตุตัวเดียวแมเปนทีฆะก็พฤทธิ์ได เชน นายโก เปน
นี ธาตุ พฤทธิ์ อี ที่ นี เปน เอ แลวเอาเปน อาย ดัง วิ. ในแบบนั้น.
๗. มีอาํ นาจใหแปลงตัวธาตุได เชน แปลง หนฺ ธาตุ เปน
ฆาต เชน ฆาตโก, แปลง หนฺ เปน วธฺ เชน วธโก, ฆาตโก
ตั้ง วิ.วา หนตี-ติ ฆาตโก. (ชนใด) ยอมฆา เหตุนั้น (ชน
นั้น) ชื่อวา ผูฆา. วธโก ตั้ง วิ. วา หนตี-ติ วธโก. (ชนใด)
ยอมฆา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูฆา. ๒ นี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
อนึ่ง ปจจัยนี้ ยังมีอํานาจบังคับ ฉัฏฐีวิภัตติ ใหเปน ทุตยิ าวิภัตติ ได คือ ออกเสียงคําแปล ใชอายตนิบาต-ของ-ทุติยาวิภัตติ
เชน อุ. วา สพฺรหฺมจารีน อนุกมฺปโก ผูเอ็นดู ซึ่งเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย,ธมฺมสฺส เทสโก ผูแสดงซึ่งธรรม เปนตน.
นอกจากนี้ ยังใชเปน เหตุกัตตุวาจก ในเวลาตั้งรูปวิเคราะห
อีกดวย เชน สมฺปหสโก, สมุตฺเตชโก, การาปโก เปนตน. สมฺปหสโฏ
เปน ส+ป บทหนา หสฺ ธาตุ ลง ณฺวุ ปจจัย แลวแปลงเปน อก
ตั้ง วิ. วา สมฺปหฺเสตี-ติ สมฺปหสโก. (ชนใด) ยอมยังชน ให
ราเริง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูยังชนใหราเริง.
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สมุตฺเตชโก เปน ส+อุ บทหนา ติชฺ ธาตุ ตั้ง วิ. วา สมุต-ฺ
เตเชตี-ติ สมุตฺเตชโก.(ชนใด)ยอมยังชน ใหอาจหาญ เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา ผูยังชนใหอาจหาญ.
การาปโก เปน กรฺ ธาตุ ตั้ง วิ. วา การาเปตี-ติ การาปโก.
(ชนใด) ยอมยังชน ใหทํา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูยังชนใหทํา
๓ นี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
การที่จะทราบไดวาเปน เหตุกัตตุวาจก ในรูปวิเคราะห ก็ดวย
สังเกตคําแปล คือ ตองมีคําวา "ยัง" ติดอยูเสมอ เมื่อเปนเชนนี้
ในรูปวิเคราะหตองตั้งใหเปน เหตุกัตตุวาจก. สําหรับปจจัยนี้ ก็เปน
ไดเฉพาะกัตตุรูป กัตตุสาธนะ เชนกัน และเมื่อสําเร็จรูปแลว ใช
เปนคุณนามเทานั้น แจกไดทั้ง ๓ ลิงค ในปุลิงคแจกตามแบบ อ การันต
(ปุริส). ในอิตถีลิงค ลง อิ อาคมที่พยัญชนะหลังธาตุ แลวแจก
ตามแบบ อา การันต (กฺา) เชน นายิกา, ทายิกา, สาวิกา,
เปนตน. สวนในนปุสกลิงค แจกตามแบบ อ การันต (กุล).
ตุ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว คงไวตามรูปเดิม ไม
เปลี่ยนแปลง เชน กตฺตุ (ผูทํา), วตฺตุ (ผูกลาว) เปนตน แตมี
อํานาจในการเปลี่ยนแปลงธาตุบาง เมื่อรวมกลาวโดยยอแลวก็คือ :๑. ใหลบที่สุดธาตุได.
๒. พฤทธิ์สระตนธาตุไดบาง.
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๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเปนอยางอื่นได
๔. ลง อิ อาคมหลังธาตุไดบาง.
๕. ธาตุตัวเดียวที่เปนสระยาวคงไว.
๑. ใหลบที่สุดธาตุได คือ ธาตุที่มี ๒ ตัว พยัญชนะตัวหลัง
เมื่อนํามาลงปจจัยนี้ใหลบเสีย แลวซอน ต เขามาตัวหนึ่ง ซึ่งเปน
พยัญชนะในวรรคเดียวกันตามหลักสนธิ เชน วตฺตุ, ขตฺตุ เปนตน
วตฺตุ เปน วทฺ ธาตุ ลง ตุ ปจจัย แลวคงไว ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ ซอน ตฺ
เขาขางหนา ตุ. วิ. วา วทติ-ตี วตฺตา. (ชนใด) ยอมกลา
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูกลาว. ขตฺตุ เปน ขนฺ ธาตุ ลง ตุ แลว
คงไว ลบ นฺ ที่สุดธาตุ ซอน ตฺ วิ. วา ขนตี-ติ ขตฺตา (ชนใด)
ยอมขุด เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวาผูขุด. ๒ นี้เขากับปฐมาวิภัตติ
เอกวจนะแหงนามเปน วตฺตา ขตฺตา โดยวิธีนาม (๖๖), เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๒. พฤทธิ์สระตนธาตุได เชน โสตุ, เนตุ โสตุ เปน สุ ธาตุ
ลง ตุ ปจจัยแลวคงไว พฤทธิ์ อุ ที่ สุ เปน โอ. วิ. วา สุณาตี-ติ
โสตา. (ชนใด) ยอมฟง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวาผูฟง. เนตุ
เปน นี ธาตุ ลง ตุ แลวคงไว พฤทธิ์ อี ที่ นี เปน เอ. วิ. วา เนตี-ติ
เนตา (ชนใด) ยอมนําไป เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูนําไป
๒ นี้ เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุได คือ ใหแปลงไดเฉพาะ
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พยัญชนะที่จะซอน ต ได คือ ตองเปนพยัญชนะในวรรคเดียวกับ ต
เชน หนตุ, ชนฺตุ เปนตน. หนฺตุ เปน หนฺ ธาตุ ลง ตุ ปจจัยแลว
คงไว แปลง น หลังธาตุเปนตัวสะกด คือ เปน นฺ วิ. วา หนตี-ติ
หนฺตา (ชนใด) ยอมฆา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูฆา. ชนฺตุ
เปน ชนฺ ธาตุ ลง ตุ แลวคงไว แปลง น หลังธาตุเปนตัวสะกด คือ
เปน นฺ วิ. วา ชายตี-ติ ชนฺตุ. (สัตวใด) ยอมเกิด เหตุนั้น
(สัตวนั้น) ชือ่ วา ผูเกิด. ๒ นี้ เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๔. ลง อิ อาคมหลังธาตุได เชน สริตุ เปน สรฺ ธาตุ ใน
ความไป, ระลึก ลง ตุ ปจจัย และลง อิ อาคมหลังธาตุ วิ. วา
สรตี- สริตา. (ชนใด) ยอมแลนไป เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา
ผูแลนไป. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๕. ธาตุตัวเดียวที่เปนสระยาวคงไว เชน ทาตุ, าตุ เปน
ตน ทาตุ เปน ทา ธาตุ ลง ตุ ปจจัย วิ. วา เทตี-ติ ทาตา (ชนใด)
ยอมให เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูให. าตุ เปน า ธาตุ
ลง ตุ ปจจัย วิ. วา ชานาตี-ติ าตา. (ชนใด) ยอมรู เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวา ผูรู. ๒ นี้ เปน กัตตุรปู กัตตุสาธนะ.
ปจจัยนี้ ทานใหใชเปนตัสสีลสาธนะก็ได เชน โสตุ ถาจะตั้ง
ใหเปนตัสสีลสาธนะ ก็ตองตั้ง วิ. วา สุณาติ สีเลนา-ติ โสตา.
๑

๑. ศัพทนี้ไมแจกตามแบบ สตฺถุ (๖๖) แตแจกตามแบบ ครุ (๕๐) ป. เอก. จึง
คงเปน ชนฺตุ.
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(ชนใด) ยอมฟง โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา ผูฟงโดย
ปกติ. ถึงในศัพทอื่น ๆ ก็พึงตั้ง วิ. ตามนัยนี้.นอกจากนี้ ยังมีอํานาจ
ที่จะบังคับฉัฏฐีวิภัตติ ซึ่งเขาในปจจัยนี้ ใหลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ
ใชอายนิบาตวา "ซึ่ง" ได เชน อุ. วา อคฺคสฺส ทาตา ชนผูให
ซึ่งสิ่งที่เลิศ. ธมฺมสฺส อฺาตาโร ชน ท. ผูรูทั่วถึงซึ่งธรรมเปนตน.
อนึ่ง ปจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสําเร็จรูปแลว ใชเปนกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ อยางเดียว และใชเปนคุณนาม แจกไดทั้ง ๓ ลิงค ใน
ปุลิงคแจกตามแบบ สตฺถุ แตในอิตถีลิงคและนปุสกลิงคยังไมปรากฏ
วามีที่ใช โดยมากมักเปนบทคุณของศัพทที่เปนกลาง ๆ ไมเจาะจง
เชน ชโน ปุคฺคโต สตฺตา เปนตน.
รู ปจจัย.
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว ตองลงตัว ร ทิ้งเสีย
คงไวแต ู แลวนํา ู ที่เหลืออยูนั้นมาประกอบกับธาตุ เพื่อเปนเครื่อง
หมาย และมีอํานาจหนาที่ ๆ จะตองทํากับธาตุดังตอไปนี้ คือ :๑. ถาลงในธาตุตัวเดียว คงธาตุไว.
๒. ถาลงในธาตุสองตัว มักลบทีส่ ุดธาตุ.
๓. ลงในธาตุสองตัว ถาไมลบ มักรัสสะ อู เปน อุ.
๑. ลงในธาตุตัวเดียว คงธาตุไว คือ ธาตุที่ลงปจจัยนี้เปน
ธาตุตัวเดียว ใหคงธาตุไวตามเดิม เชน มตฺตฺู เปน มตฺต
(ประมาณ) บทหนา า ธาตุ ลง รู ปจจัย ลบ ร คง ู ไว แลว
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นํามาประกอบดวย า ธาตุ ลบสระ า ที่ า เสีย นํา ู มาประกอบ
เขา วิ. วา มตฺต ชานาตี-ติ มตฺตฺู. (ชนใด) ยอมรู ซึ่ง
ประมาณ เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา ผูรูประมาณ. เปนกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ.
๒. ลงในธาตุสองตัว มักลบทีส่ ุดธาตุ คือ ถาธาตุสองตัว
เมื่อลงปจจัยนี้แลว ลบตัวที่อยูหลังเสียตัวหนึ่ง เชน อุ. วา อนฺตคู
เปน อนฺต (ที่สุด) บทหนา คมฺ ธาตุ ลง รู ปจจัย ลบ มฺ ที่สุดธาตุ
เสีย วิ. วา อนฺต คจฺฉตี-ติ อนฺตคู. (ชนใด) ยอมถึง ซึ่งที่สุด
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูถึงที่สุด. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๓. ลงในธาตุสองตัว ถาไมลบทีส่ ุดธาตุ ใหรสั สะ อู ที่
รู เปน อุ. แลวลบ ร เสีย เชน อุ. ภิกฺขุ ดังที่ทานยกไวในแบบนั้น.
อนึ่ง ปจจัยตัวนี้ ยังใชลงในอรรถแหงตัสสีลสาธนะไดอีก เชน
กตฺู ตั้ง วิ. เปนตัสสีลสาธนะวา กต ชานาติ สีเลนา-ติ กตฺู
(ชนใด) ยอมรู ซึ่งอุปการะที่ชนอื่นทําแลว โดยปกติ เหตุนั้น (ชน
นั้น ) ชื่อวา ผูรู ซึ่งอุปการที่ชนอื่นทําแลวโดยปกติ. แมในศัพทอื่น
ก็พึงเทียบเคียงโดยนัยนี้.
ปจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสําเร็จรูปแลว เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ
และเปนคุณนาม แจกไดทั้ง ๓ ลิงค แตใชเปนปุลิงคโดยมาก ลิงคอื่น
ไมคอยมีใช ในปุลิงคแจกตามแบบ อู การันต (วิฺู) , อิตถีลิงค
แจกตามแบบ อู การันต (วธู), ถาตองการใหเปนนปุสกลิงค ตอง
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รัสสะ อู เปน อุ. แลวแจกตามแบบ อุ การันต (วตฺถุ)
วิเคราะหในกิจจปจจัย
ข ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว มักลบทิ้งเสีย และไมมี
อํานาจอะไรที่จะแปลงตัวธาตุได หลักที่จะพึงสังเกตในปจจัยนี้ ก็คือ
ตองมีบทหนา และบทหนานั้นก็จํากัดเฉพาะ ๓ ตัวนี้ คือ ทุ (ชั่ว
ยาก) ๑, สุ, (ดี, งาม, งาย) ๑ และอีส (หนอยหนึ่ง) ๑ เทานั้น
นอกนี้หาใชไดไม พึงเห็นอุหาหรณดังตอไปนี้:ทุ เปน บทหนา อุ. ทุทฺทส เปน ทุ บทหนา ทิสฺ ธาตุในความ
เห็น ข ปจจัย ลบเสีย และ ลบ ิ ที่ ทิ เสียดวย ซอน ทฺ วิ. วา ทุกฺเขน
ทสฺสตี-ติ ทุทฺทส. (จิตใด) (เตน อันเขา) ยอมเห็นได โดยยาก.
เหตุนั้น (จิตนั้น) ชื่อวา อันเขาเห็นไดโดยยาก. นีเ้ ปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ.
ทุชฺชีว เปน ทุ บทหนา ชีวฺ ธาตุ ในความเปนอยู ซอน ชฺ
วิ. วา ทุกฺเขน ชีวนเต-ติ ทุชฺชีว. (เตน อันเขา) ยอมเปนอยูได
โดยมาก เหตุนั้น ชื่อวา ความเปนอยูโดยยาก. นี้เปนภาวรูป
ภาวสาธนะ.
สุ เปน บทหนา อุ. สุลภา เปน สุ บทหนา ลภฺ ธาตุ วิ. วา
สุเขน ลพฺภตี-ติ สุลภา. (ภิกษาใด) (เตน อันเขา) ยอมได
โดยงาย เหตุนั้น (ภิกษุนนั้ ) ชื่อวา อันเขาไดโดยงาย. นี้เปน
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กัมมรูป กัมมสาธนะ.
สุชีว เปน สุ บทหนา ชีวฺ ธาตุ ข ปจจัยลบเสีย วิ. วา สุเขน
ชีวิยเต-ติ สุชีว. (เตน อันเขา) ยอมเปนอยูไดโดยงาย เหตุนั้น
ชื่อวา ความเปนอยูไดโดยงาย.
การตั้งวิเคราะหสําหรับศัพทที่ลง ข ปจจัย ซึ่งมี ทุ, สุ เปนบท
หนา ทุ ทานใชคําวา ทุกฺเขน แทน สวน สุ ก็ใชคําวา สุเขน แทน
และวางไวหนากิริยาเสมอ. อนึ่ง พึงสังเกตศัพทที่มี ทุ, สุ เปนบทหนา
มิใชจะลง ข ปจจัยทั้งหมด เพราะบทหนาทั้ง ๒ นี้ อาจจะนําไป
ประกอบกับศัพทอื่นมิใช ข ปจจัยก็ได เชน สุข ทุกฺข สุคติ ทุคฺคติ
เปนตน เหลานี้ หาใช ข ปจจัยไม สวนศัพทที่ลง ข ปจจัยนั้น ตอง
สังเกตที่ตัวธาตุ คือ ที่สุดธาตุไมถูกลบ คงไวตามรูปเดิม เชน สุวโจ
เปน สุ บทหนา วจฺ ธาตุ, ทุกฺกร เปน ทุ บทหนา กรฺ ธาตุ, ทุทฺทโม
เปน ทุ บทหนา ทมฺ ธาตุ เปนตน.
อีส เปนบทหนา เชน อีสกฺกร เปน อีส บทหนา กรฺ ธาตุ
ลง ข ปจจัย ลบเสีย ซอน กฺ วิ. วา อีส กริยตี-ติ อีสกฺกร.
(กรรมใด) (เตน อันเขา) ยอมทํา หนอยหนึ่ง เหตุนั้น (กรรมนั้น)
ชื่อวา อันเขาทําหนอยหนึ่ง. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
สําหรับ อีส นี้ ทานกลาววา เปนอัปปตถวาจกนิบาต คือ เปน
นิบาตที่กลาวถึงอรรถวา นอย และไมคอยปรากฏวามีใชในปกรณ
ตาง ๆ มากนัก. ธาตุที่ลงปจจัยนี้ เมื่อสําเร็จรูปแลวเปน กัมมรูป กัมม-
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สาธนะ ๑ ภาวรูป ภาวสาธนะ ๑ และใชเปนนามนามก็ได คุณนาม
ก็ได ถาเปนภาวสาธนะ ใชเปนนามนาม ถาเปนกัมมสาธนะ ใชเปน
คุณนาม แจกไดทั้ง ๓ ลิงค คือ ถาเปนปุลิงค แจกตามแบบ อ การันต
(ปุริส) ถาเปนอิตถีลิงค แจกตามแบบ อา การันต (กฺา) ถาเปน
นปุสกลิงค แจกตามแบบ อ การันต (กุล) ที่ใชเปนนามนาม มัก
ใชเปนนปุสกลิงค.
ณฺย ปจจัย
ปจจัยนี้ เปนปจจัยที่เนื่องดวย ณ จึงมีอํานาจเหมือน ณี ปจจัย
ดังกลาวแลว และยังมีพิเศษออกไปอีกบาง เมื่อลงประกอบกับธาตุ
แลว ลบ ณ เสีย คงไวแต ย รวมกลาวไดเปนหัวขอดังตอไปนี้:๑. ลบ ณฺ แลวแปลง ย กับพยัญชนะที่สุดธาตุเปนอยาง
อื่น.
๒. ลบ ณฺ แลว คง ย ไวบาง.
๓. เมื่อลบ ณฺ คง ย ไวแลว แปลงที่สุดธาตุเปนอยางอื่น.
๔. ธาตุ มี อา เปนทีส่ ุด แปลง ณฺย เปน เอยยา.
๕. ธาตุมี หฺ เปนที่สดุ ลบ ณฺ แลวแปร ย ไวหนา ห ไวหลัง.
๖. เฉพาะ ภู ธาตุ เมื่อลง ณฺย ปจจัยแลว ใหแปลง
อู กับ ณฺย เปน อพฺพ.
๗. ลบ ณฺ แลวแปลง ย กับพยัญชนะที่สุดธาตุเปนอยางอื่น.
นี้ก็ถือหลักอยางเดียวกับ ณฺย ปจจัย ในอาขยาตโดยมาก การแปลง
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นั้น แปลเหมือนกับพยัญชนะที่สุดธาตุก็มี ตางกันก็มี.
ก. ที่เหมือนกัน เชน คมฺโม เปน คมฺ ธาตุ ในความถึง
ลง ณฺย ปจจัย ลบ ณฺ เสีย แปลง ย กับที่สุดธาตุเปน มฺม วิ. วา
คมิตพฺโพ-ติ คมฺโม. (ธรรมใด) (เตน อันเขา) พึงถึง เหตุนั้น
(ธรรมนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงถึง. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ หรือ
จะใหเปน ภาวรูป ภาวสาธนะ ก็เปน คมฺม คมฺ ธาตุ เปนไปใน
ความไป วิ. วา คนฺตพฺพนฺ-ติ คมฺม. (เตน อันเขา) พึงไป
เหตุนั้น ชื่อวา ความไป. หรือตั้ง วิ. เปนรูปอาขยาตวา คจฺฉิยเต-ติ
คมฺม (เตน อันเขา) ยอมไป เหตุนั้น ชื่อวา ความไป. หรือ
เชน ปพฺพชฺชา เปน ป บทหนา วชฺ ธาตุ ในความไป ลง ณฺย ลบ ณฺ
แลวแปลง ย กับที่สุดธาตุเปน ชฺช แปลง ว หนา ช เปน พ ตามวิธี
สนธิ วิ. วา ปพฺพชิตพฺพนฺ-ติ ปพิพชฺชา. (เตน อันเขา) พึงบวช
เหตุนั้น ชื่อวา การบวช. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ หรือเชน ทมฺโม
ในแบบนั้น.
ข. ที่ตางกัน เชน วิชฺชา เปน วิทฺ ธาตุ ในความรู ลง ณฺย
ปจจัย ลบ ณฺ เสีย แปลง ย กับ ทฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺช วิ. วา วิฺาตพฺพา-ติ วิชฺชา.(ธรรมชาติใด) (เตน อันเขา) พึงรู เหตุนั้น
(ธรรมชาตินนั้ ) ชื่อวา อันเขาพึงรู.
วชฺฌ เปน วธฺ ธาตุ ในความฆา ลง ณฺย ปจจัย ลบ ณฺ เสีย
แปลง ย กับ ธฺ ที่สุดธาตุเปน ชฺฌ วิ. วา วธิตพฺพนฺ-ติ วชฺฌ.
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(กิเลสชาตใด) (มคฺเคน อันมรรค) พึงฆา เหตุนั้น (กิเลสชาตนัน้ )
ชื่อวา อันมรรคพึงฆา. ทั้ง ๒ นี้เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ. ถาจะใหเปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ. วิชฺชา วิ. วา วิชานน วิชฺชา. ความรู ชื่อวา
วิชชา. วชฺฌ วิ. วา วธิตพฺพนฺ-ติ วชฺฌ. (เตน อันเขา) พึงฆา
เหตุนั้น ชื่อวา ความฆา.
๒. ลบ ณฺ แลวคง ย ไว คือ เมื่อลบ ณฺ แลว ใหคง ย ไว
ไมแปลงเปนอยางอื่น แตมีวิธีอีกอยางหนึ่ง คือ ใหลง อิ อาคม
ที่หลังธาตุบาง แปลงที่สุดบาง ซอนพยัญชนะบาง.
ก. ลง อิ อาคม เชน การิย เปน กรฺ ธาตุ ลง ณฺย ปจจัย
ลบ ณฺ เสีย คง ย ไว ทีฆะ อ ที่ ก เปน อา ลง อิ อา ลง อิ อาคม วิ.
เหมือนในแบบ หรือเชน จริยา เปน จรฺ ธาตุ ลง ณฺย ปจจัย ลบ
ณฺ คง ย ไว ลง อิ อาคม ที่ ร ไมทีฆะตนธาตุ วิ. วา จรณ จริยา
ความประพฤติ ชื่อวา จริยา. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ข. แปลงที่สุดธาตุ เชน อิจฺฉา เปน อีส ธาตุ ในความปรารถนา
ลง ณฺย ปจจัย ลบ ณฺ คง ย ไว แปลกับ สฺ ที่สุดธาตุเปน จฺฉ
วิ. วา อิจฺฉิตพฺพนฺ-ติ อิจฺฉา. (เตน อันเขา) พึงปรารถนา เหตุนั้น
ชื่อวา ความปรารถนา . เปนภาวรูป ภาวสาธนะ และพึงดูตัวอยาง
ในขอ ๑ ดวย.
ค. ซอนพยัญชนะบาง เชน เวเนยฺโย เปน วิ บทหนา นี ธาตุ
ลง ณฺย ปจจัย ลบ ณฺ เสีย พฤทธิ์ อิ ที่ วิ และ อี ที่ นี เปน เอ
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ซอน ยฺ วิ. วา วิเนตพฺโพ-ติ เวเนยฺโย. (ชนใด) (เตน อันเขา)
พึงแนะนําได เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา อันเขาพึงแนะนําได. เปน
กัมมรูป กัมมสาธนะ.
๓. ลบ ณฺ คง ย ไว แปลงที่สุดธาตุเปนอยางอื่น เชน
อติวากฺย เปน อติ บทหนา วจฺ ธาตุ ลง ณฺย ลบ ณฺ เสีย คง ย ไว
แปลง จฺ ที่สดุ ธาตุ เปน กฺ ทีฆะตนธาตุ วิ. วา อติ วตฺตพฺพนฺ-ติ
อติวากฺย. (คําใด) (เตน อันเขา) พึงกลาวลวงเกิน เหตุนั้น
(คํานั้น) ชื่อวา อันเขาพึงกลาวลวงเกิน. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
๔. ธาตุมี อา เปนที่สุด แปลง ณฺย เปน เอยฺย เชน เทยฺย.
เปน ทา ธาตุ ลง ณฺย ปจจัย แลวแปลงเปน เอยฺย วิ. วา ทาตพฺพนฺ-ติ
เทยฺย. (วัตถุใด) (เตน อันเขา) พึงให เหตุนั้น (วัตถุนั้น ) ชื่อ
วา อันเขาพึงให. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
วิฺเยฺย เปน วิ บทหนา า ธาตุ ณฺย ปจจัย แลว
แปลงเปน เอยฺย วิ. วา วิฺาตพฺพนฺ-ติ วิฺเยฺย. (อารมณใด)
(เตน อันเขา) พึงรูแจง เหตุนั้น อารมณนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงรู
แจง. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
๕. ธาตุมี หฺ เปนทีส่ ุด ลบ ณฺ แลวแปร ย ไวหนา หฺ ไวหลัง
เชน ปสฺยโห เปน ป บทหนา สหฺ ธาตุ ในความครอบงํา ลง
ณฺย ปจจัย ลบ ณฺ เสียแลว แปร ย ทีค่ งอยูไวหนา นํา หฺ ที่สุด
ธาตุไวหลัง วิ. วา ปสหิตพฺโพ-ติ ปสยฺโห. (ชนใด) (เตน อันเขา)
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พึงขม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงขม. เปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ แม คารยฺห ในแบบก็เชนกัน.
๖. เฉพาะ ภู ธาตุ เมื่อลง ณฺย ปจจัย ใหแปลง อู กับ
ณฺย เปน อพฺพ เชน ภพฺพ เปน ภู ธาตุ ลง ณฺย แลวแปลง ณฺย
กับ อู เปน อพฺพ วิ. วา ภูยเต-ติ ภพฺพ. (เตน อันเขา) ยอมมีเปน เหตุนั้น ชื่อวา ความมี-เปน. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ. อีก
นัยหนึ่ง แปลวา ' เกิด' ก็ได นี้เปนไดแต ภาวรูป ภาวสาธนะ เทานั้น
เพราะเปนอกัมมธาตุ.
ธาตุที่ประกอบดวยปจจัยนี้ เมื่อสําเร็จรูปแลว เปนไดทั้ง
นามนามและคุณนาม และเปนได ๒ สาธนะ คือ กัมมรูป กัมมสาธนะ
และภาวรูป ภาวสาธนะ, ที่เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ ใชเปนคุณนาม
ภาวรูป ภาวสาธนะ ใชเปนนามนาม, ที่เปนคุณนาม เปนไดทั้ง ๓
ลิงค ปุลิงค แจกตามแบบ อ การันต (ปุริส), อิตถีลิงค แจกตาม
แบบ อา การันต (กฺา), นปุลิงคแจกตามแบบ อ การันต
(กุล).
อนึ่ง ปจจัยตัวนี้ เมื่อประกอบกับธาตุสําเร็จรูปแลว ใชเปน
กิริยาหมายพากยเหมือนกิริยากิตกก็ได.
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วิเคราะหในกิตกิจจปจจัย
อ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุ ยอมลบเสีย เพราะไมมีตัว อ
ปรากฏ แตทปี่ รากฏไดกค็ ือเสียงสระ ะ ที่ติดอยูทายธาตุ และปจจัยนี้
มีหลักพึงสังเกตดังตอไปนี้ คือ :๑. ถามีศัพทหนาเปนกัมม ใหลง นุ อาคม.
๒. บางศัพทมีกัมมเปนบทหนา แตไมลง นุ อาคม เชนนี้
ตองซอนพยัญชนะลงตนธาตุ.
๓. ถาไมมีกมั มเปนบทหนา ลง นุ อาคมไมได.
๔. เฉพาะ ททฺ ธาตุ ซึ่งมี ปุร เปนบทหนา ใหแปลง อ
แหง ปุร เปน อึ.
๑. ถามีศัพทหนาเปนกัมม ใหลง นุ อาคม หมายความวา
ตัวที่นําหนาธาตุเปนตัวกัมม คือ เปนทุติยาวิภัตติ ใหลง นุ อาคม
อุ. ทีปงฺกโร เปน ทีป บทหนา กรฺ ธาตุ ลง นุ อาคมที่ศัพทอันเปน
ที่สุดแหงบทหนา แปล นุ นั้น เปนนิคคหิต แลวจึงแปลงนิคคหิตนั้น
เปน งฺ เพราะมี ก อยูหลัง วิ. วา ทีป กโรตี-ติ ทีปงฺกโร.
(ชนใด) ยอมทํา ซึ่งที่พึ่ง เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา ผูนําซึ่งที่พึ่ง
เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
เวสฺสนฺตโร เปน เวสฺส บทหนา ตฺร ธาตุ ลง นุ อาคมที่ ส
อันเปนที่สุดของศัพทหนา แปลง นุ เปนนิคคหิต แลวจึงแปลงนิคคหิต
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นั้น เปน นฺ เพราะมี ต อยูหลัง วิ. วา เวสฺส ตรตี-ติ เวสฺสนฺตโร.
(ชนใด) ยอมขาม ซึ่งตรอก เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูขามซึ่ง
ตรอก. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
นุ อาคม มีวิธีแปลดังนี้ คือ :ถาพยัญชนะตนธาตุเปน ก วรรค คือ ก ข ค ฆ ง ใหแปลงเปน งฺ
" " " "
ค " " จฉชฌ
" ฺ
" " " "
ฏ " " ฏฑฒณ
" ณฺ
" " " " ต " " ตถทธ น
"
นฺ
" " " " ป " " ปผ พ ภ ม
"
มฺ
๒. ศัพทที่มีกัมมเปนบทหนา แตไมลง นุ อาคม ตอง
ซอนพยัญชนะลงตนธาตุ คือ ตองซอนตัวสะกดเขามาขางหนาธาตุ
ตามวรรคของพยัญชนะตองธาตุ เชน อุ. หิตกฺกโร เปน หิต บทหนา
กรฺ ธาตุ ไมลง นุ อาคม แตซอน กฺ หนา กรฺ ธาตุ ดู วิ. ในแบบ
ตกฺกโร เปน ต บทหนา กรฺ ธาตุ ไมลง นุ อาคม แตซอน กฺ หนา
กรฺ ธาตุ วิ. วา ต กรตี-ติ ตกฺกโร. (ชนใด) ยอมทํา (ซึ่งกรรม)
นั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูทําซึ่งกรรมนั้น เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๓. ถาไมมีกมั มเปนบทหนา ลง นุ อาคมไมได หมายความ
วา ถึงมีบทหนา แตมิใชกมั มก็ดี ไมมบี ทหนาก็ดี มีอุปสัคเปน
บทหนาก็ดี ลง นุ อาคมไมได.
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ก. มีบทหนาแตมิใชกัมม เชน อนฺตลิกฺขจโร เปน อนิตลิกฺข
(กลางหาว) บทหนา จรฺ ธาตุ อ ปจจัย วิ. วา อนฺตลิกฺเข
จรตี-ติ อนฺตวิกฺขจโร. (นกใด) ยอมเที่ยวไป ในกลางหาว
เหตุนั้น (นกนั้น) ชื่อวา ผูเที่ยวไปในกลางหาว. เปนกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ.
ข. ไมมีกัมม เชน นโย เปน นี ธาตุ อ ปจจัย พฤทธิ์ อี ที่ นี
เปน เอ แลวเอาเปน อย วิ. วา นยน นโย. การนําไป ชื่อวา
นัย, หรือ ชโย เปน ชิ ธาตุ อ ปจจัย พฤทธิ์ อิ ที่ ซิ เปน เอ แลว
เอาเปน อย วิ. วา ชยน ชโย. ความชนะ ชื่อวา ชัย. ๒ นี้ เปน
ภาวรูป ภาวสาธน. หรือเชน สิกฺขา ทีท่ าน ยก อุ. ไวในแบบนั้น.
ค. มีอุปสัคนําหนา เชน สนฺจิยโย เปน ส+นิ บทหนา จิ ธาตุ
ในความสั่งสม พฤทธิ์ อิ ที่ จิ เปน เอ แลวเอาเปน อย วิ. วา
สนฺนิจยน สนฺนิจโย. การสั่งสม ชื่อวา สันนิจยะ. หรือเชน ปฏิสมฺภิทา
ในแบบ.
๔. เฉพาะ ททฺ ธาตุซึ่งมี ปุร เปนบทหนา ใหแปลง อ
แหง ปุร เปน อึ เชน อุ. วา ปุรินฺทโน เปน ปุร (ในกอน ) บท
หนา ททฺ ธาตุ ลง อ ปจจัย แปลง อ แหง ปุร เปน อึ เพราะมี ท
อยูเบื้องหลัง จึงแปลงนิคคหิตเปน น วิ. วา ปุเร (ทาน) ททาตี-ติ
ปุรินฺทโน. (ทาวสักกะใด) ยอมให (ซึง่ ทาน ) ในกาลกอน เหตุนั้น
(ทาวสักกะนั้น) ชื่อวาผูใหทานในกาลกอน.
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ศัพททปี่ ระกอบดวยปจจัยนี้ เมื่อสําเร็จรูปแลว เปนนามนาม
บาง คุณนามบาง และเปนไดทุกรูปทุกสาธนะ ที่เปนคุณนาม แจก
ไดทั้ง ๓ ลิงค ปุลิงค แจกตามแบบ อ การันต (ปุริส), อิตถีลิงค
แจกตามแบบ อา การันต (กฺา), นปุสกลิงค แจกตามแบบ อ
การันต (กุล).
อิ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อประกอบกับธาตุแลว ยอมคง อิ ไวไมลบ
และไมมีวิธีเปลี่ยนแปลงธาตุอยางไร ทั้งไมมีการนิยมบทหนาดวย.
ฉะนั้น จึงไมมีหลักอะไรที่จะพึงอธิบายมาก แตในมูลกัจจายนทาน
กลาววาลงไดเฉพาะธาตุ ๒ ตัว คือ ทา และ ธา ธาตุเทานั้น แตไม
แนนัก เพราะในธาตุอื่นก็มีอีกมาก เชน นนฺทิ, มุน,ิ รุจิ. นนฺทิ
เปน นนฺท ธาตุ ลง อิ ปจจัย วิ. วา นนฺทน นนฺทิ. ความเพลิดเพลิน
ชื่อวา นนฺทิ. มุนิ เปน มุนฺ ธาตุ ลง อิ ปจจัย วิ. วา มุนาตี-ติ มุนิ.
(ชนใด)ยอมรู เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูรู. รุจิ เปน รุจฺ ธาตุ
ในความรุงเรือง-ชอบใจ ลง อิ ปจจัย วิ. วา โรเจตี-ติ รุจิ. (ชน
ใด) ยอมรุงเรือ. เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูรุงเรือง. โรจน
รุจิ. ความชอบใจ ชื่อวา รุจิ. เชนนี้เปนตน.
ศัพททปี่ ระกอบดวยปจจัยนี้ เมื่อสําเร็จรูปแลว เปนไดทงั้
นามนาม และ คุณนาม และทุกรูป ทุกสาธนะแลวแตจะเหมาะ ที่เปน
คุณนาม แจกไดทั้ง ๓ ลิงค ปุลิงค แจกตามแบบ อิ การันต (มุนิ),
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อิตถีลิงค แจกตามแบบ อิ การันต (รตฺติ), นปุลิงค แจกตามแบบ
อิ การันต (อกฺขิ).
ณ ปจจัย
ปจจัยนี้ เปน ณ ปจจัยแท มีอํานาจทีฆะและพฤทธิ์เชนเดียว
กับปจจัยที่เนื่องดวย ณ เชน ณี ณวุ ณฺย ดังที่ไดอธิบายมาแลว
และปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบที่ธาตุแลว ยอมลบเสีย มีอํานาจและ
หนาที่ที่จะทําดังตอไปนี้ คือ :๑. ตนธาตุเปนรัสสะ ตองพฤทธิ์.
๒. ตนธาตุเปนทีฆะหรือเปนพยัญชนะสังโยค ไมตองพฤทธิ์.
๓. แปลงที่สุดธาตุเปนอยางอื่นไดบาง
๔. ธาตุมี อา เปนที่สุด ลง ย ปจจัย.
๕. แปลตัวธาตุเปนอยางอื่น.
๑. ตนธาตุเปนรัสสะ ตองพฤทธิ์. เชน อุ.คาโห เปน
คหฺ ธาตุ ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย ทีฆะตนธาตุ วิ. วา คณฺหาตี-ติ
คาโห. (ชนใด) ยอมถือเอา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูถือเอา
นี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. คหณ คาโห. การถือเอา ชื่อวา คาหะ
ีนี้เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ปริวาโร เปน ปริ บทหนา วรฺ ธาตุ ในความกั้น-ปด ถือเอา
ความวา "แวดลอม." วิ. วา ปริวาเรตี-ติ ปริวาโร. (ชนใด)
*

*มาตุคาโม มาตุ (มารดา) เปนบทหนา คมฺ ธาตุ ใยความถึง วิ. วา มาตุยา (สมฺภาว)
คจฺฉตี-ติ มาตุคาโม. (ชนใด) ยอมถึง (ซึ่งความเปนผูเสมอ) ดวยมารดา เหตุนนั้ (ชนนั้น)
ชื่อวา มาตุคาม (ผูหญิง).
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ยอมแวดลอม เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา ผูแวดลอม. เปนกัตตุรปู
กัตตุสาธนะ.
๒. ตนธาตุเปนทีฆะหรือเปนพยัญชนะสังโยค ไมตองพฤทธิ์
เชน ที่เปนทีฆะ อุ. วา อาพาโธ เปน อา บทหนา พาธฺ ธาตุ
ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย ไมพฤทธิ์ วิ. วา อาพาธตี-ติ อาพาโร.
(สภาพใด) ยอมเบียดเบียนยิ่ง เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อวา ผู
เบียดเบียนยิ่ง. เปนกัตตรูป กัตตุสาธนะ.
ที่เปนพยัญชนะสังโยค. เชน อุ. ธมฺมตกฺโก เปน ธมฺม บทหนา
ตกฺก ธาตุ ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย ไมพฤทธิ์ วิ. วา ธมฺม
ตกฺเกตี-ติ ธมฺมตกฺโก. (ชนใด) ยอมตรึก ซึ่งธรรม เหตุนั้น (ชน
นั้น ) ชื่อวา ผูตรึกซึ่งธรรม. เปนกัตตุรปู กัตตุสาธนะ.
๓. แปลงที่สุดธาตุเปนอยางอื่นไดบาง เชน อุ. จาโค
เปน จชฺ ธาตุ ลง ณ ปจจัย แลวลบเสีย แปลง ชฺ ที่สุดธาตุเปน คฺ
แลวทีฆะตนธาตุ วิ. วา จชตี-ติ จาโค. (ชนใด ) ยอมสละ เหตุ
นั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูสละ. นี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. จชน
จาโค. การสละ ชื่อวา จาคะ. นี้เปน ภาวรูป ภาวสาธนะ. แม
โรโค ในแบบก็เชนเดียวกัน.
โสโก เปน สุจฺ ธาตุ ในความแหง ลง ณ ปจจัย แลวลบเสีย
แปลง จฺ ที่สดุ ธาตุเปน ก พฤทธิ์ อุ ที่ สุ เปน โอ วิ. วา โสจตี-ติ
โสโก. (ชนใด) ยอมเศราโศก เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูเศราโศก.
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โสจน โสโก. ความเศราโศก ชื่อวา โสกะ. แม ปาโก ในแบบ
ก็เชนเดียวกัน.
บางคราว ถาธาตุมีตัวสะกด เมื่อแปลงที่สุดธาตุแลว ก็มักแปลง
ตัวสะกดนั้นเปนนิคคหิต แลวอาเทสเปนพยัญชนะที่สุดวรรคในวรรค
เดียวกับตัวที่แปลงนั้น เชน สงฺโค เปน สฺช ธาตุ ลง ณ ปจจัย แลว
ลบเสีย แปลง ชฺ เปน คฺ แปลง ฺ เปน นิคคหิต แลวอาเทสเปน
งฺ ซึ่งเปนพยัญชนะที่สุดวรรคในวรรคเดียวกัน คฺ วิ. วา สฺชตี-ติ
สงฺโค. (ชนใด) ยอมของ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูของ.
เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. สฺชน สงฺโค. ความของ ชื่อวา สังคะ.
เปนภาวรูป ภาวสาธน.
รงฺโค เปน รฺช ธาตุ ณ ปจจัยแลวลบเสีย แปลงชฺ เปน คฺ.
แปลง ฺ เปนนิคคหิตแลวอาเทสเปน งฺ วิ. วา รฺชตี-ติ รงฺโค.
(ชนใด) ยอมกําหนัด เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา ผูกําหนัด. เปน
กัตตุรูป กัตตุสาธน. รฺชติ เอตฺถา-ติ รงฺโค.(ชน) ยอมกําหนัด
ในประเทศนั่น เหตุนั้น (ประเทศนั้น) ชื่อวา เปนที่กําหนัดแหงชน
(หมายถึงสถานที่เตนรํา). เปนกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
บางคราว แปลงตนธาตุทีเดียวก็มี เชน อุ. ปริฬาโห เปน
ปริ บทหนา ฑห ธาตุ ในความเผา-รอน ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย แปลง
ฑ ตนธาตุเปน ฬ แลวทีฆะตนธาตุเปน อา วิ. วา ปริฑหตี-ติ
ปริฬาโห. (ชนใด) ยอมเรารอน เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา ผู
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เรารอน. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. ปริฑหน ปริฬาโห. ความ
เรารอน ชื่อวา ปริฬาหะ. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
๔. ธาตุมี อา เปนที่สุด ลง ย ปจจัย เชน อุ. ทาโย เปน
ทา ธาตุ ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย ลง ย ปจจัย หรือ จะกลาววาแปลง อา
เปน อาย ก็ได วิ. วา ทาตพฺพนฺ-ติ ทาย. (วัตถุใด) (เตน อันเขา)
พึงให เหตุนั้น (วัตถุนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงให. (หมายถึงรางวัล)
เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ. ทาน ทาโย. การให ชื่อวา ทายะ. เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
๕. แปลงตัวธาตุเปนอยางอื่น เชน อุ. วโธ. เปน หนฺ ธาตุ
ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย แปลง หนฺ เปน วธฺ วิ. วา หนตี-ติ วโธ
(ชนใด) ยอมฆา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูฆา.
สงฺขารา เปน ส บทหนา กรฺ ธาตุ ณ ปจจัย แปลง กรฺ เปน
บรฺ ทีฆะ อ ตนธาตุเปน อา แปลงนิคคหิตเปน งฺ วิ. วา ส สุฏุ
กริยนฺเต-ติ สงฺขารา.(ธรรมทั้งหลายเหลาใด) (ปจฺจเยน อันปจจัย)
ยอมทําพรอม คือวาดวยดี เหตุนั้น (ธรรมทั้งหลายเหลานั้น) ชื่อวา
อันปจจัยกระทําพรอม. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
อภิสงฺขาโร. เปน อภิ+ส บทหนา กรฺ ธาตุ ณ ปจจัย วิ. อภิ
วิสิฏเน ส สุฏุ กโรตี-ติ อภิสงฺขาโร. (สภาพใด) ยอมทํา ยิ่ง
คือวา โดยวิเศษ ดี คือวา ดวยดี เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อวา ผู
ทํายิ่งดี. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
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ปริกขฺ าโร เปน ปริ บทหนา กรฺ ธาตุ ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย
แปลง กรฺ เปน ขรฺ ทีฆะตองธาตุเปน อา ซอน กฺ วิ. วา ปริ สมนฺตโต
กโรติ เตนา-ติ ปริกฺขาโร (ชน) ยอมทํารอบ คือวาโดยรอบ
ดวยเครื่องประดับนั้น เหตุนั้น เครื่องประดับนั้น ชื่อวา เปนเครื่อง
ทํารอบ (แหงชน). เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ.
ปุเรกฺขาโร เปน ปุณ บทหนา กรฺ ธาตุ ลง ณ ปจจัยแลวลบเสีย
แปลง กรฺ เปน ขรฺ ทีฆะตนธาตุเปน อา ซอน กฺ วิ. วา ปุเร กรณ
ปุเรฺกฺขาโร การทําในเบื้องหนา ชื่อวา ปุเรกขาระ. ถือเอาความวา
ความยกยอง.
ปจจัยนี้เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว เปนนามนามก็ได คุณนาม
ก็ได ที่เปนนาม มีใชแตภาวรูป ภาวสาธนะ สวนสาธนะนอกนั้น
เปนไดเฉพาะคุณนาม แจกไดทั้ง ๓ ลิงค ปุลิงค แจกตามแบบ อ
การันต (ปุรสิ ), อิตถีลิงค แจกตามแบบ อา การันต (กฺา),
นปุสกลิงค แจกตามแบบ อ การันต (กุล), และเปนไดทุกรูป ทุก
สาธนะ ไมมีจํากัด.
เตฺว ปจจัย
ปจจัยตัวนี้ แปลกจากปจจัยตัวอื่น ๆ คือ ไมใชลงในรูปและ
สาธนะอะไร ๆ แตเมื่อลงแลว ใชแทนวิภัตตินามได และวิภัตติที่ใช
แทนนั้น ก็เฉพาะจตุตถีวิภัตติเดียว และใชอายตนิบาตวา "เพื่อ"
*

* ปริกฺขาโร แปลได ๓ นัย คือ : เครื่องลอม ไดแกคู เชน นครปริกฺขาโร คูเมือง๑,
เครื่องประดับ เชน รโถ เสตปริกฺขาโร รถมีเครื่องประดับขาด ๑, เครื่องใช เชน ชีวิตปริกฺขาโร
เครื่องใชสําหรับชีวิต ๑.
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เทานั้น ทั้งจะนําไปแจกตามจตุตถีวิภัตติหรือวิภัตติอื่น ๆ ก็ไมไดทั้ง
สิ้น จึงนับวาเปนพวกอัพยยปจจัย คือจะแจกตามวิภัตตินามไมได
และไมมีการตั้งวิเคราะหเหมือนปจจัยอื่น ๆ คือเมื่อลงประกอบกับ
ธาตุแลว เปนอันสําเร็จรูปทีเดียว ตัวปจจัยเองก็คงไวตามเดิม
ไมลบและเปลี่ยนแปลง และมีอํานาจใหแปลงตัวธาตุไดบาง เชน อุ.
กาเตฺว เพื่อจะทํา เปน กรฺ ธาตุ แปลง กรฺ เปน กา ลง เตฺว ปจจัย
แปลงที่สุดธาตุบาง เชน อุ. คนเตฺว เพื่อจะไป เปน คมฺ ธาตุ
แปลง มฺ ที่สดุ ธาตุเปน นฺ นอกจากนี้ก็คงไวตามรูปเดิม เชน อุ.
าเตฺว เพื่อความรู เปน า ธาตุ, ปหาเตฺวา เพื่อจะละ เปน ป บท
หนา หา ธาตุ. พฤทธิ์ตนธาตุไดบาง อุ. เนเตฺว เพื่อจะนําไป เปน
นี ธาตุ.
ติ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว โยมากคงรูปเปน ติ ไว
เสมอ ไมลบและเปลี่ยนแปลง แตที่เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็มีบาง
และมีอํานาจหนาที่ ๑ จะตองทํากับตัวธาตุดังนี้ คือ :๑. ธาตุสองตัว ลบพยัญชนะที่สุดธาตุได.
๒. ธาตุตัวเดียว คงไวตามเดิม.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเปนอยางอื่น บาง.
๔. เฉพาะ า ธาตุ ตองแปลง อ เปน อิ, ปา ธาตุ
แปลง อา เปน อี.
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๕. บางคราวแปลงตัวปจจัยเองบาง.
๖. แปลงตัวธาตุบาง.
๑. ธาตุสองตัว ลบพยัญชนะที่สุดธาตุได คือ เมื่อลบ
ที่สุดธาตุแลว ก็ลงปจจัยแทนตัวที่ลบนั้น หลักเกณฑนี้โดยมากอนุโลม
ตามอยาง ต ปจจัยในกิริยากิตก คือ ธาตุที่มี มฺ, นฺ, และ รฺ, เปนที่สุด
ใหลบที่สุดธาตุเสีย เชน อุ. รติ, สมฺมติ, วิกติ.
รติ เปน รมฺ ธาตุ ในความยินดี ลง ติ ปจจัย แลวลบที่สุด
ธาตุเสีย วิ. วา รมน รติ. ความยินดี ชือ่ วา รติ. เปนภาวรูป
ภาวสาธนะ. รมติ เอตายา-ติ รติ. (ชน) ยอมยินดี ดวยธรรมชาติ
นั่น เหตุนั้น (ธรรมชาตินนั่ ) ชื่อวา เปนเครื่องยินดี (แหงชน). เปน
กัตตุรูป กรณสาธนะ. แม คติ ในแบบมีนัยเชนกัน.
สมฺมติ เปน ส บทหนา มนฺ ธาตุ ในความรู ลง ติ ปจจัย
ลบที่สุดธาตุเสีย แปลงนิคคหิตที่ ส เปน มฺ เพราะมี ม อยูหลัง วิ. วา
ส สุฏุ มฺตี-ติ สมฺมติ. (ธรรมชาติใด) ยอมรูพ รอม คือวา
ดวยดี เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อวา ผูรูพรอม. เปนกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ. สมฺมนน สมฺมติ ความรูพรอม ชื่อวา สมฺมติ, เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ. ส สุฏุ มฺติ เอตายา-ติ สมฺมติ.
(ชน) ยอมรูพ รอม คือวา ดวยดี ดวยธรรมชาตินนั่ เหตุนั้น
(ธรรมชาตินนั่ ) ชื่อวา เปนเครื่องรูพรอม (แหงชน). เปนกัตตุรปู
กรณสาธนะ.
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สนฺตติ เปน ส บทหนา ตนฺ ธาตุ ในความสืบตอ ลง ติ ปจจัย
ลบที่สุดธาตุ แปลงนิคคหิตที่ ส เปน นฺ เพราะ มี ต อยูหลัง วิ. วา
สนฺตนน สนฺตติ ความสืบตอ ชื่อวา สนฺตติ. เปน ภาวรูป
ภาวสาธนะ.
วิกติ เปน วิ บทหนา กรฺ ธาตุ ในความทํา ลง ติ ปจจัย
ลบที่สุดธาตุ วิ. วา วิวิเธน อากาเรน กรณ วิกติ. ความทํา
โดยอาการมีอยางตาง ๆ ชื่อวา วิกติ. เปน ภาวรูป ภาวสาธนะ
แม สติ ในแบบก็มีนัยเดียวกัน.
๒. ธาตุตัวเดียวคงไวตามเดิม เชน อุ. วิภูติ เปน วิ บทหนา
ภู ธาตุ ในความมี-เปน ลง ติ ปจจัย วิ. วา วิเสสโต ภวตี-ติ
วิภูติ. (ธรรมชาติใด) ยอมเปน โดยวิเศษ เหตุนั้น (ธรรมชาตินนั้ )
ชื่อวา ผูเปนโดยวิเศษ. เปนกัตตุรูป กัตตุวสาธนะ. วิภวน วิภูติ
ความเปนโดยวิเศษ ชื่อวา วิภูติ. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ถุติ เปน ถุ ธาตุ ในความชมเชย ลง ติ ปจจัย วิ. วา ถวน
ถุติ. ความชมเชย ชื่อวา ถุติ. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
บางคราวธาตุตัวเดียวเปน ทีฆะ รัสสะเสียบางก็มี เชน อุ. ปติ
เปน ปา ธาตุในความรักษา ลง ติ ปจจัย แลวรัสสะ อา ที่ ปา เปน
อ วิ. วา ปาตี-ติ ปติ. (ชนใด) ยอมรักษา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อ
วา ผูรักษา. (ผัว,นาย).
บางคราวเมื่อรัสสะแลว ซอน ตฺ ก็มี อุ. วิฺตฺติ เปน วิ
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บทหนา า ธาตุ ลง ติ ปจจัย รัสสะ อา ที่ า เปน อ ซอน ตฺ.
ิวิ. วา วิฺาปน วิฺตฺติ. การใหรูตา ง ๆ ชื่อวา วิฺตฺติ
(การขอ).
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเปนอยางอื่น นี้โดยมาก
อนุโมตาม ต ปจจัยในกิริยากิตกเหมือนกัน คือ ธาตุที่มี จฺ, ชฺ, ปฺ,
และ ทฺ เปนที่สุด แปลงที่สุดธาตุเปน ตฺ เชน อุ. วิมฺตฺติ, ภตฺติ, วิภตฺติ,
คุตฺติ, อาปตฺติ.
วิมุตฺติ เปน วิ บทหนา มุจฺ ธาตุ ในความพน ลง ติ ปจจัย
แลวแปลง จฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ วิ. วา วิมุจฺจน วิมุตตฺ ิ. ความพน
วิเศษ ชื่อวา วิมุตฺติ. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ภตฺติ เปน ภชฺ ธาตุ ในความแจกจําแนก-คบ ลง ติ ปจจัย แปลง
ชฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ วิ. วา ภชน ภตฺติ. การคบ ชื่อวา ภตฺติ วิภตฺติ
วิ บทหนา ภชฺ ธาตุ วิ. วา วิภชน วิภตฺติ. การจําแนก ชื่อวา วิภตฺติ.
เปน ภาวรูป ภาวสาธนะ.
คุตฺติ เปน คุปฺ ธาตุ ในความคุมครอง ลง ติ ปจจัย แลว
แปลง ปฺ ที่สดุ ธาตุเปน ตฺ วิ. วา คุปน คุตฺติ. ความคุมคอรง ชื่อ
วา คฺตฺติ เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
ติตฺติ เปน ติปฺ ธาตุ ในความอิ่ม ลง ติ ปจจัย แลวแปลง ปฺ
ที่สุดธาตุเปน ตฺ วิ. วา ติปน ติตฺติ. ความอิ่ม ชื่อวา ติตฺติ. เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
อาปตฺติ เปน อา บทหนา ปทฺ ธาตุ ในความถึง ลง ติ ปจจัย
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แลวแปลง ทฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ วิ. วา อาปชฺชน อาปตฺติ. ความตอง
ชื่อวา อาปตฺติ. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
๔. เฉพาะ า ธาตุ แปลง อา เปน อิ ปา ธาตุ แปลง อา
เปน อี อุ. ิติ, ปติ.
ิติ เปน า ธาตุ ในความยืน-ตั้งอยู ลง ติ ปจจัย แปลง
อา ที่ า เปน อิ วิ. วา าน ิติ. ความตั้งอยู ชื่อวา ิติ.
ปติ เปน ปา ธาตุ ในความดื่ม ลง ติ ปจจัย แปลง อา
ที่ ปา เปน อี วิ. วา ปวน ปติ. ความดื่ม ชื่อวา ปติ. ๒ นี้
เปน ภาวรูป ภาวสาธนะ.
๕. บางคราวแปลงตัวปจจัยเองบาง นี้โดยมาก็ถือตาม
หลัก ต ปจจัย ในกิรยิ ากิตกก็เชนเดียวกัน คือ :ก. ธาตุมี ธฺ, ภฺ เปนที่สุด แปลง ติ เปน ทฺธิ แลวลบที่สุดธาตุ
อุ. พุทฺธ,ิ ลทฺธิ, วิสุทฺธิ, สมิทฺธิ.
พุทฺธิ เปน พุธฺ ธาตุ ในความรู ลง ติ ปจจัย แลวแปลง ติ
เปน ทฺธิ วิ. วา พุชฺฌติ เอตายา-ติ พุทฺธิ. (ชน) ยอมรูชัดดวย
ปญญานั่น เหตุนั้น (ปญญานั่น) ชื่อวา เปนเครื่องรู (แหงชน).
๑

๑. ที่กลาวนีเ้ ปนมติในมูลกัจจายน แตในอภิธานนัปปทีกา สุจิ กลาววาปติเปนธาตุในความ
ใหเอิบอิ่ม ตั้ง วิ. วา ปเณตี-ติ ปติ. ธรรมชาติใด ยอมยังใจใหเอิบอิ่ม เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น
ชื่อวาผูยังใจใหเอิบอิ่มเรียกวาปติ. ความจริงนาจะเปน ปนฺ แปลง นฺ เปน ณฺ และทานก็
กลาววา ปรฺ ธาตุ กับ ป ธาตุ มีความอยางเดียวกัน. ปติ โดยมากแปลกันวา ความเอิบอิ่ม
มิไดแปลวา ความดื่ม
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เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ.
ลทฺธิ เปน ลภฺ ธาตุ ในความได ลง ติ ปจจัย แลวแปลง ติ
เปน ทฺธิ วิ. วา ลภติ เอตายา-ติ ลทฺธิ. (ชน) ยอมได ดวย
ธรรมชาตินนั่ เหตุนั้น (ธรรมชาตินนั่ ) ชื่อวา เปนเหตุได (แหงชน).
เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ.
วิสุทฺธิ เปน วิ บทหนา สุธฺ ธาตุ ในความหมดจด วิ. วา
วิสุชฺฌน วิสทุ ฺธิ. ความหมดจด ชื่อวา วิสุทฺธิ.
สมิทฺธ เปน ส บทหนา อิธฺ ธาตุ ในความสําเร็จ วิ. วา
สมิชฺฌน สมิทฺธิ. ความสําเร็จพรอม ชื่อวา สมิทธฺ ิ. ๒ นี้เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
ข. ธาตุมี มฺ เปนที่สุด แปลง ติ เปน นฺติ แลวลบที่สุดธาตุ อุ.
นิกนฺติ, สนฺติ.
นิกนฺติ เปน นิ บทหนา กมฺ ธาตุ ในความปรารถนา ลง ติ
ปจจัย แลวแปลง ติ เปน นฺติ วิ. วา นิกมน นิกนฺติ. ความใคร
ชื่อวา นิกนฺติ.
สนฺติ เปน สมฺ ธาตุ ในความสงบ ลง ติ ปจจัย แลวแปลง ติ
เปน นฺติ วิ. วา สมน สนฺติ ความสงบ ชื่อวา สนฺติ ๒ นี้เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
ค. ธาตุมี สฺ เปนที่สดุ แปลง ติ เปน ฏิ แลวลบที่สดุ ธาตุ อุ.
อนุสิฏิ, สนฺตุฏิ, ทิฏิ.
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อนุสิฏ ิ เปน อนุ บทหนา สาสฺ ธาตุ ในความสอน ลง ติ
ปจจัย แปลง อา ที่ ส เปน อิ แลวแปลง ติ เปน ฏิ วิ. วา อนุสาสน
อนุสิฏิ. การตามสอน ชื่อวา อนุสิฏ ิ.
สนฺตุฏ ิ เปน ส บทหนา ตุสฺ ธาตุ ในความยินดี ลง ติ ปจจัย
แลวแปลง ติ เปน ฏิ วิ. วา สนฺตุสฺสน สนฺตุฏิ. ความยินดีพรอม
ชื่อวา สนฺตุฏิ.
ทิฏิ เปน ทิสฺ ธาตุในความเห็น ลง ติ ปจจัย แลวแปลง ติ
เปน ฏิ วิ. วา ทิสฺสน ทิฏิ. ความเห็น ชื่อวา ทิฏิ. ๒ นี้เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
๖. แปลงตัวธาตุ เชน ชาติ เปน ชนฺ ธาตุ ในความเกิด ลง
ติ ปจจัย แลวแปลง ชนฺ เปน ชา [ แตการแปลงเชนนี้ ไมเฉพาะแต
ปจจัยนี้ แมในที่อื่นก็แปลงไดเชน ในอาขยาตเปน ชายติ (ยอม
เกิด), กิริยากิตกเปน ชาโต (เกิดแลว) เปนตน] วิ. ชนน
ชาติ. ความเกิด ชื่อวา ชาติ. เปนภาวรูป ภาวาสาธนะ.
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุสําเร็จรูปแลว เปนไดทุกรูป
และทุกสาธนะ ใชเปนนามนามก็ได คุณนามก็ได เฉพาะภาวรูป
๑
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ภาวสาธนะเปนไดแตนามนาม นอกนั้นเปนคุณนาม การแจกตามลิงค
มีที่นิยมใชเฉพาะ อิ การันต อิตถีลิงค (รตฺติ) เทานั้น.
ตุ ปจจัย
ปจจัยนี้ คลายกบ เตฺวา ปจจัยที่กลาวแลว คือ ไมลงในรูปและ
สาธนะอะไร เมื่อลงประกอบกับธาตุสําเร็จรูปแลว ใชแทนวิภตั ตินาม
ได ๒ วิภัตติ คือ ปฐมาวิภัตติ และ จุตตถีวิภัตติ ใชอายตนิบาต
คือ ปฐมาวิภัตติวา "อันวา อัน-" ถือเอาความวา "การ-"
หรือ "ความ-," จตุตถีวิภัตติวา "เพื่อ-" แตหาแจกตามวิภัตติ
นามไดไม คงตัวอยูตามรูปเดิม และไมมีการตั้งวิเคราะหเหมือน
ปจจัยอื่น และมีอํานาจหนาที่จะทํากับธาตุคลายกับ ต ปจจัย ใน
กิริยากิตกบางประการ ดังตอไปนี้ คือ :๑. ธาตุสองตัว ไมลบ แตตองลง อิ อาคมหลังธาตุ.
๒. ธาตุตัวเดียวคงไวคงตามเดิมบาง พฤทธิ์ตนธาตุบาง.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุบาง.
๔. แปลงตัวธาตุเปนอยางอื่นบาง.
๕. แปลงตัวเองบาง.
๑. ธาตุสองตัว ไมลบ แตตองลง อิ อาคมหลังธาตุ หมาย
ความวา ธาตุสองตัว ใหลง อิ อาคมหลังธาตุ ไมมีการแปลงตัว
ธาตุหรือลบพยัญชนะที่สุดธาตุ ใหคงธาตุไวตามเดิม เชน อุฐ ลภิตุ
เปน ลภฺ ธาตุ สมิตุ เปน สมฺ ธาตุ ลง ตุ ปจจัย คงที่สุดธาตุไว ลง
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อิ อาคมหลังธาตุ.
อนึ่ง ธาตุที่สําเร็จรูปมาจากอาขยาตแลว เมื่อมาลงปจจัยนี้
คงอยูตามรูปเดิม และให ลง อิ อาคม เชน อุ. ลิมฺปตุ เปน ลิปฺ ธาตุ
ลงนิคคหิตอาคมแลว แปลงเปน มฺ ตามหมวด รุธฺ ธาตุ เมื่อลง ตุ ปจจัย
ตองลง อิ อาคมหลังธาตุ. วิมุจจฺตุ เปน วิ บทหนา มุจฺ ธาตุ ลง ย
ปจจัยหมวด ทิวฺ ธาตุ แปลง ย กับที่สดุ ธาตุเปน จฺจ เมื่อลง ตุ
ปจจัย ตองลง อิ อาคมหลังธาตุ. ชินิตุ เปน ชิ ธาตุ นา ปจจัย
หมวด กี ธาตุ ตุ ปจจัย ลง อิ อาคมที่ นา ปจจัย.
๒. ธาตุตัวเดียวคงไวตามเดิมบาง พฤทธิ์ตนธาตุบาง ที่
คงไวตามเดิม หมายเอาเฉพาะธาตุที่เปนทีฆะ คือเปนสระยาวอยูแลว
เมื่อลง ตุ ปจจัย ใหคงไว เชน อุ. าตุ เปน า ธาตุ ในความรู.
ปาตุ เปน ปา ธาตุ ในความดื่ม. พฤทธิ์ที่ตนธาตุ คือ ใหพฤทธิ์
ตนธาตุไดเฉพาะที่เปนรัสสะเทานั้น เชน อุ เชตุ เปน ชิ ธาตุ
ในความชนะ พฤทธิ์ อิ เปน เอง โหตุ เปน หุ ธาตุ ในความ
มี-เปน พฤทธิ์ อุ เปน โอ. แตบางคราวธาตุถึงเปนทีฆะ แตก็
พฤทธิ์ไดบาง อุ. เนตุ เปน นี ธาตุ ในความนําไป พฤทธิ์ อี เปน
เอ. สยิตุ เปน สี ธาตุ ในความนอน พฤทธิ์ อี เปน เอ แลวเอา
เปน อย.
อนึ่ง ธาตุตัวเดียวนั่นแหละ เมื่อเปลี่ยนแปลงไปเปนสองตัว
แลว ก็นับวาเปนธาตุสองตัวได และใหนําหลักในขอ ๑ มาใช คือ
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ใหลง อิ อาคมที่ตัวหลัง เชน สี ธาตุ เมื่อแปลง อี เปน เอ แลว
เอาเปน อย ไดรูปเปน สย จึงกลายเปนธาตุสองตัวไป ใหลง อิ
อาคมได เปน สยิตุ, ภู ธาตุ พฤทธิ์ อู เปน โอ แลวเอาเปน อว
เปน ภว ลง อิ อาคมได อุ. ภวิตุ. หรือที่เปลี่ยนแปลงโดยวิธี
อัพภาส กลายเปนพยัญชนะสองตัวขึ้น ตองลง อิ อาคมเชนกัน
อุ. ชหิตุ เปน หา ธาตุ ในความละ เทฺวภาวะ ห ไวหนา แลว
แปลงพยัญชนะนั้นเปน ช ลง อิ อาคม.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุ คือ แปลงพยัญชนะตัวหลังธาตุ
เปนอยางอื่น :ก. ธาตุมี ทฺ เปนที่สดุ แปลงที่สดุ ธาตุเปน ตฺ. อุ. ปตฺตุ เปน
ปทฺ ธาตุ ในความถึง ลง ตุ ปจจัย แปลง ทฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ. วิตฺตุ.
เปน วทฺ ธาตุ ในความกลาว ลง ตุ ปจจัย แปลง ทฺ ที่สุดธาตุ เปน ตฺ.
ข. ธาตุมี รฺ เปน ที่สดุ เชน อุ. กตฺตุ เปน กรฺ ธาตุ ในความ
ทํา ลง ตุ ปจจัย แปลง รฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ, หรือจะเรียกตามแบบ
วา ลบ ร ซอน ต ก็ไดทั้ง ๒ นัย.
ค. ธาตุมี มฺ, นฺ. เปนที่สุด เชน คนฺตุ เปน คมฺ ธาตุ แปลงที่สุด
ธาตุเปน นฺ หนฺตุ เปน หนฺ ธาตุ แปลง นฺ ที่สุดธาตุเปนตัวสะกด.
๔. แปลงตัวธาตุเปนอยางอื่น เชน อุ. กาตุ เปน กรฺ ธาตุ
ลง ตุ ปจจัย แลวแปลง กรฺ เปน กา, ปวิตุ เปน ปา ธาตุ ในความ
ดื่ม ลง ตุ ปจจัย แลวแปลง ปา เปน ปวฺ.
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๕. แปลงตัวเอง คือ แปลง ตุ ปจจัยกับที่สุดธาตุเปนอยางไร
วิธีแปลงตองแลวแตพยัญชนะที่สุดธาตุ และอนุโลมตาม ต ปจจัยใน
กิริยากิตกไดบางบางอยาง เชน :ก. ธาตุมี ภฺ เปน ทีส่ ุด แปลง ตุ ปจจัยกับที่สุดธาตุเปน ทฺธุ อุ.
ลทฺธุ เปน ลภฺ ธาตุ ในความได ลง ตุ ปจจัย แปลง ตุ กับที่สุดธาตุ
เปน ทฺธุ.
ข. ธาตุมี สฺ เปนที่สุด แปลง ตุ ปจจัยกับที่สุดธาตุเปน ฏุ อู.
ทฏุ เปน ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น ลง ตุ ปจจัย แปลง ตุ กับที่สุด
ธาตุเปน ฏุ ลบ อิ ที่ ทิ เสีย.
ผุฏุ เปน ผุสฺ ธาตุ ในความถูกตอง ลง ตุ ปจจัย แปลง ตุ
กับที่สุดธาตุเปน ฏุ.
ยุ ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุ หาคงตัวอยูตามเดิมไม คง
เปลี่ยนแปลงไป และใชลงในตัสสีลสาธนะไดอีกดวย ก็วิธีเปลีย่ น
แปลงของปจจัยนี้ คงไมมีมากเทาไรนัก เมื่อจะกลาวตามหลักก็
เปลี่ยนแปลงได ๓ อยางเทานั้น คือ :๑. แปลง ยุ เปน อน การแปลงเชนนี้ ใชไดในธาตุทั่วไป
ไมจํากัดที่สุดธาตุ คือไมวาที่สุดธาตุจะเปนเชนไร เมื่อลง ยุ ปจจัย
แลว ใหแปลง ยุ นั้นเปน อน เสมอไป อุ. วิโรจโน เปน วิ บทหนา
รุจฺ ธาตุ ในความรุงเรือง ยุ ปจจัย พฤทธิ์ อุ ที่ รุ เปน โอ แปลง
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ยุ เปน อน วิ. วา วิโรจตต-ติ วิโรจโน. (ชนใด) ยอมรุงเรือง
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูรุงเรือง. เปน กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
วิโรจติ สีเลนา-ติ วิโรจโน. (ชนใด) ยอมรุงเรือง โดยปกติ
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูรุงเรืองโดยปกติ เปนกัตตุรูป ตัสสีลสาธนะ.
วจน เปน วจฺ ธาตุ ในความกลาว ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง
เปน อน วิ. วา วจิตพฺพนฺ-ติ วจน. (สัททชาตใด) (เตน อัน
เขา) พึงกลาว เหตุนั้น (สัททชาตนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงกลาว.
เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ. วจิยเต-ติ วจน. (เตน อันเขา) ยอม
กลาว เหตุนั้น ชื่อวา การกลาว. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ. วจติ
เตนา-ติ วจน. (ชน) ยอมกลาว ดวยสัททชาตนั้น เหตุนั้น
(สัททชาตนั้น) ชื่อวา เปนเครื่องกลาว (แหงชน) เปนกัตตุรูป
กรณสาธนะ.
๒. แปลง ยุ เปน อณ นี้แปลงไมไดในธาตุทั่วไป คือจํากัด
เฉพาะธาตุบางตัว ที่นิยมใชก็คือธาตุที่มี รฺ, หฺ เปนที่สุดเทานั้น.
ก. ธาตุมี รฺ เปนที่สุด เชน อุ. ปูรณ เปน ปูร ธาตุ ใน
ความเต็ม ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน อณ วิ. วา ปุรยเต-ติ
ปูรณ. (เตน อันเขา) ยอมใหเต็ม เหตุนั้น ชื่อวา ความใหเต็ม
(การบําเพ็ญ).
มรณ เปน มรฺ ธาตุ ในความตาย ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ
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เปน อณ วิ. วา มริตพฺพนฺ-ติ มรณ. (เตน อันเขา) พึงตาย
เหตุนั้น ชื่อวา ความตาย. เปนภาวรูป ภาวสาธนะ. มรติ เอตฺถา-ติ
มรณ. (ชน) ยอมตาย ในที่นั่น เหตุนั้น (ที่นั่น) ชือ่ วา ที่เปน
ที่ตาย (แหงชน). เปนกัตตรูป อธิกรณสาธนะ.
ข. ธาตุมี หฺ เปนที่สุด เชน อุ. คหณ เปน คหฺ ธาตุ ใน
ความถือเอา ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน อณ วิ. วา คเหตพฺพน-ติ
คหณ. (เตน อันเขา) พึงถือเอา เหตุนั้น ชื่อวา ความถือเอา.
เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
แตธาตุมี หฺ เปนที่สดุ นี้ ไมสูนิยมแนนอนเหมือนธาตุมี ธฺ เปน
ที่สุดนัก คืออาจแปลงเปน อน ก็ได อุ. อุปนยฺหน เปน อุอป บทหนา
นหฺ ธาตุ ในความผูก ลง ย ปจจัย (อาขยาต) แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ
เปน ยหฺ แลวลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน อน วิ. วา อุปนยฺหยเต-ติ
อุปนยฺหน. (เตน อันเขา) ยอมเขาไปผูก เหตุนั้น ชื่อวา ความผูก
เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
นอกจากนี้ บางคราวถึงธาตุที่มิใชมี รฺ, หุ เปนที่สุด แตแปลง
เปน อณ ก็มี ที่เปนเชนนี้ ก็มีโดยสวนนอย เชน อุ. ปฺาณ
เปน ป บทหนา า ธาตุ ในความรู ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน
อณ ซอน ฺ วิ. วา ปชานาติ เตนา-ติ ปฺาณ. (ชน)
ยอมปรากฏ ดวยธรรมชาตนั้น เหตุนั้น (ธรรมชาตนั้น) ชื่อวา เปน
เครื่องปรากฏ (แหงชน). เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ. แมศัพทวา
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าณ (ธรรมชาตเปนเครื่องรู), วิฺาณ ความรูแจง (ซึ่ง
อารมณ) ซึ่งออกจาก า ธาตุ ก็เชนเดียวกัน. าณ วิ. วา
ชานาติ เตนา-ติ าณ. (ชน) ยอมรู ดวยธรรมชาตนั้น เหตุ
นั้น (ธรรมชาตนั้น) ชื่อวา เปนเครื่องรู (แหงชน). เปนกัตตุรูป
กรณสาธนะ. ชานน าณ. ความรู ชื่อวา ญาณ. เปนภาวรูป
ภาวสาธน. วิฺาณ วิ. วา วิฺาตพฺพนฺ-ติ วิฺาณ. (เตน
อันเขา) พึงรูแจง เหตุนั้น ชื่อวา ความรูแจง (ซึ่งอารมณ) เปน
ภาวรูป ภาวสาธนะ.
สมโณ เปน สมฺ ธาตุ ในความสงบ ลง ยุ ปจจัย แลวแปลง
ยุ เปน อณ วิ. วา สเมตี-ติ สมโณ. (ชนใด) ยอมสงบ
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูสงบ. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๓. แปลง ยุ เปน อานน นี้จํากัดใหใชไดแตเฉพาะ า ธาตุ
ตัวเดียวเทานั้น และ า ตัวนั้น ตองแปลงเปน ชา เสมอไป อุ.ชานน,
วิชานน.
ชานน เปน า ธาตุ ในความรู แปลง า เปน ชา ลง ยุ
ปจจัย แลวแปลง ยุ เปน อานน วิ. วา ชานน ชานน. ความรู
ชื่อวา ชานนะ.
วิชานน เปน วิ บทหนา า ธาตุ แปลง า เปน ชา ลง ยุ
ปจจัย แปลง ยุ เปน อานน วิ. วา วิชานน วิชานน. ความรูแจง
ชื่อวา วิชานนะ. ๒ นี้ เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
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ปจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสําเร็จรูปแลว เปนไดทั้งนามนามและ
คุณนาม. ภาวรูป ภาวสาธนะ เปนนามนาม. นอกนั้นเปนคุณนาม
ที่เปนคุณนามแจกไดทั้ง ๓ ลิงค ในปุลิงค แจกเหมือน อ การันต
(ปุริส), อิตถีลิงค แจกเหมือน อา การันต (กฺา), นปุสกลิงค
แจกเหมือน อ การันต (กุล).
อนึ่ง ปจจัย ยังมีอํานาจบังคับนามศัพท ซึ่งเปนฉัฏฐีวิภัตติ
ใหแปลอายตนิบาตของทุติยาวิภัตติวา (ซึ่ง)ได อุ. สพฺพาปาปสฺส
อกรณ. การไมทํา ซึ่งบาปทั้งปวง เปนตน.
ปจจัยในแบบเหลานี้ เมื่อประกอบกับธาตุสําเร็จรูปแลว ที่เปน
คุณนาม ยอมแจกไดทั้ง ๓ ลิงค และเปลี่ยนรูปไปตามวิภัตติของนาม
เสมอ สวนที่เปนนามนาม ยอมคงตัวอยู คือเปนลิงคใด ก็คงเปน
ลิงคนั้น ไมเปลี่ยนไป บางศัพทก็นิยมเปนปุลิงค เมื่อเปนปุลิงคแลว
จะเปนลิงคอื่นไมได. เชน โกโธ (ความโกรธ) โทโส (ความ
ประทุษราย) เปนตน. บางศัพทก็นิยมเปนอิตถีลิงค เชน เจตนา
(ความจงใจ), ปพฺพชฺชา (การบวช), อิจฺฉา (ความปรารถนา)
เปนตน. บางศัพทก็นิยมเปน นปุลิงค เชน กรณ (ความทํา)
วจน (คําเปนเครื่องกลาว), สวน (การฟง) เปนตน. ฉะนั้น
เมื่อตองการเปนวิภัตติอะไร ก็จงนําไปแจกใหตรงตามลิงคและ
การันตนั้น ๆเถิด.
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ปจจัยนอกแบบ
ปจจัยเหลานี้ ไดแกปจจัยที่มิไดปรากฏในแบบบาลีไวยากรณ
แตมีปรากฏอยูในมูลกัจจายน เปนปจจัยซึ่งมีที่ใชนอย และจัดเปน
หมวดหมูไมไดสะดวก เพราะไมแนนอน คือบางคราวก็ลงไดเฉพาะ
ธาตุบางตัว และบางคราวก็เปนไดแตบางสาธนะ ไมทั่วไป ตอไปนี้จะ
ไดนํามาแสดงไว เพื่อผูตองการจะเรียนรูพิสดาร จะไดทราบตามความ
ประสงค ก็ปจจัยเหลานี้ทั้งหมดดวยกัน มีอยู ๑๔ ตัว คือ อาวี, อิน,
อิก, ณุก, ตาย, ตุก, มา, ร, รตฺถุ, รมฺม, ริจฺจ, ริตุ, ริริย, ราตุ.
๑. อาวี ปจจัย
ปจจัยนี้ ใชลงในอรรถแหงตัสสีลสานะ เชน อุ. วา ภยทสฺสาวี
เปน ภย บทหนา ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น แปลง ทิสฺ เปน ทิสฺส แลว
ลบ อิ ที่ ทิ ออกเสีย วิ. ภย ปสฺสติ สีเลนา-ติ ภยทสฺสาวี. (ชนใด)
ยอมเห็น ซึ่งภัย โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น ) ชื่อวา ผูเห็นซึ่งภัย
โดยปกติ. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๒. อิน ปจจัย
ปจจัยนี้ ใชลงได ๒ สาธนะ คือ กัตตุสาธนะ ๑ ภาวสาธนะ ๑
เทานั้น นอกนี้หาลงไดไม เชน อุ. วา ชิโน, สุปน.
ชิโน เปน ชิ ธาตุ ในความชนะ ลง อิน ปจจัย ลง อิ ที่ ชิ เสีย
วิ. วา ชินาตี-ติ ชิโน. (พระผูมีพระภาคเจาใด) ยอมชนะ เหตุนั้น
(พระผูมีพระภาคเจานั้น) ชื่อวา ผูชนะ เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
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สุปน เปน สุปฺ ธาตุ ในความหลับ ลง อิน ปจจัย วิ. วา
สุปยเต-ติ สุปน. (เตน อันเขา) ยอมหลับ เหตุนั้น ชื่อวา ความ
หลับ, ถือเอาความวา "ความฝน" เปนภาวรูป ภาวสาธนะ.
๓. อิก ปจจัย
ปจจัยนี้ มีที่ใชโดยมาก เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ และตาม
ตัมภีรมูลกัจจายนกลาววา ลงในอรรถวา ควร วิธีตั้งวิเคราะห มีรูป
และลักษณะคลายตัทธิต แตบางตัวมิไดลงในอรรถวา ควร เสมอไป
เชน อุ. วา คมิโก. เปน คมฺ ธาตุ ลง อิก ปจจัย วิ. วา คนฺตุ ภพฺโพติคมิโก. (ภิกษุใด) เปนผูคงงร เพื่อจะไป เหตุนั้น (ภิกษุนั้น)
ชื่อวา ผูควรเพื่อจะไป. ในอภิธานนัปปทีปกา สูจิวา ลงในอรรถวา
ปรารถนาก็ได วิ. วา คนฺตุ อิจฺฉตี-ติ คมิโก. (ภิกษุใด) ยอม
ปรารถนา เพื่อจะไป เหตุนั้น (ภิกษุนนั้ ) ชื่อวา ผูปรารถนาเพื่อจะ
ไป, หรือไมลงในอรรถอะไรก็ได วิ. วา คจฺฉตี-ติ คมิโก. (ภิกษุ
ใด) ยอมไป เหตุนั้น (ภิกษุนั้น) ชื่อวา ผูไป.
โอปนยิโก เปน อุป บทหนา นี ธาตุ ในความนําไป ลง อิก
ปจจัย พฤทธิ์ อุ ที่ อุป เปน โอ แปลง อี ที่ นี เปน เอ แลวเอาเปน
อย วิ. วา (อตฺตนิ) อุปเนตุ ภพฺโพ-ติ โอปนยิกโก. (ธรรมใด)
เปนสภาพควร เพื่ออันนําเชาไป (ในคน) เหตุนั้น (ธรรมนั้น)
๑

๑. ที่ตั้ง วิ. เชนนี้ โดยอนุโลมศัพทวา คมิโก แตในมูลกัจจายนตั้ง วิ. วา อุปนเย
นิยุตฺโต-ติ โอปนยิโก. (ธรรมใด) ควรแลวในอันนอมเขาไป เหตุนนั้ (ธรรมนั้น ) ชื่อวา
โอปนยิกะ. ศัพทนี้เปนตัทธิตก็ได.
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ชื่อวา ควรเพื่ออันนําเขาไป (ในตน).
ทีปกา เปน ทิปฺ ธาตุ ในความสองสวาง ลง อิก ปจจัย ทีฆะ
อิ ที่ ทิ เปน อี วิ. วา ทิปปฺ ตี-ติ ทีปกา. (ธรรมชาติใด) ยอม
สองสวาง เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชือ่ วา ผูสองสวาง ศัพทนี้มิไดใช
ลงในอรรถวา ควร และใชเปนรูปอิตถีลิงคเสมอ.
๔. ณุก ปจจัย
ปจจัยนี้มีนิยมใชเปนกัตตุนรูป กัตตุสาธนะ. และใชลงในอรรถ
แหงตัสสีลสาธนะ. เชน อุ. การุโก เปน กรฺ ธาตุ ในความทํา
ลง ณุก ปจจัย เพราะปจจัยนี้เปนปจจัยที่เนื่องดวย ณ จึงมีอํานาจให
ทีฆะ อ ตนธาตุเปน อา และลบ ณ เสีย วิ. วา กาโรติ สีเลนา-ติ
การุโก. (ชนใด) ยอมทํา โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อวา
ผูทําโดยปกติ.
กามุโก เปน กามฺ ธาตุ ในความใคร ลง ณุก ปจจัย วิ. วา
กามติ สีเลนา-ติ กามุโก. (ชนใด) ยอมใคร โดนปกติ เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อวาผูใครโดยปกติ.
๕. ตยฺย ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแลว มีลักษณะเชนเดียวกัน
กับพวกกิจจปจจัย เพราะเปนได ๒ สาธนะเหมือนกัน คือ เปนกัมมสาธนะก็ได ภาวสาธนะก็ได และมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทํากับธาตุ
ดังนี้ คือ :-
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๑. ธาตุตัวเดียวคงไวตามเดิม.
๒. ธาตุสองตัวแปลงที่สุดธาตุ.
๓. แปลง ต แหง ตยฺย เปนอยางอื่น แลวลบทีส่ ุดธาตุ.
๑. ธาตุตัวเดียวคงไวตามเดิม เชน อุ. วา าตยฺย เปน า
ธาตุ ในความรู ลง ตยฺย ปจจัย คงธาตุไว วิ. วา าตพฺพนฺ-ติ
าตยฺย. (ธรรมชาติใด) (เตน อันเขา) พึงรู เหตุนั้น (ธรรมชาติ
นั้น) ชื่อวา อันเขาพึงรู.
ปาตยฺย เปน ปา ธาตุ ในความดื่ม ลง ตยฺย ปจจัย คงธาตุ
ไว วิ. วา ปาตพพฺพนฺ-ติ ปาตยฺย. (น้ําใด) (เตน อันเขา) พึง
ดื่ม เหตุนั้น (น้ํานั้น) ชื่อวา อันเขาพึงดื่ม. ๒ นี้เปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ.
๒. ธาตุสองตัวแปลงที่สุดธาตุ เชน อุ. วา ปตฺตยฺย เปน ปทฺ
ธาตุ ในความถึง ลง ตฺยย ปจจัย แปลง ทฺ ที่สุดธาตุเปน ตฺ หรือ
จะเรียกวาลบ ทฺ ซอน ตฺ ก็ได วิ. วา ปตฺตพฺพนฺ-ติ ปตฺตยฺย.
(ที่ใด) (เตน อันเขา) พึงถึง เหตุนั้น (ที่นั้น) ชื่อวา อันเขา
พึงถึง. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
๓. แปลง ต แหง ตยฺย เปนอยางอื่น แลวลบที่สุดธาตุ
ลักษณะนี้ อนุโลมตาม ต ปจจัยในกิรยิ ากิตกไดประการ เชน :ก. ธาตุมี สฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน ฏ อุ. ทฏยฺย เปน ทิสฺ
ธาตุ ลง ตยฺย ปจจัย แปลง ต เปน ฏ ลบ อิ ที่ ทิ เสีย แลวลบ
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ที่สุดธาตุ วิ. วา ทฏพฺพน-ติ ทฏยฺย (รูปใด) (เตน อันเขา)
พึงเห็น เหตุนั้น (รูปนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงเห็น.
ข. ธาตุมี ภฺ เปนที่สดุ แปลง ต เปน ทฺธ อุ. ลทฺธยฺย เปน
ลภฺ ธาตุ ในความได ลง ตยฺย ปจจัย แปลง ต เปน ทฺธ แลวลบที่สุด
ธาตุ วิ. วา ลภิตพฺพนฺ-ติ ลทฺธยฺย (สิ่งใด) (เตน อันเขา)
พึงได เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงได ๒ นี้ เปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ.
๖. ตุก ปจจัย
ปจจัยนี้ เทาปรากฏเห็น ลงไดเฉพาะ คมฺ ธาตุ มี อา เปน
บทหนาตัวเดียวเทานั้น เชน อุ. วา อคนฺตุโก เปน อา บทหนา
คมฺ ธาตุ ในความไป ลง ตุก ปจจัย แปลง มฺ ที่สุดธาตุ เปน นฺ วิ. วา
อาคจฺฉตี-ติ อาคนฺโก (ภิกษุใด) ยอมมา เหตุนั้น (ภิกษุนั้น)
ชื่อวา ผูมา. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๗. ม ปจจัย
ปจจัยนี้ ใชลงไดทุกธาตุและทุกสาธนะ มิไดจํากัด เชน อุ. วา
ทุโม . เปน ทุ ธาตุ ในความเจริญ ลง ม ปจจัย วิ. วา ทวตี-ติ
ทุโม. (ตนไมใด) ยอมเจริญ เหตุนั้น (ตนไมนั้น) ชือ่ วา ผูเจริญ.
*

* ศัพทนี้ในมูลกัจจายนทานกลาววา เอา ต แหง ตยฺย เปน รฏ ลบ ส ที่สุดธาตุ และ ร
แหง รฏ เสีย พรอมทั้งลบ อิ ที่ ทิ ดวย. แตที่แสดงไวนนั้ เห็นพออนุโลมตามหลักของ
ต ปจจัยในกิรยิ ากิตกก็ได และเปนการงายที่จะจดจํา เพราะมีหลักอยูแ ลว จึงแสดงไวเชนนัน้ .
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เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
อีกนัยเปน ทุ ธาตุ ในความเบียดเบียน วิ. วา ทุนียตี-ติ
ทุโม. (ตนไมใด) (เตน อันเขา) ยอมเบียดเบียน เหตุนั้น (ตนไม
นั้น ) ชื่อวา ผูอันเขาเบียดเบียน. เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
ถาโม เปน า ธาตุ ในความตั้งอยู ลง ม ปจจัย แปลง า
เปน ถา วิ. วา าตี-ติ ถาโม. (สภาพใด) ยอมตั้งอยู เหตุนั้น
(สภาพนั้น) ชื่อวา ผูตั้งอยู. ถือเอาความวา "เรี่ยวแรง" เปน
กัตตุรูป กัตตุสาธน.
๘. ร ปจจัย
ปจจัยนี้ เมื่อประกอบกับธาตุแลว มีอํานาจใหลงที่สุดธาตุได
และลบตัวเองดวย ถึงปจจัยอื่นที่เนื่องดวย ร ก็มีนัยเชนเดียวกัน
เชน อุ. วา อนฺตโก เปน อนฺต (ที่สดุ) บทหนา กรฺ ธาตุ ใน
ความทํา ลง ร ปจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ แลวลบ ร ปจจัยเสีย
วิ. วา อนฺต กโรตี-ติ อนฺตโก. (สภาพใด) ยอมทํา ซึ่งที่สุด
เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อวา ผูทําซึ่งที่สุด. ถือเอาความวา "ความ
ตาย" เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๙. รตฺถุ ปจจัย
ปจจัยนี้ นับเปนปจจัยที่เนื่องดวย ร เพราะฉะนั้น เมื่อลง
ประกอบกับธาตุแลว จึงมีอํานาจใหลบที่สุดธาตุได และ ลบ ร เสีย
เชน อุ. วา วตฺถุ เปน วสฺ ธาตุ ในความอยู ลง รตฺถุ ปจจัย ลบ
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ที่สุดธาตุ และลบ ร เสีย วิ. วา วสติ เอตฺถา-ติ วตฺถุ. (ชน)
ยอมอยูในที่นั่น เหตุนั้น (ที่นั่น) ชื่อวา เปนที่อยู (แหงชน).
เปนกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
สตฺถุ เปน สาสฺ ธาตุ ในความสอน ลง รตฺถุ ปจจัย ลบที่สุด
ธาตุนั้น และลบ ร เสีย วิ. วา สาสตี-ติ สตฺถุ (ชนใด) ยอมสอน
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูสอน. เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๑๐. รมฺม ปจจัย
ปจจัยนี้ นับวาเปนปจจัยที่เนื่องดวย ร จึงมีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับ ร ปจจัย เชน อุ. วา กมฺม เปน กรฺ ธาตุ ลง รมฺม
ปจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ และลบ ร แหง รมฺม ดวย วิ. วา
กาตพฺพนฺ-ติ กมฺม (กิจใด) (เตน อันเขา) พึงทํา เหตุนั้น
(กิจนั้น) ชื่อวา อันเขาพึงทํา. เปนกัมมรูป กัมมสาธน.
ธมฺโม เปน ธรฺ ในความทรงไว ลง รมฺม ปจจัย ลบ รฺ
ที่สุดธาตุ และลบ ร แหง รมฺม ดวย วิ. วา ธาเรตี-ติ ธมฺโม
(สภาพใด) ยอมทรงไว เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อวา ผูทรงไว. เปน
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
๑๑. ริจฺจ ปจจัย
นี้ก็เปนปจจัยที่เนื่องดวย ร เชนเดียวกัน แตมจี ํากัดใหลงได
เฉพาะ กรฺ ธาตุเทานั้น เชน อุ. วา กิจฺจ เปน กรฺ ธาตุ ลง ริจฺจ
ปจจัย ลบที่สุดธาตุ และลบ ร แหง ริจจฺ เสีย วิ. วา กาตพฺพน-ติ
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กิจฺจ. (กรรมใด) (เตน อันเขา) พึงทํา เหตุนั้น (กรรมนั้น) ชื่อวา
อันเขาพึงทํา.เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ.
๑๒. ริตุ ปจจัย
นี้เปนปจจัยที่เนื่องดวย ร เชนเดียวกัน มีอํานาจและหนาที่
ดังกลาวแลว เชน อุ. วา ธีตุ เปน ธรฺ ธาตุ ในความทรงไว ลง ริตุ
ปจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ และ ร แหง ริตุ ทีฆะ อิ แหง ริ เปน อี
วิ. วา ธริยเต-ติ ธีตา . (หญิงสาวใด) (มาตาปตูหิ อันมารดาและ
บิดาทั้งหลาย) ยอมทรงไว เหตุนั้น (หญิงสาวนั้น) ชื่อวา ผูอัน
มารดาและบิดาทรงไว. หมายความวา ธิดา หรือ ลูกหญิง. เปนกัมมรูป
กัมมสาธนะ. เขากับปฐมาวิภัตติ เอกวจนะ แหงนาม เปน ธีตา แจก
ตามแบบ มาตุ โดยวิธีนาม (๖๘).
ปตุ เปน ปา ธาตุ ในความรักษา ลง ริตุ ปจจัย ลบ อา ที่ ปา
เสีย และลบ ร แหง ริตุ ดวย วิ. วา (ปุตฺต) ปาตี-ติ ปตา.
(บุรุษใด) ยอมรักษา (ซึ่งบุตร) เหตุนั้น (บุรุษนั้น) ชื่อวา
ผูรักษา (ซึ่งบุตร). หมายความวา บิดา หรือ พอ. เปนกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ. เขากับปฐมาวิภัตติ เอกวจนะ แหงนาม เปน ปตา
โดยวิธีนาม (๖๗).
๑๓. ริริย ปจจัย
นี้ก็เปนปจจัยที่เนื่องดวย ร ดังทีก่ ลาวแลว เชน อุ. วา กิริยา
เปน กรฺ ธาตุ ในความทํา ลง ริริยา ปจจัย ลบ รฺ ที่สดุ ธาตุและ ร
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ตัวหนาแหงริริยาดวย ตั้ง วิ. วา กาตพฺพนฺ-ติ กิริยา. (ธรรมชาติใด)
(เตน อันเขา) พึงทํา เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อวา อันเขาพึงทํา.
เปนกัมมรูป กัมมสาธนะ. หรือตั้งเปนรูป ภาวสาธนะก็ได วิ. วา
กรณ กิริยา. ความทํา ชื่อวา กิริยา. ศัพทนี้สําเร็จรูปแลว ใช
เปนอิตถีลิงคเสมอ.
๑๔. ราตุ ปจจัย
นี้ก็เปนปจจัยที่เนื่องดวย ร ดังกลาวแลว เชน อุ. วา ภาตุ
เปน ภาสฺ ธาตุ ในความกลาว ลง ราตุ ปจจัย ลบ สฺ ที่สุดธาตุ และ
ร แหง ราตุ ปจจัยดวย ตั้ง วิ. วา (ปุพเฺ พ ) ภาสตี-ติ ภาตา
(ชนใด) ยอมกลาว ในกอน เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา ผูกลาวกอน.
หมายความวา ผูพูดไดกอน ไดแก พีช่ าย* เขากับปฐมาวิภัตติ
เอกวจนะ แหงนาม เปน ภาตา แจกตามแบบ ปตุ โดยวิธี
นาม (๖๗).
มาตุ เปน มนฺ ธาตุ ในความนับถือ ลง ราตุ ปจจัย ลบ นฺ
ที่สุดธาตุและ ร แหง ราตุ ปจจัยดวย ตั้ง วิ. วา (ธมฺเมน ปุตฺต)
มาเนตี-ติ มาตา. (หญิงใด) ยอมนับถือ (ซึ่งบุตร โดยธรรม)
เหตุนั้น (หญิงนั้น) ชื่อวา ผูนับถือ (ซึ่งบุตร). หมายความวา
* ศัพทวา ภาตุ นี้ เปนคํากลาง ๆ อาจหมายถึงพี่ชายก็ได นองชายก็ได เมื่อจะใหมคี วามหมาย
ตางกัน โดยมาก พี่ชาย ใช เชฏ เปน เชฏภาตุ พี่ชาย. นองชายใช กนิฏ นําหนาเปน
กนิฏภาตุ นองชาย. ถาใชศัพทโดยเดี่ยวและเปนเอก. หมายถึงพี่ชายโดยเฉพาะ และเปนรูป
ภาติก ก็มี. ถาเปน พหุ. แปลวา พี่ชาย นองชาย รวมกัน.
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มารดาหรือแม. นี้เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. เขากับปฐมาวิภัตติ
เอกวจนะแหงนามเปน มาตา โดยวิธีนาม (๖๘).
ปจจัยทั้งหลายที่นํามาแสดงเหลานี้ พอเปนตัวอยางเฉพาะที่ลง
ในบางศัพทเทานั้น นอกจากศัพทที่นํามาแสดงเปนอุทาหรณเหลานี้
แลว ก็ยังอาจลงในศัพทอื่นไดอีกมาก และศัพทที่ลงในปจจัยตัวหนึ่ง
แลว ยังอาจนําไปใชประกอบกับศัพทอื่น ๆ ไดอีก ขอนี้ยอมแลวแต
วาจะไดความในรูปและสาธนะอะไร เมื่อไมการขัดของทางปจจัย
ซึ่งบางตัวทานจํากัดใหลงเฉพาะธาตุและสาธนะแลว ก็นับวาใชได.
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อธิบายกิริยากิตก
พระมหาลัก ปยทสฺสิ ป. ๘ วัดบรมนิวาส
เรียบเรียง
คําวา กิตก มี ๒ อยาง คือ ที่เปนนาม เรียกวา นามกิตก
ีที่เปนกิริยา เรียกวา กิริยากิตก. ในทีน่ ี้จะอธิบายกิริยากิตกตอไป.
คําวา กิริยา นั้น ไดแกอาการของนามนามที่แสดงออกมา
นั่นเอง อาการนั้นไดแก ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดืม่ ทํา พูด เปนตน
อาการชนิดหนึ่ง ๆ นี้ เรียกวา กิริยา. เชน ชโน ิโต แปลวา
ชน ยืนอยูแลว. คําวา ชโน ชน เปนนาม คือคําชื่อ ิโต ยืน
อยูแลว. คําวา ' ยืน' นี้ เปนกิริยา คือแสดงอาการของชนนั้นเอง
ใหรูวา ชนทําอะไร อาการที่แสดงอาการอยางหนึ่ง ๆ นี้แหละ เรียก
วา กิริยา, แมอาการเดิน อาการกิน เปนตนก็เชนกัน. กิตกที่เปน
กิริยาเชนนี้ เรียกวา กิริยากิตก. กิริยากิตกนี้ก็เหมือนกิริยาอาขยาต
เพราะมี ธาตุ เปนมูลศัพท สําเร็จดวยเครื่องปรุง คือ วิภัตติ วจนะ
กาล วาจก ปจจัย ตางแตไมมีบท และบุรุษ เทานั้น. การที่ไมมีบท
และบุรุษนั้น เพราะไมมีวิภัตติแผนกหนึ่งตางหากเหมือนอาขยาต ตอง
ใชวิภัตตินามเปนเครื่องประกอบ.
อนึ่ง เพียงแตพูดวา กิน ดื่ม ทํา พูด เปนตน เปนกิริยากิตก
เทานี้ยังไมพอกอน จําเปนตองชี้ใหชัดวา ศัพทที่สําเร็จมาจากธาตุ
*

* บัดนี้ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระปยทัสสี.
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ประกอบดวยวิภัตติ กาล วจนะ วาจก ปจจัยเหลานี้ จึงสําเร็จเปน
กิริยาหรือเรียกวา กิริยากิตก เต็มที่.
วิภัตติ และ วจนะ
วิภัตติกิริยากิตกนี้ ไมมีแผนกหนึ่งเหมือนวิภัตติอาขยาต ใช
วิภัตตินาม ถานามศัพทเปนวิภัตติวจนะอันใด กิริยากิตกก็ตองเปน
ไปตาม. ที่พูดนี้หมายเอาความกิริยาศัพทอันเปน อนพฺยยกิริยา คือศัพท
ที่ประกอบดวย อนฺต นาม และ ต ปจจัย เปนตน ทีแจกดวยวิภัตติ
ทั้ง ๗ ในลิงคทั้ง ๓ ได. ในขอนั้นมีอุทาหรณดังนี้ :๑. ภิกฺขุ คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ. ภิกษุ เขาไปแลว สูบาน
เพื่อกอนขาว. ๒. เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตา เส . ชน ท. เหลาใด
เหลาหนึ่ง ถึงแลว ซึ่งพระพุทธเจาวา เปนที่ระลึก ซิ. ๓. เอก ปุริส
ฉตฺต คเหตฺวา คจฺฉนฺต ปสฺสามิ. ขาพเจา เห็น ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง
ผูถือซึ่งรม ไปอยู.
๑. ปวิฏโ  ในอุทาหรณขอ ๑ นั้น ลง ต ปจจัยในกิริยากิตก
สําเร็จรูปเปน ปวิฏโ  เปน อ การันต นําไปแจกตามแบบ ปุริส
ศัพท นาม ปุลิงค ปฐมาวิภัตติ เอก. เอา อ กับ สิ เปน โอ จึงเปน
ปวิฏโ. ทั้งนี้ก็เพราะตัวนามซึ่งเปนประธานในประโยค คือ ภิกฺขุ
นั้นเปนปุลิงค ป. วิภัตติ เอก. ซึ่งตรงกับคําวา นามนาม เปนลิงค
วจนะ วิภัตติ อันใด กิรยิ ากิตกก็ตองเปนไปตาม.
๒. ในอุทาหรณนี้ก็เชนกัน คตา เปนกิริยากิตก ต ปจจัย
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เปน พหุวจนะ ตามรูปของตัวประธาน คือ เยเกจิ [ ชนา ] ซึง่
แปลวา ชน ท. เหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปน พหุวจนะ. ถาหากตัว
นามนามเปนรูป ชโน คือ เอกวจนะ ตัวกิริยาศัพทก็ตองเปน คโต
ตามกัน.
๓. สวนในอุทาหรณที่ ๓ กิรยิ าศัพทประกอบดวย อนฺต ปจจัย
คือ คจฺฉนฺต ปุริส. เปนนามนาม [ แตมิใชเปนตัวประธาน ] เปนแต
ตัวกัมม คือ เปนผูที่ถูกเห็น ตามทางสัมพันธเรียกวา อวุตฺตกมฺม
เปน ทุ. วิภัตติ กิริยากิตกก็ตองเปน ทุ. วิภัตติตามดวย จึงเปนรูป
คจฺฉนฺต.
อุทาหรณ ๓ ขอนี้ แสดงใหเห็นวา กิริยากิตกนี้ใชวิภัตตินาม
แมตัวนามนามจะเปนลิงค วิภัตติ วจนะ ใด ก็ตองเปนไปตามนั้น.
กาล
คําวา กาล นี้ ก็ไดแกเวลา คือ เวลาที่บังเกิดกิริยา หรือ
เวลาแหงกิริยานั้นเอง. กาลนี้เปนสิ่งสําคัญ จะเวนเสียมิไดในบรรดากิจ
ที่ทํา คําที่พูด ถาหากขาดจากเวลาเครื่องกําหนดหมาย ก็ไมอาจ
รูไดวา ทําเมื่อไร กอนหรือหลัง เพราะฉะนั้น ในบาลีภาษาก็ตองมี
กาลเปนเครื่องกําหนดใหแนนอน เฉพาะคําพูดในประโยคหนึ่ง ๆมี
กิริยาศัพทหลายตัว แตตัวไหนกทํากอน ตัวไหนทําทีหลัง หรือกําลังทํา
อยู ขอนี้เรารูไดดวยกาลนั้นเอง.
ในกิริยากิตกนี้ แบงกาลที่เปนประธานได ๒ คือ ปจจุบันกาล ๑
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อดีตกาล ๑ ปจจุบันกาล ไดแก กาลเกิดขึ้นเฉพาะหนา ซึ่งแปลวา
"อยู" เชน ทําอยู พูดอยู เปนตน. อดีตกาล ไดแก กาลลวงไป
แลว ซึ่งแปลวา "แลว" เชน ทําแลว พูดแลว เปนตน.
คําวา ' อยู ' ยังเปนคําพูดที่คลุม อาจพูดไดวา กําลังทําอยู หรือ
กําลังจะทําอยู เปนตน แมคําวา ลวงแลว ก็เหมือนกัน ชวนใหคิด
ไปวา ลวงแลวเมื่อไร นานแลวหรือไมนาน เมื่อเชนนี้ จึงแบงกาล
ใหละเอียดแนนอนลงไปอีก เพื่อกําหนดคําพูดใหชัดขึ้นกวาเดิม
ปจจุบันแบงออกเปน ๒ คือ ปจจุบันแท แปลวา "อยู" ๑ ปจจุบัน
ใกลอนาคต แปลวา "เมือ่ " .
๑. ปจจุบันแทแปลวา "อยู" นั้น มี อุ. วา อห ธมฺม สุณนฺโต
ปตึ ลาภมิ. ขา ฯ ฟงอยู ซึ่งธรรม ยอมได ซึ่งปติ. อห กมฺม กโรนฺโต
ภตฺตเวตน ลภามิ. ขา ฯ ทําอยู ซึ่งการงาน ยอมได ซึ่งคาจาง.
๒. ปจจุบันใกลอนาคต แปลวา "เมื่อ" นั้น มี อุ. วา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถ-มาห. พระศาสดา
เมื่อสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม ตรัสแลว ซึ่งพระคาถา นี้.
กุกฺกฏุ มิตฺโต สร วิสชฺเชตุมฺป โอโรเปตุมฺป อสกฺโกนฺโต
กิลนฺตรูโป อฏิาสิ. นายกุกกุฏมิตร เมื่อไมสามารถ ทั้งเพื่อจะยิง
ทั้งเพื่อจะวางศรลง เปนผูออนเพลีย ไดยืนอยูแลว.
กิริยาศัพทที่เปนปจจุบันทั้ง ๒ นี้ ตองประกอบดวย อนฺต มาน
ปจจัย เชน กเถนฺโต ภาสมาโน กโรนฺโต กริยมาโน เปนตน
๑
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ถาเปนปจจุบันแท ก็ใหแปลวา "อยู" อยาง กเถนฺโต
ภาสมาโน กลาวอยู. ถาเปนปจจุบันใกลอนาคต ก็ใหแปลวา
"เมื่อ" อยาง กโรนฺโต กริยมาโน เมื่อกระทํา เมื่ออัน....กระทํา
เปนตน.
อดีตกาลนั้น แบงออกเปน ๒ อยางเหมือนกัน คือ ลวงแลว ๑
ลางแลวเสร็จ ๑.
๑. คําวา ลวงแลว นัน้ หมายความวา ลวงไปแลวไมมี
กําหนด นับแตวันนี้จนถึงลวงมาแลวหลาย ๆ ปกไ็ ด เพราะไมมี
กําหนด. อยาง อุ. วา ตโย มาสา อติกฺกนฺตา แปลวา เดือน ท.
สาม ลวงไปแลว เอกูนอสีติ สวจฺฉรุตฺตรจตุสตาธิกานิ เทฺว
สวจฺฉรสหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ แปลวา ๒๔๗๙ ปลวงไปแลว เปนตน
นี้แสดงใหเห็นวา ลวงไปแลว ไมมีกําหนด คือจะลวงไปเทาไร ๆ
ก็ใชไดไมจํากัด. ซึ่งมีคําแสดงกาลในการแปลวา "แลว."
๒. คําวา ลวงแลวเสร็จ นั้น หมายความวา ลวงในขณะที่ทํา
เสร็จ พูดเสร็จ ซึ่งอยูในระยะใกล ๆ กับกิริยาที่ทํากอนนั้นเอง จึงมี
คําแสดงกาล ใหแปลวา "ครั้น-แลว" ขอนี้โดยมากมักใชกริ ิยา
ศัพทซ้ํากันกับคําในประโยคตน [ และประกอบดวย ตูนาทิ ปจจัยอยาง
เดียว ] อยาง อุ. วา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนิต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ. (ภิกษุรูปหนึง่ ) พระผูมี
พระภาคเจา เสด็จอยูโดยที่ใด เขาไปใกลแลว โดยที่นั้น. ครั้นเขาไป
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ใกลแลว ถวายบังคมแลว ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา นั่งแลว ณ สวน
ขางหนึ่ง. อุปสงฺกมิ เปนกิริยาศัพทในประโยคตน แปลวา เขาไป
ใกลแลว. ในประโยคหลังจึงใชกิริยาศัพทวา อุปสงฺกมิตฺวา อันแปลวา
ครั้นเขาไปใกลแลว [ ซ้ํากับคําตนวา อุปสงฺกมิ ตางแตปจจัยเทานั้น]
ซึ่งแสดงวาพอเขาไปแลวเสร็จ.
ในกิริยากิตกนี้ แมไมมีอนาคตกาลก็จริง แตสําหรับบอกความ
จําเปน ก็มีเหมือนอาขยาต ไดแกศัพทที่ประกอบดวย อนีย ตพฺพ
ปจจัย ที่ใหแปลวา "พึง" เชน กรณีย อัน...พึงทํา, คนฺตพฺพ
อัน...พึงไป เชน อุ. วา กต กรณีย กิจที่พึงทํา อัน...ทํา
แลว. อุโปสโก สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ. อุโบสถ อันสงฆ
พึงอนุมัติ ดังนี้.
กิริยาศัพทที่บอกความจําเปนนี้ แมทานไมกลาววาเปนกาล
ประเภทใดก็ดี ถึงกะนั้น เมื่อเพงดูแลว ก็เห็นคลายกับอนาคตกาล
เพราะแสดงถึงกิจนั้น ๆ วาควรทํา เปนเชิงบังคับกลาย ๆ . อันสอ
ใหรูวา กิจนั้น ๆ ยังไมไดทํา.
ธาตุ
ธาตุ คือศัพทที่เปนมูลรากของกิริยา เพราะในกิริยากิตกนี้ก็ใช
ธาตุอยางเดียวกับกิริยาอาขยาตนั่นเอง ตางแตรูปศัพทเทานั้น คือ
กิริยาอาขยาตมีวิภัตติแผนกหนึ่งตางหาก สวนกิริยากิตก ใชวิภัตตินาม
มีตัวอยางเทียบเรียงกันดังนี้ :-
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กรฺ ธาตุ
อาขยาต
แปลวา
กิตก
แปลวา
กโรติ
ยอมทํา
กโรนฺโต
ทําอยู
คจฺฉติ
ยอมไป
คจฺฉนฺโต
ไปอยู
กเรยฺย
พึงทํา
กรณีย
พึงทํา
อกาสิ
ไดทําแลว
กโต
ทําแลว
ตัวอยางเทานี้ก็พอสังเกตไดวา ธาตุตัวเดียวกัน สวนกิริยา
อาขยาตใชวิภัตติแผนกหนึ่ง สวนกิรยิ ากิตกก็ใชวิภัตตินาม สวนที่
เปนสกัมมธาตุนั้น และ อกัมมธาตุนั้น มีแจงในอาขยาตแลว.
วาจก
วาจาก ในกิริยากิตกนี้ ก็มี ๕ เหมือนกับอาขยาต ตางแต
รูปกิริยาศัพทเทานั้น. การที่ตางนี้ ก็เนื่องจากใชวิภัตติและปจจัย
ไมเหมือนกันนั้นเอง จึงเปลี่ยนรูปกิรยิ าศัพทใหแปลกไปได. มีตัวอยาง
ดังจะแสดงเปนลําดับตอไป.
กัตตุวาจก
กิริยาศัพทที่กลาวถึงผูทํา คือแสดงวาเปนกิริยาของผูทํานั้นเอง
ผูทําในที่นี้ คือตัวประธานของประโยคทีทานประกอบดวยปฐมาวิภัตติ เปนเจาของกิริยาศัพทนั้น อุทหรณวา ภิกฺขุ คาม
ปณฺฑาย ปวิฏโ. ภิกษุ เขาไปแลว สูบาน เพื่อกอนขาว. ปวิฏโ
เปนกิริยากิตก ป บทหนา วิสฺ ธาตุ ต ปจจัย ธาตุ มี ส เปนทีส่ ุด
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แปลง ต เปน ฏ แลวลบ ส ที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเปน ปวิฏ แจกตาม
แบบ อ การันตในปุ. ป. วิภัตติ เอา อา กับ สิ เปน โอ เปน ปวิฏโ
นี้แหละเปนกิริยาของภิกษุ เพราะแสดงวา ภิกษุ เขาไป สูบานเอง.
หรือจะประกอบเปน อนฺต มาน ปจจัย ก็ไดเชนกัน เหมือนอุทาหรณ
วา ภิกฺขุ สงฺฆกมฺม กโรนฺโต. ภิกษุ ทําอยู ซึ่งสังฆกรรม.
อุปาสโก อยฺยสฺส อาคมน อากงฺขมาโน. อุบาสก หวังอยู ซึ่งการมา
ของพระผูเปนเจา เปนตน. กโรนฺโต และ อากงฺขมาโน นี้เปนกิริยา
คือแสดงอาการของตัวนามนามวา ทําเองเหมือนกัน จึงเรียกวาเปน
กัตตุวาจก.
การลงปจจัยในวาจกนี้มี ๒ อยาง คือ วิธีหนึ่งตองอาศัยปจจัย
ในอาขยาตที่ประจําหมวดธาตุและวาจกมาลงกอน จะเรียกวาขอยืม
มาใชก็ได เชน สุณนฺโต ตองลง ณา ปจจัยมากอนแลวจึงลง อนฺต
ปจจัยซ้ําอีก หรือ กโรนฺโต เปนตนก็เหมือนกัน ลง โอ ปจจัยมากอน
แลว จึงมีรูปอยางนี้.
สวนอีกวิธีหนึ่งนั้น ไมตองอาศัยปจจัยในอาขยาต เปนแตลง
ปจจัยเฉพาะในกิริยากิตกก็พอ เชน ปวิฏโ เขาไปแลว คโต
ไปแลว กโต ทําแลว เปนตน.
สวนปจจัยนั้น ใชปจจัยที่ประจําวาจก คือ กิตปจจัยนั้นเอง
มาลงเปนเครื่องหมายใหรูชัด. สวนธาตุนั้น ใชไดทงั้ ๒ อยาง คือ
สกัมธาตุ และ อกัมมธาตุ.
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กัมมวาจก
กิริยาศัพทที่กลาวถึงกรรม คือสิ่งที่ถูกเขาทํา ยกตัวกรรมนั้น
ขึ้นเปนตัวประธานของประโยค กิริยาศัพทนั้น เรียกวา กัมมวาจก
มีอุทาหรณดังนี้ :อธิคโต โข มยา-ย ธมฺโม แปลวา ธรรมนี้ อันเราบรรลุ
แลว. อธิคโต เปน กิริยากิตก อธิ บทหนา คมฺ ธาตุ เปนไป
ในความไป - ถึง ลบที่สุดประธาน คือ ธมฺโม ซึ่งเปนตัวกรรมที่ถูก
เขาบรรลุ เปน ป. วิภัตติ. มยา เปนตัวกัตตา คือผูบรรลุ ประกอบ
ดวยตติยาวิภัตติ บัญญัติใหแปลวา "อัน."
ขอสังเกต
ปจจัยที่ลงเปนเครื่องหมายของวาจกนี้ มี ๒ อยาง คือ กิจจ
ปจจัย และ กิตกิจจ ปจจัย. กิจจ ปจจัยนั้น ไดแก อนีย ๑ ตพฺพ ๑
ทั้ง ๒ นี้เปนเครื่องหมายโดยตรงของวาจกนี้และภาววาจกดวย เชน
อุโปสโถ สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ อุโบสถ อันสงฆ พึงอนุมัติ หรือ
กิจฺจ กรณีย กิจ อันบุคคล ควรทํา เปนตน.
กิตกิจจ ปจจัย ที่บอกกัมมวาจกนั้น เชน มาน และ ต ปจจัย
อุทาหรณวา กริยมาโน อัน...ทําอยู ภาสิโต อัน...กลาว
แลว เปนตน. สําหรับ มาน ปจจัยนั้น เมื่อจะลงในธาตุตัวใด
ตองอาศัยยืม ย ปจจัย และ อิ อาคม ซึ่งเปนเครื่องหมายกัมมวาจก
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ในอาขยาตมาใชดวย เชน อุโปสโถ อุปาสเกน รกฺขิยมาโน
อุโบสถ อันอุบาสก รักษาอยู.
มาน ปจจัยนี้ ถาเปนกัตตุวาจก ไมมี ย ปจจัย และ อิ
อาคม จงสังเกตใหดี. แตที่ไมอาศัยปจจัยในอาขยาต โดยวิธีขอยืม
มาก็มี เชน อธิคโต บรรลุแลว อธิ บทหนา คมฺ ธาตุ ต ปจจัย
ลบที่สุดธาตุ. ปริจฺฉินฺโน อัน....กําหนดตัดแลว ปริ บทหนา ฉิทฺ
ธาตุ ในความตัด ต ปจจัย ธาตุมี ท เปนที่สุด แปลง ต ปจจัย
เปน นฺน แลวลบที่สุดธาตุ เปนตน. สําหรับ ต ปจจัยที่เปนกัมมวาจก
นี้ ถาธาตุตัวเดียวมี อา เปนที่สุดตองลบ อา เสีย แลวลง อิ อาคม เชน
ปโต อันเขาดื่มแลว. ถาธาตุ ๒ ตัว ตองลบหรือแปลงที่สุดธาตุ
กับ ต ปจจัยเปนรูปตาง ๆ ตามแตที่สุดธาตุจะเปนอะไร. ถาหาก
ไมลบหรือไมแปลงแลว ตองลง อิ อาคม เชน ภาสิโต อัน....
กลาวแลว ภาสฺ ธาตุ ในความกลาว ต ปจจัย ไดในคําวา อย
คาถา เกน ภาสิตา แปลวา คาถา นี้ อันใคร กลาวแลว เปนตน.
สวนธาตุที่จะใชในวาจกนี้ ใชสกัมมธาตุ อกัมมธาตุ บางตัว
มีอุปสัคนํา ใชเปนสกัมมธาตุแลว ก็ใชในวาจกนี้ได อุ. อุปฏิยมาโน อัน...บํารุงอยู า ธาตุ ในความตั้ง เปน อกัมมธาตุ อุป
เปนบทหนา ใชเปนสกัมมธาตุ จึงใชเปนกัมมวาจกได.
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ภาววาจก
กิริยาศัพทกลาวแตสักวา ความมี ความเปน ไมกลาวถึง
กัตตา คือ ผูทํา และ กรรม คือ ผูถูกทํา กลาวขึ้นมาเฉย ๆ แสดง
แตเพียงอาการเทานั้น กิริยาศัพทชนิดนี้ เรียกวา ภาววาจก เชน
ในอุทาหรณวา การเณเนตฺถ ภวิตพฺพ แปลวา อันเหตุ ในสิ่งนี้
พึงมี.
อธิบายวา คําวา อันเหตุ ในคํานั้น ก็เปนแตเพียงกลาวขึ้น
ลอย ๆ เทานั้น คําวา พึงมี ก็ไมรับรองวาจะมีได จะเปนไดจริง
ทีเดียว กิริยาภาววาจก ไมกลาวกัตตาดังกิริยาอาขยาต. กิริยา
อาขยาต เชน กโรติ กลาวกัตตา คือนามที่เปนปฐมบุรุษ กโรสิ
กลาวมัธยมบุรุษ กโรมิ กลาวอุตตมบุรุษ แตกิรยิ าภาววาจก แม
ไมกลาวกัตตา ก็ใชบทตติยาวิภัตติเปนกัตตาเอง เรียกวา อนภิหิตกัตตา เชน การเณน ใน อุ. นี้.
ปจจัยในวาจกนี้ใชไดเฉพาะจําพวกกิจจปจจัยและกิตกิจจปจจัย
กิจจปจจัยนั้น คือ อนีย และ ตพฺพ ปจจัย. สําหรับ ตพฺพ ปจจัย
ถาธาตุ ๒ ตัว เมื่อไมลบที่สุดธาตุ ตองลง อิ อาคม เชน ภาสิตพฺพ,
ภวิตพฺพ. ถาลบที่สุดธาตุ ไมตองลง อิ อาคม เชน กาตพฺพ
เปนตน. สําหรับ อนีย ไมมีวิธีอะไร จะลงในธาตุตัวใด ก็ลงได
ทีเดียว เชน ขาทนีย. โภชนีย เปนตน.
ธาตุที่จะใชในวาจกนี้ ใชอกัมมธาตุโดยมาก ใชสกัมมธาตุก็มี
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บาง แตนอย. กิริยาศัพทที่เปนวาจกนี้ ใชเฉพาะปฐมาวิภัตติ เอก.
อยางเดียว.
เหตุกัตตุวาจก
กิริยาศัพทที่กลาวถึงผูใชใหคนอื่นทํา คือแสดงวา เปนกิริยา
ของผูใชนั่นเอง นี้ชื่อวา เหตุกัตตุวาจก อุทาหรณวา สเทวก
ตารยนฺโต (ทาน) ยังโลกนี้ กับเทวโลก ใหขามอยู. ตารยนฺโต ให
ขามอยู เปนกิริยาเหตุกัตตุวาจก ตรฺ ธาตุ ในความขาม ณฺย และ
อนฺต ปจจัย ทีฆะตนธาตุ สําเร็จรูปเปน ตารยนฺโต เปนกิริยา
เหตุกัตตุวาจก เอง [ ทาน] ซึ่งไดแก ตฺว. ตว ศัพทนี้ เปนคํา
แทนชื่อของผูใหญคนหนึ่ง ซึ่งสามารถใหสัตวโลกขาม (ทางกันดาร)
ไปได ทานเรียกชื่อวา เหตุกัตตา ในกิรยิ า คือ ตารยนฺโต.
ปจจัยที่เปนเครื่องหมายของวาจกนี้ คือ แผนก กิต ปจจัย และ
กิตกิจจปจจัย เพราะปจจัยในกิริยากิตกนี้ ไมมีเหตุปจจัยสําหรับทํา
ใหแปลงจากกัตตุวาจก จึงตองเอาเหตุปจจัยในอาขยาตมาใชโดย
วิธีของยืม เหตุปจจัยนั้น คือ เณ ณฺย ฌาเป ณาปย ทั้ง ๔ นี้ ตัวใด
ตัวหนึ่งกอนแลว จึงลงปจจัยในกิริยากิตก ที่เปนกิตปจจัยและ
กิตกิจจปจจัยตัวใดตัวหนึ่งทีหลัง. อนึ่ง ปจจัยที่เนื่องดวย ณ ทั้งสิ้น
พึงลบ ณ เสีย เหลือไวแตสระที่ ณ อาศัยและพยัญชนะตัวอื่นไว
แลวพฤทธิ์ตามที่กลาวในอาขยาต. อุทาหรณ เชน กาเรนฺโต
ยังชน ใหทําอยู กรฺ ธาตุ ในความทํา ลง เณ ปจจัย ลบ ณ
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เสีย ทีฆะตัวธาตุ แลวลง อนฺต ปจจัยทีหลัง การยนฺโต การาเปนฺโต
และ การาปยนฺโต ก็เชนกัน นี้สําหรับ อนฺต ปจจัยในจําพวกกิตปจจัย
ที่เปนกิตกัจจปจจัยนั้น เหมือนอยาง มาน ปจจัย เชน การยมาโน
การาปยมาโน (ยังชนให) ทําอยู เปนตน. นี้เฉพาะที่เปน
ปจจุบันกาล.
สวนทีบ่ อกอดีตกาลนั้น เชน ตฺวา ปจจัย ไดในอุทาหรณวา
รชฺช กาเรตฺวา ยังชนใหทําราชสมบัติแลว สพฺพกิจฺจ นิฏ าเปตฺวา
ยังกิจทุกอยาง ใหสําเร็จแลว รุปฺขมูล โสธาเปตฺวา ยังชนใหชําระ
ซึ่งภายใตไมแลง. สุฌ ธาตุ ในความหมดจด แปลง ฌ เปน ธ
แลวพฤทธิ์ อุ เปน โอ ดวยอํานาจ ณ ปจจัย เปนตน. สวน ต
ปจจัยที่เปนเหตุกัตตุวาจกนั้น ดูไมปรากฏ. ธาตุสําหรับวาจกนี้ ใช
ไดทั้งที่เปน สกัมมธาตุ และอกัมมธาตุ.
เหตุกัมมวาจก
กิริยาศัพทที่กลาวถึงสิ่งที่ถูกเขาใชใหทํา คือ แสดงวา เปน
กิริยาของสิ่งนั้น ชื่อวา เหตุกัมมวาจก เชน สามิเกน สูเทน โอทโก
ปาจาปยมาโน แปลวา ขาวสุก อันนาย ยัง (ใช) พอครัวใหหุง
อยู. โอทาโน ขาวสุก เปนกรรม คือสิ่งที่ถูกเขา (คือนาย) ใชให
พอครัวหุง ในกิริยาศัพท คือ ปาจาปยมาโน. ปาจาปยมาโน เปน ปจฺ
ธาตุ ในความหุง มาน ปจจัย เปน เหตุกัมมวาจก บอกปจจุบันกาล
เปนตน.
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สําหรับปจจัยที่บอกวาจกนี้ ใชได ๒ จําพวก คือ กิจจปจจัย
และกิตกิจจปจจัย. กิจจปจจัยนั้น ไดแก อนีย, ตพฺพ, กิตกิจจปจจัย
นั้น ไดแก มาน และ ต ปจจัยเทานั้น. วาจกนี้ก็ตองอาศัยเหตุปจจัย
เหมือนกัน บางทีก็มีทั้ง ย ปจจัย และ อิ อาคมดวย.
อนีย ปจจัยนี้ เชน สามิเกน กมฺมกเรน กิจฺจ การาปนีย
กิจ อันนาย พึงยัง (ใช) กรรมกร ใหทํา. กรฺ ธาตุ. ในความทํา
ลง ณาเป ปจจัย เปน การาเป แลวลง อนีย ปจจัย. สวน เอ
ที่ ป อาศัยนั้นถูกลบทิ้ง เพราะให อ อาศัย แมอุทาหรณอยางอื่น
เชน อาจริเยน สิสฺเสน กิจฺจวตฺต สิกฺขาปนีย แปลวา กิจวัตร อัน
อาจารย พึงยังศิษย ใหสําเหนียก สิกฺขาปนีย สิกฺขฺ ธาตุ ในความ
ศึกษา ลง ณาเป แลว ลง อนีย ปจจัยทีหลังเหมือนกัน.
ตพฺพ ปจจัยนั้น เชน อุทาหรณวา อย ภิกฺขุ ปาจิตฺติเยน
กาเรตพฺโพ แปลวา ภิกษุนี้ (อันพระวินัยธร) พึงยังสงฆ ใหทํา
ปรับ ดวยอาบัติปาจิตตีย เปนตน. นี้ยมื เณ ปจจัยมาลงไวกอน
อนีย และ ตพฺพ ปจจัย ๒ นี้ไมตองลง ย ปจจัยและ อิ อาคมหลังธาตุ
และปจจัย เพราะบอกลักษณะวา เปนกัมมวาจก ชัดอยูแลว.
สวนกิตกิจจปจจัย คือ มาน และ ต นั้น ถาลงในกัมมวาจก
และ เหตุกัมมวาจก ตองลง ย ปจจัย และ อิ อาคมดวย เชน
สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปยมาโน. ขาวสุด อันนาย ยัง (ใช)
พอครัว ใหหุงอยู. ปาจาปยมาโน นี้ยืม ฌาเป และ ย ปจจัย อิ อาคม
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ดวย. ต ปจจัยนั้น เชน อุทาหรณวา อย ถูโป ปติฏาปโต
แปลวา พระสถูปนี้ อันเจา ใหตั้งไวเฉพาะแลว. ปติฏาปโต ปฏิ
บทหนา เอาเปน ปติ. า ธาตุ ในความตั้ง ยืม ณาเป มาลงไวกอน
แลวจึงลง ต ปจจัย อิ อาคม เปนเหตุกัมมวาจก.
สวนธาตุที่จะประกอบในวาจกนี้ ไดทั้งสกัมมธาตุและอกัมมธาตุ
สกัมมธาตุ เชน กาเรตพฺโพ อกัมมธาตุ เชน ปติฏ าปโต.
ปจจัย
ในกิริยากิตกนี้ ทานจัดปจจัยไว ๓ หมวด เพื่อใหรูจักกําหนด
วาจกทั้ง ๕ นั้นไดสะดวก คือปจจัยที่จะลงในกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกไวพวกหนึ่ง เรียกวา กิตปจจัย. จัดปจจัยที่เปนไดเฉพาะกัมมวาจก ภาววาจก และเหตุกัมมวาจกได พวกหนึ่ง เรียกวา กิจจปจจัย
จัดปจจัยที่เปนไดทั้ง ๕ วาจก ไวพวกหนึ่ง เรียกวา กิตกิจจปจจัย
(เหมือนในนามกิตก).
การจัดปจจัยนี้ ตองอาศัยหลักที่จะประกอบใหเหมาะแกความ
ประสงคของธาตุที่จะเปนไปได หาไดจัดตามความพอใจไม คือธาตุ
ตัวใดสมควรจะเปนวาจกใด และควรลงปจจัยตัวไหนจึงจะเหมาะแก
ภาษานิยมแลว จึงลงปจจัยตัวนั้น เมื่อลงแลว ตองหมายความ
อยางนั้น จึงจะถูกความประสงค ฉะนั้น ทานจึงจัดปจจัยไวเปน ๓
หมวด ใหหมวดหนึ่ง ๆ ก็มีจํานวนตั้งแต ๒ ตัวขึ้นไป เพื่อใหเลือก
ใชใหเหมาะใหถูกนั้นเอง คือ :-
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๑. กิต ปจจัย มี ๓ ตัว อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี.
๒. กิจจ ปจจัย มี ๒ ตัว คือ อนีย, ตพฺพ.
๓. กิตกิจจ ปจจัย มี ๕ ตัว คือ มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน.
ปจจัยเหลานี้ บอกกาลไดตาง ๆ กัน ดังนี้ คือ :อนฺต, มาน. ๒ นี้ บอกปจจุบันกาล แปลวา อยู, เมื่อ.
อนีย, ตพฺพ. ๒ นี้ บอกความจําเปน แปลวา ควร. พึง.
ตวนฺตุ, ตาวี, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน. ๖ นี้ บอกอดีตกาล
แปลวา แลว, ครั้น...แลว.
วิธลี งปจจัย
กิตปจจัย คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี ๓ นี้ เปนไดทั้งกัตตุวาจก
และเหตุกัตตุวาจก เมื่อจะลงในธาตุตัวใด ตองนึกถึงหมวดธาตุใน
อาขยาตเสียกอนวา ควรจะจัดเขาในธาตุหมวดใด มีปจจัยอะไรบาง
สําหรับประกอบในที่นั้น เพราะในกิริยากิตกนั้น โดยมากตองอาศัย
ปจจัยในอาขยาตมาลงกอน แลวจึงลงปจจัยในกิตกทีหลัง.
อนฺต ปจจัย
กโรนฺโต ทําอยู กรฺ ธาตุ ในความทํา ลง โอ ปจจัย
ในอาขยาตมาแลว จึงลง อนฺต ปจจัย แจก ตามแบ อ การันต ปุ.
ปฐมาวิภัตติ เอา อ กับ สิ เปน โอ สําเร็จรูปเปน กโรนฺโต.
สุณนฺโต. ฟงอยู สุ ธาตุ ในความฟง ณา ปจจัย ธาตุตัวเดียว
คงปจจัยไว แลวลง อนฺต ปจจัย. กเถนฺโต กลาวอยู. กถฺ ธาตุ
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ในความลาง เอ ปจจัย แลวลง อนฺต ปจจัย. นี้เปน กัตตุวาจก.
สวนที่เปน เหตุกัตตุวาจก นั้น ตองอาศัยเหตุปจจัยทั้ง ๔ ตัว
คือ เณ ณฺย ฌาเป ฌาปย ตัวใดตัวหนึ่งมาลงไวกอน แลวจึงลง
อนฺต ปจจัยทีหลัง เชน สาเวนฺโต ใหฟงอยู สุ ธาตุ เณ ปจจัย
พฤทธิ์ อุ เปน โอ เอา โอ เปน อว แลวทีฆะตนธาตุ ดวยอํานาจปจจัย
เนื่องดวย ณ ลบ ณ เสีย เหลือสระ เอ นําสระ เอ เขากับ สาว เปน
สาเว แลว ลง อนฺต ปจจัย จึงเปน สาเวนฺต แจกตามแบบ อ การันต
ใน ปุ. ปฐมาวิภัตติ เอา อ กับ สิ เปน โอ สําเร็จรูปเปน สาเวนฺโต.
กาเรนฺโต
ยังใหทําอยู
เณ ปจจัย
การยฺนโต
"
"
ณฺย ปจจัย
การาเปนฺโต "
"
ณาเป ปจจัย
มาเรนฺโต มารยนฺโต มาราเปนฺโต มาราปยนฺโต แปลวา
ใหตายอยู เมื่อใหตาย อยางเดียวกันกับอธิบายขางตน.
อนฺต ปจจัยนี้ เปนได ๓ ลิงค ถาเปน ปุ. เปนรูป อนฺโต เชน
กโรนฺโต, มาเรนฺโต แจกตามแบบ ปุริส ศัพท และ ภวนฺต ศัพท ก็ได.
ถาเปน อิต. เปลี่ยนเปน อนฺตี เชน กโรนฺตี , สาเวนฺตี มาเรนฺตี
แจกตามแบบ อี การันตใน อิต. (นารี). ถาเปน นปุ. เปนรูป อนฺต
เชน กโรนฺต, นสฺสนฺต, มารยนฺต เปนตน แจกตามแบบ อ การันต
ใน นปุ. (กุล).
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ตวนฺตุ ปจจัย
สุตวา ฟงแลว สุ ธาตุ ในความฟง ลง ตวนฺตุ ปจจัย เปน
สุตวนฺตุ ศัพทที่มี นตุ เปนที่สุด แจกตามแบบ ภควนฺตุ นาม (๖๔).
ภุตฺตวา กินแลว ภุช ธาตุ ในความกิน ตวนฺตุ ปจจัย เอา
ที่สุดธาตุเปน ตฺ เปน ภุตฺตวนฺตุ แจกตามแบบนาม สําเร็จรูปเปน
ภุตฺตวา.
วุสิตวา อยูแลว วสฺ ธาตุ ในความอยู เอา ว เปน วุ แลว
ลง อิ อาคม ตวนฺตุ ปจจัย เปน วุสิตวนฺตุ แขกตามนั้น จึงเปน
วุสิตวา.
สวนที่เปน เหตุกัตตุวาจก ก็ตองอาศัยเหตุปจจัยในอาขยาต
มาประกอบไวกอน แลวจึงลงปจจัยทีหลัง เหมือนที่กลาวมาแลว
เชน สาเวตวา ใหฟงแลว โภชยิตวา ใหกินแลว วาสาเปตวา
ใหอยูแลว การปยิตวา ใหทําแลว เปนตน. เฉพาะ ณฺย ณาปย
ตองลง อิ อาคมดวย.
ศัพททลี่ ง ตวนฺตุ ปจจัยนี้ เปนไดทั้ง ๓ ลิงค ถาเปน ปุ.
แจกตามแบบ ภควนฺตุ ถาเปน อิต. เปนรูป สุตวตี, ภุตฺตวตี, วุสิตวตี
เปนตน แจกตามแบบ (นารี) นาม. ถาเปน นปุ. แจกตามแบบ กุล.
อนึ่ง ตวนฺตุ ปจจัย มี คติ เหมือนกับ ต ปจจัย คือ ถา
ศัพทใดเปนธาตุตัวเดียว ไมตองทําพิธีอะไร เอา ตวนฺตุ ไปตอขาง
หลังทีเดียว เชน สุตวา ฟงแลว วิชิตวา ชํานะแลว หุตวา
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มีแลว-เปนแลว.
ถาเปนธาตุ ๒ ตัว แปลงที่สุดธาตุได เชน ธาตุมี จ, ช, และ ป
เปนที่สุด แปลงที่สุดธาตุ เปน ต เชน :สิตวา
รดแลว
สิจฺ ธาตุ ในความรด.
ภุตฺตวา
กินแลว
กุชฺ ธาตุ
ในความกิน.
คุตฺตวา
คุมครองแลว คุป ธาตุ
ในความคุมครอง.
ตตฺตวา
รอนแลว
ตปฺ ธาตุ
ในความรอน.
ถาหากไมแปลงที่สุดธาตุ ตองลง อิ อาคม เชน ภฺุชิตวา,
จชิตวา เปนตน.
ตาวี ปจจัย
ตาวี ปจจัยนี้ ก็มี คติ เหมือน ตวนฺตุ ปจจัย ถาหากศัพทที่
จะลงเปนธาตุตัวเดียว ไมตองทําพิธีอะไร เอาปจจัยนี้ไปตอเขา
ขางหลังทีเดียว เชน สุตาวี ฟงแลว สุ ธาตุในความฟง ตาวี ปจจัย.
หุตาวี เปน - มีแลว หุ ธาตุ ในความมี - เปน ตาวี ปจจัย.
ถาศัพทที่มีธาตุ ๒ ตัว มีอํานาจแปลงที่สุดธาตุเปน ต ได ที่
วานี้หมายความวา ธาตุที่มี จ, ช, ป, เปนที่สุด. แต ตาวี ปจจัย ตอง
คงไวอยางเดิม. เชน ภุตฺตาวี กินแลว ภุชฺ. ธาตุ ในความกิน ตาวี
ปจจัย แปลงที่สุดธาตุเปน ต. คุตฺตาวี คุมครองแลว คุปฺ ธาตุ ใน
ความคุมครอง ตาวี ปจจัย แปลงที่สุดธาตุเปน ตฺ เหมือนกัน.
อนึ่ง เนื่องแตปจจัยนี้เปนไดทั้ง กัตตุวาจก และ เหตุกัตตุวาจก
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เหมือนกัน ถาหากจะใหเปน เหตุกัตตุวาจก ตองอาศัยเหตุปจจัย
ทั้ง ๔ ตัวมาประกอบดวย เชน :ภุชฺ ธาตุ เณ ปจจัย เปน โภเชตาวี
" " ณฺย " " โภชยิตาวี
" " ณาเป " " โภชาเปตาวี
" " ณาปย " " โภชนาปยิตาวี
ณฺย และ ณาปย ๒ นี้ตองลง อิ อาคมดวย. ตาวี ปจจัยนี้ เปนได ๓
ลิงค อิตถีลิงค ลง อินี ปจจัย. นปุ. แปลเปน อิ.มีตัวอยางดังนี้:ปุ.
อิต.
นปุ.
สุตาวี
สุตาวินี
สุตาวิ
ฟงแลว สุ ธาตุ
ภุตฺตาวี
ภุตฺตาวินี
ภุตฺตาวิ กินแลว ภุขฺ ธาตุ
วุสิตาวี
วุสิตาวีนี
วุสิตาวิ อยูแลว วสฺ ธาตุ
แปลง ว เปน วุ.
ตวฺนตุ ตาวี ปจจัยนี้ ถาอยูหนากิริยาอาขยาต โดยมากพึงเห็น
วาเปนเหมือนบทวิเสสนะ ในประโยคนั้น ๆ.
กิจฺจ ปจจัย
ในหมวดนี้มีปจจัย ๒ ตัว คือ อนีย, ตพฺพ. เปนได ๓ วาจก
คือ กัมมวาจก ภาววาจก และ เหตุกัมมวาจก ที่เปนภาววาจก แจก
ไดเฉพาะ เอกวจนะ ป. วิภัตติ นปุ. อยางเดียว.

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 103

อนีย ปจจัย
ศัพททลี่ งในปจจัยนี้ ไมตองมีพิธี ไมตองมีพิธีพิเศษอะไรนัก เปนแตเพียงนํา
ไปตอขางหลังธาตุเทานั้น และสังเกตเห็นไดงาย เพราะมีรูป อนีย
ติดอยูทายศัพทเสมอไป. แมในวาจกทั้ง ๓ ก็มีรูปอยางเดียวกัน. เชน
กรณีย วจนีย โภชนีย ขาทนีย เปนตน.
กรณีย อันเขาพึงทํา กรฺ ธาตุ ความทํา ลง อนีย ปจจัย
คงธาตุไว แปลง น ปจจัยเปน ณ. แจกตามแบบ อ การันต นปุ.
นาม.
วจนีย อันเขาพึงกลาว วจฺ ธาตุ ในความกลาว นํา อนีย
ปจจัยไปตอขางหลัง สําเร็จรูปเปนเชนกัน.
โภชนีย อันเขาพึงกิน ภุชฺ ธาตุ ในความกิน แปลง อุ เปน
โอ นํา อนีย ปจจัยไปตอขางหลังโดยวิธีเดียวกัน.
ขาทนีย อันเขาพึงเคี้ยว-ควรเคี้ยว อนีย ปจจัยเหมือนกัน.
สวนที่เปน เหตุกัมมวาจก นั้น ตองนํา เหตุปจจัยมาประกอบ
ดวย แตเหตุปจจัย มักใชแต ณาเป โดยมาก เชน การาปนีย
อันเขา พึงใหทํา วาทาปนีย อันเขา พึงใหกลาว โภชาปนีย อันเขา
พึงใหกิน วนฺทาปนีย อันเขา พึงใหไหว เปนตน.
ศัพททสี่ ําเร็จจากปจจัยนี้ นําไปแจกไดในลิงคทั้ง ๓ คือ :-

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 104

ปุ
อิต.
นปุ.
กรณีโย
กรณียา
กรณีย
อันเขา ควร-พึงทํา
การาปนีโย การาปนียา การาปนีย อันเขา ควร-พึงใหทํา
ขาทนีโย
ขาทนียา
ขาทนีย
อันเขา ควร-พึงเคี้ยวกิน
วนฺทนีโย
วนฺทนียา
วนฺทนีย
อันเขา ควร-พึงไหว
ดังนี้เปนตน.
ศัพททลี่ งปจจัยนี้ บางคราวทานใชเปนนามกิตกก็มี เชน อุ. วา
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน ปริวิสิ [ เขา ] เลี้ยงแลว ดวย
ของควรเคี้ยว ดวยของควรบริโภค อันประณีต ดังนี้.
ตพฺพ ปจจัย
ปจจัยนี้ เปนปจจัยเนื่องดวย ต มีอํานาจแปลงธาตุได
หลายอยางเชนกับ ต ปจจัย คือ มีอํานาจลบที่สุดธาตุไดอยางหนึ่ง.
ไมลบ แตลง อิ อาคมไดอยางหนึ่ง. แปลงที่สุดธาตุกับปจจัยตาม
ฐานะที่ควรอยางหนึ่ง. คงธาตุไวตามเดิมอยางหนึ่ง.
๑. มีอํานาจลบที่สุดธาตุนั้น ถาธาตุมี ๒ ตัว ลบที่สุดธาตุได
เชน กตฺตพฺพ วตฺตพฺพ ปตฺตพฺพ เปนตน. กตฺตพฺพ เปน กรฺ ธาตุ
ในความทํา ลบที่สุดธาตุ ซอน ตฺ บางทีลบที่สุดธาตุแลวทีฆะ อ เปน
อา เชน กาตพฺพ. วตฺตพฺพ เปน วทฺ ธาตุ ในความกลาว ลบที่สุด
ธาตุ ซอน ต. ปตฺตพฺพ เปน ปทฺ ธาตุ ในความถึง ลบที่สุดธาตุ
ซอน ต.
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๒. ไมลบที่สุดธาตุ แตตองลง อิ อาคม นั้น คือ ถาธาตุ
มี ๒ ตัว เมื่อไมลบที่สุดธาตุ ตองลง อิ อาคม เชน เวทิตฺพฺพ, ภาสิตพฺพ,
คมิตพฺพ, จชิตพฺพ, วสิตพฺพ เปนตน.
เวทิตพฺพ เปน วิทฺ ธาตุ ในความรู แปลง อิ เปน เอ. เมื่อ
ไมลบที่สุดธาตุ ตองลง อิ อาคม. ภาสิตพฺพ เปน ภาสฺ ธาตุ ใน
ความกลาว ลง อิ อาคมเหมือนกัน. คมิตพฺพ เปน คมฺ ธาตุ ในความ
ไป-ถึง. จชิตพฺพ จชฺ ธาตุ ในความสละ ลง อิ อาคมหลังธาตุ
เหมือนกัน.
๓. แปลงที่สุดธาตุนั้น เชน คนฺตพฺพ, ทฏพฺพ. ตุฏพฺพ.
ลทฺธพฺพ เปนตน.
คนฺตพฺพ เปน คมฺ ธาตุ แปลงที่สุดธาตุเปน น. ทฏพฺพ เปน
ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น ลบ อิ เสีย แปลงที่สุดธาตุกับ ต แหง ตพฺพ
เปน ฏ จึงเปน ทฏพฺพ. ตุฏพฺพ อันเขา พึงยินดี เปน ตุสฺ ธาตุ
ในความยินดี มีวิธีเหมือนกัน.ลทฺธพฺพ เปน ลภฺ ธาตุ ในความได.
ธาตุมี ภฺ เปนที่สุด แปลงที่สุดธาตุกับ ต แหง ตพฺพ ปจจัย เปน ทฺธ
สําเร็จรูปเปน ลทฺธพฺพ.
๔. คงธาตุไวตามเดิมนั้น ขอนี้มักปรากฏเฉพาะธาตุตัวเดียว
ที่มี อา เปนที่สุดโดยมาก เชน าตพฺพ, ทาตพฺพ, าตพฺพ, ปาตพฺพ
เปนตน.
าตพฺพ อันเขา พึงรู เปน า ธาตุ ในความรู. ทาตพฺพ
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อันเขา พึงให ทา ธาตุ ในความให. าตพฺพ อันเขา พึงตั้งไว
า ธาตุ ในความตั้ง. ถาหากธาตุตัวเดียวมีสระ อี มักวิการเปน เอ
เชน เนตพฺพ วัตถุ อันเขา พึงนําไป นี ธาตุ ในความนําไป แปลง
อี เปน เอ.
สวนที่เปน เหตุกัมมวาจก นั้น พึงนํา เหตุปจจัย มาประกอบไว
ดวย เชน กาเรตพฺพ, ปาจาเปตพฺพ เปนตน.
ตพฺพ ปจจัย จะเปน กัมมวาจก เหตุกัมมวาจก และ ภาววาจก ก็เปนรูปอยางเดียวกันกับตัวประธานใน ๓ ลิงค แตที่เปน
ภาววาจกนั้น ตองเปนเฉพาะ ป. วิภัตติ เอก. ใน นปุ. เทานั้น.
กิตกิจฺจ ปจจัย
กิตกิจจปจจัยหมวดนี้ เปนไดทั้ง ๕ วาจก ดังที่ไดอธิบายมา
แลวขางตน เมื่อตองการใหเปนวาจกใด ตองนําเอาปจจัยที่ประจํา
ของวาจกนั้นมาประกอบใหถูกลักษณะ ก็เปนอันใชได.
มาน ปจจัย
มาน ปจจัยนี้ มี คติ เหมือน อนฺต ปจจัย ถาหากไมมี ย ปจจัย
ซึ่งเปนเครื่องหมายกัมมวาจกแลว พึงเขาใจวา เปนกัตตุวาจก. ถา
มี ย ปจจัย หรือมี ย ปจจัยแลว อิ อาคมแลว พึงเขาใจวา เปน
กัมมวาจก หรือ ภาววาจก.
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ศัพทที่ลง มาน ปจจัย ดังนี้
กัตตุวาจก
กัมมวาจก
กุรมุ าโน
ทําอยู
กิริยมาโน
อันเขาทําอยู.
ภุญชมาโน
กินอยู
ภฺุชิยมาโน
อันเขากินอยู.
วทมาโน
กลาวอยู
วุจฺจมาโน
อันเขากลาวอยู.
ธาตุที่จะลง มาน ปจจัยนี้ ตองลงปจจัยประจําหมวดธาตุใน
อาขยาตตามลักษณะของวาจกเสียกอน ที่เปน กัตตุวาจก เชน :กุรุมาโน ทําอยู กรฺ ธาตุ ในความทํา โอ ปจจัยประจําหมวด
ธาตุ มีอํานาจแปลง อ ที่ ก เปน อุ เปน กุร. นํา โอ ปจจัยมาตอเขา
เปนรูป กุโร ลง มาน ปจจัย จึงแปลง โอ ที่ ร เปน อุ สําเร็จรูป
เปน กุรุมาน แจกตามแบบ อ การนต ปุ. ป. วิภัตติ จึงเปน
กุรุมาโน (ทําอยู).
ภฺุชมาโน กินอยู ภุชฺ ธาตุ อยูในหมวด รุธฺ ธาตุ จึงลง อ
ปจจัย ธาตุหมวดนี้ ตองลงนิคคหิตอาคมตนธาตุ แลวแปลงนิคคหิต
นั้นเปนพยัญชนะที่สุดวรรค แหงพยัญชนะที่สุดธาตุ เชน ภุชฺ ธาตุนี้
มี ช เปนที่สุด. พยัญชนะที่สุดวรรคของ ช ก็คือ  ฉะนั้นจึงแปลง
นิคคหิตเปน  ไวหนาพยัญชนะวรรค และใหเปนสะกด จึงเปน ภุญชฺ
นํา มาน ปจจัยไปตอเขาขางหลัง สําเร็จรูปเปน ภฺุชมาโน กินอยู.
วทมาโน กลาวอยู ลง อ ปจจัยประจําหมวดธาตุ จึงนํา มาน
ปจจัยมาลงทีหลัง จึงสําเร็จรูปเปนอยางนี้.
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กัมมวาจกนั้น มักลง ย ปจจัย และ อิ อาคม ตามนัยอาขยาต
แลวจึงลง มาน ปจจัยทีหลัง อยาง กริยมาโน, ภุญิชิยมาโน เปนตน.
ถาแปลง ย ปจจัยกับที่สุดธาตุ ไมตองลง อิ อาคม เชน วุจฺจมาโน
อันเขากลาวอยู วจฺ ธาตุ ในความกลาว ลง ย ปจจัย แลวเอา ว
เปน วุ แลวแปลงที่สุดธาตุกับ ปจจัย เปน จฺจ จึงลง มาน ปจจัย
สําเร็จรูปเปน วุจฺจมาโน.
สวนที่เปน ภาววาจก นั้น มีวิธีเหมือนกันกับกัมมวาจกนี้ ตาง
แตใชธาตุไมมีกรรมเทานั้น.
ที่เปน เหตุกัตตุวาจก ตองอาศัยเหตุปจจัยในอาขยาตทั้ง ๔ ตัว
นั้นมาลงไวเปนเครื่องหมายดุจกลาวมาแลว แตโดยมากมีแต ณฺย
ณาปย ปจจัยเทานั้น เชน ปายยมาโน ใหหุงอยู, การาปยมาโน ให
ทําอยู, สารยมาโน ใหระลึกอยู, าปยมาโน ใหตั้งอยู เปนตน.
ที่เปน เหตุกัมมวาจก ใหลงเหตุปจจัย และ ย ปจจัย อิ อาคม
ดวย เชน ปาจาปยมาโน อันเขาใหหุง-ตมอยู, ปติฏาปยมาโน อัน
เขาใหตั้งอยู, สาริยมาโน อันเขาใหระลึกอยู, สาวิยมาโน อันเขาให
ฟงอยู เปนตน.
อนึ่ง ศัพทที่ประกอบดวยปจจัยนี้ นําไปแจกดวยวิภัตติทั้ง ๗
ใน ๓ ลิงคได ที่เปน ปุ. เปน มโน เชน กุรมุ าโน ที่เปน อิต.
เปน มานา เชน ภุรุมานา, ภฺุชมานา เปนตน ที่เปน นปุ. เปน
มาน เชน วทมาน, วุจฺจมาน เปนตน.

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 109

ต ปจจัย
ต ปจจัยนี้ ตามหลักก็เปนไดทั้ง ๕ วาจก แตจะนํามาแสดงเทา
ที่เห็นวาจําเปนและที่ใชกันโดยมาก เพราะบางวาจก เชน เหตุกัตตุวาจก มักไมคอนมีใช. และ ต ปจจัยนี้ มีนัยวิจิตรหลายอยาง คือ
มีอํานาจลบที่สุดธาตุบาง แปลงที่สุดธาตุบาง ถามีธาตุตัวเดียว ลง
อิ อาคม บาง ถามีธาตุ ๒ ตัว เมื่อไมลบที่สุดธาตุ ตองลง อิ อาคม
บาง แปลงตัวเองเปนพยัญชนะที่สุดวรรค และอยางอื่นตามฐานะที่
ควรบาง เมื่อลง ต ปจจัยนี้แลว ใชเปนนามกิตกก็มีบาง ตามนัยที่
ทานแสดงไวในแบบ จะนํามาแสดงไวอยางละ ๒-๓ ขอ ดังนี้ :ลบที่สดุ ธาตุนั้น เชน ธาตุมี มฺ และ นฺ เปนที่สุด ลบที่สดุ
ธาตุเสีย
คโต ไปแลว
คมฺ ธาตุ ในความไป ความถึง
รโต ยินดีแลว
รมฺ ธาตุ ในความยินดี
แปลงทีส่ ุดธาตุนั้น เชน ธาตุมี จฺ, ชฺ, ปฺ, เปนที่สุด เอาที่สุด
ธาตุเปน ตฺ.
สิตฺโต อันเขารดแลว สิจฺ ธาตุ ในความรด
ภุตฺโต อันเขากินแลว ภุชฺ. ธาตุ ในความกิน
วุตฺต
อันเขากลาวแลว วจฺ ธาตุ ในความกลาว
เอา ว เปน วุ
คุตฺโต อันเขาคุมครองแลว คุปฺ ธาตุ ในความคุมครอง.
ธาตุมีตัวเดียว ลง อิ อาคม. และธาตุมี ๒ ตัว เมื่อไมลบ ตอง
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ลง อิ อาคมนั้น คือ ธาตุมี อา เปนที่สุดก็ดี, ต เปน กัมมวาจก
ก็ดี ลง อิ อาคม. คําวา ต เปน กัมมวาจก นี้ หมายความวาลง
ต ปจจัยใหเปน กัมมวาจก ตองลง อิ อาคม ดวย เชน :ิโต ยืนแลว
า ธาตุ ในความตั้งอยู.
ปโต อันเขาดื่มแลว
ปา ธาตุ ในความดื่ม.
อภิชฺฌิโต อันเขาเพงจําเพาะแลว อภิ+ฌา ธาตุ ในความเพง
ที่แปลงตัวเองเปนพยัญชนะที่สุดของวรรคนั้น เชน :ฉนฺโน อันเขามุงแลว
ฉทฺ ธาตุ ในความปด.
รุนฺโน รองไหแลว
รุทฺ ธาตุ ในความรองไห.
แปลงเปนพยัญชนะอื่นนั้น เชน :ธาตุมี รฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน ณฺณ แลว ลบที่สดุ ธาตุ.
ชิณฺโณ แกแลว
ชิรฺ ธาตุ ในความคร่ําครา.
ปุณฺโณ เต็มแลว
ปูรฺ ธาตุ ในความเต็ม.
ธาตุมี สฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน ฏ แลวลบที่สดุ ธาตุ.
ตุฏโ
ยินดีแลว
ตุสฺ ธาตุ ในความยินดี.
หฏโ
ราเริงแลว
หสฺ ธาตุ ในความราเริง.
ธาตุมี ธฺ และ ภฺ เปนที่สดุ แปลง ต เปน ทฺธ แลวลบที่สุดธาตุ.
พุทโธ
รูแลว
พุธฺ ธาตุ ในความรู.
ลทฺโธ
อันเขาไดแลว
ลภฺ ธาตุ ในความได.
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ธาตุมี มฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน นฺต แลวลบที่สดุ ธาตุ
ปกฺกนฺโต หลีกไปแลว
ป+กมฺ ธาตุ ในความกาวไป.
สนฺโต
ระงับแลว
สมฺ ธาตุ ในความสงบระงับ.
ธาตุมี หฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน ฬฺห แลวลบที่สุดธาตุ.
รุฬฺโห
งอกแลว
รุหฺ ธาตุ ในความงอก.
วุฬิโห
อันน้ําพัดไปแลว วุหฺ ธาตุ ในความลอย.
ใชเปนนามกิตกบางนั้น เชน พุทฺโธ แปลวา รูแลว พุธฺ ธาตุ
ในความรู ถาใชเปนนามกิตก แปลวา พระพุทธเจา ไ ก็คือ ทาน
ผูรูนั่นเอง. หรือวา คต การเดิน ิต การยืน เปนตน. ที่มัก
ปรากฏอยูหลายแหง ก็เพราะทานใชเปนนามกิตกนั้นเอง.
ที่เปน กัตตุวาจก นั้น เชน คโต, ปกฺกนฺโต, ปวิฏโ เปนตน
คโต ไปแลว คมฺ ธาตุ ในความไป-ถึง ต ปจจัย ลบที่สุดธาตุ
ปกฺปนฺโต หลีกไปแลว ป+กมฺ ธาตุ ในความกาวไป. ธาตุมี มฺ
เปนที่สุด แปลง ต เปน นฺต. ปวิฏโ เขาไปแลว ป+วิสฺ ธาตุ
ในความเขาไป. ธาตุมี สฺ เปนที่สุด แปลง ต เปน ฏ.
ที่เปนเหตุกัตตุวาจก ไมปรากฏวามีที่ใชเลย ที่เปนกัมมวาจก
และภาววาจกก็มีรูปเปนอยางเดียวกันกับกัตตุวาจก. จะรูวาเปนวาจก
แผนกไหน ก็ตองพิจารณาถึงธาตุเสียกอน คือถาเปน กัตตุวาจก
ใชธาตุไดทั้ง ๒ คือ สกัมมธาตุ และ อกัมมธาตุ, จําพวกกัมมวาจก
ใชไดแต สกัมมธาตุ. ภาววาจก ใชไดเฉพาะแตอกัมมธาตุ.
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ที่เปน เหตุกัมมวาจก นั้น ตองอาศัย เหตุปจจัย และลง อิ อาคม
ดวย เชน การาปต, สมุฏาปตา, ตาปาปต เปนตน. การาปต
อันเขา (ยังบุคคล) ใหกระทําแลว กรฺ ธาตุ ลง ณาเป ปจจัย แลว
ลง ต ปจจัย อิ อาคม, สมุฏาปตา อันเขา (ยังบุคคล) ใหตั้งไว
พรอมแลว. ส+อุ+า ธาตุ ในความยืน. ตาปาปต อันเขา (ยัง
บุคคล) ใหเผาแลว ตปฺ ธาตุ ในความรอน. ๒ นีก้ ็เชนกัน. ณาเป
ปจจัยที่ปรากฏอยูนั้น พึงเขาใจวา นํามาแต เหตุปจจัย สวน ย และ
อิ อาคมไมตองนํามา ตอเมื่อลง ต ปจจัยแลวจึงตองลง อิ อาคม
เปนเครื่องหมายวาจกนี้.
อนึ่ง ปจจัยนี้เปน อนพฺยยกิริยา แจกไดในลิงคทั้ง ๓ ตามการันต
นั้น ๆ.
ตุนาทิ ปจจัย
ตูน ตฺวา ตฺวาน ๓ นี้ เปน ตูนาทิปจจัย แปลวา ปจจัย ๓ ตัว
มี ตูน เปนตน โดยปรกติ บอกอดีตกาล เพราะแปลวา "แลว"
แตแปลเปนอยางอื่นบางก็มีมาก ในเมื่ออยูในประโยคตามลักษณะของ
สัมพันธ แตในที่นี้ใหแปลวา "แลว" ตามหลักไปเสียกอน.
ตูน
ตฺวา
ตฺวาน
กาตูน
กตฺวา
กตฺวาน
ทําแลว.
คนฺตูน
คนฺตฺวา
คนฺตฺวาน
ไปแลว.
หนฺตูน
หนฺตฺวา
หนฺตฺวาน
ฆาแลว.
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ตูน ปจจัยนั้น มีที่ใชนอย ไมคอยปรากฏนัก จึงไมอธิบาย.
สวน ตฺวา ตฺวาน ๒ ตัวนี้ มีใชดาดดื่นในที่ทั่วไป. วิธีลงปจจัย ๒
ตัวนี้ ก็คลาย ต ปจจัย ถาธาตุ ๒ ตัว ใหลบที่สุดธาตุแลวนํา ตฺวา
ปจจัยไปตอเขาขางหลังใหเปนตัวสะกดธาตุทีเดียว เชน กตฺวา กตฺวาน
ทําแลว กฺร ธาตุ ในความทํา.
ถาไมลบที่สุดธาตุ ใหลง อิ อาคมที่สุดธาตุได เชน กริตฺวา
กริตฺวาน ทําแลว กฺร ธาตุ เหมือนกัน ถาไมลบที่สุดธาตุ ก็ใหแปลง
พยัญชนะที่สุดธาตุ เปนพยัญชนะที่สุดวรรคของ ตฺวา ได เชน ต
แหง ตฺวา ปจจัย เปนพยัญชนะวรรค. ที่สุดวรรคของ ต นี้ คือ น
เพราะฉะนั้น จึงแปลงที่สุดธาตุเปน นฺ ได เชน คนฺตฺวา, คนฺตฺวาน
ไปแลว, คนฺตฺวา, คนฺตวาน เปน คมฺ ธาตุ แปลง มฺ เปน นฺ
ถาไมแปลงใหลง อิ อาคมที่สุดธาตุ เชน คมิตฺวา, คมิตฺวาน เปนตน
ที่วามานี้เปน กัตตุวาจก
สวนที่เปน เหตุกัตตุวาจกนั้น ตองมี เหตุปจจัย มาประกอบกับ
ธาตุไวกอน จึงลงปจจัยนี้ทีหลังดุจกลาวแลว เชน กรฺ ธาตุ.
เหตุปจจัย เณ ณฺย ณาเป ณาปย
ตฺวา ปจจัย กาเรตฺวา การยิตฺวา การาเปตฺวา การาปยิตฺวา
ตฺวาน ปจจัย กาเรตฺวา การยิตฺวาน การาเปตฺวา การาปยิตฺวาน.
เหตุปจจัยที่มี ย เชน ณฺย, ฌาปย ตองลง อิ อาคม ที่ ย ดวย
แตจะมากหรือนอยนั้นก็แลวแตจะสมควร ที่วานี้ก็เพียงแตอุทาหรณ.
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ตูนาทิ ปจจัยนี้ ในกัมมวาจก เหตุกัมมวาจก และ ภาววาจก
ไมมีที่ใช เพราะทานใช ต ปจจัยแทน.
อนึ่ง ถาธาตุมีอุปสัคนําหนา ใหแปลงปจจัยทั้ง ๓ นี้เปน ย
(ขอนี้ทําให ตูน ปจจัยมีคาขึ้น ) เชน :อาทาย
ถือเอาแลว
อา+ทา ธาตุ ในความถือเอา
ปหาย
ละแลว
ป+หา ธาตุ ในความละ
นิสฺสาย
อาศัยแลว
นิ+สี ธาตุ ในความอาศัย
ปฏาย
เริ่มตัง้ แลว
ป+า ธาตุ ในความตั้งไว
อภิฺาย รูยิ่งแลว
อภิ+า ธาตุ ในความรู
โอหาร
ละแลว
อว+หา ธาตุ ในความละ
ที่แปลงเปน ย ปรากฏอยูนี้ โดยมากมักมีเฉพาะธาตุตัวเดียวที่มี
อา เปนที่สุด ถาธาตุมีสระอื่นเปนที่สุด ก็ตองเปนธาตุชนิดที่แปลง
ใหเปน อา ได เชน นิสฺสาย นิ+สี ธาตุ แปลง อี เปน อา เปนตน
ถาธาตุมีอยางอื่นเปนที่สุด ก็แปลง ย ปจจัยกับที่สุดธาตุเปนตาง ๆ ไป
ถึงมี ย ปรากฏก็ไมดื่นนัก ดังนี้ :ถามี ม เปนที่สุด แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุเปน มฺม
อาคมฺม มาแลว อา+คมฺ ธาตุ ในความไป (อา กลับความ)
นิกขฺ มฺม ออกแลว นิ+ปทฺ ธาตุ ในความออก.
ธาตุมี ทฺ เปนที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุเปน ชฺช
อุปฺปชฺช เกิดขึ้นแลว อุ+ปทฺ ธาตุ ในความเกิด.
ปมชฺช ประมาทแลว ป+มทฺ ธาตุ ในความเมา.
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ธาตุมี ธฺ และ ภฺ เปนที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุ เปน ทฺธา พฺภ
วิทฺธา ทรงแลว
วิธฺ ธาตุ ในความแทง
ลทฺธา ไดแลว
ลภฺ ธาตุ ในความได
อารพฺภ ปรารภแลว อา-รภฺ ธาตุ ในความเริ่ม.
ธาตุมี หฺ เปนที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุเปน ยฺห
ปคฺคยฺห ประคองแลว ป+คหฺ ธาตุ ในความประคอง
สนฺยฺน ผูกแลว
ส+นหฺ ธาตุ ในความผูก.
อารุยหฺ ขึ้นแลว
อา+รุหฺ ธาตุ ในความขึ้น.
แปลง ตฺวา เปน สฺวา และ ติวาน เปน สฺวาน ได. เฉพาะ
ทิสฺ ธาตุ เปน ทิสฺวา, ทิสฺวาน แปลวา เห็นแลว. แปลง ทิสฺ เปน
ปสฺส แลวลง อิ อาคม เปน ปสฺสิตฺวา บาง.
ตูนาทิ ปจจัยที่แปลงเปน ย แลว เอา ย กับทีส่ ุดธาตุเปนไปได
หลายอยาง แตก็เปนเฉพาะธาตุตัวหนึ่ง ๆ เทานั้น จะนํามาแสดงไว
พอเปนอุทาหรณ เชน :อุทฺทิสสฺ แสดงแลว
อุ+ทิสฺ ธาตุ ในความแสดง
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุ เปน สฺส.
วิวิจฺจ สงัดแลว
วิ+วิจฺ ธาตุ ในความสงัด.
แปลง ย กับทีส่ ุดธาตุเปน จฺจ.
อาหจฺจ เบียดเบียนแลว อา+หนฺ ธาตุ ในความเบียดเบียน
แปลง ย กับที่สุดธาตุเปน จฺจ
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สวน ปฏิจฺจ อาศัยแลว ปฏิ+อิ ธาตุ ในความไป-ถึง
แปลง ย กับ ต อาคมเปน จฺจ.
อภิสเมจฺจ บรรลุแลว อภิ+ส+อิ ธาตุ ในความไป-ถึง
แปลง ย กับ ต อาคมเปน จฺจ.
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บทสุดทาย
๑. ปจจัยในกิริยากิตก รวมทั้งสิ้นมี ๑๐ ตัว อนฺต, ตวนฺตุ,
ตาวี, อนีย, ตพฺพ, มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน.
๒. ในปจจัยเหลานี้ แบงออกเปน ๒ คือ จําพวกที่แจกตาม
วิภัตติทั้ง ๗ ในลิงคทั้ง ๓ ไมได เรียกวา อพฺยยกิริยา มีอยู ๓ ตัว
คือ ตูน ตฺวา ตฺวาน, เรียกวา ตูนาทิปจจัย.
๓. ที่แจกตามวิภัตติทั้ง ๗ ในลิงคทั้ง ๓ ได เรียกวา อนพฺยยกิริยา
อนพฺยยกิริยานี้ ใชได ๒ อยาง คือ เปนกิริยาหมายพากยได ๑ เปน
วิเสสนะ ๑ มีอยู ๗ ตัว คือ อนฺต, มาน, ตวนฺตู, ตาวี, ต, อนีย,
ตพฺพ.
๔. ปจจัยเหลานี้ ลวนมีธาตุเปนที่ตั้ง อยูติดกับธาตุเสมอไป
มีที่สังเกตที่ทายธาตุ.
๕. ปจจัยที่ใชเปนปจจุบันกาล แปลวา "อยู" หรือ "เมือ่ "
มี ๒ ตัว คือ อนฺต ๑ มาน ๑.
๖. อนฺต ในอิตถีลิงค เปน อนฺตี ตัวอยาง เชน สุณนฺต,ี
กโรนฺตี, คจฺฉนฺตี แจกอยาง (นารี). สวน นปุ. เปน อนฺต เชน
คจฺฉนฺต, กโรนฺต แจกตามแบบ (กุล) อ การันต. สวน มาน เปน
มานา ตัวอยาง เชน ภุชฺ มานา, กุรุมานา, คจฺฉมานา, แจกตาม
แบบ อา การันต อิต. (กฺา).
๗. อนพฺยยกิริยา เมื่อประกอบวิภัตติแลว ตั้งแต ทุ. วิภัตติ
ไป ตองเปนวิเสสนะทั้งนั้น เวนไวแตในทางสัมพันธจะเรียกชื่อตาง

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามกิตก และกิรยิ ากิตก - หนาที่ 118

ไปบาง เพราะกิริยาหมายพากยตองเปน ป. วิภัตติอยางเดียว.
๘. ขึ้นชื่อวาตัวประธานแลว ตองเปน ป. วิภัตติเทานั้น วิภัตติ
อื่นซึ่งไมออกชื่อในที่นี้ จะเปนตัวประธานไมได.
๙. ตัวประธานมีรูปอยางไร ตัวกิริยาก็ตองเปนไปตาม ขอนี้
เพราะกิริยากิตกใชวิภัตตินามนั่นเอง.
๑๐. ปจจัยที่เอามาใชเปนอดีตกาล มีอยู ๖ ตัว คือ ตวนฺตุ,
ตาวี, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน. แปลวา "แลว."
๑๑. ตวนฺตะ ปุ. แจกอยาง ภควนฺตุ ศัพท.
๑๒. ปจจัยที่เอามาใชในความจําเปน แปลวา "พึง-ตอง"
หรือ "ควร" มี ๒ ตัว คือ อนีย, ตพฺพ.
๑๓. ในกัตตุวาจก ใชไดทั้งธาตุมีกัมมและธาตุไมมีกัมม.
๑๔. ธาตุเปนรากเงาของศัพททั้งสิ้น มีอยู ๒ จําพวก คือ
อกัมมธาตุอยางหนึ่ง สกัมมธาตุอยางหนึ่ง แตธาตุบางอยางเปนได
ทั้งสกัมม ทั้งอกัมม.
๑๕. ตัวกัมมนั้น ในพากยที่เปนกัตตุวาจก ประกอบดวยทุติยาวิภัตติ แปลวา "ซึ่ง" ในพากยที่เปนกัมมวาจก ประกอบดวยปฐมาวิภัติ แปลวา "อันวา."
๑๖. กัมมวาจก ใชไดแตธาตุที่มีกัมมอยางเดียว.
๑๗. ตพฺพ ปจจัย มีที่ใชแต กัมมวาจก และภาววาจก เมื่อ
ใชเปนกัมมวาจก เปนไดทุกวิภัตติตามตัวประธาน สวนที่ใชเปน
ภาววาจก เฉพาะแต ป. เอก. นปุ. อยางเดียวเทานั้น.
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๑๘. ปจจัยที่ใชในภาววาจก โดยมากมีแต ตพฺพ ปจจัย อนียปจจัย และใชในอกัมมธาตุอยางเดียว สวนปจจัยนอกนั้น แมจะ
ประกอบใหเปนรูปแจกไดตามวิภัตติในลิงคทั้ง ๓ ก็จริง แตทานไม
นิยมใช.
๑๙. ธาตุที่เรียกหากัมม คือ ทุ. วิภัตติ ในพากยที่เปนกัตตุวาจก,
และ ป. วิภัตติ ในพากยที่เปนกัมมวาจก เรียกวา สกัมมธาตุ ธาตุ
ที่ไมตองเรียกหากัมมเชนนั้น เรียกวา อกัมมธาตุ.
๒๐. กิริยาศัพทที่ประกอบดวย วิภัตติ วจนะ กาล ธาตุ ปจจัย
ดังนี้ ชื่อวา วาจก คือกลาวบทที่ประธานของกิริยาศัพท มี ๕ อยาง
คือ กัตตุวาจก. ๑ กัมมวาจก ๑ ภาววาจก ๑ เหตุกัตตุวาจก ๑
เหตุกัมมวาจก ๑.
๒๑. ปจจัยที่สําหรับประกอบกิริยาศัพท ซึ่งจําตองจัดเปน ๓
จําพวก ก็เพื่อประกอบกับกิริยาศัพทเปนวาจกนั้น ๆ ดังนี้ คือ :ก. กิต ปจจัย สําหรับประกอบศัพทที่เปนกัตตุวาจกอยาง ๑.
ข. กิจฺจ ปจจัย สําหรับประกอบกับศัพทที่เปนกัมมวาจก ภาววาจก และ เหตุกัมมวาจกอยาง ๑.
ค. กิตกิจจ ปจจัย สําหรับประกอบศัพทไดทุกวาจกอยาง ๑.
๒๒. ในปจจัยเหลานี้ หมวดหนึง่ ๆ มีตั้งแต ๒ ตัวขึ้นไป เพื่อ
จะเลือกประกอบใหเหมาะแกศัพทนั้น ๆ.
๒๓. ปจจัยที่เปนเครื่องหมาย เหตุกัตตุวาจก และเหตุกมั มวาจก
โดยตรงไมมี ตองอาศัยยืมเหตุปจจัย คือ เณ ณฺย ณาเป ณาปย
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ในอาขยาตมาใช แตสวนทีเปนเหตุกัมมวาจก ตองมี ย ปจจัย อิ อาคม
ดวย.
๒๔. มาน ปจจัยในจําพวกกิตกิจจปจจัย เปนไดทั้ง ๕ วาจกนั้น
ในสวนที่เปนกัมมวาจก และ เหตุกัมมวาจก ตองมี ย ปจจัย อิ อาคม
ดวย.
๒๕. ต ปจจัยในเหตุกัตตุวาจก ไมมีที่ใช มีใชแต เหตุกัมมวาจกเทานั้น เชน ปติฏาปโต เปนตน.
๒๖. ขอวา ถามีอุปสัค อยูหนา แปลงปจจัยทั้ง ๓ คือ ตูน
ตฺวา ตฺวาน ที่เรียกวา ตูนาทิ ปจจัยที่ เปน ย เชน อาทาย นิสฺสาย
อภิฺาย เปนตน
แตที่ไมแปลงก็มี เชน นิกฺขมิตฺวา อุปฺปชฺชิตวฺ า เปนตน

