วรรณะ ๓

ฐาน ๖
กัณฐะ คอ
ตาลุ เพดาน
มุทธา ปุมเหงือก
ทันตะ ฟน
โอฏฐะ ริมฝปาก
นาสิกา จมูก

ฐาน ๖

สังยุตตสระ (สระผสม):

สระ ๘
นิสสัย

(เปนที่อาศัย
ของพยัญชนะ)

จัดตามฐ

ที่ตั้งที่เกิดเสียง

พยัญชนะ ๓๓
านก

นิสสิต

(เปนผูอาศัยสระ)

รณ
เ ดี

ก วรรค
จ วรรค
ฏ วรรค
ต วรรค
ป วรรค
ํ

ัน

มาตรา ความยาวหนวยเสียง
รัสสสระ
ทีฆสระ
สระมีสังโยค
พยัญชนะทุกตัว

อักขระ

หฺ ถาอยูหลัง ฺ ณฺ นฺ มฺ; ยฺ ลฺ วฺ ฬฺ เกิดที่อก (อุรชะ)

๔๑

อักขระที่เกิดใน ๒ ฐาน (พรอมกัน): เกิดที่
งฺ ฺ ณฺ นฺ มฺ สกัฏฐานนาสิกัฏฐานชะ ฐานของตนและจมูก
เอ กัณฐตาลุชะ คอและเพดาน
โอ กัณโฐฏฐชะ คอและริมฝปาก
วฺ ทันโตฏฐชะ ฟนและริมฝปาก
ที่ทําเสียง

กรณ ๔
ชิวหามัชฌะ ทามกลางลิ้น
ชิวโหปคคะ ใกลปลายลิ้น
ชิวหัคคะ ปลายลิ้น
สกัฏฐานะ ฐานของตน

เปนกรณของ

๑ มาตรา
๒ มาตรา
๓ มาตรา
ครึ่งมาตรา

ประมาณ
๐.๕ วินาที
๑ วินาที
๑.๕ วินาที
๐.๒๕ วินาที

แบงตามวิธีของปราชญตะวันตก

เสียง
เสียงของสระ
รัสสะ ทีฆะ (สั้น-ยาว)

กรณ ๔

• PaliDict ๑๐ พ.ย.๖๓

วรรค ๒๕
กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ
จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ฺ
 ฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ
ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ
ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ
อวรรค ๘
ยฺ รฺ ลฺ วฺ สฺ หฺ ฬฺ

เอ (อ-อิ)
โอ (อ-อุ)

ยวก

อักขระที่เกิดในฐานเดียว เกิดที่
อ อา กฺ ขฺ คฺ ฆฺ หฺ กัณฐชะ คอ
อิ อี จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ยฺ ตาลุชะ เพดานปาก
 ฺ ฑฺ ฒฺ รฺ ฬฺ มุทธชะ ปุมเหงือก
ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ ลฺ สฺ ทันตชะ ฟน
อุ อู ปฺ ผฺ พฺ ภฺ โอฏฐชะ ริมฝปาก
(นิคคหิต) นาสิกัฏฐานชะ ฐานจมูก

อ วัณณะ: อ อา
อิ วัณณะ: อิ อี
อุ วัณณะ: อุ อู

รัสสะ: อ อิ อุ ทีฆะ: อา อี อู เอ โอ

ลหุ ครุ (เบา-หนัก)
ตาลุชะ
ลหุ: รัสสะลวน
มุทธชะ
ครุ: ทีฆะ, รัสสะ มีสังโยคหรือนิคคหิต
ทันตชะ
อักขระที่เหลือ และ วฺ เอ โอ

พยัญชนะวรรค

๐ มาตรา

๐ วินาที

เชน ธมฺม สนฺติ

พยัญชนะอวรรค ๗ ครึ่งมาตรา ๐.๒๕ วินาที
(อัฑฒสระ)

เสียงของพยัญชนะ
โฆสะ อโฆสะ (กอง-ไมกอง)

เชน กลฺยาณ วิรุฬฺห

โฆสะ: พย.ที่ ๓-๔-๕, ยฺ รฺ ลฺ วฺ หฺ ฬฺ
อโฆสะ: พย.ที่ ๑-๒, สฺ
สิถิล ธนิต (เบา-หนัก)
สิถิล: พย.ที่ ๑-๓ ธนิต: พย.ที่ ๒-๔
อัฑฒสระ (มีเสียงกึ่งสระ) ยฺ รฺ ลฺ วฺ สฺ หฺ ฬฺ

