สรสนธิ
เงื่อนไข
ศัพท์หน้า

การกระทำา

ตัวอย่างศัพท์

ศัพท์หลัง

โลปสรสนธิ
• ลบสระหน้า
เป็นรัสสะ

(สระหลังของศัพท์หน้า เรียกว่า สระหน้า สระหน้าของศัพท์หลัง เรียกว่า สระหลัง เช่น ยสฺสฺอ–อินฺทฺริยานิ yassa-indriyani)

เป็นทีฆะหรือมีพยัญชนะสังโยค ลบสระหน้า

สระทั้งสอง เป็นรัสสะ มีรูปเสมอกัน (เป็น อ อิ อุ เหมือนกัน)
สระทั้งสอง เป็นรัสสะ มีรูปไม่เสมอกัน
เป็นทีฆะ
เป็นรัสสะ
• ลบสระหลัง
สระทั้งสอง มีรูปไม่เสมอกัน
นิคคหิตอยู่หน้า
-

ลบสระหน้า (แล้วทีฆะสระหลัง)
ลบสระหน้า (แล้วไม่ต้องทีฆะสระหลัง)
ลบสระหน้า (แล้วทีฆะสระหลัง)

ยสฺส–อินฺทรฺ ิยานิ สนธิเป็น ยสฺสินฺทฺริยานิ
โนหิ–เอตํ สนธิเป็น โนเหตํ,
สเมตุ–อายสฺมา สนธิเป็น สเมตายสฺมา
ตตฺร–อยํ เป็น ตตฺรายํ
จตูหิ–อปาเยหิ เป็น จตูหปาเยหิ
สทฺธา–อิธ เป็น สทฺธีธ

ลบสระหลัง
ลบสระหลัง

จตฺตาโร–อิเม เป็น จตฺตาโรเม, กินฺน–ุ อิมา เป็น กินฺนุมา
อภินนฺทุ ํ–อิติ เป็น อภินนฺทุนฺติ

อาเทสสรสนธิ
• แปลงสระหน้า
อิ เอ, อุ โอ อยู่หน้า

สระอยู่หลัง

แปลง อิ เอ เป็น ยฺ,
แปลง อุ โอ เป็น วฺ
(เฉพาะ อิ ถ้ามีพยัญชนะซ้อนกัน ๓ ตัว
ให้ลบพยัญชนะทีม่ รี ปู เหมือนกันได้ตัวหนึ่ง)

เต–อสฺส เป็น ตฺยสฺส,
เม–อยํ เป็น มฺยายํ,
เต–อหํ เป็น ตฺยาหํ
อถโข–อสฺส เป็น อถขฺวสฺส
พหุ–อาพาโธ เป็น พหฺวาพาโธ, จกฺขุ–อาปาถํ เป็น จกฺขฺวาปาถํ
ปฏิสนฺฐารวุตฺต–ิ อสฺส เป็น ปฏิสนฺฐารวุตฺยสฺส,
อคฺคิ–อาคารํ เป็น อคฺยาคารํ

• แปลงสระหลัง
สระอยู่หน้า

สระหลังเป็น เอ แห่ง เอว ศัพท์ แปลง เอ เป็น ริ แล้วรัสสะสระหน้า

ยถา–เอว เป็น ยถริว,

ตถา–เอว เป็น ตถริว
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เงื่อนไข
ศัพท์หน้า

การกระทำา
ศัพท์หลัง

อาคมสรสนธิ

โอ อยู่หน้า

พยัญชนะอยู่หลัง

ลบ โอ แล้วลง อ อาคม

อ อยู่หน้า

พยัญชนะอยู่หลัง

ลบ อ แล้วลง โอ อาคม

เมื่อลบสระหลังแล้ว
เมื่อลบสระหน้าแล้ว

วิการ อิ เป็น เอ, วิการ อุ เป็น โอ
วิการ อิ เป็น เอ, วิการ อุ เป็น โอ

• วิการสระหน้า
• วิการสระหลัง
• ทีฆะสระหน้า
• ทีฆะสระหลัง

ตัวอย่างศัพท์

วิการสรสนธิ

โส–สีลวา เป็น ส สีลวา,
เอโส ธมฺโม เป็น เอส ธมฺโม
ปร–สหสฺสํ เป็น ปโรสหสฺสํ,

โส ปญฺญวา เป็น ส ปญฺญวา,

มุนิ–อาลโย เป็น มุเนลโย,
มาลุต–อิริตํ เป็น มาลุเตริตํ,
น–อุเปติ เป็น โนเปติ,

สุอตฺถี เป็น โสตฺถี
พนฺธุสฺส-อิว เป็น พนฺธุสฺเสว,
อุทกํ อุมิกชาตํ เป็น อุทโกมิกชาตํ

กึสุ–อิธ เป็น กึสูธ,
มุนิ–จเร เป็น มุนีจเร
สทฺธา–อิธ เป็น สทฺธีธ,

สาธุ–อิติ เป็น สาธูติ

สรท–สตํ เป็น สรโทสตํ

ทีฆสรสนธิ
เมื่อลบสระหลังแล้ว
พยัญชนะอยู่หลัง
เมื่อลบสระหน้าแล้ว

ทีฆะสระหน้า
ทีฆะสระหน้า
ทีฆะสระหลัง

จ–อุภยํ เป็น จูภยํ

รัสสสรสนธิ
พยัญชนะ หรือ เอ แห่ง เอว อยูห่ ลัง รัสสะสระหน้า

โภวาที–นาม เป็น โภวาทินาม, ยถา–เอว เป็น ยถริว

พยัญชนสนธิ
โลปพยัญชนสนธิ
เมื่อลบสระหลัง ที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว ถ้ามีพยัญชนะซ้อนกัน ลบพยัญชนะได้ ๑ ตัว

เอวํ–อสฺส เป็น เอวํส,

ปุปฺผํ–อสฺสา เป็น ปุปฺผํสา

อิต-ิ เอวํ เป็น อิจฺเจวํ,

ปติ–อุตฺตริตวฺ า เป็น ปจฺจุตฺตริตฺวา

อาเทสพยัญชนสนธิ
สระอยูห่ ลัง เมือ่ ทํา ติ เป็น ตฺยฺ แล้ว แปลง ตฺยฺ เป็น จฺจฺ

• PaliDict ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ •

แปลง ค เป็น ก บ้าง
ช>ย
ต>กจฏธ
ตฺต > ตฺร
ท>ต
ธ>ทห
ป>ผ
ย>กช
ร>ล
ว>พ
อภิ > อพฺภ
อธิ > อชฺฌ
อว > โอ

ค > ก เช่น กุลุปโค > กุลุปโก ช > ย เช่น นิชํ > นิยํ
ต > ก เช่น นิยโต > นิยโก
ต > จ เช่น ภโต > ภจฺโจ
ต > ฏ เช่น ทุกฺกตํ > ทุกฺกฏํ
ต > ธ เช่น คนฺตพฺพํ > คนฺธพฺพํ
ตฺต > ตฺร เช่น อตฺตโช > อตฺรโช ท > ต เช่น สุคโท > สุคโต
ธ > ท เช่น เอกํ–อิธ–อหํ > เอกมิทาหํ (เอก อยู่หน้า)
ธ > ห เช่น สาธุ–ทสฺสนํ > สาหุทสฺสนํ
ป > ผ เช่น นิปฺปตฺติ > นิปฺผตฺติ ย > ก เช่น สยํ > สกํ
ย > ช เช่น คฺวโย > คฺวโช
ร > ล เช่น มหาสาโร > มหาสาโล
ว > พ เช่น กุวโต > กุพพฺ โต
อภิ > อพฺภ เช่น อภิ–อุคฺคจฺฉติ > อพฺภุคฺคจฺฉติ
อธิ > อชฺฌ เช่น อธิ–โอกาโส > อชฺโฌกาโส, อธิ–อคมา > อชฺฌคมา
อว > โอ เช่น อว–นทฺธา > โอนทฺธา

อาคมพยัญชนสนธิ
-

สระอยู่หลัง (ศัพท์หลังขึน้ ต้นด้วยสระ) ลงพยัญชนะอาคม ๘ ตัว คือ
ยฺ วฺ มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ ฬฺ

ลง ห อาคม ก็ได้

ยถา–อิทํ เป็น ยถายิทํ,
ครุ–เอสฺสติ เป็น ครุเมสฺสติ,
อิโต–อายติ เป็น อิโตนายติ,
สพฺภ–ิ เอว เป็น สพฺภิเรว,

อุ–ทิกฺขติ เป็น วุทกิ ฺขติ,
อตฺต–อตฺโถ เป็น อตฺตทตฺโถ,
ตสฺมา–อิห เป็น ตสฺมาติห,
ฉ–อายตนํ เป็น ฉฬายตนํ

สุ–อุชุ เป็น สุหุชุ,

สุ–อุฏฺฐิตํ เป็น สุหุฏฺฐิตํ

สัญโญคพยัญชนสนธิ
[พยัญชนะอยู่หลัง]

ซ้อนพยัญชนะทีม่ รี ปู เหมือนกัน หรือทีม่ รี ปู ไม่เหมือนกัน
อิธ–ปโมทติ เป็น อิธปฺปโมทติ, จาตุ–ทสี เป็น จาตุทฺทสี
(พย.ที่ ๑ ซ้อนหน้า พย. ๑ และ ๒ ในวรรคเดียวกันได้
จตฺตาริ–ฐานานิ เป็น จตฺตาริฏฺฐานานิ,
พย.ที่ ๓ ซ้อนหน้า พย. ๓ และ ๔ ในวรรคเดียวกันได้
เอโสว–จ–ฌานผโล เป็น เอโสวจชฺฌานผโล
พย.ที่ ๕ ซ้อนหน้า พย. ได้ทง้ ั ๕ ในวรรคเดียวกันได้ (เว้น งฺ)
พยัญชนะอวรรค ๓ ตัว คือ ยฺ ลฺ สฺ ซ้อนหน้าตัวเองได้)
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นิคคหิตสนธิ
เงื่อนไข
ศัพท์หน้า

การกระทำา

ตัวอย่างศัพท์

ศัพท์หลัง

โลปนิคคหิตสนธิ
นิคคหิตอยู่หน้า

สระหรือพยัญชนะอยู่หลัง

ลบนิคคหิต

ตาสํ–อหํ เป็น ตาสาหํ,
วิทูนํ–อคฺคํ เป็น วิทูนคฺคํ,
อริยสจฺจานํ–ทสฺสนํ เป็น อริยสจฺจานทสฺสนํ,
พุทธฺ านํ–สาสนํ เป็น พุทฺธานสาสนํ

อาเทสนิคคหิตสนธิ
นิคคหิตอยู่หน้า

พยัญชนะอยู่หลัง

แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค
ของพยัญชนะตัวนั้น

ง เช่น เอวํ-โข เป็น เอวงฺโข,
ญ เช่น ธมฺมํ-จเร เป็น ธมฺมญฺจเร
ณ เช่น สํ-ฐิติ เป็น สณฺฐิติ,
น เช่น ตํ-นิพฺพุตํ เป็น ตนฺนิพฺพุตํ
ม เช่น จิรํ-ปวาสึ เป็น จิรมฺปวาสึ

เอ หรือ ห อยู่หลัง

แปลงนิคคหิต เป็น ญ

ปจฺจตฺตํ-เอว เป็น ปจฺจตฺตญฺเญว, ตํ-เอว เป็น ตญฺเญว,
เอวํ-หิ เป็น เอวญฺหิ,
ตํ-หิ เป็น ตญฺหิ

ย อยู่หลัง

แปลงนิคคหิตกับ ย เป็น ญฺญ

สํ-โยโค เป็น สญฺโญโค

ล อยู่หลัง

แปลงนิคคหิตเป็น ล

ปุ ํ-ลิงฺคํ เป็น ปุลฺลิงฺคํ,

สํ-ลกฺขณา เป็น สลฺลกฺขณา

สระอยู่หลัง

แปลงนิคคหิตเป็น ม หรือ ท

ตํ–อหํ เป็น ตมหํ,

เอตํ–อโวจ เป็น เอตทโวจ

อาคมนิคคหิตสนธิ
สระหรือพยัญชนะอยู่หลัง

ลงนิคคหิต

จกฺขุ อุทปาทิ เป็น จกฺขุ ํ อุทปาทิ, อว–สิโร เป็น อวํสิโร
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