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ปจ ธาตุ ใน ๕ วาจก.๘
ปจ: ปจติ กตัตวุาจก......๘
สี: สียเต ภาววาจก........๘
ปจ: ปจิยติ กมัมวาจก....๘
ปจ: ปจฺจติ กัมมวาจก....๘
ปจ: ปาเจติ เหตุกตัตุ......๘
ปจ: ปาจยติ เหตกุัตตุ.. . .๘
ปจ: ปาจาเปติ เหตุกตัตุ.๘
ปจ: ปาจาปยติ เหตุกัตตุ.. ๘
ปจ: ปาจิยเต เหตกุัมม.. .๘
ปจ: ปาจยยิเต เหตุกมัม.๘
ปจ: ปาจาปิยเต เหตุกัมม..๙
ปจ: ปาจาปยิยเต เหตุกัมม.๙
ปจ: ปจนฺโต ปจนฺตํ กัตตุ..๙
ปจ: ปจํ กัตตุ.................๙
ปจ: ปจนตีฺ กัตตุ............๙
ปจ: ปจมาโน ปจมานํ กัตตุ. ๙
ปจ: ปจมานา กัตตุ........๙
ปจ: ปจิยมาโน กัมม......๙
ปจ: ปจฺจมาโน กัมม......๙
ปจ: ปจิโต กัมม.............๙
ปจ: ปกโฺก กัตต.ุ กมัม....๙
ปจ: ปาจิโต เหตกุัมม.. ๑๐
ปจ: ปาจยิโต เหตุกัมม..๑๐
ปจ: ปาจาปิโต เหตุกัมม.. .๑๐
ปจ: ปาจาปยิโต เหตุกัมม.๑๐
ปจ: ปจิตวฺา กัตตุ........๑๐
ปจ: ปจิตวา กัตตุ........๑๐
ปจ: ปจิตาวี ปจิตาวินี กัตตุ.๑๐
ปจ: ปจนโีย กมัม........๑๐
ปจ: ปจิตพโฺพ กมัม.....๑๐
ปจ: ปาจาเปตพฺโพ กัมม.. ๑๐

ก........................๑๑
กงฺข: กงฺขต.ิ................๑๑
กงฺข: อากงฺขติ.............๑๑
กงฺข: อากงฺขมาโน.......๑๑
กถ: กเถสิ....................๑๑
กถ: กเถสํุ....................๑๑
กถ: กถยิ.....................๑๑
กถ: กถยึส.ุ.................๑๑
กมปฺ: กมฺปต.ิ..............๑๑
กม: จงฺกมต.ิ...............๑๑
กม: นิกฺขมต.ิ...............๑๑
กม: นิกฺขมนโฺต............๑๑
กม: นิกฺขนฺโต..............๑๑
กม: นิกฺขมิตฺวา............๑๒
กม: นิกฺขมฺม................๑๒
กม: ปกกฺมิ ปกกฺาม.ิ....๑๒
กม: ปกกฺมนฺโต............๑๒
กม: ปกกฺนฺโต..............๑๒
กม: อตกิกฺมติ.............๑๒
กม: อตกิกฺมิตฺวา.........๑๒
กม: อตกิกฺมฺม.............๑๒
กม: อกฺกมต.ิ...............๑๒
กม: อกฺกนโฺต..............๑๒
กม: อุปสงฺกมิตวฺา........๑๓
กม: อุปสงฺกมฺม...........๑๓
กร: กโรม.ิ...................๑๓
กร: กพุพฺนฺติ...............๑๓
กร: กยิรต.ิ..................๑๓
กร: กรสฺสุ...................๑๓
กร: อกริ.....................๑๓
กร: อกรึสุ...................๑๓
กร: อกาสิ...................๑๓
กร: อกสํ.ุ....................๑๓

กร: กยิรา....................๑๓
กร: กยิราถ.................๑๔
กร: กริสฺสต.ิ................๑๔
กร: กาหิติ...................๑๔
กร: อกริสฺส.................๑๔
กร: กโรนฺโต กโรนฺตํ.. . .๑๔
กร: กโรนฺต.ี.................๑๔
กร: กรํ........................๑๔
กร: กุรุมาโน...............๑๔
กร: กริยมาโน.............๑๔
กร: การิยมาโน...........๑๔
กร: กโต......................๑๔
กร: การิโต..................๑๔
กร: การยิโต................๑๕
กร: การาปโิต..............๑๕
กร: การาปยิโต...........๑๕
กร: กริตฺวา กริตฺวาน...๑๕
กร: กตฺวา...................๑๕
กร: กรณีโย.................๑๕
กร: กตฺตพพฺ.ํ...............๑๕
กร: กาตพพฺ.ํ...............๑๕
กร: ทุกกฺฏํ..................๑๕
กร: สงฺขโต..................๑๕
ก:ี กนีาติ กณีาต.ิ.........๑๕
ก:ี วกิกฺนีาติ วิกกฺณีาติ.๑๖
กธุ: กุชฺฌติ..................๑๖
กธุ: กุทฺโธ....................๑๖
กปุ: กปฺุปติ.................๑๖
กปุ: กปุิโต...................๑๖
กสุ: ปกโฺกสติ..............๑๖
กสุ: ปกโฺกสาเปต.ิ........๑๖
กสุ: อกฺโกสติ...............๑๖
กสุ: อกฺโกส.ิ................๑๖
กสุ: อกฺโกจฺฉ.ิ..............๑๖

กุส: อกกฺฏุโฺฐ...............๑๗

ข........................๑๗
ขน: ขโต.....................๑๗
ขน: ขนิตฺวา................๑๗
ขนฺท: ปกฺขนฺทิ.............๑๗
ขนฺท: ปกฺขนโฺต...........๑๗
ขา: ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา. ๑๗
ขิป: ปกฺขิปต.ิ..............๑๗
ขิป: ปกฺขิตโฺต..............๑๗
ขิป: นกิขฺิปต.ิ..............๑๗
ขิป: นกิขฺิตโฺต..............๑๗
ข:ี ขียต.ิ......................๑๗
ข:ี ขีโณ.......................๑๘

ค........................๑๘
คม: คจฺฉต.ิ.................๑๘
คม: อคมาส.ิ...............๑๘
คม: อคมํส.ุ.................๑๘
คม: อคมึส.ุ.................๑๘
คม: คมสฺิสติ................๑๘
คม: คจฺฉนโฺต คจฺฉนตํฺ. ๑๘
คม: คจฺฉ.ํ....................๑๘
คม: คจฺฉนฺตี................๑๘
คม: คจฺฉมาโน............๑๘
คม: คโต คตํ...............๑๘
คม: คตา.....................๑๘
คม: คมตฺิวา คมิตวฺาน..๑๙
คม: คนฺตฺวา................๑๙
คม: คนฺตพฺพํ...............๑๙
คม: อชฺฌคา...............๑๙
คม: อุปจฺจคา..............๑๙
คม: อาคจฺฉติ..............๑๙
คม: อาคเมห.ิ..............๑๙

คม: อาคนฺตวฺา............๑๙
คม: อาคมฺม................๑๙
คม: อปุคมฺม...............๑๙
คห: คณฺหาต.ิ..............๑๙
คห: คณฺหนตฺ.ิ.............๑๙
คห: คณฺหิ...................๒๐
คห: อคฺคเหส.ิ.............๒๐
คห: คหิยต.ิ.................๒๐
คห: คยฺหต.ิ.................๒๐
คห: คณฺหิตวฺา.............๒๐
คห: คเหตฺวา...............๒๐
คห: คเหตพฺโพ............๒๐
คห: คณฺหิตพฺโพ..........๒๐
คห: ปคฺคยฺห...............๒๐
คห: สงฺคณฺหึสุ.............๒๐
คลิ: คิลต.ิ....................๒๑
คปุ: โคปต.ิ..................๒๑
คปุ: ชิคุจฺฉต.ิ...............๒๑
คปุ: คุตฺโต...................๒๑

ฆ.......................๒๑
ฆส: ชิฆจฺฉต.ิ...............๒๑

จ........................๒๑
จช: จชติ.....................๒๑
จช: จตโฺต...................๒๑
จร: จรติ......................๒๑
จร: วจิริ......................๒๑
จร: จรนฺโต..................๒๑
จ:ิ จินาต.ิ....................๒๑
จกิขฺ: อาจิกขฺติ............๒๑
จนิฺต: จินฺเตสิ...............๒๒
จนิฺต: จินฺตยิ................๒๒
จนิฺต: จินฺเตตวฺา...........๒๒

๑



จิร ศพัท์: จิรายติ........๒๒
จุ: จวติ.......................๒๒
จุ: จุโต........................๒๒
จุร: โจเรติ...................๒๒
จุร: โจรยต.ิ.................๒๒

ฉ........................๒๒
ฉฑฺฑ: ฉฑฺเฑต.ิ............๒๒
ฉท: ฉาเทติ.................๒๒
ฉท: ฉนโฺน...................๒๒
ฉิท: ฉินฺทต.ิ.................๒๒
ฉิท: ฉิชชฺต.ิ.................๒๓
ฉิท: ฉินโฺน...................๒๓
ฉิท: อจฺฉิชฺช................๒๓
ฉุภ: ฉุฑฺโฑ..................๒๓

ช........................๒๓
ชน: ชายต.ิ..................๒๓
ชน: ชาโต...................๒๓
ชน: วชิายต.ิ................๒๓
ชน: วชิาโต.................๒๓
ชร: ชณิฺโณ..................๒๓
ชีว: ชีวิสสฺาม.ิ..............๒๓
ชีว: ชีวิต.ํ....................๒๓

ฌ.......................๒๔
ฌา: อภิชฺฌิโต.............๒๔

ญ.......................๒๔
ญป: ปญฺญาเปติ..........๒๔
ญป: ปญฺญตฺโต............๒๔
ญา: ชานาต.ิ...............๒๔
ญา: ชานนฺโต..............๒๔
ญา: ชาน.ํ...................๒๔
ญา: ชญฺญา.................๒๔
ญา: อญญฺาส.ิ.............๒๔
ญา: ญาโต..................๒๔
ญา: ญตฺวา..................๒๔
ญา: ปญฺญายติ............๒๔
ญา: ปญฺญาโต.............๒๕
ญา: สญฺชาน.ิ..............๒๕
ญา: ปจฺจญฺญาส.ึ.........๒๕
ญา: อาณาเปต.ิ...........๒๕

ฐ........................๒๕
ฐป: ฐเปสสฺติ...............๒๕
ฐา: ติฏฐฺต.ิ..................๒๕
ฐา: อฏฺฐาส.ิ................๒๕

ฐา: อฏฐฺํส.ุ..................๒๕
ฐา: ฐสฺสต.ิ..................๒๕
ฐา: ฐโิต......................๒๕
ฐา: ฐตฺวา....................๒๖
ฐา: นิฏฺฐาติ.................๒๖
ฐา: นิฏฺฐติ.ํ..................๒๖
ฐา: ปตฏิฐฺห.ิ...............๒๖
ฐา: ปจจฺุฏฺฐาติ............๒๖
ฐา: สมฏุฐฺาเปสุ.ํ..........๒๖
ฐา: สมฏุฐฺาปโิต...........๒๖
ฐา: อุฏฐฺาต.ิ................๒๖
ฐา: อุฏฐฺหต.ิ...............๒๖
ฐา: อุฏฺเฐห.ิ................๒๖
ฐา: อุฏฐฺิโต..................๒๗
ฐา: อุฏฐฺาตพพฺ.ํ...........๒๗
ฐา: อุฏฐฺาย.................๒๗
ฐา: อุปฏฺฐาต.ิ.............๒๗
ฐา: อุปฏฺฐหต.ิ.............๒๗

ฑ.......................๒๗
ฑํส: ฑสํติ....................๒๗
ฑํส: ฑฏโฺฐ..................๒๗

ต........................๒๗
ตร: ตรต.ิ....................๒๗
ตร: ตณิโฺณ..................๒๗
ตร: โอตาเรต.ิ..............๒๗
ตป: ตปต.ิ...................๒๗
ตป: ตปปฺติ.................๒๘
ตป: ตตโฺต...................๒๘
ตชิ: ติติกฺขต.ิ...............๒๘
ตสุ: ตุสสฺต.ิ.................๒๘
ตสุ: ตุฏโฺฐ...................๒๘

ถ........................๒๘
เถน: เถเนต.ิ................๒๘

ท........................๒๘
ทม: ทนฺโต..................๒๘
ทย: สมาทเปต.ิ...........๒๘
ทย: สมาทปิโต............๒๘
ทํส: ทํสติ ทฏฺโฐ..........๒๘
ทา: เทต.ิ.....................๒๘
ทา: ททาติ..................๒๙
ทา: ทมฺมิ....................๒๙
ทา: ทชฺเชยฺย ทชฺชา.....๒๙
ทา: อทาส.ิ..................๒๙
ทา: อทํส.ุ....................๒๙

ทา: ทาเปส.ิ................๒๙
ทา: ททนฺโต................๒๙
ทา: เทนโฺต..................๒๙
ทา: ทินโฺน...................๒๙
ทา: ทาตพโฺพ..............๒๙
ทา: สมาทิยามิ............๒๙
ทา: อาทิยต.ิ...............๒๙
ทา: อาทิยิตวฺา............๓๐
ทา: อาทาย.................๓๐
ทา: อุปาทาย..............๓๐
ทิว: ทิพพฺติ.................๓๐
ทิส: ปสสฺต.ิ.................๓๐
ทิส: ทกขฺต.ิ.................๓๐
ทิส: ปสสฺาห.ิ...............๓๐
ทิส: ปสสฺ....................๓๐
ทิส: อทฺทสา อทฺทส.....๓๐
ทิส: อทฺทสํ..................๓๐
ทิส: อทฺทสํส.ุ..............๓๐
ทิส: ปสสิฺสสฺต.ิ............๓๑
ทิส: ทกขฺิต.ิ.................๓๑
ทิส: ปสสฺนโฺต..............๓๑
ทิส: ทิฏโฺฐ...................๓๑
ทิส: ทิสฺวา...................๓๑
ทิส: ทฏฐฺพโฺพ.............๓๑
ทิส: เทเสติ..................๓๑
ทิส: ทสฺเสติ.................๓๑
ทิส: ทิสฺสต.ิ.................๓๑
ทิส: อุทฺทิสฺส...............๓๑
ทิส: อุทฺทิสิย...............๓๑
ทีป: อาทิตฺโต..............๓๒

ธ........................๓๒
ธร: ธาเรต.ิ..................๓๒
ธา: ทธาติ...................๓๒
ธร: อปุธาเรนฺโต..........๓๒

น........................๓๒
นม: วีตินาเมสิ.............๓๒
นส: นาเสสิ.................๓๒
นส: นฏฺโฐ...................๓๒
นส: นาสิโต.................๓๒
นห: สนฺนยหฺติ.............๓๒
นห: สนฺนยหฺ...............๓๓
นี: เนต.ิ.......................๓๓
นี: นยต.ิ......................๓๓
นี: เนส.ิ.......................๓๓
นี: เนตพฺโพ.................๓๓

นี: นีตา.......................๓๓
นี: อาเนสิ...................๓๓
นุท: โอโณชยาม..........๓๓

ป.......................๓๓
ปจ: ดูท่ีนี.่...................๓๓
ปต: สนฺนิปาตาเปตฺวา. ๓๓
ปท: ปตฺโต..................๓๓
ปท: นิปชฺชติ...............๓๓
ปท: นิปนฺโน...............๓๔
ปท: นิปผฺนโฺน.............๓๔
ปท: นิปชฺช.................๓๔
ปท: อาปชฺชติ.............๓๔
ปท: อาปนฺโน..............๓๔
ปท: อปฺุปชฺชต.ิ............๓๔
ปท: อปฺุปาเทติ............๓๔
ปท: อทุปาทิ...............๓๔
ปท: อปฺุปนฺโน.............๓๔
ปท: อปฺุปาทิโต...........๓๔
ปท: อปฺุปชฺช...............๓๕
ปท: อปุปชฺชต.ิ............๓๕
ปห: ปาเหต.ิ...............๓๕
ปา: ปวิาสต.ิ................๓๕
ปา: ปิปาสิโต...............๓๕
ปา: ปโีต.....................๓๕
ปา: ปิตฺวา...................๓๕
ปา: ปวิิตฺวา.................๓๕
ปุจฺฉ: ปุฏโฺฐ.................๓๕
ปุจฺฉ: ปุจฺฉิตฺวา............๓๕
ปูร: ปูรติ.....................๓๕
ปูร: ปูเรติ....................๓๕
ปูร: ปูเรนโฺต................๓๖
ปูร: ปณุโฺณ.................๓๖
ปูร: ปูริโต...................๓๖
เปส: เปเสต.ิ...............๓๖
เปส: เปสโิต................๓๖

พ.......................๓๖
พฺรู: อาห.....................๓๖
พฺรู: อาหุ.....................๓๖
พฺรู: อาหํส.ุ.................๓๖
พุธ: พทฺุโธ...................๓๖
พุธ: ปพุชฺฌิตวฺา...........๓๖

ภ........................๓๖
ภช: ภเชยฺย.................๓๖
ภช: ภเช.....................๓๖
ภช: ภเชถ...................๓๗

ภร: ภโต.....................๓๗
ภาส: ภาสิโต...............๓๗
ภทิ: ภนฺิทต.ิ................๓๗
ภทิ: ภชฺิชติ..................๓๗
ภทิ: ภนฺิโน..................๓๗
ภชุ: ภุญฺชต.ิ................๓๗
ภชุ: พุภุกฺขต.ิ..............๓๗
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เนตพโฺพ..............๓๒
เนต.ิ....................๓๒
เนส.ิ....................๓๒

ป
ปกฺกนฺโต.............๑๑
ปกฺกมนโฺต...........๑๑
ปกฺกมิ.................๑๑
ปกฺกามิ...............๑๑
ปกฺโก.....................๘
ปกฺโกสติ.............๑๕
ปกฺโกสาเปต.ิ.......๑๕
ปกฺขนโฺต.............๑๖
ปกฺขนฺทิ..............๑๖
ปกฺขิตโฺต.............๑๖
ปกฺขิปต.ิ..............๑๖
ปคคฺยฺห...............๑๙
ปจติ......................๗
ปจนีโย..................๙
ปจนฺตํ....................๘
ปจนฺตี....................๘
ปจนฺโต..................๘
ปจมานํ..................๘
ปจมานา................๘
ปจมาโน................๘
ปจ.ํ........................๘
ปจติพฺโพ................๙
ปจติวา..................๙
ปจติาวิน.ี...............๙
ปจติาวี..................๙
ปจโิต.....................๘
ปจตฺิวา..................๙
ปจยิต.ิ...................๗
ปจยิมาโน..............๘
ปจจฺญฺญาส.ึ........๒๔
ปจจฺต.ิ...................๗
ปจจฺมาโน..............๘
ปจจฺุฏฺฐาต.ิ..........๒๕
ปญญฺตฺโต............๒๓
ปญญฺาโต............๒๔
ปญญฺาเปติ..........๒๓
ปญญฺายติ...........๒๓
ปฏิจจฺ.................๕๕
ปฏิสงฺขา.............๑๖
ปฏิสงฺขาย ปฏสิงฺขา
...........................๑๖

๔



ปติฏฐฺห.ิ..............๒๕
ปตฺโต..........๓๒, ๕๔
ปตฺวา..................๕๔
ปปฺโปติ...............๕๔
ปพุชฺฌิตฺวา..........๓๕
ปพฺพช.ิ...............๔๔
ปพฺพาเชนฺต.ิ........๔๔
ปมชฺช.................๓๘
ปมชฺชิตฺวา...........๓๘
ปยิรุปาสติ...........๕๕
ปรินิพฺพายิ..........๔๖
ปรินิพฺพุโต..........๔๖
ปริยุปาสติ...........๕๕
ปริหรติ...............๕๒
ปวิฏโฺฐ................๔๗
ปวิสิ....................๔๗
ปเวเสต.ิ..............๔๗
ปสาเรติ...............๔๙
ปสฺส...................๒๙
ปสฺสติ.................๒๙
ปสฺสนฺโต.............๓๐
ปสฺสาห.ิ..............๒๙
ปสฺสสฺิสติ.............๓๐
ปหรติ.................๕๒
ปหาย.................๕๓
ปหายต.ิ..............๕๓
ปหิณต.ิ...............๕๓
ปหิณาต.ิ.............๕๓
ปหิโต..................๕๓
ปหิยฺยต.ิ..............๕๓
ปหีโน..................๕๓
ปหียต.ิ................๕๓
ปหีย.ิ..................๕๓
ปาจยติ..................๗
ปาจยิโต.................๙
ปาจยิยเต...............๗
ปาจาปยติ..............๗
ปาจาปยโิต............๙
ปาจาปยยิเต..........๘
ปาจาปโิต..............๙
ปาจาปิยเต............๘
ปาจาเปตพโฺพ........๙
ปาจาเปต.ิ..............๗
ปาจิโต...................๙
ปาจิยเต.................๗

ปาเจติ...................๗
ปาปุณาติ............๕๔
ปาปุณิตฺวา..........๕๔
ปาปุณึสุ..............๕๔
ปาเปต.ิ...............๕๔
ปาเปตฺวา............๕๔
ปาวิส.ิ.................๔๗
ปาเหต.ิ...............๓๔
ปิตวฺา..................๓๔
ปิปาสโิต..............๓๔
ปวิาสต.ิ...............๓๔
ปวิิตฺวา................๓๔
ปโีต....................๓๔
ปุจฉิฺตฺวา.............๓๔
ปฏฺุโฐ..................๓๔
ปณุโฺณ................๓๕
ปูรต.ิ...................๓๔
ปูริโต..................๓๕
ปูเรต.ิ..................๓๔
ปูเรนโฺต...............๓๕
เปสิโต.................๓๕
เปเสต.ิ................๓๕

พ
พทฺุโธ..................๓๕
พภุกุขฺต.ิ.............๓๖

ภ
ภเช.....................๓๕
ภเชถ..................๓๖
ภเชยฺย................๓๕
ภโต....................๓๖
ภวต.ิ...................๓๗
ภวนฺต.ํ................๓๗
ภวนฺต.ี................๓๗
ภวนฺโต................๓๗
ภว.ํ.....................๓๗
ภวิตพพฺ.ํ.............๓๗
ภเวยฺย................๓๗
ภาวโิต................๓๗
ภาสโิต................๓๖
ภชิชฺต.ิ................๓๖
ภนิฺทติ.................๓๖
ภนิฺโน..................๓๖
ภญฺุชต.ิ...............๓๖
ภญฺุชติพโฺพ..........๓๖

ภตฺุโต..................๓๖
ภตฺุวา..................๓๖
ภยูเต..................๓๗
โภชนยํี................๓๗

ม
มญฺญต.ิ...............๓๘
มรติ....................๓๘
มริตพพฺ.ํ..............๓๘
มาริโต.................๓๘
มิยฺยต.ิ................๓๘
มียต.ิ...................๓๘
มุจจฺต.ิ................๓๘
มุญฺจต.ิ................๓๘
มุตโฺต..................๓๙
มุยหฺติ.................๓๙
มุสสฺติ.................๓๙
มุฬฺโห..................๓๙
โมทต.ิ.................๓๙

ย
ยิฏฺโฐ..................๓๙
ยุชฺชต.ิ................๓๙
ยุชฺฌต.ิ................๔๐
ยุญชฺต.ิ................๓๙
ยุญชิฺตพโฺพ..........๔๐
ยุตโฺต..................๓๙
ยุทฺธ.ํ...................๔๐
โยเชติ.................๓๙

ร
รชฺชต.ิ.................๔๐
รโต.....................๔๐
รหิโต..................๔๐
รุณณฺ.ํ.................๔๑
รุณณฺา................๔๑
รุณโฺณ.................๔๑
รุทฺโธ...................๔๑
รุนฺธต.ิ.................๔๑
รุนฺเธต.ิ................๔๑
รุนฺนา..................๔๑
รุฬโฺห..................๔๒

ล
ลจฺฉต.ิ.................๔๒
ลทฺธพฺโพ.............๔๓

ลทฺธา..................๔๓
ลทฺโธ..................๔๓
ลพภฺติ.................๔๒
ลภติ...................๔๒
ลภิยต.................๔๒
ลภสฺิสติ...............๔๒
ลตฺิโต..................๔๓
ลิมปฺต.ิ................๔๓

ว
วกขฺติ..................๔๔
วจิสสฺต.ิ..............๔๔
วจฺฉติ..................๔๕
วฏฺฏต.ิ................๔๔
วตฺตติ..................๔๔
วทต.ิ...................๔๕
วทนฺโต................๔๕
วเทติ..................๔๕
วธติ....................๕๑
วธิตฺวา................๕๒
วเธต.ิ..................๕๑
วนฺทิตวฺา.............๔๕
วสิ......................๔๕
วสิสฺสต.ิ..............๔๕
วกิกฺณีาต.ิ...........๑๕
วกิกฺนีาติ.............๑๕
วจิริ....................๒๐
วชิาโต.................๒๒
วชิายติ................๒๒
วชฺิชติ..................๔๖
วิทฺธา..................๔๗
วิทฺโธ...................๔๗
ววิิจฺจ..................๔๖
ววิิตฺโต................๔๖
วหิรติ..................๕๒
วหิรนฺโต..............๕๒
วติีนาเมส.ิ...........๓๑
วโีต.....................๕๕
วจฺุจติ..................๔๓
วจฺุจเต.................๔๓
วจฺุจนฺต.ิ..............๔๓
วจฺุจมาเน............๔๔
วจฺุจเร.................๔๓
วตฺุเต...................๔๔
วตฺุโถ...................๔๕

วฬุโฺห..................๔๗
โวโรปโิต..............๔๑
โวโรเปต.ิ.............๔๑
โวโลเกนโฺต..........๔๓

ส
สกกฺุเณยฺย...........๔๗
สกโฺกต.ิ...............๔๗
สกขฺสฺิสถ.............๔๗
สงฺขโต.................๑๔
สงฺคณหฺสึ.ุ...........๑๙
สชฺชติ.................๔๘
สชฺเชติ................๔๘
สญฺชานิ...............๒๔
สฏโฺฐ..................๔๘
สติ......................๕๕
สนฺต.ิ..................๕๕
สนฺเต..................๕๕
สนฺโต..................๔๙
สนฺนยหฺ..............๓๒
สนฺนยหฺต.ิ...........๓๑
สนฺนิปาตาเปตฺวา.๓๒
สนฺนสิินฺนา..........๔๘
สนฺโน..................๔๘
สมาทปิโต...........๒๗
สมาทเปต.ิ..........๒๗
สมาทิยามิ...........๒๘
สมาเน................๕๕
สมฏุฐฺาปโิต.........๒๕
สมฏุฐฺาเปสํุ.........๒๕
สมฺมชฺชนโฺต.........๓๘
สยต.ิ...................๔๙
สยาโน................๔๙
สรนฺโต................๔๙
สํวิชฺชติ...............๔๖
สํสฏฺโฐ................๔๘
สํหรต.ิ................๕๒
สาวโิต.................๕๐
สิญฺจต.ิ................๔๙
สิตฺโต..................๔๙
สิยา....................๕๕
สียเต.....................๗
สุณาต.ิ................๕๐
สุณติฺวา...............๕๐
สุณสิสฺาม............๕๐

สโุณม.................๕๐
สตุวา..................๕๐
สตุา....................๕๐
สโุต.....................๕๐
สตฺุโต..................๕๑
สตฺุวา..................๕๐
สปุต.ิ...................๕๑
สยฺุยต.ิ.................๕๐
สยูติ....................๕๐
เสต.ิ....................๔๙
โสจนฺติ................๕๑
โสจเร..................๕๑
โสสฺสาม..............๕๐

ห
หญญฺต.ิ...............๕๑
หฏฺโฐ..................๕๓
หโต....................๕๑
หนิตฺวา...............๕๑
หนฺตพฺโพ.............๕๑
หนฺตฺวา...............๕๑
หรต.ิ...................๕๒
โหต.ิ...................๕๓

อ
อกริ....................๑๒
อกริสฺส................๑๓
อกรึสุ..................๑๒
อกสุํ....................๑๒
อกาสิ..................๑๒
อกกฺนฺโต.............๑๑
อกกฺมต.ิ..............๑๑
อกกฺฏุโฺฐ..............๑๖
อกโฺกจฺฉ.ิ.............๑๕
อกโฺกสต.ิ.............๑๕
อกโฺกสิ................๑๕
อคมํส.ุ................๑๗
อคมาส.ิ..............๑๗
อคมึส.ุ................๑๗
อคคฺเหสิ..............๑๙
อจฺจยต.ิ..............๕๔
อจฺเจต.ิ................๕๖
อจฺฉิชฺช...............๒๒
อชฺฌคา...............๑๘
อญฺญาส.ิ.............๒๓
อฏฐฺํส.ุ.................๒๔

๕



อฏฐฺาสิ................๒๔
อติกฺกมติ.............๑๑
อติกฺกมิตฺวา.........๑๑
อติกฺกมฺม.............๑๑
อติจฺจ..................๕๖
อตีโต..................๕๖
อตฺถิ....................๕๕
อทํส.ุ..................๒๘
อทาส.ิ.................๒๘
อทฺทส.................๒๙
อทฺทส.ํ................๒๙
อทฺทสสุํ...............๒๙
อทฺทสา...............๒๙
อธวิตฺโถ..............๔๖
อธวิาเสสิ.............๔๖
อธวิุตฺโถ..............๔๖
อธิเสสสฺต.ิ...........๔๙

อนุสิฏโฺฐ.............๔๙
อเนวฺต.ิ...............๕๖
อนฺวาย................๕๖
อนฺเวต.ิ...............๕๖
อเปโต.................๕๖
อภชฺิฌโิต.............๒๓
อภริมฺม...............๔๐
อมฺห...................๕๕
อลตถฺ.................๔๒
อลตถฺ.ํ................๔๒
อลภมาโน...........๔๒
อลภิสสฺา.............๔๒
อวจ....................๔๔
อวจุตฺถ...............๔๔
อวหรต.ิ..............๕๓
อโวจ...................๔๔
อโวจุตถฺ..............๔๔

อสกฺขิ.................๔๗
อสสฺ....................๕๕
อสโฺสส.ิ...............๕๐
อหน.ํ..................๕๑
อเหสํุ..................๕๔
อโหสิ..................๕๔
อากงฺขติ..............๑๐
อากงฺขมาโน........๑๐
อาคจฺฉต.ิ............๑๘
อาคนฺตวฺา...........๑๘
อาคเมห.ิ.............๑๘
อาคมฺม...............๑๘
อาจกิฺขต.ิ............๒๐
อาณาเปต.ิ..........๒๔
อาทาย................๒๙
อาทิตฺโต..............๓๑
อาทิยต.ิ..............๒๘

อาทิยิตวฺา...........๒๙
อาเนส.ิ...............๓๒
อาปชฺชต.ิ............๓๓
อาปนโฺน.............๓๓
อามฏโฺฐ..............๓๘
อารทฺโธ..............๔๐
อารพฺภ...............๔๐
อารุยหฺ................๔๒
อาโรจย.ิ..............๔๑
อาโรเจส.ิ.............๔๑
อาโรปโิต.............๔๑
อาโรเปติ.............๔๑
อาห....................๓๕
อาหร..................๕๓
อาหรต.ิ...............๕๒
อาหราห.ิ............๕๒
อาหสุํ..................๓๕

อาหุ....................๓๕
อจิฺฉนตฺ.ิ..............๕๖
อฏุฐฺหต.ิ..............๒๕
อฏุฐฺาตพพฺ.ํ.........๒๖
อฏุฐฺาติ...............๒๕
อฏุฐฺาย................๒๖
อฏุฐฺิโต................๒๖
อฏฺุเฐห.ิ...............๒๕
อทุปาทิ...............๓๓
อทฺุทิสยิ...............๓๐
อทฺุทิสสฺ...............๓๐
อปุคมฺม...............๑๘
อปุจจฺคา.............๑๘
อปุฏฺฐหต.ิ...........๒๖
อปุฏฺฐาติ.............๒๖
อปุธาเรนฺโต.........๓๑
อปุปชฺชต.ิ...........๓๔

อปุสงฺกมตฺิวา.......๑๒
อปุสงฺกมมฺ...........๑๒
อปุาทาย.............๒๙
อเุปโต.................๕๖
อปฺุปชฺช...............๓๔
อปฺุปชฺชติ............๓๓
อปฺุปนฺโน.............๓๓
อปฺุปาทิโต...........๓๓
อปฺุปาเทต.ิ..........๓๓
อยฺุโยเชส.ิ............๔๐
อลุลฺงฺฆิ................๔๒
เอสต.ิ..................๕๖
โอโณชยาม.........๓๒
โอตาเรติ.............๒๖
โอโลเกสิ.............๔๓
โอหาย................๕๓

๖



ปจ ธาตุ ใน ๕ วาจก
แสดง ปจ ธ�ตุ เพื่อเป็นตัวอย่�ง 
แต่กิริย�ในหล�ยรูปก็ไม่ได้ใช้

ปจ: ปจติ  กัตตุว�จก
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ อ ติ
ปจติ  ย่อมหุง
ปจติ (ปจ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมหุง 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สี: สยีเต  ภ�วว�จก
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สี ย เต
สียเต  (อันเข�) ย่อมนอน
สียเต (สี-ย-เต)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมนอน
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน  ย ปัจจัย   
เต วัตตมานาวิภตัติ
(ภ�วว�จกใช้อกัมมธ�ตุเท่�นั้น)

ปจ: ปจิยติ  กัมมว�จก
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ย ติ
ปจิยติ  (อันเข�) ย่อมหุง๑

ปจิยติ (ปจ-อิ-ย-ติ)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปจ: ปจฺจติ  กัมมว�จก
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ย ติ
ปจฺจ ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ปจฺจติ  (อันเข�) ย่อมหุง
ปจฺจติ (ปจ-ย-ติ)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ย ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺจ

๑ รูป ปจิย- นี้ไมไ่ด้ใช้  ใช้รูป ปจฺจ- เป็นหลัก 
เช่น ปจฺจติ ปจฺจิตฺถ ปจจฺมานํ

ปจ: ปาเจติ  เหตุกตัตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ เณ ติ
ปาจฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปาเจติ  ย่อมให้หุง๒

ปาเจติ (ปจ-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  เณ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ  พฤทธ์ิ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ปจ: ปาจยติ  เหตุกัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ ณย ติ
ปาจฺ ณย ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อย ติ ลบ ณฺ
ปาจยติ  ย่อมให้หุง ๒

ปาจยติ (ปจ-ณย-ติ)  แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  
ณย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ปจ: ปาจาเปติ  เหตุกตัตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ ณาเป ติ ลบสระที่สดุธ�ตุ
ปาจฺ ณาเป ติ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป ติ ลบ ณฺ
ปาจาเปติ  ย่อมใหหุ้ง ๒

ปาจาเปติ (ปจ-ณาเป-ติ)  แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ณาเป ปัจจัย 
ติ วัตตมานาวิภัตติ  พฤทธ์ิ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

๒ แสดงด้วย ปจ ธาตุเพ่ือให้เห็นการพฤทธิ์ 
เพราะเปน็ธาตุอยู่ในตวัอย่าง ๕ วาจก ใน 
“แบบ(เรียน)”  แต่ ปจ ธาตุนี้ ไม่พฤทธิ์ เช่น
ปจาเปติ ปจาเปตวฺา (พบเพียง ป�จ�เปตวฺ� 
ใน ธอ. ที่พฤทธิ์บ้�ง) แม้รูปพฤทธ์ิ ปาเจ- 
ก็ยังไม่พบ (พบแต่ วิป�เจนฺติ โพนทะน�)

ปจ: ปาจาปยติ  เหตุกตัตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณาปย ติ ลบสระที่สุดธ�ตุ
ปาจฺ ณาปย ติ พฤทธิ์ อ
ปาจ อาปย ติ ลบ ณฺ
ปาจาปยติ  ย่อมใหหุ้ง ๒

ปาจาปยติ (ปจ-ณาปย-ติ) แปลว่า ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ณาปย ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธ์ิ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ปจ: ปาจิยเต  เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ เณ อิ ย เต
ปาจฺ เณ อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ เอ อิ ย เต ลบ เอ
ปาจิยเต  (อันเข�) ย่อมให้หุง ๒

ปาจิยเต (ปจ-เณ-อิ-ย-เต) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  เณ ปัจจัย  
อิ อาคม  ย ปัจจัย  เต วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ  ลบ เอ

ปจ: ปาจยิยเต  เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณย อิ ย เต
ปาจฺ ณย อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อย อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ อยฺ อิ ย เต ลบ อ
ปาจยิยเต  (อันเข�) ย่อมให้หุง ๒

ปาจยิยเต (ปจ-ณย-อิ-ย-เต) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ณย ปัจจัย  
อิ อาคม  ย ปัจจัย  เต วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ   ลบ อ ที่ ย
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ปจ: ปาจาปิยเต  เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณาเป อิ ย เต
ปาจฺ ณาเป อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปฺ อิ ย เต ลบ เอ
ปาจาปิยเต  (อันเข�) ย่อมให้หุง ๒

ปาจิยเต (ปจ-ณ�เป-อิ-ย-เต) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมให้หุง  
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย  
อิ อาคม  ย ปัจจัย  เต วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ  ลบ เอ

ปจ: ปาจาปยิยเต  เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณาปย อิ ย เต
ปาจฺ ณาปย อิ ย เต พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาปย อิ ย เต ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปยฺ อิ ย เต ลบ อ
ปาจาปยิยเต  (อันเข�) ย่อมใหหุ้ง ๒

ปาจิยเต (ปจ-ณาปย-อิ-ย-เต) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาปย ปัจจัย  
อิ อาคม  ย ปัจจัย  เต วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ  ลบ อ ที่ ย

ปจ: ปจนฺโต ปจนฺตํ  กัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ อ อนฺต สิ
ปจนฺโต ปุ. ปจนฺตํ นปุ. หุงอยู่
ปจนฺโต ปจนฺตํ (ปจ-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อ ปัจจัย 
อนฺต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ

ปจ: ปจํ  กัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อ อนฺต สิ
ปจฺ อ ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ
ปจํ  หุงอยู่, เมื่อหุง 
อนฺต ปุ. แจกอย่�ง ภควนฺตุ.   ป.เอก. มีรูปเป็น -ำ

ปจํ (ปจ-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า หุงอยู่
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลง นตฺ กบั สิ เป็น อำ

ปจ: ปจนฺตี  กัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อ อนฺต อี สิ
ปจนฺตี อิต. หุงอยู่
ปจนฺตี (ปจ-อ-อนฺต-อี-สิ)  แปลว่า หุงอยู่ 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อ ปัจจัย 
อนตฺ ปัจจัย  อี ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์ 
สิ ปฐมาวิภตัติ

ปจ: ปจมาโน ปจมานํ  กัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อ มาน สิ
ปจมาโน ปุ. ปจมานํ นปุ. หุงอยู่
ปจมาโน ปจมานํ (ปจ-อ-มาน-สิ) 
แปลว่า หุงอยู่ 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อ ปัจจัย  
มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

ปจ: ปจมานา  กัตตุ.
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อ มาน อา สิ
ปจมานา อิต. หุงอยู่
ปจมานา (ปจ-อ-มาน-อา-สิ) แปลว่า หุงอยู่ 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อ ปัจจัย  
มาน ปัจจัย  อา ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภตัติ

ปจ: ปจิยมาโน  กัมม.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ย มาน สิ
ปจิยมาโน  (อันเข�) หุงอยู่๓

ปจิยมาโน (ปจ-อิ-ย-มาน-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) หุงอยู่ 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม  
ย ปัจจัย  มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

๓ รปู ปจิย- น้ีไม่ไดใ้ช้  ใช้รปู ปจฺจ- เปน็หลัก 
เช่น ปจฺจติ ปจฺจติฺถ ปจฺจมานํ

ปจ: ปจฺจมาโน  กัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ย มาน สิ
ปจฺจ มาน สิ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ปจฺจมาโน  (อันเข�) หุงอยู่
ปจฺจมาโน (ปจ-ย-มาน-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) หุงอยู่ 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ย ปัจจัย  
มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น จฺจ

ปจ: ปจิโต  กัมม.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ต สิ
ปจิโต  (อันเข�) หุงแล้ว
ปจิโต (ปจ-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

ปจ: ปกฺโก  กัตตุ. กัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ต สิ
ปจฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ป กฺก สิ แปลง ต
ปกฺโก  สุกแล้ว; (อันเข�) หุงแล้ว *
ปกฺโก (ปจ-ต-สิ)  
แปลว่า สุกแล้ว; (อันเข�) หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น กฺก
* ชน�นำ น�ฬิโกทโนว ปกฺโก. (อันเข�) หุงแล้ว;

อมฺพปกฺกำ มะม่วงสุก(แลว้), ปรปิกฺโก วโย.
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ปจ: ปาจิโต   เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย  อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ เณ อิ ต สิ
ปาจฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
ปาจิโต  (อันเข�) ให้หุงแล้ว
ปาจิโต (ปจ-เณ-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง เณ ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ   ลบ เอ

ปจ: ปาจยิโต   เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย  อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณย อิ ต สิ
ปาจฺ ณย อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อย อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจยิโต  (อันเข�) ให้หุงแล้ว
ปาจยิโต (ปจ-ณย-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณย ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ปจ: ปาจาปิโต   เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย  อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ ณาเป อิ ต สิ
ปาจฺ ณาเป อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจฺ อาปฺ อิ ต สิ ลบ เอ
ปาจาปิโต  (อันเข�) ให้หุงแล้ว
ปาจาปิโต (ปจ-ณาเป-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาเป ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ   ลบ เอ

ปจ: ปาจาปยิโต   เหตุกัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย    อ�คม ปัจจัยวภิัตติ
ปจฺ ณาปย อิ ต สิ
ปาจฺ ณาปย อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาปย อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปาจาปยิโต  (อันเข�) ให้หุงแล้ว
ปาจาปยิโต (ปจ-ณาเป-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้หุงแล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง ณาปย ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ปจ: ปจิตฺวา  กัตตุ.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
ปจฺ อิ ตฺวา
ปจิตฺวา  หุงแล้ว
ปจิตฺวา (ปจ-อิ-ตฺวา) แปลว่า หุงล้ว 
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม 
ตฺวา ปัจจัย

ปจ: ปจิตวา  กัตตุ.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ตวนฺตุ สิ
ปจฺ อิ ตวา สิ  แปลง นฺตุ  ลบ สิ
ปจิตวา ปุ.  หุงแล้ว
ปจิตวา (ปจ-อิ-ตฺวนตุ) แปลว่า หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม 
ตวนฺตุ ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง นฺตุ เป็น อ�    ลบ สิ

ปจ: ปจิตาวี ปจิตาวินี  กัตตุ.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ตาวี สิ
ปจฺ อิ ตาวี สิ ลบ สิ
ปจิตาวี ปุ. หุงแล้ว
ปจฺ อิ ตาวี อินี สิ  ลง อินี ปัจจัย
ปจิตาวินี อิต. หุงแล้ว
ปจฺ อิ ตาวิ สิ รัสสะ อี
ปจิตาวิ นปุ. หุงแล้ว
ปจิตาวี ปจิตาวินี ปจิตาวิ (ปจ-อิ-ตาวี-สิ) 
แปลว่า หุงแล้ว
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม 
ตาวี ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ

ปจ: ปจนีโย  กัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปจฺ อนีย สิ
ปจนีโย  (อันเข�) พึงหุง
ปจนีโย (ปจ-อนีย-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อนีย ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ

ปจ: ปจิตพฺโพ  กัมม.
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ อิ ตพฺพ สิ
ปจิตพฺโพ  (อันเข�) พึงหุง
ปจิตพฺโพ (ปจ-อิ-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงหุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  อิ อาคม  
ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

ปจ: ปาจาเปตพฺโพ  กัมม.
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
ปจฺ ณาเป ตพฺพ สิ
ปาจฺ ณาเป ตพฺพ สิ พฤทธิ์ อ
ปาจฺ อาเป ตพฺพ สิ ลบ ณฺ
ปาจาเปตพฺโพ  (อันเข�) พึงใหหุ้ง
ปาจาเปตพฺโพ (ปจ-ณาเป-ตพฺพ-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พึงให้หุง
มาจาก ปจ ธาตุ ในความหุง  ณาเป ปัจจัย 
ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

๙
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กงฺข: กงฺขติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กงฺขฺ อ ติ
กงฺขติ  ย่อมสงสัย
กงฺขติ (กงฺข-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมสงสัย
มาจาก กงฺข ธาตุ ในความสงสัย  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ

กงฺข: อากงฺขติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา กงฺขฺ อ ติ
อากงฺขติ  ย่อมหวัง
อากงฺขติ (อา-กงฺข-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมหวัง
มาจาก อา บทหน้า  กงฺข ธาตุ ในความหวัง 
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ

กงฺข: อากงฺขมาโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา กงฺขฺ อ มาน สิ
อากงฺขมาโน  หวังอยู่
อากงฺขติ (อา-กงฺข-อ-มาน-สิ) แปลว่า หวังอยู่
มาจาก อา บทหน้า  กงฺข ธาตุ ในความหวัง 
อ ปัจจัย มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ

กถ: กเถสิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
กถฺ เณ สฺ อี
กถฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ  (ไม่พฤทธิ์)
กถ เอ สฺ อิ รัสสะ อี
กเถสิ  กล่�วแล้ว
กเถสิ (กถ-เณ-สฺ-อี)  แปลว่า กล่าวแล้ว 
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย   
สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ ณฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

กถ: กเถสุํ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
กถฺ เณ สฺ อุํ
กถฺ เอ สฺ อุํ ลบ ณฺ  (ไม่พฤทธิ์)
กเถสุํ  กล่�วแล้ว
กเถสิ (กถ-เณ-สฺ-อํุ)  แปลว่า กล่าวแล้ว 
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย   
สฺ อาคม  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ   ลบ ณฺ

กถ: กถยิ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กถฺ ณย อี
กถฺ อย อี ลบ ณฺ  (ไม่พฤทธิ์)
กถฺ อย อิ รัสสะ อี
กถยิ  กล่�วแล้ว
กถยิ (กถ-ณย-อี)  แปลว่า กล่าวแล้ว 
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว ณย ปัจจัย  
อี อัชชัตตนีวภิัตติ   รัสสะ อี เป็น อิ

กถ: กถยึสุ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กถฺ ณย อุํ
กถฺ อย อุํ ลบ ณฺ  (ไม่พฤทธิ์)
กถฺ อย อึสุ แปลง อุำ
กถยึสุ  กล่�วแล้ว
กถยึสุ (กถ-ณย-อํุ)  แปลว่า กล่าวแล้ว 
มาจาก กถ ธาตุ ในความกล่าว ณย ปัจจัย  
อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ    แปลง อุำ เป็น อึสุ

กมฺป: กมฺปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กมฺปฺ อ ติ
กมฺปติ  ย่อมหวัน่ไหว
กมฺปติ (กมฺป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมหวั่นไหว
มาจาก กมฺป ธาตุ ในความหวั่นไหว  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ

กม: จงฺกมติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กมฺ อ ติ
กกมฺ อ ติ เทฺวภ�วะ
ก ํกมฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
จํกมฺ อ ติ แปลง กฺ
จงฺกมฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
จงฺกมติ  ย่อมจงกรม, ก�้วไปๆ
จงฺกมติ (กม-อ-ติ) 
แปลว่า ย่อมจงกรม, ก้าวไปๆ  
มาจาก กม ธาตุ ในความก้าว อ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ   เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ 
ลงนิคคหิตอ�คม   แปลง กฺ เป็นวรรค จฺ
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

กม: นิกฺขมติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ กมฺ อ ติ
นิ ขมฺ อ ติ แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
นิกฺขมติ  ย่อม(ก�้ว)ออก
นิกฺขมติ (นิ-กม-อ-ติ) แปลว่า ย่อม(ก้าว)ออก
มาจาก นิ บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว 
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง กฺ เป็น ขฺ   ซ้อน กฺ

กม: นิกฺขมนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ กมฺ อ อนฺต สิ
นิ ขมฺ อ อนฺต สิ แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ อ อนฺต สิ ซ้อน กฺ
นิ กฺขมฺ อ อนฺต โอ แปลง สิ
นิกฺขมนฺโต  (ก�้ว)ออกอยู่
นิกฺขมนฺโต (นิ-กม-อ-อนฺต-สิ) 
แปลว่า (ก้าว)ออกอยู่  
มาจาก นิ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว  
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลง กฺ เป็น ขฺ   ซ้อน กฺ  แปลง สิ เป็น โอ

กม: นิกฺขนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ กมฺ ต สิ
นิ ขมฺ ต สิ แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ ต สิ ซ้อน กฺ
นิ กฺขมฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ กฺข นฺต สิ ซ้อน นฺ
นิ กฺข นฺต โอ แปลง สิ
นิกฺขนฺโต  (ก�้ว)ออกแล้ว
นิกฺขนฺโต (นิ-กม-ต-สิ) แปลว่า (ก้าว)ออกแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  แปลง กฺ เป็น ขฺ   
ซ้อน กฺ  ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน นฺ 
แปลง สิ เป็น โอ
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กม: นิกฺขมิตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
นิ กมฺ อิ ตวฺา
นิ ขมฺ อิ ตวฺา แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ อิ ตวฺา ซ้อน กฺ
นิกฺขมิตฺวา  (ก�้ว)ออกแล้ว
นิกฺขมิตฺวา (นิ-กม-ตฺวา) แปลว่า (ก้าว)ออก
แล้ว มาจาก นิ บทหน้า  กม ธาตุ ในความ
ก้าว  ตฺวา ปัจจัย   แปลง กฺ เป็น ขฺ  ซ้อน กฺ

กม: นิกฺขมฺม
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
นิ กมฺ ตวฺา
นิ ขมฺ ตวฺา แปลง กฺ
นิ กฺขมฺ ตวฺา ซ้อน กฺ
นิ กฺขมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
นิ กฺขมมฺ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
นิกฺขมฺม  (ก�้ว)ออกแล้ว
นิกฺขมฺม (นิ-กม-ตวฺา) แปลว่า (ก้าว)ออกแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว  
ตฺวา ปัจจัย  แปลง กฺ เป็น ขฺ   ซ้อน กฺ  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

กม: ปกฺกมิ ปกฺกามิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป กมฺ อ อี
ป กฺกมฺ อ อี ซ้อน กฺ
ป กกฺมฺ อ อิ รัสสะ อี
ปกฺกมิ  หลีกไปแล้ว
ป กกฺมฺ อา อิ ทีฆะ
ปกฺกามิ  หลีกไปแล้ว
ปกฺกมิ (ป-กม-อ-อี) แปลว่า หลีกไปแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว  
อ ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
ซ้อน กฺ  รัสสะ อี เป็น อิ
(ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อ�  เป็น ปกฺก�มิ)

กม: ปกกฺมนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป กมฺ อ อนฺต สิ
ป กฺกมฺ อ อนฺต สิ ซ้อน กฺ
ป กฺกมฺ อ อนฺต โอ แปลง สิ
ปกกฺมนฺโต  (ก�้ว)ออกอยู,่ หลีกไปอยู่
ปกฺกมนฺโต (ป-กม-อ-อนฺต-สิ) 
แปลว่า หลีกไปอยู่ 
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว  
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ซ้อน กฺ    แปลง สิ เป็น โอ

กม: ปกกฺนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป กมฺ ต สิ
ป กฺกมฺ ต สิ ซ้อน กฺ
ป กฺกมฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ป กฺก นฺต สิ ซ้อน นฺ
ป กฺก นฺต โอ แปลง สิ
ปกกฺนฺโต  (ก�้ว)ออกแล้ว, หลีกไปแล้ว
ปกฺกนฺโต (ป-กม-ต-สิ) แปลว่า หลีกไปแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า กม ธาตุ ในความก้าว  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  ซ้อน กฺ  ลบ มฺ 
ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ   แปลง สิ เป็น โอ

กม: อตกิฺกมติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อติ กม อ ติ
อติ กฺกมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
อตกิฺกมติ  ย่อมก้�วล่วง, ล่วงละเมิด
อติกฺกมติ (อติ-กม-อ-ติ)  
แปลว่า ย่อมก้าวล่วง, ล่วงละเมิด
มาจาก อติ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน กฺ

กม: อตกิฺกมติฺวา
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
อติ กมฺ อิ ตวฺา
อติ กฺกมฺ อิ ตวฺา ซ้อน กฺ
อตกิฺกมติฺวา  ก้�วล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
อติกฺกมติ (อติ-กม-อิ-ตวฺา)  
แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว
อิ อาคม   ตฺวา ปัจจัย   ซ้อน กฺ

กม: อติกกฺมฺม
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อติ กมฺ ตวฺา
อติ กฺกมฺ ตวฺา ซ้อน กฺ
อติ กกฺมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อติ กกฺมฺม แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อติกกฺมฺม  ก้�วล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
อติกฺกมติ (อติ-กม-ตวฺา)  
แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว, ล่วงละเมิดแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว
ตฺวา ปัจจัย   ซ้อน กฺ   
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

กม: อกกฺมติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา กมฺ อ ติ
อ กมฺ อ ติ รัสสะ อ�
อ กฺกมฺ อ ติ ซ้อน กฺ
อกกฺมติ  ย่อมเหยยีบ, ยำ่�
อกฺกมติ (อา-กม-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเหยยีบ
มาจาก อา บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ  
รัสสะ อ� เป็น อ   ซ้อน กฺ

กม: อกกฺนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา กมฺ ต สิ
อ กมฺ ต สิ รัสสะ อ�
อ กฺกมฺ ต สิ ซ้อน กฺ
อ กกฺมฺ ต สิ ลบท่ีสุดธ�ตุ
อ กกฺ นฺต สิ ซ้อน นฺ
อกกฺนฺโต  เหยียบแล้ว
อกฺกนฺโต (อา-กม-ต-สิ)  แปลว่า เหยียบแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  กม ธาตุ ในความก้าว
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
รัสสะ อ� เป็น อ   ซ้อน กฺ
ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน นฺ
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กม: อุปสงฺกมติฺวา
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
อุป สํ กมฺ อิ ตฺวา
อุป สงฺ กมฺ อิ ตฺวา  แปลงนิคคหิต
อุปสงฺกมติฺวา  เข้�ไปห�แล้ว 
(เข้�ไปใกล้-ห�-พบ-เฝ้�)
อุปสงฺกมิตฺวา (อุป-สํ-กม-อิ-ตฺวา) 
แปลว่า เข้าไปหาแล้ว  
มาจาก อุป บทหน้า  สํ บทหน้า  
กม ธาตุ ในความก้าว  อิ อาคม  ตฺวา ปัจจัย
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

กม: อุปสงฺกมมฺ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุป สํ กมฺ ตวฺา
อุป สงฺ กมฺ ตวฺา แปลงนิคคหิต
อุป สงฺ กมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อุป สงฺ กมมฺ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อุปสงฺกมมฺ  เข้�ไปห�แล้ว
อุปสงฺกมฺม (อุป-สํ-กม-ตวฺา) 
แปลว่า เข้าไปหาแล้ว  
มาจาก อุป บทหน้า สํ บทหน้า  
กม ธาตุ ในความก้าว  ตฺวา ปัจจัย   
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

กร: กโรมิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ โอ มิ
กโรมิ  ย่อมทำ�
กโรมิ (กร-โอ-มิ)  แปลว่า ย่อมทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  มิ วัตตมานาวิภตัติ

กร: กุพฺพนฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กรฺ โอ อนฺติ
กรฺ อุ อนฺติ แปลง โอ
กุรฺ อุ อนฺติ แปลง อ ต้นธ�ตุเป็น อุ
กรฺุ ว อนฺติ แปลง อุ เป็น ว
กุรฺ ว อนฺติ ลบท่ีสุดธ�ตุ
กุ วฺว อนฺติ ซ้อน วฺ
กุ พฺพ อนฺติ เอ� วฺว เป็น พฺพ
กุพฺพนฺติ  ย่อมทำ�
กพฺุพนฺติ (กร-โอ-อนฺติ)  แปลว่า ย่อมทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  โอ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ   
แปลง โอ เป็น อุ   แปลง อ ต้นธ�ตุเป็น อุ  
แปลง อุ เป็น ว   ลบท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน วฺ   
แปลง วฺว เป็น พฺพ

กร: กยิรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กรฺ ยิร ติ
กรฺ ยิร ติ  ลบท่ีสุดธ�ตุ
กยิรติ  ย่่อมทำ�
กยิรติ (กร-ยิร-ติ)  แปลว่า ย่อมทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ยิร ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ

กร: กรสฺสุ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กรฺ โอ สฺสุ
กรฺ อ สฺสุ แปลง โอ
กรสฺสุ  จงทำ�
กรสฺสุ (กร-โอ-สฺสุ)  แปลว่า จงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  โอ ปัจจัย  
สสฺุ ปัญจมีวิภัตติ   แปลง โอ เป็น อ

กร: อกริ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อ กรฺ โอ อี
อ กรฺ โอ อี ลบ โอ
อ กรฺ อิ รัสสะ อี
อกริ  ได้ทำ�แล้ว
อกริ (อ-กร-โอ-อี)  แปลว่า ได้ทําแล้ว
มาจาก อ อาคม  กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ลบ โอ  รัสสะ อี เป็น อิ

กร: อกรสึุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ กรฺ โอ อุํ
อ กรฺ โอ อุํ ลบ โอ
อ กรฺ อึสุ แปลง อุำ
อกรสึุ  ได้ทำ�แล้ว
อกริ (อ-กร-โอ-อํุ)  แปลว่า ได้ทําแล้ว
มาจาก อ อาคม  กร ธาตุ ในความทํา  
โอ ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ โอ   แปลง อุำ เป็น อึสุ

กร: อกาสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ กร โอ สฺ อี ลบสระท่ีสุดธ�ตุ
อ กา สฺ อี กร เป็น ก�
อ กา โอ สฺ อี ลบ โอ
อ กา สฺ อิ รัสสะ อี
อกาสิ  ได้ทำ�แล้ว
อกาสิ (อ-กร-โอ-สฺ-อี)  แปลว่า ได้ทําแล้ว
มาจาก อ อาคม กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง กร เป็น ก�  ลบ โอ  รัสสะ อี เป็น อิ

กร: อกํสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ กรฺ โอ อุํ
อ กรฺ โอ อุํ ลบท่ีสุดธ�ตุ
อ ก โอ อุํ ลบ โอ
อ ก อํสุ แปลง อุำ
อกํสุ  ได้ทำ�แล้ว
อกาสิ (อ-กร-โอ-อํุ)  แปลว่า ได้ทําแล้ว
มาจาก อ อาคม  กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ   ลบ โอ  แปลง อุำ เป็น อำสุ

กร: กยริา
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ยริ เอยฺย
กรฺ ยริ เอยฺย ลบท่ีสุดธ�ตุ
ก ยริ อา แปลง เอยฺย
กยริา  พึงทำ�
กยิรา (กร-ยิร-เอยฺย) แปลว่า พึงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา ยิร ปัจจัย  
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ  แปลง เอยยฺ เป็น อ�i

๑๒



กร: กยริาถ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ยริ เอยฺย ลบสระท่ีสุดธ�ตุ
กรฺ ยริ เอยฺย ลบท่ีสุดธ�ตุ
ก ยริ เอถ ใช้ เอถ แทน
ก ยริ อาถ แปลง เอ เป็น อ�
กยริาถ พึงทำ�
กยิราถ (กร-ยิร-เอยฺย) แปลว่า พึงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา ยิร ปัจจัย  
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ  ใช้ เอถ แทน เอยฺย  
แปลง เอ เป็น อ�ii

กร: กรสิฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
กรฺ โอ อิ สฺสติ
กรฺ โอ อิ สฺสติ ลบ โอ
กรสิฺสติ  จักทำ�
กริสฺสติ (กร-โอ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  อิ อ�คม สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ

กร: กาหิติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
กรฺ โอ อิ สฺสติ ลบสระท่ีสุดธ�ตุ
กาห โอ อิ สฺสติ แปลง กร
กาห โอ อิ สฺสติ ลบ โอ
กาห อิ สฺสติ ลบ สฺส
กาหิติ (=กริสฺสติ)  จักทำ�
กาหิติ (กร-โอ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  อิ อาคม  สสฺติ ภวิสสันติวิภตัติ
แปลง กร เป็น ก�ห   ลบ โอ   ลบ สฺส

กร: อกรสิฺส
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ กรฺ โอ อิ สฺสา
อ กรฺ โอ อิ สฺสา ลบ โอ
อ กรฺ อิ สฺส รัสสะ อ�
อกรสิฺส  จักได้ทำ�แล้ว
อกริสฺส (อ-กร-โอ-อิ-สฺสา) แปลว่า จักได้ทําแล้ว
มาจาก อ อาคม  กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  อิ อาคม  สสฺา กาลาติปัตตวิิภัตติ
ลบ โอ  รัสสะ อ� เป็น อ

กร: กโรนฺโต กโรนฺตํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ โอ อนฺต สิ
กโรนฺโต ปุ  กโรนฺตํ นปุ. ทำ�อยู่
กโรนฺโต กโรนฺตํ (กร-โอ-อนฺต-สิ) แปลว่า ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา
โอ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

กร: กโรนฺตี
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ โอ อนฺต อี สิ
กโรนฺตี อิต. ทำ�อยู่
กโรนฺตี (กร-โอ-อนฺต-อี-สิ)  แปลว่า ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  โอ ปัจจัย  
อนตฺ ปัจจัย  อี ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์ 
สิ ปฐมาวิภตัติ

กร: กรํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ โอ อนฺต สิ
กรฺ โอ อนฺต ลบ โอ
กรฺ     ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ
กรํ  ทำ�อยู่, เมื่อทำ� 
อนฺต ปุ. แจกอย่�ง ภควนฺตุ.   ป.เอก. มีรูปเป็น -ำ

กรํ (กร-โอ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา
โอ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ โอ   แปลง นตฺ กับ สิ เป็น อำ

กร: กุรุมาโน
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ โอ มาน สิ ลบสระท่ีสุดธ�ตุ
กุรฺ โอ มาน สิ แปลง อ
กรฺุ อุ มาน สิ แปลง โอ
กุรุมาโน  ทำ�อยู่
กุรุมาโน (กร-โอ-มาน-สิ)  แปลว่า ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา 
โอ ปัจจัย  มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวภิัตติ
แปลง อ ท่ี ก เป็น อุ   แปลง โอ เป็น อุ

กร: กรยิมาโน
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ อิ ย มาน สิ
กรยิมาโน  (อันเข�) ทำ�อยู่
กริยมาโน (กร-อิ-ย-มาน-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  อิ อาคม
ย ปัจจัย  มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวภิัตติ

กร: การิยมาโน
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ เณ อิ ย มาน สิ
การฺ เณ อิ ย มาน สิ พฤทธิ์ อ
การฺ เอ อิ ย มาน สิ ลบ ณฺ
การฺ เอ อิ ย มาน สิ ลบ เอ
การิยมาโน  (อันเข�) ให้ทำ�อยู่
การิยมาโน (กร-เณ-อิ-ย-มาน-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ให้ทําอยู่
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  เณ ปัจจัย 
อิ อาคม  ย ปัจจัย  มาน ปัจจัย  
สิ ปฐมาวภิัตติ 
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ  ลบ เอ

กร: กโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ต สิ
กรฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
กโต  (อันเข�) ทำ�แล้ว
กโต (กร-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ตฺ ปัจจัย
ลบ ร ท่ีสุดธ�ตุ

กร: การิโต
ธ�ตุ ปัจจัยอ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ เณ อิ ต สิ
การฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
การฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
การิโต  (อันเข�) ให้ทำ�แล้ว
การิโต (กร-เณ-อิ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ให้ทําแล้ว
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  เณ ปัจจัย อิ 
อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ   ลบ เอ
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กร: การยิโต
ธ�ตุ ปัจจัยอ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ณย อิ ต สิ
การฺ ณย อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อย อิ ต สิ ลบ ณฺ
การยิโต  (อันเข�) ให้ทำ�แล้ว
การยิโต (กร-ณย-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ณย ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

กร: การาปิโต
ธ�ตุ ปัจจัย  อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ณาเป อิ ต สิ
การฺ ณาเป อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
การฺ อาปฺ อิ ต สิ ลบ เอ
การาปิโต  (อันเข�) ให้ทำ�แล้ว
การาปิโต (กร-ณาเป-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ณาเป ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ   ลบ เอ

กร: การาปยิโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
กรฺ ณาปย อิ ต สิ
การฺ ณาปย อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
การฺ อาปย อิ ต สิ ลบ ณฺ
การาปยิโต  (อันเข�) ให้ทำ�แล้ว
การาปยิโต (กร-ณาปย-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ณาปย ปัจจัย 
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

กร: กริตฺวา กรติฺวาน
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
กรฺ อิ ตฺวา/ตฺวาน
กริตฺวา กริตวฺาน  ไปแล้ว
กริตฺวา กริตฺวาน (กร-อิ-ตวฺา/ตวฺาน)  
แปลว่า ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  อิ อาคม 
ตฺวา/ตฺวาน ปัจจัย  ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ

กร: กตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
กรฺ ตวฺา
กรฺ ตวฺา ลบทีสุ่ดธ�ตุ
กตฺวา  ทำ�แล้ว
กตวฺา (กร-ตวฺา)  แปลว่า ทําแล้ว 
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ตฺวา ปัจจัย 
ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ

กร: กรณีโย
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ อนีย สิ
กรฺ อณีย สิ แปลง นฺ
กรณีโย-ยา-ยํ (อันเข�) พึงทำ�
กรณีโย (กร-อนยี-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  อนีย ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง นฺ เป็น ณฺ

กร: กตฺตพฺพํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กรฺ ตพฺพ สิ
กรฺ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ก ตฺตพฺพ สิ ซ้อน ตฺ
กตฺตพฺพํ  (อันเข�) พึงทำ�
กตฺตพฺพํ (กร-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  
ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

กร: กาตพฺพํ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
กร ตพพฺ สิ
กา ตพพฺ สิ แปลง กร
กาตพฺพํ  (อันเข�) พึงทำ�
กาตพฺพํ (กร-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงทํา
มาจาก กร ธาตุ ในความทํา  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ   แปลง กร เป็น ก�

กร: ทุกฺกฏํ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทุ กรฺ ต สิ
ทุ กรฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ทุ กฺก ต สิ ซ้อน กฺ
ทุ กกฺ ฏ สิ แปลง ตฺ
ทุกฺกฏํ  (อันเข�) ทำ�ช่ัวแล้ว
ทุกฺกฏํ (ทุ-กร-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ทําช่ัวแล้ว
มาจาก ทุ บทหน้า  กร ธาตุ ในความทํา  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน กฺ  แปลง ตฺ เป็น ฏฺ

กร: สงฺขโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ กรฺ ต สิ
สํ กรฺ ต สิ  ลบทีสุ่ดธ�ตุ
สํ ข ต สิ  แปลง กฺ
สงฺ ข ต สิ  แปลงนิคคหิต
สงฺขโต  (อันปัจจัย) ปรุงแต่งแล้ว
สงฺขโต (สํ-กร-ต-สิ) แปลว่า 
(อันปัจจัย) ปรุงแต่งแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  กร ธาตุ ในความทํา  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ  แปลง กฺ เป็น ข  
แปลงนิคคหิตเป็น งฺ

กี: กีนาติ กีณาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กี นา ติ
กีนาติ กีณาติ ย่อมซื้อ
กีนาติ (กี-นา-ติ)  แปลว่า ย่อมซื้อ 
มาจาก กี ธาตุ ในความซื้อ  นา ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ
กีณาติ: แปลง น� เป็น ณ�
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กี: วิกกฺีนาติ วิกฺกีณาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ กี นา ติ
วิ กฺกี นา ติ ซ้อน กฺ
วิกกฺีนาติ วกิฺกีณาติ
วิกกฺินาติ วกิฺกิณาติ ย่อมข�ย

วิกฺกีนาติ (วิ-กี-นา-ติ)  แปลว่า ย่อมขาย 
มาจาก ว ิบทหน้า  กี ธาตุ ในความซื้อ  
นา ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน กฺ
วิกฺกีณาติ: แปลง น� เป็น ณ�

กุธ: กุชฺฌติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กุธฺ ย ติ
กุชฺฌ ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
กุชฺฌติ  ย่อมโกรธ
กุชฺฌติ (กุธ-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมโกรธ 
มาจาก กุธ ธาตุ ในความโกรธ  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   
แปลง ย กับ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺฌ

กุธ: กุทฺโธ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กุธฺ ต สิ
กุธฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
กุ ทฺธ สิ แปลง ต
กุทฺโธ  โกรธแล้ว
กุทฺโธ (กุธ-ต-สิ)  แปลว่า โกรธแล้ว
มาจาก กุธ ธาตุ ในความโกรธ  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   
ลบ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ทฺธ

กุป: กุปฺปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
กุปฺ ย ติ
กุปฺป ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
กุปฺปติ  ย่อมโกรธ, กำ�เริบ
กุปฺปติ (กุป-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมโกรธ, กําเริบ
มาจาก กุป ธาตุ ในความโกรธ  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   
แปลง ย กับ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ปฺป

กุป: กุปิโต
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
กุปฺ อิ ต สิ
กุปิโต  โกรธแล้ว, กำ�เริบแล้ว
กุปิโต (กุป-อิ-ต-สิ)  แปลว่า โกรธแล้ว
มาจาก กุป ธาตุ ในความโกรธ  อิ อาคม 
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ

กุส: ปกฺโกสติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป กุสฺ อ ติ
ป โกสฺ อ ติ พฤทธิ์ อุ
ป กฺโกสฺ อ ติ ซ้อน กฺ
ปกฺโกสติ  ย่อมเรียกม�
ปกฺโกสติ (ป-กุส-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเรียกมา 
มาจาก ป บทหน้า กสุ ธาตุ ในความเรียกมา
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธ์ิ อุ เป็น โอ   ซ้อน กฺ

กุส: ปกฺโกสาเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป กุสฺ ณาเป ติ
ป โกสฺ ณาเป ติ พฤทธิ์ อุ
ป กฺโกสฺ ณาเป ติ ซ้อน กฺ
ปกฺโกสาเปติ  ย่อมให้เรียกม�
ปกฺโกสติ (ป-กุส-ณาเป-ติ) 
แปลว่า ย่อมให้เรียกมา 
มาจาก ป บทหน้า กสุ ธาตุ ในความเรียกมา
ณาเป ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธ์ิ อุ เป็น โอ   ซ้อน กฺ   ลบ ณฺ

กุส: อกฺโกสติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา กุสฺ อ ติ
อา โกสฺ อ ติ พฤทธิ์ อุ
อ โกสฺ อ ติ รัสสะ อ�
อ กฺโกสฺ อ ติ ซ้อน กฺ
อกฺโกสติ  ย่อมด่�
อกฺโกสติ (อา-กสุ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมด่า 
มาจาก อา บทหน้า  กุส ธาตุ ในความด่า  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธ์ิ อุ เป็น โอ   รัสสะ อ� เป็น อ  ซ้อน กฺ

กุส: อกฺโกสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ กุสฺ อ อี
อ โกสฺ อ อี พฤทธิ์ อุ
อ กฺโกสฺ อ อี ซ้อน กฺ
อ กโฺกสฺ อ อิ รสัสะ อี
อกฺโกสิ  ไดด้่�แล้ว
อกฺโกสิ (อ-กุส-อ-อี)  แปลว่า ได้ด่าแล้ว 
มาจาก อ อาคม  กุส ธาตุ ในความด่า  
อ ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธ์ิ อุ เป็น โอ   ซ้อน กฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

กุส: อกฺโกจฺฉิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ กุสฺ อ อี
อ โกสฺ อ อี พฤทธิ์ อุ
อ กฺโกสฺ อ อี ซ้อน กฺ
อ กโฺกสฺ อ อี ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อ กโฺก อ จฺฉิ แปลง อี
อกฺโกจฺฉิ  ได้ด่�แล้ว
อกฺโกสิ (อา-กสุ-อ-อี)  แปลว่า ได้ด่าแล้ว 
มาจาก อ อาคม  กุส ธาตุ ในความด่า  
อ ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
พฤทธ์ิ อุ เป็น โอ   ซ้อน กฺ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ
แปลง อี เป็น จฺฉิ
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กุส: อกกฺุฏฺโฐ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา กุสฺ ต สิ
อ กุสฺ ต สิ รสัสะ อ�
อ กฺกุสฺ ต สิ ซ้อน กฺ
อ กกฺุสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อ กกฺุ ฏฺฐ สิ แปลง ต
อกกฺุฏฺโฐ  (อันเข�) ด่�แล้ว
อกฺกุฏฺโฐ (อา-กุส-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ด่าแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  กสุ ธาตุ ในความด่า  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  รัสสะ อ� เป็น อ 
ซ้อน กฺ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ข
ขน: ขโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ขนฺ ต สิ
ขนฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ขโต  (อันเข�) ขุดแล้ว
ขโต (ขน-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) ขุดแล้ว
มาจาก ขน ธาตุ ในความขุด  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ นฺ ท่ีสุดธ�ตุ

ขน: ขนิตฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
ขนฺ อิ ตวฺา
ขนิตฺวา  ขดุแล้ว
ขนิตฺวา (ขน-อิ-ตฺวา)  แปลว่า ขุดแล้ว
มาจาก ขน ธาตุ ในความขุด  อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย

ขนฺท: ปกฺขนฺทิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป ขนฺทฺ อ อี
ป ขนฺทฺ อ อ ิ รัสสะ อี
ปกฺขนฺทิ  แล่นไปแล้ว, วิ่งไปแล้ว
ปกฺขนฺทิ (ขนฺท-อ-อี)  แปลว่า แล่นไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า  ขนฺท ธาตุ ในความแล่นไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ  รัสสะ อี เป็น อิ

ขนฺท: ปกฺขนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป ขนฺทฺ ต สิ
ป กฺขนฺทฺ ต สิ  ซ้อน กฺ
ป กฺขนฺท ต สิ  ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ป กฺข นฺต สิ  ซ้อน นฺ
ปกฺขนฺโต  แล่นไปแล้ว, วิ่งไปแล้ว
ปกฺขนฺโต (ป-ขนฺท-ต-สิ)  แปลว่า แล่นไป
แล้ว
มาจาก ป บทหน้า  ขนฺท ธาตุ ในความแล่นไป
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ   ซ้อน กฺ 
ลบ ท ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ

ขา: ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
ปฏิ สํ ขา ตฺวา
ปฏิ สํ ขา ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
ปฏิ สงฺ ขา ย แปลงนิคคหิต
ปฏิสงฺขาย  พิจ�รณ�แล้ว
ปฏิ สงฺ ขา ย ลบ ย
ปฏิสงฺขา  พิจ�รณ�แล้ว
ปฏิสงฺขาย ปฏิสงฺขา ปฏิสํขา (ไม่แปลงนิคคหิต)
(ปฏิ-สํ-ขา-ตฺวา) แปลว่า พิจารณาแล้ว
มาจาก ป บทหน้า สํ บทหน้า ขา ธาตุ ใน
ความกล่าว  ตฺวา ปัจจัย  แปลง ตฺว� เป็น ย
แปลงนิคคหิต เป็น งฺ (และ) ลบ ยiii

ขิป: ปกฺขิปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป ขิปฺ อ ติ
ป กฺขิปฺ อ ติ ซ้อน กฺ
ปกฺขิปติ  ย่อมใส่, ใส่เข้�
ปกฺขิปติ (ป-ขิป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมใส่เข้า 
มาจาก ป บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ท้ิง
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน กฺ

ขิป: ปกฺขิตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป ขิปฺ ต สิ
ป กฺขิปฺ ต สิ ซ้อน กฺ
ป กฺขิปฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ป กฺขิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปกฺขิตฺโต  (อันเข�) ใส่แล้ว, ใส่เข้�แล้ว
ปกฺขิปติ (ป-ขิป-อ-ติ)  
แปลว่า (อันเข�) ใส่แล้ว, ใส่เข้าแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ท้ิง
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
ซ้อน กฺ   ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ขิป: นิกฺขิปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ขิปฺ อ ติ
นิ กฺขิปฺ อ ติ ซ้อน กฺ
นิกฺขิปติ  ย่อมเก็บ
นิกฺขิปติ (นิ-ขิป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเก็บ 
มาจาก นิ บทหน้า 
ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ท้ิง   อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  ซ้อน กฺ

ขิป: นิกฺขิตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ขิปฺ ต สิ
นิ กฺขิปฺ ต สิ ซ้อน กฺ
นิ กฺขิปฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ กฺขิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
นิกฺขิตฺโต  (อันเข�) เก็บแล้ว
นิกฺขิตฺโต (นิ-ขิป-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) เก็บแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ขิป ธาตุ ในความขว้าง, ท้ิง
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ   
ซ้อน กฺ  ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน ตฺ

ขี: ขียติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ขี ย ติ
ขียติ  ย่อมส้ิน
ขียติ (ขี-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมส้ิน
มาจาก ขี ธาตุ ในความส้ิน  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ
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ขี: ขีโณ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ขี ต สิ
ขี ณ สิ แปลง ต
ขีโณ  ส้ินแล้ว
ขีโณ (ขี-ต-สิ)  แปลว่า ส้ินแล้ว
มาจาก ขี ธาตุ ในความส้ิน  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ

ค
คม: คจฺฉติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คมฺ อ ติ
คจฺฉ อ ติ แปลงที่สดุธ�ตุ
คจฺฉติ  ย่อมไป
คจฺฉติ (คม-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมไป 
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ม ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺฉ

คม: อคมาสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อ คมฺ อ สฺ อี
อ คมฺ อา สฺ อี ทีฆะ
อ คมฺ อา สฺ อิ รสัสะ อี
อคมาสิ  ได้ไปแล้ว
อคมาสิ (อ-คม-อ-สฺ-อี)  แปลว่า ได้ไปแล้ว 
มาจาก อ อาคม  คม ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อ�  รัสสะ อี เป็น อิ

คม: อคมํสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ คมฺ อ อุํ
อ คมฺ อ อํสุ แปลง อุำ
อคมํสุ  ได้ไปแล้ว
อคมํสุ (อ-คม-อ-อํุ)  แปลว่า ได้ไปแล้ว 
มาจาก อ อาคม คม ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย อํุ อัชชัตตนีวิภัตติ  แปลง อุำ เป็น อำสุ

คม: อคมึสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อ คมฺ อ อุํ
อ คมฺ อ อึสุ แปลง อุำ
อคมึสุ  ได้ไปแล้ว
อคมึสุ (อ-คม-อ-อํุ)  แปลว่า ได้ไปแล้ว 
มาจาก อ อาคม คม ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย อํุ อัชชัตตนีวิภัตติ  แปลง อุำ เป็น อึสุ

คม: คมิสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
คมฺ อ อิ สฺสติ
คมิสฺสติ  จักไป
คมิสฺสติ (คม-อ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักไป 
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  อิ อาคม
สสฺติ ภวิสสันติวิภตัติ

คม: คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตํ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
คมฺ อ อนฺต สิ
คจฺฉ อ อนฺต สิ แปลงที่สุดธ�ตุ
คจฺฉนฺโต ปุ. คจฺฉนฺตํ นปุ. ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตํ (คม-อ-อนฺต-สิ) 
แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป 
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง มฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺฉ

คม: คจฺฉ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
คมฺ อ อนฺต สิ
คจฺฉ อ อนฺต สิ แปลงที่สุดธ�ตุ
คจฺฉ อ ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ
คจฺฉํ  ไปอยู่, เมื่อไป 
อนฺต ปุ. แจกอย่�ง ภควนฺตุ.   ป.เอก. มีรูปเป็น -ำ

คจฺฉํ (คม-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  อ ปัจจัย  
อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง ม ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺฉ  
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ

คม: คจฺฉนฺตี
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
คมฺ อ อนฺต อี สิ
คจฺฉ อ อนฺต อี สิ   แปลงที่สดุธ�ตุ
คจฺฉนฺตี อิต.
คจฺฉนฺตี (คม-อ-อนฺต-อี-สิ)  แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  อ ปัจจัย  
อนฺต ปัจจัย  อี ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์
แปลง มฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺฉ   ลบ สิ

คม: คจฺฉมาโน
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
คมฺ อ มาน สิ
คจฺฉ อ มาน สิ แปลงที่สุดธ�ตุ
คจฺฉมาโน ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉมาโน (คม-อ-มาน-สิ)  แปลว่า ไปอยู่
มาจาก คม ธาตุ ในความไป
อ ปัจจัย  มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง มฺ ทีสุ่ดธ�ตุ เปน็ จฺฉ

คม: คโต คตํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คมฺ ต สิ
คมฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
คโต ปุ. คตํ นปุ. ไปแล้ว, ถึงแล้ว(ซึ่ง-)
คโต (คม-ต-สิ)  แปลว่า ไปแล้ว, ถึงแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ

คม: คตา
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คมฺ ต อา สิ
คมฺ ต อา สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
คตา อิต. ไปแล้ว, ถึงแล้ว(ซึ่ง-)
คตา (คม-ต-สิ)  แปลว่า ไปแล้ว, ถึงแล้ว
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  ต ปัจจัย  
อา ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ
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คม: คมิตฺวา คมิตฺวาน
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
คมฺ อิ ตวฺา/ตวฺาน
คมิตฺวา คมิตฺวาน  ไปแล้ว
คมิตฺวา คมิตฺวาน (คม-อิ-ตวฺา/ตวฺาน)  
แปลว่า ไปแล้ว 
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  อิ อาคม 
ตฺวา/ตฺวาน ปัจจัย

คม: คนฺตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
คมฺ ตฺวา
คมฺ ตฺวา ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ค นฺตวฺา ซ้อน นฺ
คนฺตฺวา  ไปแล้ว
คนฺตฺวา (คม-ตฺวา)  แปลว่า ไปแล้ว 
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  ตฺวา ปัจจัย
ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ

คม: คนฺตพฺพํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คมฺ ตพพฺ สิ
คมฺ ตพพฺ สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ค นฺตพฺพ สิ ซ้อน นฺ
คนฺตพฺพํ  (อันเข�) พึงไป
คนฺตพฺพํ (คม-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงไป
มาจาก คม ธาตุ ในความไป  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน นฺ

คม: อชฺฌคา
บทหน้� อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อธิ อ คมฺ อ อา
อชฺฌ อ คมฺ อ อา แปลง อธิ
อชฺฌ อ คมฺ อ อา ลบที่สุดธ�ตุ
อชฺฌคา  ได้ถึงทับแล้ว
อชฺฌคา (อธิ-อ-คม-อ-อา) แปลว่า ได้ถึงทับแล้ว
มาจาก อธิ บทหน้า  อ อาคม 
คม ธาตุ ในความไป, ถึง  อ ปัจจัย   
อา หิยัตตนีวิภตัติ  แปลง อธิ เป็น อชฺฌ   
ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   (โส อชฺฌค�.)
* หรือเป็น อึ อัชชัตตนี.  แปลง อึ เป็น อ� 
(อหำ อชฺฌค�.) พบแห่งเดียว ใน ธอ ๖ ปฐมโพธิ

คม: อุปจฺจคา
บทหน้� อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุป อติ อ คมฺ อ อา
อุป อจฺจ อ คมฺ อ อา แปลง อติ
อุป อจฺจ อ คมฺ อ อา ลบท่ีสุดธ�ตุ
อุปจฺจคา  ได้เข้�ไปล่วงแล้ว
อุปจฺจคา (อุป-อติ-อ-คม-อ-อา)  
แปลว่า ได้เข้าไปล่วงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า  อติ บทหน้า  อ อาคม
คม ธาตุ ในความไป  อ ปัจจัย   
อา หยิัตตนีวภิัตติ  แปลง อติ เป็น อจฺจ  ลบ
มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   (โส อุปจฺจค�.)

คม: อาคจฺฉติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา คมฺ อ ติ
อา คจฺฉ อ ติ  แปลงที่สุดธ�ตุ
อาคจฺฉติ  ย่อมม�
อาคจฺฉติ (อา-คม-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมมา 
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง มฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น จฺฉ

คม: อาคเมหิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา คมฺ เณ หิ
อา คมฺ เอ หิ   ลบ ณฺ (ไม่พฤทธิ์)
อาคเมหิ  (ยังก�ล) จงให้ม�, จงรอ
อาคเมหิ (อา-คม-เณ-หิ)  
แปลว่า (ยังกาล) จงให้มา, จงรอ
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป  
เณ ปัจจัย  หิ ปัญจมีวิภัตติ   ลบ ณฺ

คม: อาคนฺตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา คมฺ ตฺวา
อา คมฺ ตฺวา ลบที่สุดธ�ตุ
อา ค นฺตวฺา ซ้อน นฺ
อาคนฺตฺวา  ม�แล้ว
อาคนฺตฺวา (อา-คม-ตฺวา) แปลว่า มาแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า คม ธาตุ ในความไป  
ตฺวา ปัจจัย  ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน นฺ

คม: อาคมฺม
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา คมฺ ตวฺา
อา คมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อา คมมฺ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อาคมฺม  ม�แล้ว, อ�ศัยแล้ว(ซึ่ง-)
อาคมฺม (อา-คม-ตวฺา)  แปลว่า มาแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า  คม ธาตุ ในความไป  
ตฺวา ปัจจัย
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

คม: อุปคมฺม
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา คมฺ ตวฺา
อา คมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อา คมมฺ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อาคมฺม  ม�แล้ว, อ�ศัยแล้ว(ซึ่ง-)
อาคมฺม (อา-คม-ตวฺา)  แปลว่า มาแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า  คม ธาตุ ในความไป  
ตฺวา ปัจจัย
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

คห: คณฺหาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คหฺ ณฺหา ติ
คหฺ ณฺหา ติ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
คณฺหาติ  ย่อมถือเอ�
คณฺหาติ (คห-ณฺหา-ติ)  แปลว่า ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา ณฺหา ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ   ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ

คห: คณฺหนฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คหฺ ณฺหา อนฺติ
คหฺ ณฺหา อนฺติ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ค ณฺหฺ อนฺติ ลบ อ�
คณฺหนฺติ  ย่อมถือเอ�
คณฺหนฺติ (คห-ณฺหา-อนฺติ) แปลว่า ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  
ณฺหา ปัจจัย   อนตฺิ วัตตมานาวิภตัติ  
ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ลบ อ�
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คห: คณฺหิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คหฺ ณฺหา อี
คหฺ ณฺหา อี ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ค ณฺหา อิ รสัสะ อี
ค ณฺหฺ อิ ลบ อ�
คณฺหิ  ถือเอ�แล้ว
คณฺหิ (คห-ณฺหา-อี)  แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  
ณฺหา ปัจจัย   อี อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ  รัสสะ อี เป็น อิ  ลบ อ�

คห: อคฺคเหสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ คหฺ ณฺหา อิ สฺ อี
อ คหฺ ณฺหา อิ สฺ อี ลบ ณฺห�
อ คฺคหฺ อิ สฺ อี ซ้อน คฺ
อ คฺคหฺ อิ สฺ อิ รัสสะ อี
อ คฺคหฺ เอ สฺ อิ แปลง อิ
อคฺคเหสิ  ได้ถือเอ�แล้ว
อคฺคเหสิ (อ-คห-ณฺหา-อิ-สฺ-อี)  
แปลว่า ได้ถือเอาแล้ว
มาจาก อ อาคม  คห ธาตุ ในความถือเอา  
ณฺหา ปัจจัย  อิ อาคม  สฺ อาคม  
อี อัชชัตตนีวิภัตติ  ลบ ณฺห�  ซ้อน คฺ  
รัสสะ อี เป็น อิ   แปลง อิ เป็น เอ

คห: คหิยติ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
คหฺ อิ ย ติ
คหิยติ  (อันเข�) ย่อมถือเอ�
คหิยติ (คห-อิ-ย-ติ)  
แปลว่า (อันเข�) ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  อิ อาคม
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

คห: คยฺหติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
คหฺ ย ติ
คยฺห ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
คยฺหติ  (อันเข�) ย่อมถือเอ�
คยฺหติ (คห-ย-ติ)  
แปลว่า (อันเข�) ย่อมถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  ย ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ เป็น ยฺห

คห: คณฺหิตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย
คหฺ ณฺหา อิ ตวฺา
คหฺ ณฺหา อิ ตวฺา ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ค ณฺหฺ อิ ตวฺา ลบ อ�
คณฺหิตฺวา  ถือเอ�แล้ว
คณฺหติฺวา (คห-ณฺหา-อิ-ตวฺา)  
แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา 
ณฺหา ปัจจัย  อิ อาคม  ตฺวา ปัจจัย 
ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ลบ อ�

คห: คเหตฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
คหฺ อิ ตฺวา
คหฺ เอ ตฺวา แปลง อิ
คเหตฺวา  ถือเอ�แล้ว
คเหตฺวา (คห-อิ-ตวฺา) แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย  แปลง อิ เป็น เอ

คห: คเหตพฺโพ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
คหฺ อิ ตพฺพ สิ
คหฺ เอ ตพฺพ สิ แปลง อิ
คเหตพฺโพ  (อันเข�) พึงถือเอ�
คเหตพฺโพ (คห-อิ-ตพฺพ-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) พึงถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา  อิ อาคม
ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง อิ เป็น เอ

คห: คณฺหิตพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
คหฺ ณฺหา อิ ตพฺพ สิ
คหฺ ณฺหา อิ ตพฺพ สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ค ณฺหฺ อิ ตพฺพ สิ ลบ อ�
คณฺหิตพฺโพ  (อันเข�) พึงถือเอ�
คณฺหิตพฺโพ (คห-ณฺหา-อิ-ตพฺพ-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พึงถือเอา
มาจาก คห ธาตุ ในความถือเอา 
ณฺหา ปัจจัย  อิ อาคม  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ห ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง อ�

คห: ปคฺคยฺห
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
ป คหฺ ตวฺา
ป คฺคหฺ ตวฺา ซ้อน คฺ
ป คฺคหฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
ป คฺคยฺห แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ปคฺคยฺห  ประคองแล้ว
ปคฺคยฺห (ป-คห-ตฺวา)  แปลว่า ประคองแล้ว
มาจาก ป บทหน้า คห ธาตุ ในความถือเอา 
ตฺวา ปัจจัย   ซ้อน คฺ   
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย หฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ยฺห

คห: สงฺคณฺหึสุ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ คหฺ ณฺหา อุํ
สงฺ คหฺ ณฺหา อุํ แปลงนิคคหิต
สงฺ คหฺ ณฺหา อุํ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
สงฺ ค ณฺหา อึสุ แปลง อุำ
สงฺ ค ณฺหฺ อึสุ ลบ อ�
สงฺคณฺหึสุ  สงเคร�ะห์แล้ว
สงฺคณฺหึสุ (สํ-คห-ณฺหา-อํุ)  
แปลว่า สงเคราะห์แล้ว
มาจาก สํ บทหน้า คห ธาตุ ในความถือเอา 
ณฺหา ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น งฺ   ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง อุำ เป็น อึสุ  ลบ อ�
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คิล: คิลติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คิลฺ อ ติ
คิลติ  ย่อมกิน, กลืนกิน
คิลติ (คิล-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมกลืนกิน
มาจาก คิล ธาตุ ในความกิน
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ

คุป: โคปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คุปฺ อ ติ
โคปฺ อ ติ พฤทธิ์ อุ
โคปติ  ย่อมคุ้มครอง, ปกครอง, รักษ�
โคปติ (คุป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมคุ้มครอง 
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

คุป: ชิคุจฺฉติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คุปฺ ฉ ติ
คุคุปฺ ฉ ติ เทฺวภ�วะ
คิคุปฺ ฉ ติ แปลง อุ
ชิคุปฺ ฉ ติ แปลง คฺ
ชิคุจฺ ฉ ติ แปลง ปฺ
ชิคุจฺฉติ ย่อมเกลียด, รังเกียจ
ชิคุจฺฉติ (คุป-ฉ-ติ) 
แปลว่า ย่อมเกลียด, รังเกียจ  
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง; เกลียด
ฉ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ   แปลง อุ เป็น อิ   
แปลง คฺ เป็นวรรค จฺ   
แปลง ปฺ เป็น จฺ (เพร�ะ ฉ)

คุป: คุตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
คุปฺ ต สิ
คุปฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
คุ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
คุตฺโต  (อันเข�) คุ้มครองแล้ว
คุตฺโต (คุป-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) คุ้มครองแล้ว 
มาจาก คุป ธาตุ ในความคุ้มครอง  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน ตฺ

ฆ
ฆส: ชิฆจฺฉติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฆสฺ ฉ ติ
ฆฆสฺ ฉ ติ เทฺวภ�วะตน้ธ�ตุ
ฆิฆสฺ ฉ ติ แปลง อ
ฌิฆสฺ ฉ ติ แปลง ฆฺ
ชิฆสฺ ฉ ติ แปลง ฌฺ
ชิฆจฺ ฉ ติ แปลง สฺ
ชิฆจฺฉติ  ย่อมปร�รถน�จะกิน, อย�กกิน, หิว
ชิฆจฺฉติ (ฆส-ฉ-ติ) แปลว่า ย่อมปรารถนาจะกิน
มาจาก ฆส ธาตุ ในความกิน  ฉ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ   เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ   
แปลง อ เป็น อิ   แปลง ฆฺ เป็นวรรค จฺ   
แปลง ฌฺ เป็นพยัญชนะท่ี ๓ (ชฺ)   
แปลง สฺ เป็น จฺ (เพร�ะ ฉ)

จ
จช: จชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จช อ ติ
จชติ  ย่อมสละ
จชติ (จช-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมสละ
มาจาก จช ธาตุ ในความสละ  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ

จช: จตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จชฺ ต สิ
จชฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
จ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
จตฺโต  (อันเข�) สละแล้ว
จตฺโต (จช-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) สละแล้ว
มาจาก จช ธาตุ ในความสละ  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ  ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน ตฺ

จร: จรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
จร อ ติ
จรติ  ย่อมประพฤติ
จรติ (จร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมประพฤติ
มาจาก จร ธาตุ ในความประพฤติ  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ

จร: วิจริ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
จรฺ อ อี
จรฺ อ อิ รสัสะ อี
วิจริ  เท่ียวไปแล้ว
วิจริ (จร-อ-อี) แปลว่า เท่ียวไปแล้ว 
มาจาก จร ธาตุ ในความเท่ียวไป
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ

จร: จรนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
จรฺ อ อนฺต สิ
จรนฺโต  เท่ียวไปอยู่
จรนฺโต (จร-อ-อนฺต-สิ) แปลว่า เท่ียวไปอยู่ 
มาจาก จร ธาตุ ในความเท่ียวไปอยู่ 
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ

จิ: จินาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
จิ นา ติ
จินาติ  ย่อมก่อ, ส่ังสม, สะสม
จินาติ (จิ-นา-ติ)  แปลว่า ย่อมก่อ, ส่ังสม
มาจาก จิ ธาตุ ในความก่อ, ส่ังสม  
นา ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ

จิกฺข: อาจิกฺขติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา จกิฺข อ ติ
อาจิกฺขติ  ย่อมบอก, กล่�ว
อาจิกฺขติ (อา-จิกฺข-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมบอก
มาจาก อา บทหน้า จิกฺข ธาตุ ในความบอก
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
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จินฺต: จินฺเตสิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
จินฺตฺ เณ สฺ อี
จินฺตฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
จินฺตฺ เอ สฺ อิ รสัสะ อี
จินฺเตสิ  คิดแล้ว
จินฺเตสิ (จินฺต-เณ-สฺ-อี)  แปลว่า คดิแล้ว 
มาจาก จนิฺต ธาตุ ในความคิด  เณ ปัจจัย   
สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ ณฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

จินฺต: จินฺตยิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
จินฺตฺ ณย อี
จินฺตฺ อย อี ลบ ณฺ
จินฺตฺ ย อิ รสัสะ อี
จินฺตยิ  คิดแล้ว
จินฺตยิ (จินฺต-ณย-อี)  แปลว่า คดิแล้ว 
มาจาก จนิฺต ธาตุ ในความคิด  ณย ปัจจัย  
อี อัชชัตตนีวิภัตติ  ลบ ณฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

จินฺต: จินฺเตตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย
จินฺตฺ เณ ตวฺา
จินฺตฺ เอ ตวฺา ลบ ณฺ
จินฺเตตฺวา  คิดแล้ว
จินฺเตตฺวา (จนิฺต-เณ-ตวฺา)  แปลว่า คิดแล้ว 
มาจาก จนิฺต ธาตุ ในความคิด  เณ ปัจจัย   
ตฺวา ปัจจัย   ลบ ณฺ

จิร ศพัท์: จิรายติ
ศัพท์ ปัจจัย วิภัตติ
จิรฺ อาย ติ
จิรายติ  ประพฤติช้�อยู่
จิรายติ (จิร-อาย-ติ)  แปลว่า ประพฤติช้าอยู่
มาจาก จิร ศพัท์ ‘ช้า’ อาย ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ

จุ: จวติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จุ อ ติ
โจ อ ติ พฤทธิ์ อุ
จว อ ติ แปลง โอ
จวติ  ย่อมเคล่ือน(จ�กภพ =ต�ย)
จวติ (จุ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเคล่ือน 
มาจาก จุ ธาตุ ในความเคล่ือน  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ   แปลง โอ เป็น อว

จุ: จุโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จุ ต สิ
จุโต  เคล่ือนแล้ว
จุโต (จุ-ต-สิ)  แปลว่า เคล่ือนแล้ว
มาจาก จุ ธาตุ ในความเคล่ือน  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ

จุร: โจเรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จรฺุ เณ ติ
โจรฺ เณ ติ พฤทธิ์ อุ
โจรฺ เอ ติ ลบ ณฺ
โจเรติ  ย่อมลัก, ขโมย
โจเรติ (จุร-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมลัก, ขโมย 
มาจาก จุร ธาตุ ในความลัก, ขโมย  
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  ลบ ณฺ

จุร: โจรยติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
จรฺุ ณย ติ
โจรฺ ณย ติ พฤทธิ์ อุ
โจรฺ อย ติ ลบ ณฺ
โจรยติ  ย่อมลัก, ขโมย
โจรยติ (จุร-ณย-ติ)  แปลว่า ย่อมลัก, ขโมย 
มาจาก จุร ธาตุ ในความลัก, ขโมย  
ณย ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  ลบ ณฺ

ฉ
ฉฑฺฑ: ฉฑฺเฑติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉฑฺฑฺ เณ ติ
ฉฑฺเฑติ  ย่อมท้ิง
ฉฑฺเฑติ (ฉฑฺฑ-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมท้ิง
มาจาก ฉท ธาตุ ในความท้ิง  เณ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   ลบ ณฺ

ฉท: ฉาเทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉทฺ เณ ติ
ฉาทฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ฉาทฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ฉาเทติ  ย่อมมุง, บัง, ปิด
ฉาเทติ (ฉท-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมปดิ, บัง 
มาจาก ฉท ธาตุ ในความปิด, บัง  
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ฉท: ฉนฺโน
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉทฺ ต สิ
ฉทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ฉ นฺน สิ แปลง ต
ฉนฺโน  (อันเข�) มุงแล้ว, ปดิแล้ว
ฉนฺโน (ฉท-ต-สิ)  แปลว่า ย่อมปิด, บัง 
มาจาก ฉท ธาตุ ในความปิด, บัง  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น นฺน

ฉิท: ฉินฺทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉิทฺ อ ติ
ฉิ ํทฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
ฉินฺทฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ฉินฺทติ  ย่อมตดั, ผ่�
ฉินฺทติ (ฉิท- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมตัด, ผ่า
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความตัด, ผ่า  อ ปัจจัย 
นิคคหิตอาคม  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลงนิคคหิต เป็น นฺ
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ฉิท: ฉิชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉิทฺ ย ติ
ฉิชฺช ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ฉิชฺชติ  ย่อมข�ด, ทะลุ
ฉิชฺชติ (ฉิท-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมขาด, ทะลุ
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความขาด, ทะลุ
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ย กับ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

ฉิท: ฉินฺโน
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฉิทฺ ต สิ
ฉิทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ฉิ นฺน สิ แปลง ต
ฉินฺโน  ข�ดแล้ว,  (อันเข�) ตดัแล้ว
ฉินฺโน (ฉิท-ต-สิ)  
แปลว่า ขาดแล้ว,  (อันเข�) ตัดแล้ว
มาจาก ฉิท ธาตุ ในความขาด, ทะลุ; ตัด, ผ่า
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น นฺน

ฉิท: อจฺฉิชฺช
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา ฉิทฺ ตวฺา
อา ฉิทฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อา ฉิชฺช แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อ ฉิชฺช รสัสะ อ�
อ จฺฉิชชฺ ซ้อน จฺ
อจฺฉิชฺช  ชิงเอ�แล้ว, แย่งชิงแล้ว
อจฺฉิชฺช (อา-ฉิท-ตฺวา) แปลว่า แย่งชิงแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  ฉิท ธาตุ ในความตัด
ตฺวา ปัจจัย 
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ทฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ชฺช   รัสสะ อ� เป็น อ   ซ้อน จฺ

ฉุภ: ฉุฑโฺฑ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฉุภฺ ต สิ
ฉุภฺ ท สิ แปลง ต
ฉุภฺ ฑ สิ แปลง ท
ฉุฑฺ ฑ สิ แปลง ภ
ฉฑฺุโฑ  (อันเข�) ท้ิงแล้ว, นำ�ออกแล้ว
ฉฑฺุโฑ (ฉภุ-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) ท้ิงแล้ว 
มาจาก ฉุภ ธาตุ ในความท้ิง  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ  แปลง ต เป็น ท  
แปลง ท เป็น ฑ  แปลง ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น ฑฺ

ช
ชน: ชายติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ชน ย ติ
ชา ย ติ แปลง ชน
ชายติ  ย่อมเกิด
ชายติ (ชน-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมเกิด 
มาจาก ชน ธาตุ ในความเกิด  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ   แปลง ชน เป็น ช�

ชน: ชาโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ชน ต สิ
ชา ต สิ แปลง ชน
ชาโต  เกิดแล้ว
ชาโต (ชน-ต-สิ)  แปลว่า เกิดแล้ว 
มาจาก ชน ธาตุ ในความเกิด  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง ชน เป็น ช�

ชน: วิชายติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วิ ชน ย ติ
วิ ชา ย ติ  แปลง ชน
วิชายติ  ย่อมคลอด(ซึ่ง), ย่อมออกไข่
วิชายติ (วิ-ชน-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมคลาด 
มาจาก วิ บทหน้า ชน ธาตุ ในความเกิด  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ชน เป็น ช�

ชน: วิชาโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ ชน ต สิ
วิ ชา ต สิ แปลง ชน
วิชาโต  คลอดแล้ว (ซึ่ง…)
วิชาโต (ชน-ต-สิ)  แปลว่า คลอดแล้ว 
มาจาก วิ บทหน้า ชน ธาตุ ในความเกิด  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ แปลง ชน เป็น ช�

ชร: ชิณฺโณ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ชรฺ ต สิ
ชรฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ช อณฺิณ สิ แปลง ต
ชิณฺโณ  แก่แล้ว   (ใน ‘แบบ’ เป็น ชิร ธ�ตุ)
ชิณฺโณ (ชร-ต-สิ)  แปลว่า แก่แล้ว 
มาจาก ชร ธาตุ ในความแก่  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   
ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น อิณฺณ

ชีว: ชีวิสฺสามิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
ชีวฺ อ อิ สฺสามิ
ชีวิสฺสามิ  จักเป็นอยู่
ชีวิสฺสามิ (ชีว-อ-อิ-สฺสามิ) แปลว่า จักเป็นอยู่
มาจาก ชีว ธาตุ ในความเป็นอยู่  อ ปัจจัย  
อิ อาคม  สฺสามิ ภวิสสันติวิภตัติ

ชีว: ชีวิตํ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ชีวฺ อิ ต สิ
ชีวิตํ  นปุ. คว�มเป็นอยู่, ชีวิต
ดูอธิบ�ยเพ่ิมเติมที่นี่

ชีวิตํ (ชีว-อิ-ต-สิ) แปลว่า ความเป็นอยู่, ชีวิต
มาจาก ชีว ธาตุ ในความเป็นอยู่  อิ อาคม 
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
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ฌ
ฌา: อภิชฺฌิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
อภิ ฌา อิ ต สิ
อภิ ชฺฌา อิ ต สิ ซ้อน ชฺ
อภิ ชฺฌฺ อิ ต สิ ลบ อ�
อภิชฺฌิโต  (อันเข�) เพ่งเฉพ�ะแล้ว
อภิชฺฌิโต (อภิ-ฌา-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) เพ่งเฉพาะแล้ว
มาจาก อภิ บทหน้า  ฌา ธาตุ ในความเพ่ง 
อิ อาคม ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
ซ้อน ชฺ   ลบ อ�

ญ
ญป: ปญฺญาเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป ญปฺ เณ ติ
ป ญฺญปฺ เณ ติ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญาปฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ป ญฺญาปฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปญฺญาเปติ ปญฺญเปติ (ไม่พฤทธ์ิ) ย่อมปูล�ด
ปญฺญาเปติ (ป-ญป-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมปูลาด
มาจาก ป บทหน้า  ญป ธาตุ ในความปูลาด
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
ซ้อน ญฺ  พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ญป: ปญฺญตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป ญปฺ ต สิ
ป ญฺญปฺ ต สิ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญปฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ป ญฺญ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปญฺญตฺโต  (อันเข�) ปูล�ดแล้ว
ปญฺญตฺโต (ป-ญป-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ปูลาดแล้ว
มาจาก ป บทหน้า  ญป ธาตุ ในความปูลาด
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  ซ้อน ญฺ  
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ญา: ชานาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ญา นา ติ
ชา นา ติ แปลง ญ�
ชานาติ  ย่อมรู้
ชานาติ (ญา-นา-ติ)  แปลว่า ย่อมรู้ 
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  นา ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  แปลง ญ� เป็น ช�

ญา: ชานนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ญา นา อนฺต สิ
ชานนฺโต  รู้อยู่, เมื่อรู้
ชานนฺโต (ญา-นา-อนฺต-สิ) แปลว่า รู้อยู่
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  นา ปัจจัย  
อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง ญ� เป็น ช�

ญา: ชานํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ญา นา อนฺต สิ
ชา นา อนฺต สิ แปลง ญ�
ชา นา ออํ แปลง นฺต กับ สิ เปน็ อำ
ชานํ  รู้อยู่, เมื่อรู้
ชานํ (ญา-นา-อนฺต-สิ)  แปลว่า รู้อยู่, เมื่อรู้ 
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  นา ปัจจัย  
อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง ญ� เป็น ช�  แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ

ญา: ชญฺญา
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ญา นา เอยฺย
ญา นา ญา แปลง เอยฺย
ญา นา ญา ลบ น�
ชํ ญา แปลง ญ�
ชญฺ ญา แปลงนิคคหิต
ชญฺญา  พึงรู้
ชญญฺา (ญา-นา-เอยฺย)  แปลว่า พึงรู้ 
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  นา ปัจจัย   
เอยฺย สัตตมีวิภัตติ  
แปลง เอยฺย เป็น ญ�  ลบ น�   
แปลง ญ� เป็น ชำ   แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ

ญา: อญฺญาสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อ ญา นา สฺ อี
อ ญา นา สฺ อี ลบ น�
อ ญฺญา สฺ อี ซ้อน ญฺ
อ ญฺญา สฺ อิ รสัสะ อี
อญฺญาสิ  ได้รู้แล้ว
อญฺญาสิ (อ-ญา-นา-สฺ-อี)  แปลว่า ได้รู้แล้ว
มาจาก อ อาคม  ญา ธาตุ ในความรู้  
นา ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ น�   ซ้อน ญฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

ญา: ญาโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ญา ต สิ
ญาโต  (อันเข�) รู้แล้ว
ญาโต (ญา-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) รู้แล้ว
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ

ญา: ญตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
ญา ตฺวา
ญ ตฺวา รัสสะ อ�
ญตฺวา  รู้แล้ว
ญตฺวา (ญา-ตฺวา)  แปลว่า รู้แล้ว
มาจาก ญา ธาตุ ในความรู้  ตฺวา ปัจจัย   
รัสสะ อ� เป็น อ

ญา: ปญฺญายติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป ญา นา ติ
ป ญฺญา นา ติ ซ้อน ญฺ
ป ญฺญา ย ติ แปลง น�
ปญฺญายติ  ย่อมรู้, ปร�กฏ
ปญฺญายติ (ป-ญา-นา-ติ)  
แปลว่า ย่อมรู้, ปรากฏ
มาจาก ป บทหน้า  ญา ธาตุ ในความรู้  
นา ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ  
ซ้อน ญฺ   แปลง ญ� เป็น ย

๒๓



ญา: ปญฺญาโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป ญา ต สิ
ป ญฺญา ต สิ ซ้อน ญฺ
ปญฺญาโต  (อันเข�) รู้แล้ว, ปร�กฏแล้ว
ปญฺญาโต (ป-ญา-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) รู้แล้ว, ปรากฏแล้ว
มาจาก ป บทหน้า  ญา ธาตุ ในความรู้  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ   ซ้อน ญฺ

ญา: สญฺชานิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ ญา นา อี
สํ ชา นา อี แปลง ญ�
สญฺ ชา นา อี แปลงนิคคหิต
สญฺ ชา นฺ อี ลบ อ�
สญฺชานิ  รู้พร้อมแล้ว, จำ�ได้
สญฺชานิ (สํ-ญา-นา-อี)  แปลว่า รู้พร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  ญา ธาตุ ในความรู้  
นา ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวภิัตติ  
แปลง ญ� เป็น ช�  แปลงนิคคหิต เป็น งฺ  
ลบ อ�

ญา: ปจฺจญฺญาสึ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย-อ�คม-วภิัตติ
ปฏิ อา ญา นา สฺ อึ
ปจฺจ อา ญา นา สฺ อึ แปลง ปฏิ
ปจฺจ อ ญา นา สฺ อึ รสัสะ อ�
ปจฺจ อ ญฺญา นา สฺ อึ ซ้อน ญฺ
ปจฺจ อ ญฺญา นา สฺ อึ ลบ น�
ปจฺจญฺญาสึ รู้เฉพ�ะแล้ว
ปจฺจญญฺาสึ (ปฏิ-อา-ญา-นา-สฺ-อึ)  
แปลว่า รู้เฉพาะแล้ว
มาจาก ปฏิ บทหน้า อา บทหน้า  
ญา ธาตุ ในความรู้  นา ปัจจัย  สฺ อาคม 
อึ อัชชัตตนีวิภัตติ  แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ  
รัสสะ อ� เป็น อ   ซ้อน ญฺ   ลบ น�

ญา: อาณาเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา ญา ณาเป ติ
อา ณา ณาเป ติ แปลง ญ�
อา ณา อาเป ติ ลบ ณฺ
อาณาเปติ  ย่อมให้รู้ท่ัว, ให้รู้ชัด
(แปลเป็นกัตตุว�จกว่� ย่อมส่ังบังคับ)
อาณาเปติ (อา-ญา-ณาเป-ติ) แปลว่า 
ย่อมให้รู้ท่ัว (แปลเป็นกัตตุว�จก: ย่อมส่ังบังคับ)
มาจาก อา บทหน้า  ญา ธาตุ ในความรู้  
ณาเป ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ญ� เป็น ณ�  ลบ ณฺ

ฐ
ฐป: ฐเปสสฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฐปฺ เณ สฺสติ
ฐปฺ เอ สฺสติ ลบ ณฺ
ฐเปสฺสติ  จักตั้งไว้, ว�ง
ฐเปสฺสติ (ฐป-เณ-สฺสติ)  แปลว่า จักตั้งไว้ 
มาจาก ฐป ธาตุ ในความตั้งไว้, วาง 
เณ ปัจจัย  สสฺติ ภวิสสันติวิภตัติ  ลบ ณฺ
ฐป ตั้งไว้ สกัมมธ�ตุ (ซึ่ง) ฐเปติ
ฐ� ตั้งอยู่ อกัมมธ�ตุ ตฏิฺฐติ

ฐา: ติฏฐฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฐา อ ติ
ติฏฐฺ อ ติ แปลง ฐ�
ติฏฐฺติ  ย่อมยืน, ย่อมตั้งอยู่, ย่อมดำ�รงอยู่
ติฏฺฐติ (ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมยืน, ย่อมต้ังอยู่
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยนื, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ 
แปลง ฐ� เป็น ตฏิฺฐ

ฐา: อฏฺฐาสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ ฐา อ สฺ อี
อ ฏฺฐา อ สฺ อี ซ้อน ฏฺ
อ ฏฺฐา อ สฺ อิ รัสสะ อี
อฏฺฐาสิ  ได้ยืนแล้ว, ไดต้ั้งอยู่แล้ว
อฏฺฐาสิ (อ-ฐา-อ-สฺ-อี) แปลว่า ได้ยืนแล้ว
มาจาก อ อาคม ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
ซ้อน ฏฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

ฐา: อฏฺฐํสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ ฐา อ อุํ
อ ฏฺฐา อ อุํ ซ้อน ฏฺ
อ ฏฺฐฺ อ อุํ ลบ อ�
อ ฏฺฐฺ อ อํสุ แปลง อุำ
อฏฺฐํสุ  ไดย้ืนแล้ว, ได้ตั้งอยู่แล้ว
อฏฺฐํสุ (อ-ฐา-อ-อํุ) แปลว่า ได้ยืนแล้ว
มาจาก อ อาคม ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวิภัตติ  ซ้อน ฏฺ  
ลบ อ�   แปลง อุำ เป็น อำสุ

ฐา: ฐสสฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฐา อ สฺสติ
ฐฺ อ สฺสติ ลบ อ�
ฐสสฺติ  จักยืน, จักดำ�รงอยู่
ฐสฺสติ (ฐา-อ-สฺสติ) แปลว่า จักยืน, จักดํารงอยู่
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
อ ปัจจัย  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ   ลบ อ�

ฐา: ฐิโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ฐา ต สิ
ฐิ ต สิ แปลง อ�
ฐิโต  ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
ฐิโต (ฐา-ต-สิ) แปลว่า ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน, ตั้งอยู่
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง อ� เป็น อิ
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ฐา: ฐตวฺา
ธ�ตุ ปัจจัย
ฐาฺ ตฺวา
ฐ ตฺวา รัสสะ อ�
ฐตวฺา  ยืนแล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
ฐตฺวา (ฐา-ตฺวา)  แปลว่า ยืนแล้ว 
มาจาก ฐา ธาตุ ในความยืน  ตฺวา ปัจจัย 
รัสสะ อ� เป็น อ

ฐา: นิฏฺฐาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ฐา อ ติ
นิ ฏฺฐา อ ติ ซ้อน ฏฺ
นิฏฺฐาติ  ย่อมตั้งลง, จบ, สำ�เร็จ
นิฏฺฐาติ (นิ-ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมต้ังลง, สําเร็จ
มาจาก นิ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน ฏฺ

ฐา: นิฏฺฐิตํ
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
นิ ฐา อิ ต สิ
นิ ฏฺฐา อิ ต สิ ซ้อน ฏฺ
นิ ฏฺฐฺ อิ ต สิ ลบ อ�
นิฏฺฐิตํ (วตฺถุ) จบแล้ว, ตั้งลงแล้ว
นิฏฺฐติํ (นิ-ฐา-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า จบแล้ว, ตั้งลงแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
อิ อาคม ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   
ซ้อน ฏฺ  ลบ อ�

ฐา: ปติฏฺฐหิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
ป ฐา อ หฺ อี
ป ติฏฐฺ อ หฺ อี แปลง ฐ�
ป ติฏฺฐ อ หฺ อิ รสัสะ อี
ปติฏฺฐหิ  ต้ังเฉพ�ะแล้ว
ปติฏฺฐหิ (ป-ฐา-อ-หฺ-อี) แปลว่า ต้ังเฉพาะแล้ว
มาจาก ป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
อ ปัจจัย  หฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ  
แปลง ฐ� เป็น ติฏฺฐ  รัสสะ อี เป็น อิ

ฐา: ปจฺจุฏฺฐาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปฏิ อุ ฐา อ ติ
ปจฺจ อุ ฐา อ ติ แปลง ปฏิ
ปจฺจุฏฺฐาติ  ย่อมลุกขึ้นเฉพ�ะ, ต้อนรับ
ปจฺจุฏฺฐาติ (ปฏิ-อุ-ฐา-อ-ติ) 
แปลว่า ย่อมลุกขึ้นเฉพาะ, ต้อนรับ
มาจาก ปฏิ บทหน้า  อุ บทหน้า 
ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่  อ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ  แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ

ฐา: สมุฏฺฐาเปสุํ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
สํ   อุ ฐา ณาเป สฺ อุํ
สมฺ อุ ฐา ณาเป สฺ อุํ แปลงนิคคหิต
สมฺ อุ ฏฺฐา ณาเป สฺ อุํ ซ้อน ฏฺ
สมฺ อุ ฏฺฐา อาเป สฺ อุํ ลบ ณฺ
สมุฏฺฐาเปสุํ  ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺฐาเปสํุ (สํ-อุ-ฐา-ณาเป-สฺ-อํุ) 
แปลว่า ใหต้ั้งขึ้นพร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  อุ บทหน้า 
ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่  ณาเป ปัจจัย  
สฺ อาคม  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ  
แปลงนิคคหิต เป็น มฺ   ซ้อน ฏฺ  ลบ ณฺ

ฐา: สมุฏฺฐาปิโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม-ปัจจัย-วภิัตติ
สํ   อุ ฐา ณาเป อิ ต สิ
สมฺ อุ ฐา ณาเป อิ ต สิ แปลงนิคคหิต
สมฺ อุ ฏฺฐา ณาเป อิ ต สิ ซ้อน ฏฺ
สมฺ อุ ฏฺฐา อาเป อิ ต สิ ลบ ณฺ
สมฺ อุ ฏฺฐา อาเอ อิ ต สิ ลบ เอ
สมุฏฺฐาปิโต (อันเข�) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺฐาปิโต (สํ-อุ-ฐา-ณาเป-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  อุ บทหน้า 
ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่  ณาเป ปัจจัย  
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลงนิคคหิตเป็น มฺ  ซ้อน ฏฺ  ลบ ณฺ ลบ เอ

ฐา: อุฏฺฐาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ฐา อ ติ
อุ ฏฺฐา อ ติ ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาติ  ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
อุฏฺฐาติ (อุ-ฐา-อ-ติ) 
แปลว่า ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่ 
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุฏฺฐหติ
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
อุ ฐา หฺ อ ติ
อุ ฏฺฐา หฺ อ ติ ซ้อน ฏฺ
อุ ฏฺฐ หฺ อ ติ รสัสะ อ�
อุฏฺฐหติ  ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
อุฏฺฐหติ (อุ-ฐา-หฺ-อ-ติ) 
แปลว่า ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่ 
หฺ อาคม  อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
ซ้อน ฏฺ   รัสสะ อ� เป็น อ
* ฐ� ธ�ตุ มีอุปสัคอยู่หน้� จึงลง หฺ อ�คมได้

ฐา: อุฏฺเฐหิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ฐา อ หิ
อุ ฏฺฐา อ หิ ซ้อน ฏฺ
อุ ฏฺฐา เอ หิ แปลง อ
อุ ฏฺฐฺ เอ หิ ลบ อ�
อุฏฺเฐหิ  จงลุกขึ้น
อุฏฺเฐหิ (อุ-ฐา-อ-หิ) แปลว่า จงลุกขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่ 
อ ปัจจัย  หิ ปัญจมีวภิัตติ  ซ้อน ฏฺ  
แปลง อ เป็น เอ   ลบ อ�
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ฐา: อุฏฺฐิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
อุ ฐา อิ ต สิ
อุ ฏฺฐา อิ ต สิ ซ้อน ฏฺ
อุ ฏฺฐฺ อิ ต สิ ลบ อ�
อุฏฺฐิโต  ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึน้แล้ว
อุฏฺฐิโต (อุ-ฐา-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึน้แล้ว
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
ซ้อน ฏฺ   ลบ อ�

ฐา: อุฏฺฐาตพฺพํ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ฐา ตพฺพ สิ
อุ ฏฺฐา ตพฺพ สิ ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาตพฺพํ  (อันเข�) พึงลุกขึ้น
อุฏฺฐาตพฺพํ (อุ-ฐา-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงลุก
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุฏฺฐาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุ ฐา ตวฺา
อุ ฐา ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อุ ฏฺฐา ย ซ้อน ฏฺ
อุฏฺฐาย  ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺฐาย (อุ-ฐา-ตฺวา)  แปลว่า ลุกขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า  ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ังอยู่
ตฺวา ปัจจัย   
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�) แปลง ตฺว� เป็น ย   
ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุปฏฺฐาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุป ฐา อ ติ
อุป ฏฺฐา อ ติ ซ้อน ฏฺ
อุปฏฺฐาติ  ย่อมตั้งขึ้น, ปร�กฏ, ยืนใกล้, 
บำ�รุง, อุปฏัฐ�ก
อุปฏฺฐาติ (อุป-ฐา-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตั้งขึ้น, 
ปรากฏ, บํารุง, อุปฏัฐาก
มาจาก อุป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ัง
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  ซ้อน ฏฺ

ฐา: อุปฏฐฺหติ
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัยวภิัตติ
อุป ฐา หฺ อ ติ
อุป ฏฺฐา หฺ อ ติ ซ้อน ฏฺ
อุป ฏฺฐ หฺ อ ติ รสัสะ อ�
อุปฏฐฺหติ  ย่อมตั้งขึ้น, ปร�กฏ, ยืนใกล้, 
บำ�รุง, อุปัฏฐ�ก
อุปฏฺฐหติ (อุป-ฐา-หฺ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมต้ังข้ึน,
ปรากฏ, บํารุง, อุปัฏฐาก
มาจาก อุป บทหน้า ฐา ธาตุ ในความยืน, ต้ัง
หฺ อาคม  อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ 
ซ้อน ฏฺ  รสัสะ อ� เปน็ อ

ฑ
ฑสํ: ฑสํติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฑํสฺ อ ติ
ฑสํติ  ย่อมกัด ย่อมกัดย่อมกัดย่อมกัด
ฑํสติ (ฑํส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมกัด 
มาจาก ฑํส ธาตุ ในความกัด  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ (ใช้ ฑำส ใช้ ท อักษรก็มี)
(ใช้ ฑำส ใช้ ท อักษรก็มี)

ฑสํ: ฑฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ฑํสฺ ต สิ
ฑํสฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ฑํ ฏฺฐ สิ แปลง ตฺ
ฑ ฏฺฐ สิ ลบนิคคหิต
ฑฏฺโฐ  (อันเข�) กัดแล้ว
ฑฏฺโฐ (ฑํส-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) กัดแล้ว 
มาจาก ฑํส ธาตุ ในความกัด  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น ฏฺฐ  ลบนิคคหิต
(ใช้ ฑำส ใช้ ท อักษรก็มี)

ต
ตร: ตรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตรฺ อ ติ
ตรติ  ย่อมข้�ม
ตรติ (ตร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมข้าม
มาจาก ตร ธาตุ ในความข้าม  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ตร: ติณฺโณ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตรฺ ต สิ
ตรฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ต อณฺิณ สิ แปลง ต
ติณฺโณ  ข้�มแล้ว
ติณฺโณ (ตร-ต-สิ)  แปลว่า ข้ามแล้ว
มาจาก ตร ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น อิณฺณ

ตร: โอตาเรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
โอ ตรฺ เณ ติ
โอ ตารฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
โอ ตารฺ เอ ติ ลบ ณฺ
โอตาเรติ  ย่อมให้ข้�มลง (=ยกลง)
โอตาเรติ (โอ-ตร-เณ-ติ)  
แปลว่า ย่อมให้ข้ามลง (=ยกลง)
มาจาก โอ บทหน้า ตร ธาตุ ในความข้าม  
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ตป: ตปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตปฺ อ ติ
ตปติ  ย่อมร้อน, เผ�; อ่ิม
ตปติ (ตป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมร้อน, เผา 
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
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ตป: ตปฺปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตปฺ ย ติ
ตปฺป ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ตปฺปติ  ย่อมร้อน, เผ�; อ่ิม
ตปติ (ตป-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมร้อน, เผา 
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา  
ย ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ย กับ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ปฺป

ตป: ตตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตปฺ ต สิ
ตปฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ต ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ตตฺโต  ร้อนแล้ว
ตตฺโต (ตป-ต-สิ)  แปลว่า ร้อนแล้ว 
มาจาก ตป ธาตุ ในความร้อน, เผา  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ติช: ติติกฺขติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ติชฺ ข ติ
ติติชฺ ข ติ เทฺวภ�วะ
ตติิกฺ ข ติ แปลง ชฺ
ติติกฺขติ  ย่อมอดทน, อดกล้ัน
ติติกฺขติ (ติช-ข-ติ) แปลว่า ย่อมอดทน
มาจาก ติช ธาตุ ในความอดทน  ข ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ   เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ 
แปลง ชฺ เป็น กฺ (เพร�ะ ข)

ตุส: ตุสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ตุสฺ ย ติ
ตุสสฺ ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ตุสฺสติ  ย่อมยินดี
ตุสฺสติ (ตุส-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมยินดี
มาจาก ตุส ธาตุ ในความยนิดี  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ย กับ สฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น สฺส

ตสุ: ตุฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ตุสฺ ต สิ
ตุสฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ตุ ฏฺฐ สิ แปลง ต
ตุฏฺโฐ  ยินดีแล้ว
ตฏฺุโฐ (ตุส-ต-สิ)  แปลว่า ยนิดีแล้ว
มาจาก ตุส ธาตุ ในความยินดี  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ   
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ถ
เถน: เถเนติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
เถนฺ เณ ติ
เถนฺ เอ ติ ลบ ณฺ
เถเนติ  ย่อมลัก
เถเนติ (เถน-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมลัก 
มาจาก เถน ธาตุ ในความลัก  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ    ลบ ณฺ

ท
ทม: ทนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทมฺ ต สิ
ทมฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ท นฺต สิ ซ้อน นฺ
ทนฺโต  (อันเข�) ฝึกแล้ว, ทรม�นแล้ว
ทนฺโต (ทม-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) ฝึกแล้ว
มาจาก ทม ธาตุ ในความฝึก  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ   
ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ
(ฝึกตวัเอง ไม่ต้องมี อตฺตน� เช่น 
ทนฺโต ปุริโส ผูฝ้ึกแล้ว)

ทย: สมาทเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สํ อา ทยฺ เอ ติ
สํ อา ทปฺ เอ ติ แปลง ย
สมฺ อา ทปฺ เอ ติ แปลงนิคคหิต
สมาทเปติ  ย่อมชักชวน
สมาทเปติ (สํ-อา-ทย-เอ-ติ) 
แปลว่า ย่อมชักชวน
มาจาก สํ บทหน้า  อา บทหน้า  
ทย ธาตุ ในความชักชวน  เอ ปัจจัย 
ติ วัตตมานาวิภัตติ   
แปลง ยฺ เป็น ปฺ   แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

ทย: สมาทปิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
สํ อา ทยฺ อิ ต สิ
สํ อา ทปฺ อิ ต สิ  แปลง ย
สมฺ อา ทปฺ อิ ต สิ  แปลงนิคคหิต
สมาทปิโต  (อันเข�) ชักชวนแล้ว
สมาทปิโต (สํ-อา-ทย-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ชักชวนแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  อา บทหน้า  
ทย ธาตุ ในความชักชวน  อิ อาคม  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   
แปลง ยฺ เป็น ปฺ  แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

ทํส: ทํสติ ทฏฺโฐ
ดู  ฑํส: ฑํสติ ฑฏฺโฐ

ทา: เทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ ติ
ทา เอ ติ แปลง อ
ทฺ เอ ติ ลบ อ�
เทติ  ย่อมให้
เทติ (ทา-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมให้ 
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ   ลบ อ�
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ทา: ททาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ ติ
ทาทา อ ติ เทฺวภ�วะ
ททา อ ติ รัสสะ อ�
ททาติ  ย่อมให้
เทติ (ทา-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมให้ 
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ
เทฺวภ�วะ เป็น ท�ท�  รัสสะ อ� เป็น อ

ทา: ทมมฺิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ มิ
ทํ อ มิ แปลง อ� เปน็ อำ
ทมฺ อ มิ แปลงนิคคหิต
ทมฺมิ  ย่อมให้
ทมฺมิ (ทา-อ-มิ)  แปลว่า ย่อมให้ 
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้  อ ปัจจัย   
มิ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง อ� เป็น อำ   แปลงนิคคหิตเป็น มฺ

ทา: ทชฺเชยฺย ทชฺชา
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ เอยฺย
ทชฺช อ เอยฺย แปลง ท�
ทชฺเชยฺย  พึงให้
ทชฺช อ อา แปลง เอยฺย
ทชฺชา  พึงให้
ทชฺเชยยฺ ทชฺชา (ทา-อ-เอยฺย)  แปลว่า พึงให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้  อ ปัจจัย   
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ  แปลง ท� เป็น ทชฺช   
ศัพท์หลัง แปลง เอยฺย เป็น อ� ด้วย

ทา: อทาสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ ทา อ สฺ อี
อ ทา อ สฺ อิ รัสสะ อี
อทาสิ  ได้ให้แล้ว
อทาสิ (อ-ทา-อ-สฺ-อี)  แปลว่า ได้ใหแ้ล้ว
มาจาก อ อาคม  ทา ธาตุ ในความให้ 
อ ปัจจัย สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
รัสสะ อี เป็น อิ

ทา: อทํสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ ทา อ อุํ
อ ทา อ อํสุ  แปลง อุำ
อทํสุ  ได้ให้แล้ว
อทํสุ (อ-ทา-อ-อํุ)  แปลว่า ได้ให้แล้ว
มาจาก อ อาคม  ทา ธาตุ ในความให้ 
อ ปัจจัย อํุ อัชชัตตนีวิภัตติ  แปลง อุำ เป็น อำสุ

ทา: ทาเปสิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
ทา ณาเป  สฺ อี
ทฺ ณาเป  สฺ อี ลบ อ�
ทฺ อาเป   สฺ อี ลบ ณฺ
ทฺ อาเป   สฺ อิ รสัสะ อี
ทาเปสิ  ให้ให้แล้ว
ทาเปสิ (ทา-ณาเป-สฺ-อี)  แปลว่า ให้ให้แล้ว
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้  เณ ปัจจัย 
สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
ลบ อ�   ลบ ณ ฺ รัสสะ อี เป็น อิ

ทา: ททนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ อนฺต สิ
ทาทา อ อนฺต สิ เทฺวภ�วะ
ททา อ อนฺต สิ รัสสะ อ�
ททฺ อ อนฺต สิ ลบ อ�
ททนฺโต  ให้อยู่
ททนฺโต (ทา-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ให้อยู่
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
เทฺวภ�วะเป็น ท�ท�  
รัสสะ อ� ข้�งหน้� เป็น อ   ลบ อ�

ทา: เทนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
ทา อ อนฺต สิ
ทา เอ อนฺต สิ แปลง อ
เทนฺโต ให้อยู่
เทนฺโต (ทา-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ให้อยู่
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
แปลง อ เป็น เอ

ทา: ทินฺโน
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา ต สิ
ทา อินฺน สิ แปลง ต
ทฺ อินฺน สิ ลบ อ�
ทินฺโน  (อันเข�) ให้แล้ว
ทินฺโน (ทา-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ให้แล้ว
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  แปลง ต เป็น อินฺน  ลบ อ�

ทา: ทาตพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทา ตพพฺ สิ
ทาตพฺโพ  (อันเข�) พึงให้
ทาตพฺโพ (ทา-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงให้
มาจาก ทา ธาตุ ในความให้ ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ

ทา: สมาทิยามิ
บทหน้� บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สํ อา ทา ย มิ
สมฺ อา ทา ย มิ แปลงนิคคหิต
สมฺ อา ทิ ย มิ แปลง อ�
สมฺ อา ทิ ยา มิ ทีฆะ อ
สมาทิยามิ  ย่อมสม�ท�น, ถือเอ�
สมาทิยามิ (สํ-อา-ทา-ย-มิ) 
แปลว่า ย่อมสมาทาน
มาจาก สํ บทหน้า  อา บทหน้า  
ทา ธาตุ ในความให้  ย ปัจจัย   
มิ วัตตมานาวิภัตติ   แปลงนิคคหิต เป็น มฺ
แปลง อ� ท่ี ท� เป็น อิ  ทีฆะ อ ท่ี ย เป็น อ�

ทา: อาทิยติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา ทา ย ติ
อา ทิ ย ติ แปลง อ�
อาทิยติ  ย่อมสม�ท�น, ถือเอ�
อาทิยติ (อา-ทา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมสมาทาน
มาจาก อา บทหน้า  ทา ธาตุ ในความให้  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง อ� เป็น อิ
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ทา: อาทิยิตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย
อา ทา ย อิ ตฺวา
อา ทิ ย อิ ตฺวา   แปลง อ�
อาทิยิตวฺา  ถือเอ�แล้ว
อาทิยิตฺวา (อา-ทา-ย-อิ-ตวฺา) 
แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  ทา ธาตุ ในความให้  
ย ปัจจัย   อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย  
แปลง อ� เป็น อิ

ทา: อาทาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา ทา ตวฺา
อา ทา ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อาทาย  พ�เอ�แล้ว, ถือเอ�แล้ว
อาทาย (อา-ทา-ตฺวา) แปลว่า ถือเอาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  ทา ธาตุ ในความให้  
ตฺวา ปัจจัย  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย

ทา: อุปาทาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุป อา ทา ตวฺา
อุป อา ทา ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
อุปาทาย เข้�ไปถือเอ�แล้ว, เทียบเคียงแล้ว
อุปาทาย (อุป-อา-ทา-ตวฺา) แปลว่า 
เข้าไปถือเอาแล้ว, เทียบเคียงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า อา บทหน้า  
ทา ธาตุ ในความให้  ตฺวา ปัจจัย  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย

ทิว: ทิพฺพติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทิวฺ ย ติ
ทิพฺพ ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ทิพฺพติ  ย่อมเล่น
ทิพฺพติ (ทิว-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมเล่น 
มาจาก ทิว ธาตุ ในความเล่น  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง ย กับ วฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น พฺพ

ทิส: ปสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิส อ ติ
ปสฺส อ ติ แปลง ทสิ
ปสฺสติ  ย่อมเห็น
ปสฺสติ (ทิส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ   แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทิส: ทกฺขติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิสฺ อ ติ
ทกฺขฺ อ ติ  แปลง ทสิฺ
ทกฺขติ  ย่อมเห็น
ทกฺขติ (ทิส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย  สสฺติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ทิสฺ เป็น ทกฺขฺ

ทิส: ปสฺสาหิ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิส อ หิ
ปสฺส อ หิ แปลง ทสิ
ปสฺส อา หิ ทีฆะ อ
ปสฺสาหิ  จงเห็น, จงดู
ปสฺสาหิ (ทิส-อ-หิ)  แปลว่า จงเห็น, จงดู
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น  อ ปัจจัย   
หิ ปัญจมีวิภัตติ  แปลง ทิส เป็น ปสฺส  
ทีฆะ อ ปัจจัย เป็น อ�

ทิส: ปสฺส
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิส อ หิ
ปสฺส อ หิ แปลง ทสิ
ปสฺส อ หิ ลบ หิ
ปสฺส  จงเห็น, จงดู
ปสฺส (ทิส-อ-หิ)  แปลว่า จงเห็น, จงดู
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย   หิ ปัญจมีวภิัตติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส   ลบ หิ

ทิส: อทฺทสา อทฺทส
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ ทิสฺ อ อา
อ ทสฺ อ อา แปลง อิ
อ ทฺทสฺ อ อา ซ้อน ทฺ
อ ททฺสฺ อ อ รสัสะ อ�
อทฺทสา อทฺทส  ได้เห็นแล้ว
อทฺทสา อทฺทส (อ-ทิส-อ-อา)  
แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม  ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย   อา หยิัตตนีวภิัตติ
แปลง อิ เป็น อ   ซ้อน ทฺ
ศัพท์หลัง รัสสะ อ� เป็น อ  (โส อทฺทส(�).)

ทิส: อทฺทสํ 
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ ทิสฺ อ อํ
อ ทสฺ อ อํ แปลง อิ
อ ทฺทสฺ อ อํ ซ้อน ทฺ
อทฺทสํ  ได้เห็นแล้ว
อทฺทสํ (อ-ทิส-อ-อํ)  แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม  ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย   อํ หยิัตตนีวภิัตติ
แปลง อิ เป็น อ   ซ้อน ทฺ   (อหำ อทฺทสำ.)

ทิส: อทฺทสํสุ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ ทิสฺ อ อุํ
อ ทสฺ อ อุํ แปลง อิ
อ ทฺทสฺ อ อุํ ซ้อน ทฺ
อ ทฺทสฺ อ อํสุ แปลง อุำ
อทฺทสํสุ  ได้เห็นแล้ว
อทฺทสํสุ (อ-ทิส-อ-อํุ)  แปลว่า ได้เห็นแล้ว
มาจาก อ อาคม  ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย   อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง อิ เป็น อ   ซ้อน ทฺ  แปลง อุำ เป็น อำสุ 
(ชน� อทฺทสำสุ.)
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ทิส: ปสฺสสิฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
ทิส อ อิ สฺสติ
ปสฺส อ อิ สฺสติ  แปลง ทสิ
ปสฺสิสฺสติ  จักเห็น
ปสฺสติ (ทิส-อ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย  อิ อาคม  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทิส: ทกฺขิติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
ทิสฺ อ อิ สฺสติ
ทกฺข อ อิ สฺสติ  แปลง ทสิฺ
ทกฺข อ อิ สฺสติ  ลบ สสฺ
ทกฺขิติ (=ปสฺสิสฺสติ)  จักเห็น
ทกฺขติ (ทิส-อ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย  อิ อาคม  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ
แปลง ทิสฺ เป็น ทกฺข  ลบ สฺส ท่ี สฺสติ

ทิส: ปสฺสนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
ทิส อ อนฺต สิ
ปสฺส อ อนฺต สิ แปลง ทิส
ปสฺสนฺโต เห็นอยู่
ปสฺสนฺโต (ทิส-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า เห็นอยู่ 
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
อ ปัจจัย อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลง ทิส เป็น ปสฺส

ทิส: ทิฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทิสฺ ต สิ
ทิสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ทิ ฏฐฺ สิ แปลง ต
ทิฏฺโฐ  (อันเข�) เห็นแล้ว
ทิฏฺโฐ (ทิส-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) เห็นแล้ว
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ทิส: ทิสฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
ทิสฺ ตวฺา
ทิสฺ ตวฺา ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ทิ สฺวา แปลง ตฺว�
ทิสวฺา  เห็นแล้ว
ทิสฺวา (ทิส-ตวฺา)  แปลว่า เห็นแล้ว
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น  ตฺวา ปัจจัย  
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ตฺว� เป็น สฺว�

ทิส: ทฏฺฐพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทิสฺ ตพฺพ สิ
ทสฺ ตพฺพ สิ แปลง อิ
ทสฺ ตพฺพ สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ท ฏฺฐพฺพ สิ แปลง ต
ทฏฐฺพฺโพ  (อันเข�) พึงเห็น
ทฏฺฐพฺโพ (ทิส-ตพพฺ-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พึงเห็น
มาจาก ทิส ธาตุ ในความเห็น  ตพฺพ ปัจจัย 
สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง อิ เป็น อ  
ลบท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ทิส: เทเสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิสฺ เณ ติ
เทสฺ เณ ติ พฤทธิ์ อิ
เทสฺ เอ ติ ลบ ณฺ
เทเสติ  ย่อมแสดง (น�มธรรม)
เทเสติ (ทิส-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมแสดง 
มาจาก ทิส ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  พฤทธ์ิ อิ เป็น เอ  ลบ ณฺ

ทิส: ทสฺเสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ทิส เณ ติ
ทสฺส เณ ติ แปลง ทสิ
ทสฺส เอ ติ ลบ ณฺ
ทสฺเสติ  ย่อมแสดง (รูปธรรม)
ทสฺเสติ (ทิส-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมแสดง 
มาจาก ทิส ธาตุ ในความกล่าว เณ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ทิส เป็น ทสฺส   ลบ ณฺ

ทิส: ทิสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ทิส อ ติ
ทิสฺส อ ติ แปลง ทิส
ทิสฺสติ  ย่อมปร�กฏ
ทิสฺสติ (ทิส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมปรากฏ
มาจาก ทิส ธาตุ ในความปรากฏ
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ทิส เป็น ทิสฺส

ทิส: อุทฺทิสฺส
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุ ทิสฺ ตวฺา
อุ ทฺทิส ตวฺา ซ้อน ทฺ
อุ ททฺิสฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อุ ทฺทิสสฺ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อุทฺทิสฺส  เจ�ะจงแล้ว
อุทฺทิสฺส (อุ-ทิส-ตฺวา)  แปลว่า เจาะจงแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ทิส ธาตุ ในความเห็น 
ตฺวา ปัจจัย  ซ้อน ทฺ  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย สฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น สฺส

ทิส: อุทฺทิสิย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุ ทิสฺ อิ ตวฺา
อุ ทฺท ิส อิ ตวฺา ซ้อน ทฺ
อุ ททฺิสฺ อิ ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
อุทฺทิสิย  เจ�ะจงแล้ว
อุทฺทิสฺส (อุ-ทิส-อิ-ตฺวา)  แปลว่า เจาะจงแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ทิส ธาตุ ในความเห็น 
อิ อาคม  ตฺวา ปัจจัย  ซ้อน ทฺ  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
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ทีป: อาทิตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัยวิภัตติ
อา ทิปฺ ต สิ
อา ทิปฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
อา ทิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
อาทิตฺโต  (อันไฟ) เผ�แล้ว; ไหมแ้ล้ว
อาทิตฺโต (อา-ทิป-ต-สิ) 
แปลว่า (อันไฟ) เผาแล้ว; ไหม้แล้ว
มาจาก อา บทหน้า ทิป ธาตุ ในความเผา, ไหม้
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ธ
ธร: ธาเรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ธรฺ เณ ติ
ธารฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ธารฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ธาเรติ  ย่อมทรงไว้
ธาเรติ (ธร-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมทรงไว้
มาจาก ธร ธาตุ ในความทรงไว้
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ธา: ทธาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ธา อ ติ
ธาธา อ ติ เทฺวภ�วะ
ธธา อ ติ รสัสะ อ�
ทธา อ ติ แปลง ธฺ
ทธาติ  ย่อมทรงไว้
ทธาติ (ธา-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมทรงไว้
มาจาก ธา ธาตุ ในความทรงไว้
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
เทฺวภ�วะเป็น ธ�ธ�  รัสสะ อ� หน้� เป็น อ 
แปลง ธฺ เป็นพยัญชนะท่ี ๓ (ทฺ)

ธร: อุปธาเรนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
อุป ธรฺ เณ อนฺต สิ
อุป ธารฺ เณ อนฺต สิ  พฤทธิ์ อ
อุป ธารฺ เอ อนฺต สิ  ลบ ณฺ
อุปธาเรนฺโต  ใคร่ครวญอยู่
อุปธาเรนฺโต (อุป-ธร-อ-อนฺต-สิ)  
แปลว่า ใคร่ครวญอยู่
มาจาก อุป บทหน้า  ธร ธาตุ ในความทรงไว้
เณ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

น
นม: วีตินาเมสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
วิ อติ นมฺ เณ สฺ อี
วิ อติ นามฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อี ทีฆะ อิ
วี อติ นามฺ เอ สฺ อิ รัสสะ อี
วีตินาเมสิ (ยังก�ล) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วตีินาเมสิ (วิ-อติ-นม-เณ-สฺ-อี)  
แปลว่า (ยังก�ล) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
มาจาก ว ิบทหน้า  อติ บทหน้า  
นม ธาตุ ในความน้อมไป  เณ ปัจจัย 
สฺ อาคม  สิ ปฐมาวิภตัติ  พฤทธิ์ อ เป็น อ� 
ลบ ณฺ  ทีฆะ อิ ท่ี วิ เป็น อี  รัสสะ อี เป็น อิ

นส: นาเสสิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
นสฺ เณ สฺ อี
นาสฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อ
นาสฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
นาสฺ เอ สฺ อิ รสัสะ อี
นาเสสิ  (อันเข�) ให้ฉิบห�ยแล้ว
นาเสสิ (นส-เณ-สฺ-อี)  
แปลว่า (อันเข�) ให้ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย เณ ปัจจัย
สฺ อาคม  สิ ปฐมาวิภตัติ  
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

นส: นฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นสฺ ต สิ
นสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
น ฏฐฺ สิ แปลง ต
นฏฺโฐ  ฉบิห�ยแล้ว
นฏฺโฐ (นส-ต-สิ)  แปลว่า ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ   
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

นส: นาสิโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
นสฺ เณ อิ ต สิ
นาสฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
นาสฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
นาสฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
นาสิโต  (อันเข�) ให้ฉิบห�ยแล้ว
นาสิโต (นส-เณ-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้ฉิบหายแล้ว
มาจาก นส ธาตุ ในความฉิบหาย
เณ ปัจจัย อิ อาคม ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ   ลบ เอ

นห: สนฺนยฺหติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สํ นหฺ ย ติ
สนฺ นหฺ ย ติ  แปลงนิคคหิต
สนฺ นยฺห ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
สนฺนยฺหติ  ย่อมผูก(สอด)
สนฺนยฺหติ (สํ-นห-ย-ติ) แปลว่า ย่อมผูก(สอด)
มาจาก สํ บทหน้า 
นห ธาตุ ในความผูก(สอด)  ย ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ  แปลงนิคคหิตเป็น นฺ  
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น ยฺห
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นห: สนฺนยฺห
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
สํ นหฺ ตวฺา
สนฺ นห ย แปลงนิคคหิต
สนฺ นหฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
สนฺ นยฺห แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
สนฺนยฺห  ผูกแล้ว
สนฺนยฺห (สํ-นห-ตฺวา)  แปลว่า ผูกแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  นห ธาตุ ในความผูก 
ตฺวา ปัจจัย   แปลงนิคคหิตเป็น นฺ  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย หฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ยฺห

นี: เนติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นี อ ติ
เน อ ติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
เนติ  ย่อมนำ�ไป
เนติ (นี-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนําไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนําไป  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   พฤทธิ์ อี เป็น เอ

นี: นยติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นี อ ติ
เน อ ติ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
นย อ ติ แปลง เอ เป็น อย
นยติ  ย่อมนำ�ไป
นยติ (นี-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนําไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนําไป  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   พฤทธิ์ อี เป็น เอ
แปลง เอ เป็น อย

นี: เนสิ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
นี อ สฺ อี
เน อ สฺ อี พฤทธิ์ อี
เน อ สฺ อิ รัสสะ อี
เนสิ  นำ�ไปแล้ว
เนสิ (นี-อ-สฺ-อี)  แปลว่า นําไปแล้ว
มาจาก นี ธาตุ ในความนําไป  อ ปัจจัย  
สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวิภัตติ 
พฤทธิ์ อี เป็น เอ   รัสสะ อี เป็น อิ

นี: เนตพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นี ตพพฺ สิ
เน ตพพฺ สิ พฤทธิ์ อี เป็น เอ
เนตพฺโพ  (อันเข�) พึงนำ�ไป
เนตพฺโพ (นี-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงนําไป
มาจาก นี ธาตุ ในความนําไป  ตพฺพ ปัจจัย 
สิ ปฐมาวิภตัติ   พฤทธิ์ อี เป็น เอ

นี: นีตา
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
นี ต อา สิ
นีตา  (อันเข�) นำ�ไปแล้ว
นตีา (นี-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) นําไปแล้ว
มาจาก นี ธาตุ ในความนําไป  ต ปัจจัย  
อา ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์ สิ ปฐมาวิภัตติ

นี: อาเนสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อา นี อ สฺ อี
อา เน อ สฺ อี พฤทธิ์ อี
อา เน อ สฺ อิ รัสสะ อี
อาเนสิ  นำ�ม�แล้ว
อาเนสิ (อา-นี-อ-สฺ-อี)  แปลว่า นํามาแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  นี ธาตุ ในความนําไป  
อ ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ 
พฤทธิ์ อี เป็น เอ   รัสสะ อี เป็น อิ

นุท: โอโณชยาม
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
โอ นุท ณย ม
โอ โนท ณย ม พฤทธิ์ อุ
โอ โณท ณย ม แปลง นฺ
โอ โณช ณย ม แปลง ทฺ
โอ โณช อย ม ลบ ณฺ
โอ โณช อยา ม ทีฆะ อ
โอโณชยาม  ย่อมสละ
โอโณชยาม (โอ-นุท-ณย-ม) แปลว่า ย่อมสละ
มาจาก โอ บทหน้า  นุท ธาตุ ในความสละ 
ณย ปัจจัย  ม วัตตมานาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  แปลง นฺ เป็น ณฺ 
แปลง ทฺ เป็น ชฺ   ลบ ณฺ   ทีฆะ อ เป็น อ�

ป
ปจ:  ดูท่ีนี่

ปต: สนฺนิปาตาเปตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย
สํ นิ ปตฺ ณาเป ตฺวา
สนฺ นิ ปตฺ ณาเป ตฺวา แปลงนิคคหิต
สนฺ นิ ปาตฺ ณาเป ตฺวา พฤทธิ์ อ
สนฺ นิ ปาตฺ อาเป ตฺวา ลบ ณฺ
สนฺนิปาตาเปตฺวา  ให้ประชุมกันแล้ว
สนฺนิปาตาเปตฺวา (สํ-นิ-ปต-ณาเป-ตฺวา)  
แปลว่า ให้ประชุมกันแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า  นิ บทหน้า  
ปต ธาตุ ในความตก  ณาเป ปัจจัย  
ตฺวา ปัจจัย  แปลงนิคคหิต เป็น นฺ  
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ปท: ปตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปทฺ ต สิ
ปทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ป ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปตฺโต  ถึงแล้ว
ปตฺโต (ปท-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว 
มาจาก ปท ธาตุ ในความถึง  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ปท: นิปชฺชติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ ปทฺ ย ติ
นิ ปชฺช ติ  แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
นิปชฺชติ   ย่อมนอน         [อิริย�บถนอน]
นิปชฺชติ (นิ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมนอน 
มาจาก นิ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช
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ปท: นิปนฺโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ปทฺ ต สิ
นิ ปทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ ป นฺน สิ แปลง ต
นิปนฺโน  นอนแล้ว
นิปนฺโน (นิ-ปท-ต-สิ) แปลว่า นอนแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ตฺ เป็น นฺน

ปท: นิปฺผนฺโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ปทฺ ต สิ
นิ ผทฺ ต สิ แปลง ปฺ
นิ ปฺผทฺ ต สิ ซ้อน ปฺ
นิ ปฺผทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ ปฺผ นฺน สิ แปลง ต
นิปฺผนฺโน  สำ�เร็จแล้ว
นิปฺผนฺโน (นิ-ปท-ต-สิ) แปลว่า สําเร็จแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง ปฺ เป็น ผฺ 
ซ้อน ปฺ  ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ตฺ เป็น นฺน

ปท: นิปชฺช
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
นิ ปทฺ ตวฺา
นิ ปทฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
นิ ปชฺช แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
นิปชฺช  นอนแล้ว
นิปชฺช (นิ-ปท-ตวฺา) แปลว่า นอนแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ตฺวา ปัจจัย  
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ทฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ชฺช

ปท: อาปชฺชติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา ปทฺ ย ติ
อา ปชฺช ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อาปชฺชติ   ย่อมถึง, ย่อมต้อง (ซึ่งอ�บัติ)
อาปชฺชติ (อา-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมถึง 
มาจาก อา บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

ปท: อาปนฺโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา ปทฺ ต สิ
อา ปทฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
อา ป นฺน สิ แปลง ต
อาปนฺโน  ต้องแล้ว, ถึงแล้ว
อาปนฺโน (อา-ปท-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น นฺน

ปท: อุปฺปชฺชติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ปทฺ ย ติ
อุ ปชฺช ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อุ ปฺปชฺช ติ  ซ้อน ปฺ
อุปฺปชฺชติ   ย่อมเกิดขึ้น, ย่อมอุบัติ
อุปฺปชฺชติ (อุ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเกิดขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช  ซ้อน ปฺ

ปท: อุปฺปาเทติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อุ ปทฺ เณ ติ
อุ ปฺปทฺ เณ ติ ซ้อน ปฺ
อุ ปฺปาทฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
อุ ปฺปาทฺ เอ ติ ลบ ณฺ
อุปฺปาเทติ  ย่อมให้เกิดขึ้น
อุปฺปาเทติ (อุ-ปท-เณ-ติ) 
แปลว่า ย่อมให้เกิดขึ้น
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
ซ้อน ปฺ  พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

ปท: อุทปาทิ
บทหน้� อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อุ ทฺ อ ปทฺ ย อี
อุ ทฺ อ ปทฺ ย อี ลบ ย
อุ ทฺ อ ปาทฺ อี ทีฆะ อ
อุ ทฺ อ ปาทฺ อิ รสัสะ อี
อุทปาทิ   ได้เกิดขึ้นแล้ว
อุทปาทิ (อุ-ทฺ-อ-ปท-ย-อี)  
แปลว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า  ทฺ อาคม  อ อาคม 
ปท ธาตุ ในความถึง  ย ปัจจัย  
อี อัชชัตตนีวิภัตติ   ลบ ย ปัจจัย  
ทีฆะ อ เป็น อ�   รัสสะ อี เป็น อิ

ปท: อุปฺปนฺโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ปทฺ ต สิ
อุ ปฺปทฺ ต สิ ซ้อน ปฺ
อุ ปฺปทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อุ ปฺป นฺน สิ แปลง ต
อุปฺปนฺโน  เกิดขึ้นแล้ว, อุบัตแิล้ว
อุปฺปนฺโน (อุ-ปท-ต-สิ) แปลว่า เกิดขึน้แล้ว 
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ   ซ้อน ปฺ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น นฺน

ปท: อุปฺปาทิโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
อุ ปทฺ เณ อิ ต สิ
อุ ปฺปทฺ เณ อิ ต สิ  ซ้อน ปฺ
อุ ปฺปาทฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
อุ ปฺปาทฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
อุ ปฺปาทฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
อุปฺปาทิโต  (อันเข�) ให้เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาทิโต (อุ-ปท-เณ-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้เกิดขึ้นแล้ว 
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
เณ ปัจจัย  อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ซ้อน ปฺ  พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ   ลบ เอ
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ปท: อุปฺปชฺช
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อุ ปทฺ ตวฺา
อุ ปทฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อุ ปชฺช แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อุ ปฺปชฺช ซ้อน ปฺ
อุปฺปชฺช  เกิดขึ้นแล้ว, อุบัตแิล้ว
อุปฺปชฺช (อุ-ปท-ตวฺา) แปลว่า เกิดขึ้นแล้ว 
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ตฺวา ปัจจัย  ซ้อน ปฺ      
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ทฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ชฺช

ปท: อุปปชฺชติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อุ ปทฺ ย ติ
อุ ปชฺช ติ  แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
อุปปชฺชติ   ย่อมเข้�ถึง
อุปชฺชติ (อุ-ปท-ย-ติ) แปลว่า ย่อมเข้าถึง
มาจาก อุ บทหน้า  ปท ธาตุ ในความถึง  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

ปห: ปาเหติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปหฺ เณ ติ
ปาหฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ปาหฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปาเหติ  ย่อมส่งไป
ปาเหติ (ปห-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมส่งไป 
มาจาก ปห ธาตุ ในความไป  เณ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ  พฤทธ์ิ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ปา: ปิวาสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปา ส ติ
ปาปา ส ติ เทฺวภ�วะ
ปิปา ส ติ แปลง อ�
ปิวา ส ติ แปลง ป�
ปิวาสติ  ย่อมปร�รถน�จะดื่ม, อย�กดื่ม, 
กระห�ยนำ้�
ปิวาสติ (ปา-ส-ติ)  
แปลว่า ย่อมปรารถนาจะดื่ม
มาจาก ปา ธาตุ ในความด่ืม  ส ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ   เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ   
แปลง อ� เป็น อิ   แปลง ป� เป็น ว�

ปา: ปิปาสิโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ปา ส อิ ต สิ
ปาปา ส อิ ต สิ เทฺวภ�วะ
ปิปา ส อิ ต สิ แปลง อ�
ปิปาสิโต  กระห�ยแล้ว
ปิปาสิโต (ปา-ส-อิ-ต-สิ) แปลว่า กระหายแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความด่ืม  ส ปัจจัย  
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ   
เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ   แปลง อ� เป็น อิ

ปา: ปีโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปา ต สิ
ปี ต สิ แปลง อ�
ปีโต  (อันเข�) ดื่มแล้ว
ปีโต (ปา-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) ดื่มแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ  แปลง อ� เป็น อี

ปา: ปิตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
ปา ตวฺา
ปิ ตวฺา แปลง อ�
ปิตวฺา  ดื่มแล้ว
ปติฺวา (ปา-ตฺวา)  แปลว่า ด่ืมแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม  ตฺวา ปัจจัย   
แปลง อ� เป็น อิ

ปา: ปิวติฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
ปา อิ ตวฺา
ปิว อิ ตวฺา แปลง ป�
ปิวิตฺวา  ดื่มแล้ว
ปิวิตฺวา (ปา-อิ-ตฺวา)  แปลว่า ด่ืมแล้ว
มาจาก ปา ธาตุ ในความดื่ม  อิ อาคม
ตฺวา ปัจจัย   แปลง ป� เป็น ปิว

ปุจฺฉ: ปุฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปุจฺฉ ต สิ
ปุจฺฉ ต สิ ลบ จฺฉ
ปุ ฏฐฺ สิ แปลง ตฺ
ปุฏฺโฐ  (อันเข�) ถ�มแล้ว
ปุฏฺโฐ (ปุจฉฺ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ถามแล้ว
มาจาก ปุจฺฉ ธาตุ ในความถาม  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ จฺฉ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ปุจฺฉ: ปุจฺฉิตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปุจฺฉฺ อิ ตวฺา
ปุจฺฉิตฺวา  ถ�มแล้ว
ปุจฺฉิตฺวา (ปุจฺฉ-อิ-ตวฺา) แปลว่า ถามแล้ว
มาจาก ปุจฺฉ ธาตุ ในความถาม  ตฺวา ปัจจัย

ปูร: ปูรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปูรฺ อ ติ
ปูรติ  ย่อมเต็ม
ปูรติ (ปูร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมเต็ม 
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม  อ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ปูร: ปูเรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปูรฺ เณ ติ
ปูเรติ  ย่อมให้เต็ม
ปูเรติ (ปูร-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมให้เต็ม 
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม  เณ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ
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ปูร: ปูเรนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปูรฺ เณ อนฺต สิ
ปูรฺ เอ อนฺต สิ  ลบ ณฺ
ปูเรนฺโต  ให้เต็มอยู่
ปูเรนฺโต (ปูร-เณ-อนฺต-สิ) แปลว่า ให้เต็มอยู่
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม  เณ ปัจจัย   
อนฺต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ ณฺ

ปูร: ปุณฺโณ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปูรฺ ต สิ
ปูรฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ปู ณฺณ สิ แปลง ต
ปุ ณฺณ สิ รสัสะ อู
ปุณฺโณ  เต็มแล้ว
ปุณฺโณ (ปูร-ต-สิ) แปลว่า เต็มแล้ว
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น ณฺณ  รัสสะ อู เป็น อุ

ปูร: ปูริโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ปูรฺ เณ อิ ต สิ
ปูรฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
ปูรฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
ปูริโต  (อันเข�) ให้เต็มแล้ว
ปูริโต (ปูร-เณ-อิ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ให้เต็มแล้ว
มาจาก ปูร ธาตุ ในความเต็ม  เณ ปัจจัย 
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ณฺ  ลบ เอ

เปส: เปเสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
เปสฺ เณ ติ
เปสฺ เอ ติ ลบ ณฺ
เปเสติ  ย่อมส่งไป
เปเสติ (เปส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมส่งไป 
มาจาก เปส ธาตุ ในความส่งไป  เณ ปัจจัย 
ติ วัตตมานาวิภัตติ   ลบ ณฺ

เปส: เปสิโต
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
เปสฺ อิ ต สิ
เปสิโต  (อันเข�) ส่งไปแล้ว
เปสิโต (เปส-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ส่งไปแล้ว 
มาจาก เปส ธาตุ ในความส่งไป  อิ อาคม
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ

พ
พฺรู: อาห
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
พฺรู อ อ
อาห อ อ แปลงเปน็ อ�ห
อาห  กล่�วแล้ว
อาห (พฺร-ูอ-อ)  แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว  อ ปัจจัย  
อ ปโรกขาวภิัตติ  แปลง พฺรู เป็น อ�ห
(หรือตั้งเป็น อห ธ�ตุ  เทฺวภ�วะเป็น ออห 
> อ�ห)

พฺรู: อาหุ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
พรู อ อุ
อาห อ อุ แปลงเปน็ อ�ห
อาหุ  กล่�วแล้ว
อาหุ (พฺรู-อ-อุ)  แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว  อ ปัจจัย  
อุ ปโรกขาวภิัตติ  แปลง พฺรู เป็น อ�ห

พฺรู: อาหํสุ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
พรู อ อุํ
อาห อ อุํ แปลงเปน็ อ�ห
อาหํสุ  กล่�วแล้ว
อาหํสุ (พฺรู-อ-อํุ)  แปลว่า กล่าวแล้ว
มาจาก พฺรู ธาตุ ในความกล่าว  อ ปัจจัย  
อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ   แปลง พฺรู เป็น อ�ห
แปลง อุำ เป็น อำสุ

พุธ: พุทฺโธ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
พธฺุ ต สิ
พุธฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
พุ ทฺธ สิ แปลง ต
พุทฺโธ  รู้แล้ว
พุทฺโธ (พุธ-ต-สิ)  แปลว่า รู้แล้ว
มาจาก พุธ ธาตุ ในความรู้  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   
ลบ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุ  แปลง ต เป็น ทฺธ

พุธ: ปพุชฺฌิตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย
ป พธฺุ ย อิ ตฺวา
ป พุชฺฌ อิ ตฺวา แปลงยกับท่ีสุดธ�ตุ
ปพุชฺฌิตฺวา  ตืน่แล้ว
ปพุชฺฌิตฺวา (ป-พุธ-ย-อิ-ตฺวา) แปลว่า ต่ืนแล้ว
มาจาก ป บทหน้า  พุธ ธาตุ ในความรู้  
ย ปัจจัย   อิ อาคม  ตฺวา ปัจจัย
แปลง ย กับ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺฌ

ภ
ภช: ภเชยฺย
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภชฺ อ เอยฺย
ภเชยฺย  พึงคบ
ภเชยยฺ (ภช-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ   อ ปัจจัย  
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ

ภช: ภเช
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภชฺ อ เอยฺย
ภชฺ อ เอยฺย ลบ ยฺย
ภเช  พึงคบ
ภเชยยฺ (ภช-อ-เอยฺย) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ   อ ปัจจัย  
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ   ลบ ยยฺ
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ภช: ภเชถ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภชฺ อ เอถ
ภเช  พึงคบ
ภเชถ (ภช-อ-เอถ) แปลว่า พึงคบ
มาจาก ภช ธาตุ ในความคบ   อ ปัจจัย  
เอถ สัตตมีวิภัตติ

ภร: ภโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภรฺ ต สิ
ภรฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ภโต  (อันเข�) เล้ียงแล้ว
ภโต (ภร-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) เล้ียงแล้ว
มาจาก ภร ธาตุ ในความเล้ียง  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ

ภาส: ภาสิโต
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ภาสฺ อิ ต สิ
ภาสิโต  (อันเข�) กล่�วแล้ว
ภาสิโต (ภาส-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) กล่าวแล้ว
มาจาก ภาส ธาตุ ในความกล่าว  อิ อาคม
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ

ภิท: ภินฺทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภิทฺ อ ติ
ภิ ํทฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
ภินฺทฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ภินฺทติ  ย่อมทำ�ล�ย
ภินฺทติ (ภิท- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมทําลาย
มาจาก ภิท ธาตุ ในความแตก  อ ปัจจัย  
นิคคหิตอาคม  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลงนิคคหิต เป็น นฺ

ภิท: ภิชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ภิทฺ ย ติ
ภิชฺช ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
ภิชชฺติ  ย่อมแตก
ภิชฺชติ (ภิท-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมแตก
มาจาก ภิท ธาตุ ในความแตก  ย ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น ชฺช

ภิท: ภินฺโน
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ภิทฺ ต สิ
ภิทฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ภิ นฺน สิ แปลง ต
ภินฺโน  (อันเข�) ทำ�ล�ยแล้ว; แตกแล้ว, 
แตกต่�ง, ต่�ง(กัน)
ภินฺโน (ภิท-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ทําลายแล้ว; แตกแล้ว
มาจาก ภิท ธาตุ ในความทําลาย; แตก
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น นฺน

ภุช: ภุญฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ภุชฺ อ ติ
ภุ ํชฺ อ ติ นิคคหติอ�คม
ภุญฺชฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ภุญฺชติ  ย่อมกิน
ภุญฺชติ (ภุช- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน  อ ปัจจัย  
นิคคหิตอาคม  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

ภุช: พุภุกฺขติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภุชฺ ข ติ
ภุภุชฺ ข ติ เทฺวภ�วะ
พุภุชฺ ข ติ แปลง ภฺ
พุภุกฺ ข ติ แปลง ชฺ
พุภุกฺขติ ย่อมปร�รถน�จะกิน, อย�กกิน, หิว
พภุุกฺขติ (ภุช-ข-ติ)  
แปลว่า ย่อมปรารถนาจะกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน  ข ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ   เทฺวภ�วะต้นธ�ตุ    
แปลง ภฺ เป็นพยญัชนะท่ี ๓ (พฺ) 
แปลง ชฺ เป็น กฺ (เพร�ะ ข)

ภุช: ภุตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภุชฺ ต สิ
ภุชฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ภุ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ภุตฺโต  (อันเข�) กินแล้ว
ภุตฺโต (ภุช-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) กินแล้ว
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

ภุช: ภุตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
ภุชฺ ตฺวา
ภุชฺ ตฺวา ลบที่สุดธ�ตุ
ภุตฺวา  กินแล้ว
ภุตวฺา (ภุช-ตฺวา)  แปลว่า กนิแล้ว
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน  ตฺวา ปัจจัย  
ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ

ภุช: ภุญฺชิตพฺโพ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ภุชฺ อิ ตพพฺ สิ
ภุ ํชฺ อิ ตพพฺ สิ นิคคหิตอ�คม
ภุญฺชฺ อิ ตพพฺ สิ แปลงนิคคหิต
ภุญฺชิตพฺโพ  (อันเข�) พึงกิน
ภญฺุชิตพฺโพ (ภุช- ํ -อิ-ตพฺพ-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พึงกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน นิคคหิตอาคม 
อิ อาคม  ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   
แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ
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ภุช: โภชนียํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภุชฺ อนีย สิ
โภชฺ อนีย สิ พฤทธิ์ อุ
โภชนียํ  (อันเข�) พึงกิน
โภชนียํ (ภุช-อนีย-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงกิน
มาจาก ภุช ธาตุ ในความกิน  อนีย ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ   พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

ภู: ภวติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภู อ ติ
โภ อ ติ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ ติ แปลง โอ เปน็ อว
ภวติ  ย่อมมี, เป็น
ภวติ (ภว-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   
พฤทธิ์ อู เป็น โอ   แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภูยเต  ภ�วว�จก
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภู ย เต
ภูยเต  (อันเข�) ย่อมมี, ย่อมเป็น
ภยูเต (ภู-ย-เต)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมเป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความนอน  ย ปัจจัย   
เต วัตตมานาวิภตัติ

ภู: ภเวยฺย
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภู อ เอยฺย
โภ อ เอยฺย พฤทธิ์ อู เปน็ โอ
ภว อ เอยฺย แปลง โอ เป็น อว
ภเวยฺย  พึงมี, เป็น
ภเวยยฺ (ภว-อ-เอยยฺ)  แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น  อ ปัจจัย   
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ   
พฤทธิ์ อู เป็น โอ   แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภาวิโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ภู เณ อิ ต สิ
โภ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อู
ภาว เณ อิ ต สิ แปลง โอ
ภาว เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
ภาว เอ อิ ต สิ ลบ เอ
ภาวิโต  (อันเข�) ให้มี/เป็น/เจริญแล้ว
ภาวิโต (ภู-เณ-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ให้มี/เป็น/เจริญแล้ว
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น  เณ ปัจจัย  
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ   
พฤทธิ์ อู เป็น โอ   แปลง โอ เป็น อ�ว
ลบ ณฺ   ลบ เอ

ภู: ภวนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
ภู อ อนฺต สิ
โภ อ อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต สิ แปลง โอ เปน็ อว
ภวนฺโต  มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺโต (ภู-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ  แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภวํ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ภู อ อนฺต สิ
โภ อ อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต สิ แปลง โอ เปน็ อว
ภว อ ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ
ภวํ ปุ.  มีอยู่, เป็นอยู่
ปุ. แจกอย่�ง ภควนตฺุ  (ป. เอก. มีรปูเป็น -ำ)

ภวํ (ภู-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ  แปลง โอ เป็น อว
แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ

ภู: ภวนฺตี
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ภู อ อนฺต อี สิ
โภ อ อนฺต อี สิ พฤทธิ์ อู เป็น โอ
ภว อ อนฺต อี สิ แปลง โอ เปน็ อว
ภวนฺตี อิต.  มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺตี (ภู-อ-อนฺต-อี-สิ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น  อ ปัจจัย  
อนฺต ปัจจัย  อี ปัจจัยเคร่ืองหมายอิตถีลิงค์ 
สิ ปฐมาวิภัตติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ   แปลง โอ เป็น อว

ภู: ภวนฺตํ
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
ภู อ อนฺต สิ
โภ อ อนฺต สิ พฤทธิ์ อู เปน็ โอ
ภว อ อนฺต สิ แปลง โอ เป็น อว
ภว อ อนฺต อํ แปลง สิ เป็น อำ
ภวนฺตํ  นปุ.  มีอยู่, เป็นอยู่
ภวนฺตํ (ภู-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ  แปลง โอ เป็น อว
แปลง สิ เป็น อำ

ภู: ภวิตพฺพํ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ภู อิ ตพฺพ สิ
โภ อิ ตพฺพ สิ พฤทธิ์ อู เปน็ โอ
ภว อิ ตพฺพ สิ แปลง โอ เป็น อว
ภวิตพฺพํ  (อันเข�) พึงมี, พึงเป็น
ภวิตพฺพํ (ภู-อิ-ตพฺพ-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) พึงมี, พึงเป็น
มาจาก ภู ธาตุ ในความมี, เป็น
อิ อาคม  ตพฺพ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
พฤทธิ์ อู เป็น โอ  แปลง โอ เป็น อว
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ม
มชฺช: สมฺมชฺชนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
สํ มชฺชฺ อ อนฺต สิ
สมฺ มชฺชฺ อ อนฺต สิ แปลงนิคคหิต
สมฺมชฺชนฺโต  กว�ดอยู่
สมฺมชฺชนฺโต (สํ-มชฺช-อ-อนฺต-สิ)  
แปลว่า กวาดอยู่
มาจาก สํ บทหน้า มชฺช ธาตุ ในความกวาด
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

มท: ปมชฺชิตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัยอ�คม ปัจจัย
ป มทฺ ย อิ ตวฺา
ป มชฺช อิ ตวฺา แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
ปมชฺชิตฺวา  ประม�ทแล้ว
ปมชฺชิตฺวา (ป-มท-ย-อิ-ตวฺา) 
แปลว่า ประมาทแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า  มท ธาตุ ในความเมา, 
ประมาท  ย ปัจจัย  อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย   
แปลง ย กับ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

มท: ปมชฺช
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
ป มทฺ ตวฺา
ป มทฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
ป มชฺช  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ปมชฺช  ประม�ทแล้ว
ปมชฺช (ป-มท-ตฺวา) แปลว่า ประมาทแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า  มท ธาตุ ในความเมา, 
ประมาท  ตฺวา ปัจจัย     
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ทฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ชฺช

มน: มญฺญติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
มนฺ ย ติ
มญฺญ ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
มญฺญติ  ย่อมสำ�คัญ, ย่อมรู้
มญฺญติ (มน-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมสําคัญ 
มาจาก มน ธาตุ ในความสําคัญ  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ นฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ญฺญ

มร: มรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
มรฺ อ ติ
มรติ  ย่อมต�ย
มรติ (มร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมตาย 
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ

มร: มยิฺยติ มยีติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
มร อ ติ
มยิฺย/มีย อ ติ แปลง มร
มยิฺยติ มียติ  ย่อมต�ย
มรติ (มร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมตาย 
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ   
แปลง มร เป็น มยิฺย มีย

มร: มาริโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
มรฺ เณ อิ ต สิ
มารฺ เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อ
มารฺ เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
มารฺ เอ อิ ต สิ ลบ เอ
มาริโต  (อันเข�) ให้ต�ยแล้ว
มาริโต (มร-เณ-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ให้ตายแล้ว
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย  เณ ปัจจัย   
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ  ลบ เอ

มร: มริตพฺพํ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
มรฺ อิ ตพพฺ สิ
มริตพฺพํ  (อันเข�) พึงต�ย
มริตพพฺํ (มร-อิ-ตพฺพ-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) พึงตาย
มาจาก มร ธาตุ ในความตาย  อิ อาคม
ตพฺพ ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ

มส: อามฏฺโฐ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา มสฺ ต สิ
อา มสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อา ม ฏฺฐ สิ แปลง ต
อามฏฺโฐ  (อันเข�) จับต้องแล้ว
อามฏฺโฐ (อา-มส-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) จับต้องแล้ว
มาจาก อา บทหน้า มส ธาตุ ในความจับต้อง
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

มุจ: มุญฺจติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุจฺ อ ติ
มุ ํจฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
มุญฺจฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
มุญฺจติ  ย่อมปล่อย
มุญฺจติ (มุจ- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมปล่อย
มาจาก มุจ ธาตุ ในความปล่อย  อ ปัจจัย  
นิคคหิตอาคม  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

มุจ: มุจฺจติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุจฺ ย ติ
มุจฺจ ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
มุจฺจติ  ย่อมหลุด, พ้น
มุจฺจติ (มุจ-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมหลุด, พ้น
มาจาก มุจ ธาตุ ในความหลุด, พ้น  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น จฺจ
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มุจ: มตฺุโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุจฺ ต สิ
มุจฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
มุ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
มุตฺโต  (อันเข�) ปล่อยแล้ว; (หลุด)พ้นแล้ว
มุตฺโต (มุจ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ปล่อยแล้ว; (หลุด)พ้นแล้ว
มาจาก ภิท ธาตุ ในความปล่อย; (หลุด)พ้น
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ

มุท: โมทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุทฺ อ ติ
โมทฺ อ ติ พฤทธิ์ อุ
โมทติ  ย่อมยินดี
โมทติ (มุท-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมยินดี 
มาจาก มุท ธาตุ ในความยินดี  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

มุส: มุสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุสฺ ย ติ
มุสฺส ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
มุสฺสติ  ย่อมลืม
มุสฺสติ (มุส-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมลืม 
มาจาก มุส ธาตุ ในความลืม  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง ย กับ สฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น สฺส

มุห: มยฺุหติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
มุหฺ ย ติ
มุยฺห ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
มุยฺหติ  ย่อมหลง
มุยฺหติ (มุห-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมหลง 
มาจาก มุห ธาตุ ในความหลง  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง ย กับ หฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ยหฺ

มุห: มุฬฺโห
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
มุหฺ ต สิ
มุหฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
มุ ฬฺห สิ แปลง ต
มฬฺุโห  หลงแล้ว
มฬฺุโห (มุห-ต-สิ)  แปลว่า หลงแล้ว 
มาจาก มุห ธาตุ ในความหลง  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ 
ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ฬหฺ

ย
ยช: ยิฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ยชฺ ต สิ
ยชฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ยิ ต สิ แปลง อ
ย ฏฺฐ สิ แปลง ต
ยิฏฺโฐ  (อันเข�) บูช�แล้ว
ยิฏฺโฐ (ยช-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) บูชาแล้ว
มาจาก ยช ธาตุ ในความบูชา
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ   ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ 
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อิ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

ยต: นิยฺยาเทติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ ยตฺ เณ ติ
นิ ยฺยตฺ เณ ติ ซ้อน ยฺ
นิ ยฺยทฺ เณ ติ แปลง ตฺ
นิ ยาทฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
นิ ยฺยาทฺ เอ ติ ลบ ณฺ
นิยฺยาเทติ  ย่อมมอบให้, แลกเปล่ียน
นยิฺยาเทติ (นิ-ยต-เณ-ติ)  
แปลว่า ย่อมมอบให้, แลกเปล่ียน
มาจาก นิ บทหน้า ยต ธาตุ ในความมอบให้ 
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน ยฺ
แปลง ทฺ เป็น ตฺ  พฤทธิ์ อ เป็น อ�  ลบ ณฺ

ยุช: ยุชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ยุชฺ ย ติ
ยุชฺช ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ยุชฺชติ  ย่อมควร
ยุชฺชติ (ยุช-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมควร
มาจาก ยุช ธาตุ ในความควร, เหมาะ 
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลง ย กับ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

ยุช: ยุญฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ยุชฺ อ ติ
ยุ ํชฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
ยุญฺช อ ติ แปลงนิคคหิต
ยุญฺชติ  ย่อมประกอบ, ผูก, รวบรวม
ยญฺุชติ (ยุช- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ
อ ปัจจัย  นิคคหิตอาคม ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

ยุช: โยเชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ยุชฺ เณ ติ
โยชฺ เณ ติ พฤทธิ์ อุ
โยชฺ เอ ติ ลบ ณฺ
โยเชติ  ย่อมประกอบ, ผูก, รวบรวม
โยเชติ (ยุช-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ   ลบ ณฺ

ยุช: ยตฺุโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ยุชฺ ต สิ
ยุชฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ยุ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ยุตฺโต  (อันเข�) ประกอบแล้ว
ยุตฺโต (ยุช-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ประกอบแล้ว
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ  ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ต
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ยุช: ยุญฺชิตพฺโพ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
ยุชฺ อิ ตพฺพ สิ
ยุ ํชฺ อิ ตพฺพ สิ นิคคหติอ�คม
ยุญฺชฺ อิ ตพฺพ สิ แปลงนิคคหิต
ยุญฺชิตพฺโพ  (อันเข�) พึงประกอบ
ยญฺุชิตพฺโพ (ยุช- ํ-อิ-ตพพฺ-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พึงประกอบ
มาจาก ยุช ธาตุ ในความประกอบ 
นิคคหิตอาคม  อิ อาคม  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ   แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ

ยุช: อุยฺโยเชสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อุ ยุชฺ เณ สฺ อี
อุ โยชฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อุ
อุ ยฺโยชฺ เณ สฺ อี ซ้อน ยฺ
อุ ยฺโยชฺ เณ สฺ อิ รสัสะ อี
อุ ยฺโยช เอ สฺ อิ ลบ ณฺ
อุยฺโยเชสิ  ส่งไปแล้ว
อุยฺโยเชสิ (อุ-ยุช-เณ-สฺ-อี) แปลว่า ส่งไปแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า 
ยุช ธาตุ ในความประกอบ  เณ ปัจจัย  
สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  ซ้อน ยฺ   รัสสะ อี เป็น อิ
ลบ ณฺ

ยุธ: ยุชฺฌติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ยุธฺ ย ติ
ยุชฺฌ ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
ยุชฺฌติ  ย่อมรบ, ย่อมต่อสู้
ยุชฺฌติ (ยุธ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมรบ, ย่อมต่อสู้
มาจาก ยุธ ธาตุ ในความรบ  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง ย กับ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺฌ

ยุธ: ยุทฺธํ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ยธฺุ ต สิ
ยุธฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ยุ ทฺธ สิ แปลง ต
ยุ ทฺธ อํ แปลง สิ
ยุทฺธํ  ก�รรบ, ก�รต่อสู้
ยุทฺธํ (ยุธ-ต-สิ) แปลว่า การรบ, การต่อสู้
มาจาก ยุธ ธาตุ ในความรบ, ต่อสู้
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ทฺธ  แปลง สิ เป็น อำ
(ต ปัจจัย ในภ�วว�จก/ภ�วส�ธนะ   
ใช้ทั้งอกัมม/สกัมมธ�ตุ เปน็น�มน�ม นปุ. เอก. 
แปลว่� ก�ร-, คว�ม-, อัน-  เช่น สุตำ ก�รฟัง, 
ยทฺุธำ ก�รรบ; รณฺุณำ ก�รร้องไห้, มตำ คว�มต�ย, 
ชีวิตำ คว�มเป็นอยู่, ชีวิต)

ร
รช: รชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
รชฺ ย ติ
รชฺช ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
รชฺชติ  ย่อมย้อม
รชฺชติ (รช-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมย้อม 
มาจาก รช ธาตุ ในความย้อม  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

รภ: อารทฺโธ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา รภฺ ต สิ
อา รภฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
อา ร ทฺธ สิ แปลง ต
อารทฺโธ  (อันเข�) ปร�รภแล้ว
อารทฺโธ (อา-รภ-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) ปรารภแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  รภ ธาตุ ในความเร่ิม, 
ปรารภ  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   
ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ทฺธ

รภ: อารพฺภ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา รภฺ ตวฺา
อา รภฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อา รพฺภ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อารพฺภ  ปร�รภแล้ว, เร่ิมแล้ว
อารพฺภ (อา-รภ-ตวฺา) แปลว่า ปรารภแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า  รภ ธาตุ ในความเร่ิม, 
ปรารภ  ตฺวา ปัจจัย      
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ภฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น พฺภ

รม: รโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
รมฺ ต สิ
รมฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
รโต  ยินดีแล้ว
รโต (รม-ต-สิ) แปลว่า ยินดแีล้ว 
มาจาก รม ธาตุ ในความยนิดี  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวภิัตติ    ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ

รม: อภิรมมฺ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อภิ รมฺ ตวฺา
อภิ รมฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อภิ รมฺม แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อภิรมมฺ  ยินดียิ่งแล้ว
อภิรมฺม (อภิ-รม-ตวฺา) แปลว่า ยนิดียิ่งแล้ว 
มาจาก อภิ บทหน้า  รม ธาตุ ในความยนิดี 
ตฺวา ปัจจัย 
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย มฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น มฺม

รห: รหิโต
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
รหฺ อิ ต สิ
รหิโต  เว้นแล้ว, สละแล้ว
รหิโต (รห-อิ-ต-สิ) แปลว่า เว้นแล้ว, สละแล้ว
มาจาก รห ธาตุ ในความเวน้  อิ อาคม 
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
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รุจ: อาโรเจสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อา รุจฺ เณ สฺ อี
อา โรจฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อุ
อา โรจฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
อา โรจฺ เอ สฺ อิ รสัสะ อี
อาโรเจสิ  บอกแล้ว
อาโรเจสิ (อา-รจุ-เณ-สฺ-อี) แปลว่า บอกแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุจ ธาตุ ในความสว่าง, 
ยินดี  เณ ปัจจัย  สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  ลบ ณฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

รุจ: อาโรจยิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา รุจฺ ณย อี
อา โรจฺ ณย อี พฤทธิ์ อุ
อา โรจฺ อย อี ลบ ณฺ
อา โรจฺ อย อิ รัสสะ อี
อาโรจยิ  บอกแล้ว
อาโรเจสิ (อา-รจุ-ณย-อี) แปลว่า บอกแล้ว
มาจาก อา บทหน้า รุจ ธาตุ ในความสว่าง, 
ยินดี  ณย ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  ลบ ณฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

รุท: รุณฺโณ รุณฺณา รุณฺณํ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
รธฺุ ต สิ
รุธฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
รุ นฺน สิ แปลง ต
รุ นฺน โอ แปลง สิ
รุณฺโณ รุนฺโน  ปุ.  ร้องไห้แล้ว
รุ นฺน อา  สิ   ลง อ� อิต.   ลบ สิ
รุณฺณา รุนฺนา  อิต. ร้องไห้แล้ว
รุนฺโน รุนฺนา (รุท-ต-(อา)-สิ) แปลว่า ร้องไห้แล้ว
มาจาก รุท ธาตุ ในความร้องไห้  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวภิัตติ   ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น นฺน, ณฺณ  (ไม่พบในรูป รุนฺน)

รุณฺณํ  นปุ. ก�รร้องไห้ (แปลง ต เปน็ ณฺณ)
ดูอธบิ�ยเพ่ิมเติมที่นี่

รุธ: รุนฺธติ รุนฺเธติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
รุธฺ อ/เอ ติ
รุ ํธฺ อ/เอ ติ นิคคหิตอ�คม
รุนฺธฺ อ/เอ ติ แปลงนิคคหิต
รุนฺธติ รุนฺเธติ  ย่อมปิด, กั้น
รุนฺธติ รุนฺเธติ (รุธ- ํ-อ/เอ-ติ) 
แปลว่า ย่อมปดิ, กั้น 
มาจาก รุธ ธาตุ ในความปิด, กั้น  
อ/เอ ปัจจัย  นิคคหิตอาคม  
ติ วัตตมานาวิภตัติ  แปลงนิคคหิต เป็น นฺ

รุธ: รุทฺโธ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
รุธฺ ต สิ
รุธฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
รุ ทฺธ สิ แปลง ต
รุทฺโธ  (อันเข�) ปิดกั้นแล้ว
รุทฺโธ (รุธ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ปดิกั้นแล้ว 
มาจาก รุธ ธาตุ ในความปิด, กั้น  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ทฺธ

รุป: อาโรเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อา รุปฺ เณ ติ
อา โรปฺ เณ ติ พฤทธิ์ อุ
อา โรปฺ เอ ติ ลบ ณฺ
อาโรเปติ  ย่อมยก, ยกขึ้น
อาโรเปติ (อา-รุป-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมยก 
มาจาก อา บทหน้า  รุป ธาตุ ในความยกข้ึน
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ   
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ    ลบ ณฺ

รุป: อาโรปิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
อา รุปฺ อิ ต สิ
อา โรปฺ อิ ต สิ พฤทธิ์ อุ
อาโรปิโต  (อันเข�) ยกขึ้นแล้ว
อาโรปิโต (อา-รุป-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ยกขึ้นแล้ว 
มาจาก อา บทหน้า  รุป ธาตุ ในความยกข้ึน
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ

รุป: โวโรเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ โอ รุปฺ เณ ติ
วิ โอ โรปฺ เณ ติ พฤทธิ์ อุ
วฺ โอ โรปฺ เณ ติ ลบ อิ
วฺ โอ โรปฺ เอ ติ ลบ ณฺ
โวโรเปติ  ย่อมยกลง, ปลงลง
โวโรเปติ (วิ-โอ-รุป-เณ-ติ)  
แปลว่า ย่อมยกลง, ปลงลง 
มาจาก วิ บทหน้า  โอ บทหน้า  
รุป ธาตุ ในความยกขึน้  เณ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ   ลบ อิ   ลบ ณฺ

รุป: โวโรปิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วิภัตติ
วิ โอ รุปฺ อิ ต สิ
วิ โอ โรปฺ อิ ต สิ  พฤทธิ์ อุ
วฺ โอ โรปฺ อิ ต สิ  ลบ อิ
โวโรปิโต  (อันเข�) ยกลงแล้ว, ปลงลงแล้ว
โวโรปิโต (วิ-โอ-รุป-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ยกลงแล้ว, ปลงลงแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า  โอ บทหน้า 
รุป ธาตุ ในความยกขึน้  อิ อาคม  ต ปัจจัย 
สิ ปฐมาวิภัตติ   พฤทธิ์ อุ เป็น โอ   ลบ อิ
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รุห: รุฬฺโห
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
รุหฺ ต สิ
รุหฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
รุ ฬฺห สิ แปลง ต
รุฬฺโห  ข้ึนแล้ว, งอกแล้ว
รุฬฺโห (รุห-ต-สิ) แปลว่า ข้ึนแล้ว, งอกแล้ว
มาจาก รุห ธาตุ ในความขึ้น  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ หฺ ท่ีสุดธาตุ   
แปลง ต เป็น ฬหฺ

รุห: อารุยฺห
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อา รุหฺ ตวฺา
อา รุหฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
อา รุยฺห แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อารยฺุห  ขึ้นแล้ว
อารุยฺห (อา-รุห-ตฺวา)  แปลว่า ข้ึนแล้ว
มาจาก อา บทหน้า  รุห ธาตุ ในความขึ้น
ตฺวา ปัจจัย   
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย หฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ยฺห

ล
ลงฺฆ: อุลฺลงฺฆิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุ ลงฺฆฺ อ อี
อุ ลฺลงฆฺฺ อ อี  ซ้อน ลฺ
อุ ลฺลงฺฆฺ อ อ ิ รสัสะ อี
อุลฺลงฺฆิ   กระโดดแล้ว
อุลฺลงฺฆิ (อุ-ลงฺฆ-อ-อี)  แปลว่า กระโดดแล้ว
มาจาก อุ บทหน้า ลงฺฆ ธาตุ ในความ
กระโดด อ ปัจจัย   อี อัชชัตตนีวิภัตติ
ซ้อน ลฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

ลภ: ลภติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ลภฺ อ ติ
ลภติ  ย่อมได้
ลภติ (ลภ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมได้ 
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

ลภ: ลภิยติ
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
ลภฺ อิ ย เต/ติ
ลภยิติ  (อันเข�) ย่อมได้
ลภยิติ (ลภ-อิ-ย-ติ) แปลว่า (อันเข�) ย่อมได้ 
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  อิ อาคม
ย ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภัตติ

ลภ: ลพฺภติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ลภฺ ย ติ
ลพฺภ ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
ลพฺภต ิ  (อันเข�) ย่อมได้
ลพภฺติ (ลภ-ย-ติ)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมได้ 
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น พฺภ

ลภ: อลตฺถ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อ ลภฺ อ อี
อ ลภฺ อ ตฺถ แปลง อี
อ ลภฺ อ ตฺถ ลบที่สุดธ�ตุ
อลตฺถ  ได้ได้แล้ว
อลตฺถ (อ-ลภ-อ-อี)  แปลว่า ได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม  ลภ ธาตุ ในความได้  
อ ปัจจัย   อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
แปลง อี เป็น ตฺถ   ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ 
(โส/ตวฺำ อลตฺถ.)

ลภ: อลตฺถํ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อ ลภฺ อ อึ
อ ลภฺ อ ตฺถํ แปลง อี
อ ลภฺ อ ตฺถํ ลบที่สุดธ�ตุ
อลตฺถํ  ได้ได้แล้ว
อลตฺถ (อ-ลภ-อ-อึ)  แปลว่า ได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม  ลภ ธาตุ ในความได้  
อ ปัจจัย   อึ อัชชัตตนีวิภัตติ
แปลง อี เป็น ตฺถ   ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ 
(อหำ อลตฺถำ.)

ลภ: ลภสิฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
ลภฺ อ อิ สฺสติ
ลภิสฺสติ  จักได้
ลภิสฺสติ (ลภ-อ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย  อิ อาคม  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ

ลภ: ลจฺฉติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ลภฺ อ สฺสติ
ลภฺ อ ฉติ แปลง สสฺ
ลจฺ อ ฉติ แปลงที่สุดธ�ตุ
ลจฺฉติ (=ลภิสฺสติ)  จักได้
ลจฺฉติ (ลภ-อ-สฺสติ)  แปลว่า จักได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้
อ ปัจจัย  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ
แปลง สฺส เป็น ฉ   แปลง จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น กฺ

ลภ: อลภสิฺสา
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ ลภฺ อ อิ สฺสา
อ ลภฺ อ อิ สฺส รัสสะ อ�
อลภิสฺสา อลภสิฺส  จักได้ได้แล้ว
อลภิสฺสา อลภิสฺส (อ-ลภ-อิ-สฺสา)  
แปลว่า จักได้ได้แล้ว
มาจาก อ อาคม  ลภ ธาตุ ในความได้  
อ ปัจจัย  อิ อาคม  สฺสา กาลาติปัตติวภิัตติ 
(รัสสะ อ� เป็น อ)    (โส อลภิสฺส(�).)

ลภ: อลภมาโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
น ลภฺ อ มาน สิ
อ ลภฺ อ มาน สิ แปลง น
อลภมาโน   ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
อลภมาโน (น-ลภ-อ-มาน-สิ)
แปลว่า ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
มาจาก น บทหน้า  ลภ ธาตุ ในความได้  
อ ปัจจัย  มาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง น เป็น อ
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ลภ: ลทฺโธ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ลภฺ ต สิ
ลภฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ล ทฺธ สิ แปลง ต
ลทฺโธ  (อันเข�) ไดแ้ล้ว
ลทฺโธ (ลภ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ได้แล้ว
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น ทฺธ

ลภ: ลทฺธา
ธ�ตุ ปัจจัย
ลภฺ ตฺวา
ลภฺ ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
ลทฺธา แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
ลทฺธา  ได้แล้ว
ลทฺโธ (ลภ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ได้แล้ว
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ทฺธ

ลภ: ลทฺธพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ลภฺ ตพพฺ สิ
ลภฺ ตพพฺ สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ล ทฺธพพฺ สิ แปลง ต
ลทฺธพฺโพ  (อันเข�) พึงได้
ลทฺธพฺโพ (ลภ-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงได้
มาจาก ลภ ธาตุ ในความได้  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ ภฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต- เป็น ทฺธ-

ลิป: ลมิฺปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ลิปฺ อ ติ
ลิ ํปฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
ลิมฺปฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
ลิมฺปติ  ย่อมฉ�บ, ท�
ลิมฺปติ (ลิป- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมฉาบ, ทา
มาจาก ลิป ธาตุ ในความฉาบ, ทา  
อ ปัจจัย  นิคคหิตอาคม  
ติ วัตตมานาวิภัตติ  แปลงนิคคหิต เป็น มฺ

ลิป: ลิตฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ลิปฺ ต สิ
ลิปฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ลิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ลติฺโต  (อันเข�) ฉ�บท�แล้ว
ลิตฺโต (ลิป-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ฉาบทาแล้ว
มาจาก ยุช ธาตุ ในความฉาบ, ทา
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ต

โลก: โอโลเกสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
โอ โลกฺ เณ สฺ อี
โอ โลกฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
โอ โลกฺ เอ สฺ อิ รัสสะ อี
โอโลเกสิ  แลดแูล้ว
โอโลเกสิ (โอ-โลก-เณ-สฺ-อี) แปลว่า แลดูแล้ว
มาจาก โอ บทหน้า โลก ธาตุ ในความแลดู
เณ ปัจจัย  สฺ อาคม อี อัชชัตตนีวภิัตติ
ลบ ณฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

โลก: โวโลเกนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วิ โอ โลกฺ เณ อนฺต สิ
วฺ โอ โลกฺ เณ อนฺต สิ ลบ อิ
วฺ โอ โลกฺ เอ อนฺต สิ ลบ ณฺ
โวโลเกนฺโต  ตรวจดูอยู่
โวโลเกนฺโต (วิ-โอ-โลก-เณ-อ-อนฺต-สิ)  
แปลว่า ตรวจดูอยู่
มาจาก วิ บทหน้า  โอ บทหน้า  
โลก ธาตุ ในความแลดู  เณ ปัจจัย  
อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ อิ   ลบ ณฺ

ว
วจ: วุจฺจเต วุจฺจติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วจฺ ย เต/ติ
วจฺจ เต/ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
วุจจฺ เต/ติ แปลง อ
วุจฺจเต วุจฺจติ  (อันเข�) ย่อมกล่�ว
วุจฺจเต วุจฺจติ (วจ-ย-ติ) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว  ย ปัจจัย  
เต/ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺจ
แปลง อ ท่ี ว เป็น อุ

วจ: วุจฺจนฺติ วุจฺจเร
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วจฺ ย อนฺติ
วจฺจ อนฺติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
วุจจฺ อนฺติ แปลง อ
วุจฺจนฺติ  (อันเข�) ย่อมกล่�ว
วุจจฺ เร แปลง อนฺติ
วุจฺจเร  (อันเข�) ย่อมกล่�ว
วุจฺจนฺติ วุจฺจเร (วจ-ย-ติ) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว  ย ปัจจัย  
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น จฺจ
แปลง อ ท่ี ว เป็น อุ  (แปลง อนตฺิ เป็น เร)
หลักก�รแปลง อนฺติ เป็น เร  คือ
๑. ข้�งหน้� อนฺติ ต้องเปน็รัสสะ
๒. หน้�รสัสะ เป็นทีฆะหรือสังโยค
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วจ: อวจ อโวจ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ วจฺ อ อา
อ วจฺ อ อ รสัสะ อ�
อวจ  ได้กล่�วแล้ว
อ โวจฺ อ อ แปลง อ
อโวจ  ได้กล่�วแล้ว
อวจ อโวจ (อ-วจ-อ-อา) 
แปลว่า ได้กล่าวแล้ว
มาจาก อ อาคม วจ ธาตุ ในความกล่าว  
อ ปัจจัย  อา หิยัตตนีวิภัตติ  รัสสะ อ� เป็น อ 
ศัพท์หลัง แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น โอ

วจ: อวจุตฺถ อโวจุตฺถ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ วจฺ อ อิ ตฺถ
อ วจฺ อ อุ ตฺถ แปลง อิ
อวจุตฺถ  ได้กล่�วแล้ว
อ โวจฺ อ อุ ตฺถ แปลง อ
อโวจุตถฺ  ได้กล่�วแล้ว
อวจุตฺถ อโวจุตฺถ (อ-วจ-อ-อิ-ตถฺ) 
แปลว่า ได้กล่าวแล้ว
มาจาก อ อาคม วจ ธาตุ ในความกล่าว  
อ ปัจจัย  อิ อาคม  ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ  
แปลง อิ เป็น อ  ศัพท์หลัง แปลง อ ต้นธ�ตุ
เป็น โอ

วจ: วจิสฺสติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
วจฺ อ อิ สฺสติ
วจิสฺสติ  จักกล่�ว
วจิสฺสติ (วจ-อ-อิ-สฺสต)ิ  แปลว่า จักกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว 
อ ปัจจัย  อิ อาคม  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ

วจ: วกฺขติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วจฺ อ สฺสติ
วจฺ อ ขติ แปลง สฺส
วกฺ อ ติ แปลงทีสุ่ดธ�ตุ
วกฺขติ (=วจิสฺสติ)  จักกล่�ว
วกฺขติ (วจ-อ-สฺสติ)  แปลว่า จักกล่าว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว 
อ ปัจจัย  สสฺติ ภวิสสันติวิภตัติ
แปลง สฺส เป็น ข   แปลง จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น กฺ

วจ: วุจฺจมาเน
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
วจฺ ย มาน สฺมึ
วจฺจ มาน สฺมึ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
วุจฺจ มาน สฺมึ แปลง อ
วุจฺจ มาน เอ แปลง สฺมึ
วุจฺจมาเน  (อันเข�) กล่�วอยู่
วุจฺจมาเน (วจ-ย-มาน-สฺมึ)
แปลว่า (อันเข�) กล่าวอยู่ 
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว  ย ปัจจัย  
มาน ปัจจัย  สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
แปลง ย กับ จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น จฺจ 
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อุ   แปลง สฺมึ เป็น เอ

วจ: วุตฺเต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วจฺ ต สฺมึ
วจฺ ต สฺมึ ลบที่สุดธ�ตุ
ว ตฺต สฺมึ ซ้อน ตฺ
วุ ตตฺ สฺมึ แปลง อ
วุตฺเต  (อันเข�) กล่�วแล้ว
วุตฺเต (วจ-ต-สฺมึ) แปลว่า (อันเข�) กล่าวแล้ว
มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว  ต ปัจจัย  
สฺมึ สัตตมีวิภัตติ  ลบ จ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ตฺ 
แปลง อ ท่ี ว เป็น อุ

วช: ปพฺพาเชนฺติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป วชฺ เณ อนฺติ
ป พชฺ เณ อนฺติ แปลง ว
ป พฺพชฺ เณ อนฺติ ซ้อน พฺ
ป พฺพาชฺ เณ อนฺติ พฤทธิ์ อ
ป พฺพาชฺ เอ อนฺติ ลบ ณฺ
ปพฺพาเชนฺติ  ย่อมให้บวช
ปพฺพาเชนฺติ (ป-วช-เณ-อนฺติ) 
แปลว่า ย่อมให้บวช  
มาจาก ป บทหน้า วช ธาตุ ในความเว้น  
เณ ปัจจัย  อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ  
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

วช: ปพฺพชิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป วชฺ อ อี
ป พชฺ อ อี แปลง ว
ป พฺพชฺ อ อี ซ้อน พฺ
ปพฺพชิ  บวชแล้ว
ปพฺพชิ (ป-วช-อ-อี) แปลว่า บวชแล้ว  
มาจาก วช ธาตุ ในความเว้น  อ ปัจจัย   
อี อัชชัตตนีวิภัตติ 
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

วฏฺฏ: วฏฺฏติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วฏฺฏฺ อ ติ
วฏฺฏติ  ย่อมควร, สมควร
วฏฺฏติ (วฏฺฏ-อ-ติ) แปลว่า ย่อมควร, สมควร
มาจาก วฏฏฺ ธาตุ ในความควร  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

วตฺต: วตฺตติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วตฺตฺ อ ติ
วตฺตติ  ย่อมเป็นไป
วตฺตติ (วตฺต-อ-ติ) แปลว่า ย่อมเป็นไป 
มาจาก วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป  อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ
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วตฺต: นิพฺพตฺตติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ วตฺตฺ อ ติ
นิ พตตฺฺ อ ติ แปลง ว
นิ พฺพตฺตฺ อ ติ ซ้อน พฺ
นิพฺพตฺตติ  ย่อม(บัง)เกิด
นิพฺพตฺตติ (นิ-วตฺต-อ-ติ) แปลว่า 
ย่อม(บัง)เกิด มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ 
ในความเป็นไป  อ ปัจจัย   ติ วัตตมานา
วิภตัติ
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ

วตฺต: นิพฺพตฺเตติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ วตฺตฺ เณ ติ
นิ พตตฺฺ เณ ติ แปลง ว
นิ พฺพตฺตฺ เณ ติ ซ้อน พฺ
นิ พฺพตฺตฺ เอ ติ ลบ ณฺ
นิพฺพตฺเตติ  ย่อมให้บังเกิด
นิพพฺตฺเตติ (นิ-วตฺต-เณ-ติ) 
แปลว่า ย่อมให้บังเกิด 
มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ   ลบ ณฺ

วตฺต: นิพฺพตฺติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ วตฺตฺ อ อี
นิ พตตฺฺ อ อี แปลง ว
นิ พฺพตฺตฺ อ อี ซ้อน พฺ
นิ พฺพตฺตฺ อ อิ รสัสะ อี
นิพฺพตฺติ  บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติ (นิ-วตฺต-อ-อี) แปลว่า (บัง)เกิดแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป
อ ปัจจัย   อี อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

วตุ: นิพฺพตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ วตฺ ต สิ ลบ อุ
นิ พตฺ ต สิ แปลง ว
นิ พฺพตฺ ต สิ ซ้อน พฺ
นิพฺพตฺโต  บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺโต (นิ-วตุ-ต-สิ) แปลว่า (บัง)เกิดแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า วตุ ธาตุ ในความเป็นไป  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ  ลบสระท่ีสุดธ�ตุ
แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ

วท: วทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วทฺ อ ติ
วทติ  ย่อมกล่�ว
วทติ (วท-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมกล่าว 
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ

วท: วเทติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วทฺ อ ติ
วทฺ เอ ติ แปลง อ
วเทติ  ย่อมกล่�ว
วเทติ (วท-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมกล่าว 
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ

วท: วทนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
วทฺ อ อนฺต สิ
วทนฺโต  กล่�วอยู่
วทนฺโต (วท-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า กล่าวอยู่
มาจาก วท ธาตุ ในความกล่าว
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ

วนฺท: วนฺทิตฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
วนฺทฺ อิ ตฺวา
วนฺทิตวฺา  ไหว้แล้ว
วนฺทิตฺวา (วนฺท-อิ-ตฺวา)  แปลว่า ไหว้แล้ว
มาจาก วนฺท ธาตุ ในความไหว้ 
อิ อาคม ตฺวา ปัจจัย

วส: วสิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วสฺ อ อี
วสฺ อ อิ รสัสะ อี
วสิ  อยู่แล้ว
วสิ (วส-อ-อี)  แปลว่า อยู่แล้ว 
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่  อ ปัจจัย   
อี อัชชัตตนีวิภัตติ  รัสสะ อี เป็น อิ

วส: วสิสสฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
วสฺ อ อิ สฺสติ
วสิสสฺติ  จักอยู่
วสิสฺสติ (วส-อ-อิ-สฺสติ)  แปลว่า จักอยู่
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่ อ ปัจจัย  
อิ อาคม  สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ

วส: วจฺฉติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วสฺ อ สฺสติ
วสฺ อ ฉติ แปลง สสฺ
วจฺ อ ติ แปลงที่สุดธ�ตุ
วจฺฉติ (=วสิสฺสติ)  จักอยู่
วจฺฉติ (วส-อ-สฺสติ)  แปลว่า จักอยู่
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่  อ ปัจจัย  
สฺสติ ภวิสสันติวภิัตติ
แปลง สฺส เป็น ฉ   แปลง จฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น กฺ

วส: วุตฺโถ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วสฺ ต สิ
วุสฺ ต สิ แปลง อ
วุสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
วุ ตถฺ สิ แปลง ต
วุตฺโถ  อยู่แล้ว;  (อันเข�) อยู่แล้ว* 
* วุตฺถวสสฺ มีก�ลฝนอันอยู่แลว้

วุตฺโถ (วส-ต-สิ)  
แปลว่า อยู่แล้ว; (อันเข�) อยู่แล้ว 
มาจาก วส ธาตุ ในความอยู่  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ   แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อุ   
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ตฺถ
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วส: นิวุตฺโถ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ วสฺ ต สิ
นิ วุสฺ ต สิ แปลง อ
นิ วุสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ วุ ตฺถ สิ แปลง ต
นิวุตฺโถ  อยู่แล้ว;  (อันเข�) นุ่งแล้ว
วุตฺโถ (วส-ต-สิ)  
แปลว่า อยู่แล้ว;  (อันเข�) นุ่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อุ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น ตฺถ

วส: อธิวาเสสิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อธิ วสฺ เณ สฺ อี
อธิ วาสฺ เณ สฺ อี พฤทธิ์ อ
อธิ วาสฺ เอ สฺ อี ลบ ณฺ
อธิ วาสฺ เอ สฺ อิ รสัสะ อี
อธิวาเสสิ  ให้อยู่ทับแล้ว  (เช่น รับนิมนต์ –
นิมนฺตนำ อธวิ�เสสิ.)

อธิวาเสสิ (อธิ-วส-เณ-สฺ-อี)  
แปลว่า ให้อยู่ทับแล้ว 
มาจาก อธิ บทหน้า  วส ธาตุ ในความอยู่  
เณ ปัจจัย  สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวิภัตติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ  รัสสะ อี เป็น อิ

วส: อธิวุตฺโถ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อธิ วสฺ เณ ต สิ
อธิ วุสฺ เณ ต สิ แปลง อ
อธิ วุสฺ เณ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อธิ วุ เณ ต สิ ลบ เณ
อธิ วุ ตฺถ สิ แปลง ต
อธิวุตฺโถ  (อันเข�) ให้อยู่ทับแล้ว 
(เช่น รับนิมนต์ – ภตฺตำ อธวิุตฺถำ.)

อธิวุตฺโถ (อธิ-วส-เณ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ให้อยู่ทับแล้ว 
มาจาก อธิ บทหน้า  วส ธาตุ ในความอยู่  
เณ ปัจจัย   ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อุ   ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
ลบ เณ   แปลง ต เป็น ตถฺ

วส: อธิวตฺโถ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อธิ วสฺ ต สิ
อธิ วสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อธิ ว ตถฺ สิ แปลง ต
อธิวตฺโถ  อยู่ทับแล้ว, สิงแล้ว 
(เช่น รุกฺเข อธวิตฺถ� เทวต�)

อธิวตฺโถ (อธิ-วส-ต-สิ)  แปลว่า อยู่ทับแล้ว 
มาจาก อธิ บทหน้า  วส ธาตุ ในความอยู่  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ตฺถ

วา: ปรินิพฺพายิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปริ นิ วา ย อี
ปริ นิ พา ย อี แปลง ว
ปริ นิ พฺพา ย อี ซ้อน พฺ
ปริ นิ พพฺา ย อิ รัสสะ อี
ปรินิพฺพายิ  ดบัแล้ว
ปรินพิฺพายิ (ปริ-นิ-วา-ย-อี) แปลว่า ดับแล้ว 
มาจาก ปร ิบทหน้า นิ บทหน้า  วา ธาตุ 
ในความไป  ย ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
แปลง ว เป็น พ  ซ้อน พฺ   รัสสะ อี เป็น อิ

วา: ปรินิพฺพุโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปริ นิ วา ต สิ
ปริ นิ วุ ต สิ แปลง อ�
ปริ นิ พุ ต สิ แปลง ว
ปริ นิ พฺพุ ต สิ ซ้อน พฺ
ปรินิพฺพุโต  ดับแล้ว
ปรินพิฺพุโต (ปริ-นิ-วา-ต-สิ) แปลว่า ดับแล้ว 
มาจาก ปร ิบทหน้า นิ บทหน้า  วา ธาตุ 
ในความไป  ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง อ� เป็น อุ   แปลง ว เป็น พ   ซ้อน พฺ

วิจ: วิวิตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ วิจฺ ต สิ
วิ วิจฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
วิ วิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
วิวติฺโต  สงัดแล้ว
วิวิตฺโต (วิ-วิจ-ต-สิ)  แปลว่า สงัดแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า วิจ ธาตุ ในความสงัด
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ต

วิจ: วิวิจฺจ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
วิ วิจฺ ตวฺา
วิ วิจฺ รจฺจ แปลง ตฺว�
วิ วิจฺ อจฺจ ลบ รฺ
วิ วิจฺ อจฺจ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
วิวิจฺจ  สงัดแล้ว
วิวิจฺจ (วิ-วิจ-ตฺวา)  แปลว่า สงัดแล้ว
มาจาก วิ บทหน้า  วิจ ธาตุ ในความสงัด
ตฺวา ปัจจัย  แปลง ตฺว� เป็น รจฺจ  ลบ รฺ
ลบ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ

วิท: วิชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วิทฺ ย ติ
วิชฺช ติ แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
วิชฺชติ  ย่อมมี
วิชฺชติ (วิท-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมมี 
มาจาก วิท ธาตุ ในความมี  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   
แปลง ย กับ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

วิท: สวํิชฺชติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สํ วิทฺ ย ติ
สํ วิชฺช ติ  แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
สํวิชฺชติ  ย่อมมี, ย่อมมีพร้อม
สํวิชฺชติ (สํ-วิท-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมมี 
มาจาก สํ บทหน้า วิท ธาตุ ในความมี  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ   
แปลง ย กับ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ชฺช

๔๖



วิธ: วิทฺโธ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
วธิฺ ต สิ
วิธฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
วิ ทฺธ สิ แปลง ต
วิทฺโธ  (อันเข�) แทงแล้ว
วิทฺโธ (วิธ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) แทงแล้ว
มาจาก วิธ ธาตุ ในความแทง  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ทฺธ

วิธ: วิทฺธา
ธ�ตุ ปัจจัย
วธิฺ ตฺวา
วธิฺ ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
วิทฺธา  แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
วิทฺธา  แทงแล้ว
วิทฺธา (วิธ-ตวฺา) แปลว่า แทงแล้ว
มาจาก วิธ ธาตุ ในความแทง  ตฺวา ปัจจัย  
(บ�งธ�ตุไม่มีบทหน้� ก็) แปลง ตฺว� เป็น ย 
แปลง ย กับ ธฺ ท่ีสุดธ�ตุเป็น ทฺธ�

วิส: นิเวสเย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ วิสฺ ณย เอยฺย
นิ เวสฺ ณย เอยฺย พฤทธ์ิ อิ
นิ เวสฺ อย เอยฺย ลบ ณฺ
นิ เวสฺ อย เอ ลบ ยฺย
นิเวสเย  พึงใหต้ั้งลง
นิเวสเย (นิ-วิส-ณย-เอยฺย) แปลว่า พึงให้ต้ังลง
มาจาก นิ บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป  
ณย ปัจจัย   เอยฺย สัตตมีวภิัตติ  
พฤทธิ์ อิ เป็น เอ   ลบ ณฺ   ลบ ยยฺ
• อตตฺ�นเมว ปฐมำ   ปฏิรูเป นิเวสเย

วิส: ปเวเสติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป วิสฺ เณ ติ
ป เวสฺ เณ ติ พฤทธ์ิ อิ
ป เวสฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปเวเสติ  ย่อมให้เข้�ไป
ปเวเสติ (ป-วิส-เณ-ติ) แปลว่า ย่อมให้เข้าไป
มาจาก ป บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป  
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ  
พฤทธิ์ อิ เป็น เอ   ลบ ณฺ

วิส: ปวสิิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป วิสฺ อ อี
ป วิสฺ อ อิ รัสสะ อี
ปวสิิ  เข้�ไปแล้ว
ปวิสิ (ป-วิส-อ-อี) แปลว่า เข้าไปแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า  วิส ธาตุ ในความเข้าไป 
อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ  รัสสะ อี เป็น อิ

วิส: ปาวิสิ
บทหน้� อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อ วิสฺ อ อี
ป อ วิสฺ อ อิ รสัสะ อี
ป อา วิสฺ อ อิ ทีฆะ อ
ปาวิสิ  ได้เข้�ไปแล้ว
ปาวิสิ (ป-อ-วิส-อ-อี) แปลว่า เข้าไปแล้ว 
มาจาก ป บทหน้า  อ อาคม  
วิส ธาตุ ในความเข้าไป  อ ปัจจัย 
อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
รัสสะ อี เป็น อิ   ทีฆะ อ อ�คม เป็น อ�

วิส: ปวิฏฺโฐ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป วิสฺ ต สิ
ป วิสฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ป วิ ฏฐฺ สิ แปลง ต
ปวิฏฺโฐ  เข้�ไปแล้ว
ปวฏิฺโฐ (ป-วิส-ต-สิ) แปลว่า เข้าไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า วิส ธาตุ ในความเข้าไป  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

วุห: วุฬฺโห
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วุหฺ ต สิ
วุหฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
วุ ฬฺห สิ แปลง ต
วุฬฺโห (อันนำ้�) พัดไปแล้ว
วฬฺุโห (วุห-ต-สิ) แปลว่า (อันนํ้า) พัดไปแล้ว
มาจาก วุห ธาตุ ในความพัดไป  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ  ลบ หฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ฬฺห

ส
สกกฺ: สกฺโกติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สกฺกฺ โอ ติ
สกฺโกติ  ย่อมอ�จ, ส�ม�รถ
สกฺโกติ (สกฺก-โอ-ติ)  แปลว่า ย่อมอาจ 
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ  โอ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สกกฺ: สกฺกุเณยฺย
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สกฺกฺ อุณา เอยฺย
สกกฺุเณยฺย  พึงอ�จ
สกฺโกติ (สกฺก-อุณา-เอยฺย) แปลว่า พึงอาจ 
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ อุณา ปัจจัย
เอยฺย สัตตมีวิภตัติ

สกกฺ: อสกฺขิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อ สกกฺฺ อุณา อี
อ สกฺขฺ อุณา อี แปลง ก
อ สกฺขฺ อุณา อี ลบ อุณ�
อ สกฺขฺ อิ รสัสะ อี
อสกฺขิ  ได้อ�จแล้ว
อสกฺขิ (อ-สกฺก-อุณา-อี) แปลว่า ได้อาจแล้ว 
มาจาก อ อาคม  สกฺก ธาตุ ในความอาจ 
อุณา ปัจจัย   อี อัชชัตตนีวิภัตติ  
แปลง กฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น ขฺ   ลบ อุณ�   
รัสสะ อี เป็น อิ

สกกฺ: สกฺขิสฺสถ
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
สกฺกฺ อุณา อิ สฺสถ
สกฺขฺ อุณา อิ สฺสถ แปลง กฺ
สกฺขฺ อุณา อิ สฺสถ ลบ อุณ�
สกฺขิสฺสถ  จักอ�จ
สกฺขิสฺสถ (สกฺก-อุณา-อิ-สฺสถ) แปลว่า จักอาจ
มาจาก สกฺก ธาตุ ในความอาจ อุณา ปัจจัย
อิ อาคม  สฺสถ ภวิสสันติวิภัตติ  
แปลง กฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น ขฺ   ลบ อุณ�
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สช: สํสฏฺโฐ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ สชฺ ต สิ
สํ สชฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
สํ ส ฏฺฐ สิ แปลง ต
สํสฏฺโฐ  ระคนแล้ว, คลุกคลีแล้ว, ข้องแล้ว
สํสฏฺโฐ (สํ-สช-ต-สิ) แปลว่า ระคนแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า สช ธาตุ ในความระคน  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ชฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

สชฺช: สชฺชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สชฺช อ ติ
สชฺชติ  ย่อมจดัแจง, เตรียมก�ร, ประกอบ
สชฺชติ (สชฺช-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมจัดแจง
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง อ ปัจจัย 
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สชฺช: สชฺเชติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สชฺช เณ ติ
สชฺช เอ ติ ลบ ณฺ
สชฺเชติ  ย่อมจัดแจง, เตรียมก�ร, ประกอบ
สชฺเชติ (สชฺช-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมจัดแจง
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง  
เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  ลบ ณฺ

สท: สฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สชฺชฺ ต สิ
สชฺชฺ ต สิ ลบ ชฺชฺ
ส ฏฐฺ สิ แปลง ต
สฏฺโฐ  (อันเข�) จัดแจงแล้ว
สฏฺโฐ (สชฺช-ต-สิ) แปลว่า จัดแจงแล้ว
มาจาก สชฺช ธาตุ ในความจัดแจง  ต ปัจจัย
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ ชฺชฺ  แปลง ต เป็น ฏฺฐ

สท: สนฺโน
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สทฺ ต สิ
สทฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ส นฺน สิ แปลง ต
สนฺโน  จมแล้ว
สนฺโน (สท-ต-สิ) แปลว่า จมแล้ว
มาจาก สท ธาตุ ในความจม  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ  ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น นฺน

สท: นิสีทติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ สทฺ อ ติ
นิ สีทฺ อ ติ แปลง อ
นิสีทติ  ย่อมนั่ง   (สท ‘จม’)
นิสีทติ (นิ-สท-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนั่ง
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อี

สท: นิสีทิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ สทฺ อ อี
นิ สีทฺ อ อี แปลง อ
นิ สีทฺ อ อิ รัสสะ อี
นิสีทิ  นั่งแล้ว   (สท ‘จม’)
นิสีทิ (นิ-สท-อ-อี)  แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม  
อ ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อี   รัสสะ อี เป็น อิ

สท: นิสีทึสุ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ สทฺ อ อุํ
นิ สีทฺ อ อุํ แปลง อ
นิ สีทฺ อ อึสุ แปลง อุำ
นิสีทึสุ  นั่งแล้ว    (สท ‘จม’)
นิสีทึสุ (นิ-สท-อ-อํุ)  แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม  
อ ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง อ ต้นธ�ตุ เป็น อี   แปลง อุำ เป็น อึสุ

สท: นิสินฺโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
นิ สทฺ ต สิ
นิ สทฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
นิ ส อนฺิน สิ แปลง ต
นิสินฺโน  นั่งแล้ว
นิสินฺโน (นิ-สท-ต-สิ)  แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม  
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น อินฺน

สท: นิสชฺช
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
นิ สทฺ ตวฺา
นิ สทฺ ย แปลง ตฺว� เป็น ย
นิ สชฺช แปลง ย กับทีสุ่ดธ�ตุ
นิสชฺช  นั่งแล้ว
นิสิชฺช (นิ-สท-ตวฺา)  แปลว่า นั่งแล้ว
มาจาก นิ บทหน้า สท ธาตุ ในความจม  
ตฺวา ปัจจัย
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย
(ธ�ตุลงท้�ยด้วย ทฺ)  แปลง ย กับท่ีสุดธ�ตุ
เป็น ชฺช

สท: สนฺนิสินฺนา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ นิ สทฺ ต โย
สนฺ นิ สทฺ ต โย แปลงนิคคหิต
สนฺ นิ สทฺ ต โย ลบทีสุ่ดธ�ตุ
สนฺ นิ ส อนฺิน โย แปลง ต
สนฺ นิ ส อินฺน อา แปลง โย
สนฺนิสินฺโน นั่งพร้อมกันแล้ว, นั่งประชุม
สนฺนิสินฺโน (สํ-นิ-สท-ต-สิ)  
แปลว่า น่ังพร้อมกันแล้ว
มาจาก สํ บทหน้า นิ บทหน้า 
สท ธาตุ ในความจม ต ปัจจัย โย ปฐมาวิภัตติ
แปลงนิคคหิตเป็น นฺ   ลบ ทฺ ท่ีสุดธ�ตุ   
แปลง ต เป็น อินฺน   แปลง โย เป็น อ�
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สม: สนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สมฺ ต สิ
สมฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ส นฺต สิ ซ้อน นฺ
สนฺโต  สงบแล้ว, ระงับแล้ว
สนฺโต (สม-ต-สิ) แปลว่า สงบแล้ว
มาจาก สม ธาตุ ในความสงบ   ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ มฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ

สร: สรนฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
สรฺ อ อนฺต สิ
สรนฺโต  ระลึกอยู่
สรนฺโต (สร-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ระลึกอยู่
มาจาก สร ธาตุ ในความระลึก
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

สร: ปสาเรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป สรฺ เณ ติ
ป สารฺ เณ ติ พฤทธิ์ อ
ป สารฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปสาเรติ  ย่อมเหยียด (มือ, แขน)
ปสาเรติ (ป-สร-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมเหยยีด 
มาจาก ป บทหน้า  สร ธาตุ ในความเหยียด
เณ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
พฤทธิ์ อ เป็น อ�   ลบ ณฺ

สาส: อนุสิฏฺโฐ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อนุ สาสฺ ต สิ
อนุ สิสฺ ต สิ แปลง อ�
อนุ สิสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อนุ สิ ฏฺฐ สิ แปลง ต
อนุสิฏฺโฐ (อันเข�) ต�มสอน, พรำ่�สอนแล้ว
อนุสิฏฺโฐ (อนุ-สาส-ต-สิ) 
แปลว่า (อันเข�) พร่ําสอนแล้ว
มาจาก อนุ บทหนา้  สาส ธาตุ ในความสอน
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ  
แปลง ต เป็น ฏฺฐ

สิจ: สิญฺจติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สิจฺ อ ติ
สิ ํจฺ อ ติ นิคคหิตอ�คม
สิญฺจฺ อ ติ แปลงนิคคหิต
สิญฺจติ   ย่อมรด
สิญฺจติ (สิจ- ํอ-ติ)  แปลว่า ย่อมรด 
มาจาก สิจ ธาตุ ในความรด  อ ปัจจัย   
นิคคหิตอาคม  ติ วัตตมานาวิภัตติ
แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ

สิจ: สติฺโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สิจฺ ต สิ
สิจฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
สิ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
สติฺโต  (อันเข�) รดแล้ว
สิตฺโต (สจิ-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) รดแล้ว
มาจาก สิจ ธาตุ ในความรด
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ จฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ต

สี: เสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สี อ ติ
เส อ ติ พฤทธ์ิ อี เป็น เอ
เสติ  ย่อมนอน
เสติ (สี-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนอน 
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  พฤทธิ์ อี เป็น เอ

สี: สยติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สี อ ติ
เส อ ติ พฤทธ์ิ อี เป็น เอ
สย อ ติ แปลง เอ เปน็ อย
สยติ  ย่อมนอน
เสติ (สย-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนอน 
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
พฤทธิ์ อี เป็น เอ   แปลง เอ เป็น อย

สี: สยาโน
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สี อ อาน สิ
เส อ อาน สิ พฤทธิ์ อี
สย อ อาน สิ แปลง เอ
สยาโน  นอนอยู่
สยาโน (สี-อ-อาน-สิ)  แปลว่า นอนอยู่
มาจาก สี ธาตุ ในความนอน  อ ปัจจัย  
อาน ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อี เป็น เอ  แปลง เอ เป็น อย

สี: นิสฺสิโต
บทหน้� ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
นิ สี อิ ต สิ
นิ สฺสี อิ ต สิ ซ้อน สฺ
นิ สฺสฺ อิ ต สิ ลบ อี
นิสฺสิโต  อ�ศัยแล้ว
นิสฺสิโต (นิ-สี-อิ-ต-สิ)  แปลว่า อาศัยแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  สี ธาตุ ในความนอน  
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ซ้อน สฺ   ลบ อี

สี: นิสฺสาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
นิ สี ตวฺา
นิ สี ย แปลง ตฺว� เป็น ย
นิ สา ย แปลง อี
นิ สฺสา ย ซ้อน สฺ
นิสฺสาย  อ�ศัยแล้ว
นิสฺสิโต (นิ-สี-ตฺวา)  แปลว่า อาศยัแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  สี ธาตุ ในความนอน  
ตฺวา ปัจจัย   แปลง ตฺว� เป็น ย  
แปลง อี เป็น อ�   ซ้อน สฺ

สี: อธิเสสฺสติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อธิ สี อ สฺสติ
อธิ เส อ สฺสติ พฤทธ์ิ อี เป็น เอ
อธิเสสฺสติ  จักนอนทับ
อธิเสสฺสติ (อธิ-สี-อ-สฺสติ) แปลว่า จักนอนทับ
มาจาก อธิ บทหน้า สี ธาตุ ในความนอน  
อ ปัจจัย  สฺสติ วัตตมานาวิภัตติ  
พฤทธิ์ อี เป็น เอ
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สุ: สุณาติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุ ณา ติ
สุณาติ  ย่อมฟัง
สุณาติ (สุ-ณา-ติ)  แปลว่า ย่อมฟัง 
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ณา ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สุ: สุโณม
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุ ณุ ม
สุ โณ ม แปลง อุ
สุโณม  ย่อมฟัง
สุณาติ (สุ-ณ-ุติ)  แปลว่า ย่อมฟัง 
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ณุ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   แปลง อุ เป็น โอ

สุ: สยฺุยติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุ ย ติ
สุ ยฺย ติ ซ้อน ยฺ
สุยฺยติ  (อันเข�) ย่อมฟัง
สุยฺยติ (สุ-ย-ติ)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ย ุปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   ซ้อน ยฺ

สุ: สยูติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุ ย ติ
สู ย ติ ทีฆะ อุ
สูยติ  (อันเข�) ย่อมฟัง
สูยติ (สุ-ย-ติ)  แปลว่า (อันเข�) ย่อมฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ย ุปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ   ทีฆะ อุ เป็น อู

สุ: อสฺโสสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
อ สุ ณา สฺ อี
อ โส ณา สฺ อี แปลง อุ
อ สฺโส ณา สฺ อี ซ้อน สฺ
อ สฺโส ณา สฺ อี ลบ ณ�
อ สฺโส สฺ อิ รัสสะ อี
อสฺโสสิ  ได้ฟังแล้ว
อสฺโสสิ (อ-สุ-ณา-สฺ-อี)  แปลว่า ได้ฟังแล้ว
มาจาก อ อาคม  สุ ธาตุ ในความฟัง  
ณาุ ปัจจัย   สฺ อาคม  อี อัชชัตตนีวภิัตติ   
แปลง อุ เป็น โอ   ซ้อน สฺ   ลบ ณ� ปัจจัย 
รัสสะ อี เป็น อิ

สุ: โสสฺสาม
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สุ ณา สฺสาม
โส ณา สฺสาม แปลง อุ
โส ณา สฺสาม ลบ ณ�
โสสฺสาม  จักฟัง
โสสฺสาม (สุ-ณา-สฺสาม)  แปลว่า จักฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ณา ปัจจัย   
สสฺาม ภวิสสันติวภิัตติ
แปลง อุ เป็น โอ   ลบ ณ� ปัจจัย

สุ: สุณิสฺสาม
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วิภัตติ
สุ ณา อิ สฺสาม
สุ ณฺ อิ สฺสาม ลบ อ�
สุณิสสฺาม  จักฟัง
สุณิสฺสาม (สุ-ณา-อิ-สฺสาม)  แปลว่า จักฟัง
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ณา ปัจจัย   
อิ อาคม สสฺาม ภวิสสันติวภิัตติ   ลบ อ�

สุ: สุโต สุตา
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สุ ต สิ
สุโต  (อันเข�) ฟังแล้ว
สุ ต อา  สิ   ลง อ� อิต.
สตุา  (อันเข�) ฟังแล้ว
สุโต สุตา (สุ-ต(อา)-สิ) แปลว่า (อันเข�) ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ต ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ    
สตุํ  นปุ. ก�รฟัง   ดูอธบิ�ยเพ่ิมเติมที่นี่

สุ: สาวิโต
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย วภิัตติ
สุ เณ อิ ต สิ
โส เณ อิ ต สิ พฤทธิ์ อู
สาว เณ อิ ต สิ แปลง โอ
สาว เอ อิ ต สิ ลบ ณฺ
สาว เอ อิ ต สิ ลบ เอ
สาวิโต  (อันเข�) ให้ฟังแล้ว
สาวิโต (สุ-เณ-อิ-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) ให้ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  เณ ปัจจัย   
อิ อาคม  ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
พฤทธิ์ อู เป็น โอ  แปลง โอ เป็น อ�ว
ลบ ณฺ  ลบ เอ

สุ: สุณิตวฺา
ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย
สุ ณา อิ ตฺวา
สุ ณฺ อิ ตฺวา ลบ อ�
สุณิตวฺา  ฟังแล้ว
สุตฺวา (สุ-ณา-อิตฺวา)  แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ณา ปัจจัย 
อิ อาคม   ตฺวา ปัจจัย   ลบ อ�

สุ: สตฺุวา
ธ�ตุ ปัจจัย
สุ ตฺวา
สุตฺวา  ฟังแล้ว
สุตฺวา (สุ-ตวฺา)  แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  ตฺวา ปัจจัย

สุ: สตุวา
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุ ตวนฺตุ สิ
สฺุ ตวา สิ  แปลง นฺตุ  ลบ สิ
สุตวา ปุ.  ฟังแล้ว
สุตวา (สุ-ตฺวนตุ) แปลว่า ฟังแล้ว
มาจาก สุ ธาตุ ในความฟัง  
ตวนตฺุ ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภตัติ
แปลง นตฺุ เป็น อ�    ลบ สิ
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สุจ: โสจนฺติ โสจเร
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุจฺ อ อนฺติ
โสจฺ อ อนฺติ  พฤทธิ์ อุ
โสจนฺติ  ย่อมเศร้�โศก
โสจฺ อ เร แปลง อนฺติ
โสจเร  ย่อมเศร้�โศก
โสจนฺติ (สจุ-อ-อนฺติ)  แปลว่า ย่อมเศร้าโศก
มาจาก สุจ ธาตุ ในความเศร้าโศก  อ ปัจจัย
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ  พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
(แปลง อนฺติ เป็น เร)
หลักก�รแปลง อนฺติ เป็น เร  คือ
๑. ข้�งหน้� อนฺติ ต้องเปน็รัสสะ
๒. หน้�รสัสะ เป็นทีฆะหรือสังโยค

สุป: สุปติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุปฺ อ ติ
สุปติ  ย่อมหลับ
สุปติ (สุป-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมหลับ 
มาจาก สุป ธาตุ ในความหลับ  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

สุป: สตฺุโต
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
สุปฺ ต สิ
สุปฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
สุ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
สุตฺโต  หลับแล้ว
สุตฺโต (สุป-ต-สิ)  แปลว่า หลับแล้ว
มาจาก สุป ธาตุ ในความหลับ
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ
ลบ ปฺ ท่ีสุดธ�ตุ   ซ้อน ต

ห
หน: หญฺญติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
หนฺ ย ติ
หญฺญ ติ แปลง ย กับที่สุดธ�ตุ
หญฺญติ  ย่อมฆ่�, เบียดเบียน
หญฺญติ (หน-ย-ติ)  แปลว่า ย่อมฆ่า 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ย ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง ย กับ นฺ ท่ีสุดธ�ตุ เป็น ญญฺ

หน: อหนํ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
น หนฺ อ อนฺต สิ
อ หนฺ อ อนฺต สิ
อ หนฺ อ ออํ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อำ
อหนํ  ไม่ฆ่�อยู่, ไม่เบียดเบียนอยู่
อหนํ (น-หน-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า ไม่ฆ่าอยู่
มาจาก น บทหน้า หน ธาตุ ในความฆ่า  
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย สิ ปฐมาวิภตัติ 
แปลง น เป็น อ  แปลง นตฺ กับ สิ เป็น อำ

หน: หโต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
หนฺ ต สิ
หนฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
หโต  (อันเข�) ฆ่�แล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หโต (หน-ต-สิ)  แปลว่า (อันเข�) ฆ่าแล้ว 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ต ปัจจัย   
สิ ปฐมาวิภตัติ   ลบ นฺ ท่ีสุดธ�ตุ

หน: หนิตฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
หนฺ อิ ตฺวา
หนิตฺวา  ฆ่�แล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หนิตฺวา (หน-ตวฺา)  แปลว่า ฆ่าแล้ว 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  อิ อาคม 
ตฺวา ปัจจัย

หน: หนฺตฺวา
ธ�ตุ ปัจจัย
หนฺ ตฺวา
หนฺ ตฺวา ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ห นฺตฺวา ซ้อน นฺ
หนฺตวฺา  ฆ่�แล้ว, เบียดเบียนแล้ว
หนฺตฺวา (หน-ตฺวา)  แปลว่า ฆ่าแล้ว 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ตฺวา ปัจจัย   
ลบ นฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ

หน: หนฺตพฺโพ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ ตพพฺ สิ
หนฺ ตพพฺ สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ห นฺตพฺพ สิ ซ้อน นฺ
หนฺตพฺโพ  (อันเข�) พึงฆ่�, เบียดเบียน
หนฺตพฺโพ (หน-ตพฺพ-สิ) แปลว่า (อันเข�) พึงฆ่า
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ตพฺพ ปัจจัย  
สิ ปฐมาวิภัตติ   ลบ นฺ ท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน นฺ

หน: วธติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ อ ติ
วธฺ อ ติ แปลง หนฺ เป็น วธฺ
วธติ ย่อมฆ่�, เบียดเบียน
วธติ (หน-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมฆ่า 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  แปลง หนฺ เป็น วธฺ

หน: วเธติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ เณ ติ
วธฺ เณ ติ แปลง หนฺ เป็น วธฺ
วธฺ เอ ติ ลบ ณฺ
วเธติ  ย่อมให้ฆ่�, เบียดเบียน
วเธติ (หน-เณ-ติ)  แปลว่า ย่อมให้ฆ่า 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  เณ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง หนฺ เป็น วธฺ   ลบ ณฺ  (ไม่วุทธิ)
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หน: วธิตฺวา
ธ�ตุ อ�คม ปัจจัย
หนฺ อิ ตฺวา
วธฺ อิ ตฺวา แปลง หนฺ เป็น วธฺ
วธิตฺวา   ฆ่�แล้ว, เบียดเบียนแล้ว
วธิตฺวา (หน-อิ-ตวฺา)  แปลว่า ฆ่าแล้ว 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  อิ อาคม 
ตฺวา ปัจจัย  แปลง หนฺ เป็น วธฺ

หน: ฆาเตติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ เอ ติ
ฆาตฺ เอ ติ แปลง หน เป็น ฆ�ต
ฆาเตติ  ย่อมเบียดเบียน, ฆ่�
ฆาเตติ (หน-เอ-ติ)  แปลว่า ย่อมฆ่า 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภัตติ

หน: ฆาตเย
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ ณย เอยฺย
ฆาตฺ ณย เอยฺย แปลง หน เป็น ฆ�ต
ฆาตฺ อย เอยฺย ลบ ณฺ
ฆาตฺ อย เอยฺย ลบ ยฺย
ฆาตเย  พึงให้ฆ่�
ฆาตเย (หน-ณย-เอยยฺ)  แปลว่า พึงให้ฆ่า 
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ณย ปัจจัย   
เอยฺย สัตตมีวภิัตติ  แปลง หน เป็น ฆ�ต
ลบ ณฺ   ลบ ยยฺ

หน: ฆาตยํ
ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วิภัตติ
หนฺ ณย อนฺต สิ
ฆาตฺ ณย อนฺต สิ แปลง หน เป็น ฆ�ต
ฆาตฺ อย อนฺต สิ ลบ ณฺ
ฆาตฺ อย ออํ แปลง นฺต กับ สิ เปน็ อำ
ฆาตยํ  ให้ฆ่�อยู่
ฆาตยํ (หน-ณย-อนฺต-สิ)  แปลว่า ให้ฆ่าอยู่
มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า  ณย ปัจจัย   
อนฺต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ  
แปลง หน เป็น ฆ�ต   ลบ ณฺ  
แปลง นตฺ กบั สิ เป็น อำ

หร: หรติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
หรฺ อ ติ
หรติ  ย่อมนำ�ไป
หรติ (หร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนําไป 
มาจาก หร ธาตุ ในความนําไป  อ ปัจจัย   
ติ วัตตมานาวิภตัติ

หร: นีหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ หรฺ อ ติ
นี หรฺ อ ติ ทีฆะ อิ
นีหรติ  ย่อมนำ�ออก
นหีรติ (นิ-หร-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมนําออก 
มาจาก นิ บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป 
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  ทีฆะ อิ เป็น อี

หร: นีหโฏ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
นิ หรฺ ต สิ
นี หรฺ ต สิ ทีฆะ อิ
นี หรฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
นี ห ฏ สิ แปลง ต
นีหโฏ  (อันเข�) นำ�ออกแล้ว
นหีโฏ (นิ-หร-ต-สิ)  
แปลว่า (อันเข�) นําออกแล้ว 
มาจาก นิ บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป 
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  ทีฆะ อิ เป็น อี
ลบ รฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ฏ

หร: ปหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป หรฺ อ ติ
ปหรติ  ย่อมตี, ประห�ร
ปหรติ (ป-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมตี, ประหาร
มาจาก ป บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป 
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หร: ปริหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ปริ หรฺ อ ติ
ปริหรติ  ย่อมบริห�ร
ปริหรติ (ปริ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมบริหาร
มาจาก ปร ิบทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หร: วิหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ หรฺ อ ติ
วิหรติ  ย่อมอยู่
วิหรติ (วิ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมอยู่
มาจาก ว ิบทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หร: วิหรนฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย วภิัตติ
วิ หรฺ อ อนฺต สิ
วิหรนฺโต  อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วิหรนฺโต (วิ-หร-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า อยู่อยู่
มาจาก วิ บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  อนฺต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ

หร: สํหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
สํ หรฺ อ ติ
สํหรติ  ย่อมรวบรวม, ย่อมม้วน
สํหรติ (สํ-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมรวบรวม
มาจาก สํ บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หร: อาหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา หรฺ อ ติ
อาหรติ  ย่อมนำ�ม�
อาหรติ (อา-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมนํามา
มาจาก อา บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หร: อาหราหิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา หรฺ อ หิ
อา หรฺ อา หิ ทีฆะ อ
อาหราห ิ  จงนำ�ม�
อาหราหิ (อา-หร-อ-หิ) แปลว่า จงนํามา
มาจาก อา บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  หิ ปัญจมีวิภัตติ   ทีฆะ อ เป็น อ�

๕๒



หร: อาหร
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อา หรฺ อ หิ
อา หรฺ อ หิ ลบ หิ
อาหร  จงนำ�ม�
อาหร (อา-หร-อ-หิ) แปลว่า จงนํามา
มาจาก อา บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  หิ ปัญจมีวิภัตติ   ลบ หิ

หร: อวหรติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อว หรฺ อ ติ
อวหรติ  ย่อมลัก
อวหรติ (อว-หร-อ-ติ) แปลว่า ย่อมลัก
มาจาก อว บทหน้า  หร ธาตุ ในความนําไป
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หส: หฏฺโฐ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หสฺ ต สิ
หสฺ ต สิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
ห ฏฺฐ สิ แปลง ต
หฏฺโฐ  ร่�เริงแล้ว, หัวเร�ะแล้ว
หฏฺโฐ (หส-ต-สิ) แปลว่า ร่าเริงแล้ว
มาจาก หส ธาตุ ในความร่าเริง, หัวเราะ
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ สฺ ท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ต เป็น ฏฺฐ

หา: ปหายติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป หา ย ติ
ปหายติ  ย่อมละ, ย่อมเส่ือม
ปหายติ (ป-หา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมละ, เส่ือม
มาจาก ป บทหน้า  หา ธาตุ ในความละ  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ

หา: ปหียติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป หา ย ติ
ป หี ย ติ แปลง อ�
ปหียติ  ย่อมละ, ย่อมเส่ือม
ปหยีติ (ป-หา-ย-ติ) แปลว่า ย่อมละ, เส่ือม 
มาจาก ป บทหน้า  หา ธาตุ ในความละ  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ  
แปลง อ� เป็น อี

หา: ปหียติ ปหิยฺยติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป หา ย ติ
ป หี ย ติ แปลง อ� เป็น อี  หรือ

ป หิ ย ติ แปลง อ� เป็น อิ
ป หิ ยฺย ติ ซ้อน ยฺ
ปหียติ ปหิยฺยติ  (อันเข�) ย่อมละ
ปหียติ ปหยิฺยติ (ป-หา-ย-ติ) 
แปลว่า (อันเข�) ย่อมละ  
มาจาก ป บทหน้า  หา ธาตุ ในความละ  
ย ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ  
แปลง อ� เป็น อี (ปหยีติ)   หรือ
แปลง อ� เป็น อิ แล้วซ้อน ยฺ (ปหิยยฺติ)

หา: ปหียิ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป หา ย อี
ป หี ย อี แปลง อ�
ป หี ย อิ รัสสะ อี
ปหียิ  ละแล้ว, เส่ือมแล้ว
ปหียิ (ป-หา-ย-อี) แปลว่า ละแล้ว, เส่ือมแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ เส่ือม
ย ปัจจัย  อี อัชชัตตนีวภิัตติ
แปลง อ� เป็น อี   รัสสะ อี วภิัตติ เป็น อิ

หา: ปหาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
ป หา ตฺวา
ป หา ย แปลง ตวฺ� เป็น ย
ปหาย  ละแล้ว
ปหาย (ป-หา-ตฺวา) แปลว่า ละแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ตฺวา ปัจจัย   แปลง ตฺว� เป็น ย
:: โอหาย (โอ-หา-ตฺว�) ละแล้ว

หา: ปหีโน
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป หา ต สิ
ป หี ต สิ แปลง อ�
ป หี น สิ แปลง ตฺ
ปหีโน  (อันเข�) ละแล้ว, ท้ิงแล้ว
ปหีโน (ป-หา-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ละแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หา ธาตุ ในความละ
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ  
แปลง อ� เป็น อี   แปลง ต เป็น น

หิ: ปหิณาติ ปหิณติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป หิ ณา ติ
ป หิ ณ ติ  รัสสะ อ� ได้
ปหิณาติ ปหิณติ  ย่อมส่งไป
ปหิณาติ (ป-หิ-ณา-ติ) แปลว่า ย่อมส่งไป
มาจาก ป บทหน้า หิ ธาตุ ในความส่งไป
ณา ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ 
(รัสสะ อ� เป็น อ ได้)

หิ: ปหิโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ป หิ ต สิ
ปหิโต  (อันเข�) ส่งไปแล้ว
ปหิโต (ป-หิ-ต-สิ) แปลว่า (อันเข�) ส่งไปแล้ว
มาจาก ป บทหน้า หิ ธาตุ ในความส่งไป
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ  (หรือต้ังเป็น ปห ธ�ตุ)

หุ: โหติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
หุ อ ติ
โห อ ติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โหติ  ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหติ (หุ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมมี, ย่อมเป็น 
มาจาก หุ ธาตุ ในความมี, เป็น  อ ปัจจัย  
ติ วัตตมานาวิภัตติ   พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
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หุ: อโหสิ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อ หุ อ สฺ อี
อ โห อ สฺ อี พฤทธิ์ อุ
อ โห อ สฺ อิ รสัสะ อี
อโหสิ  ได้มแีล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสิ (อ-หุ-อ-สฺ-อี) 
แปลว่า ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
มาจาก อ อาคม  หุ ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย  สฺ อาคม   อี อัชชัตตนีวภิัตติ   
พฤทธิ์ อุ เป็น โอ  รัสสะ อี เป็น อิ

หุ: อเหสุํ
อ�คม ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม วภิัตติ
อ หุ อ สฺ อุํ
อ หุ เอ สฺ อุํ แปลง อ
อ หฺ เอ สฺ อุํ ลบ อุ
อเหสุํ  ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อเหสํุ (อ-หุ-อ-สฺ-อํุ) 
แปลว่า ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
มาจาก อ อาคม  หุ ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย  สฺ อาคม   อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ   
แปลง อ ปัจจัย เป็น เอ   ลบ อุ

เทียบ เอก. พหุ.
อโหสิ-อเหสุํ อกาสิ-อกํสุ
อทาสิ-อทํสุ อกริ-อกรึสุ

อ
อป: ปตวฺา
ธ�ตุ ปัจจัย
อป ตฺวา
อป ตฺวา ลบสระต้นธ�ตุ
ปตฺวา  ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปตฺวา (อป-ตฺวา) แปลว่า ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
มาจาก อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ 
ตฺวา ปัจจัย  ลบสระต้นธ�ตุ

อป: ปปฺโปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อปฺ โอ ติ
ป อปฺ โอ ติ ลบ อ
ป ปฺปฺ โอ ติ ซ้อน ปฺ
ปปฺโปติ  ย่อมถึง, บรรลุ
ปปฺโปติ (ป-อป-โอ-ติ) แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, 
บรรลุ  โอ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ
ลบ อ ต้นธ�ตุ   ซ้อน ปฺ

อป: ปาปุณาติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อปฺ อุณา ติ
ป อาปฺ อุณา ติ ทีฆะ อ
ปาปุณาติ  ย่อมถึง, บรรลุ
ปาปุณาติ (ป-อป-อุณา-ติ) 
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ 
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, 
บรรลุ  อุณา ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
ทีฆะ อ ต้นธ�ตุ เป็น อ�

อป: ปาเปติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อปฺ เณ ติ
ป อาปฺ เณ ติ ทีฆะ อ
ป อาปฺ เอ ติ ลบ ณฺ
ปาเปติ  ย่อมให้ถึง, ให้บรรลุ
ปาเปติ (ป-อป-เณ-ติ) 
แปลว่า ย่อมให้ถึง, บรรลุ 
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, 
บรรลุ  เณ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ
ทีฆะ อ ต้นธ�ตุ เป็น อ�  ลบ ณฺ

อป: ปาปุณึสุ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อปฺ อุณา อุํ
ป อาปฺ อุณา อุํ ทีฆะ อ
ป อาปฺ อุณา อึสุ แปลง อุำ
ปาปุณึสุ  ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณึสุ (ป-อป-อุณา-อํุ) 
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ 
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, 
บรรลุ  อุณา ปัจจัย  อํุ อัชชัตตนีวภิัตติ
ทีฆะ อ ต้นธ�ตุ เป็น อ�  แปลง อุำ เป็น อึสุ

อป: ปตฺโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
ป อปฺ ต สิ
ป อปฺ ต สิ ลบที่สุดธ�ตุ
ป อ ตฺต สิ ซ้อน ตฺ
ปตฺโต  ถึงแล้ว,  บรรลุแล้ว
ปตโต (ป-อป-ต-สิ) แปลว่า ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
ต ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ  ลบท่ีสุดธ�ตุ  ซ้อน ตฺฺ

อป: ปาปุณิตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย อ�คม ปัจจัย
ป อปฺ อุณา อิ ตวฺา
ป อาปฺ อุณา อิ ตวฺา ทีฆะ อ
ปาปุณิตฺวา   ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณิตฺวา (ป-อป-อุณา-อิ-ตฺวา) 
แปลว่า ย่อมถึง, บรรลุ 
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
อุณา ปัจจัย  อิ อาคม  ตฺวา ปัจจัย 
ทีฆะ อ ต้นธ�ตุ เป็น อ�

อป: ปาเปตฺวา
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย ปัจจัย
ป อปฺ เณ ตวฺา
ป อาปฺ เณ ตวฺา ทีฆะ อ
ป อาปฺ เอ ตวฺา ลบ ณฺ
ปาเปตฺวา  ให้ถึงแล้ว,  ให้บรรลุแล้ว
ปาเปตฺวา (ป-อป-เณ-ตฺวา) 
แปลว่า ให้ถึงแล้ว,  ให้บรรลุแล้ว
มาจาก ป บทหน้า อป ธาตุ ในความถึง, บรรลุ
เณ ปัจจัย  ตฺวา ปัจจัย 
ทีฆะ อ ต้นธ�ตุ เป็น อ�   ลบ ณฺ

อย: อจฺจยติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อติ อยฺ อ ติ
อจฺจ อยฺ อ ติ   แปลง อติ
อจฺจยติ  ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้�วล่วง
อจฺจยติ (อติ-อย-อ-ติ)  
แปลว่า ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง
มาจาก อติ บทหน้า  อย ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง อติ เป็น อจฺจ
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อส: อตถฺิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อสฺ อ ติ
อสฺ อ ติ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อ อ ตฺถิ แปลง ติ
อตฺถิ  ย่อมมี, เป็น
อตฺถิ (อส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย   ติ วัตตมานาวิภตัติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ   แปลง ติ เป็น ตฺถิ

อส: สนฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อสฺ อ อนฺติ
อสฺ อ อนฺติ ลบสระต้นธ�ตุ
สนฺติ  ย่อมมี, เป็น
สนฺติ (อส-อ-อนฺติ)  แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  อ ปัจจัย 
อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ  ลบสระต้นธ�ตุ

อส: อมฺหิ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อสฺ อ มิ
อสฺ อ มิ ลบทีสุ่ดธ�ตุ
อ อ มฺห แปลง ติ
อมฺหิ  ย่อมมี, เป็น
อมฺหิ (อส-อ-มิ)  แปลว่า ย่อมมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย   มิ วัตตมานาวิภตัติ
ลบท่ีสุดธ�ตุ   แปลง มิ เป็น มฺหิ  (อหำ อมฺหิ.)

อส: อสสฺ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อสฺ อ เอยฺย
อสฺส แปลง เอยฺย กับทีสุ่ดธ�ตุ
อสฺส  พึงมี, เป็น
อสฺส (อส-อ-เอยยฺ)  แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย  เอยฺย สัตตมีวภิัตติ
แปลง เอยฺย กับท่ีสุดธ�ตุเป็น สฺส  (โส อสฺส.)

อส: สิยา
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อสฺ อ เอยฺย
อสฺ อ เอยฺย ลบสระต้นธ�ตุ
  สฺ อ อิยา แปลง เอยฺย
สยิา  พึงมี, เป็น
สิยา (อส-อ-เอยยฺ)  แปลว่า พึงมี, เป็น
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
อ ปัจจัย  เอยฺย สัตตมีวิภัตติ
ลบสระต้นธ�ตุ  แปลง เอยยฺ เป็น อิย� 
(โส สิย�.)

อส: สนฺเต
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อสฺ อนฺต สฺมึ
อสฺ อนฺต สฺมึ ลบสระต้นธ�ตุ
  สฺ อนฺต เอ แปลง สฺมึ
สนฺเต  มีอยู่
สนฺเต (อส-อนฺต-สฺม)ึ  แปลว่า มีอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
อนตฺ ปัจจัย  สฺมึ สัตตมีวิภตัติ
ลบสระต้นธ�ตุ  แปลง สฺมึ เป็น เอ

อส: สติ
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อสฺ อ อนฺต สฺมึ
อสฺ อ อนฺต สฺมึ ลบสระต้นธ�ตุ
  สฺ อ อนฺต สฺมึ ลบ นฺต
  สฺ อ อ ติ แปลง สฺมึ
สติ  มีอยู่, เป็นอยู่
สติ (อส-อ-อนฺต-สิ)  แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น
อ ปัจจัย  อนตฺ ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภัตติ
ลบสระต้นธ�ตุ  ลบ นฺต  แปลง สฺมึ เป็น ติ

อส: สมาเน
ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อสฺ อ มาน สฺมึ
อสฺ อ มาน สฺมึ ลบสระต้นธ�ตุ
  สฺ อ มาน เอ แปลง สฺมึ
สมาเน  มีอยู่, เป็นอยู่
สมาเน (อส-มาน-สฺมึ) แปลว่า มีอยู่, เป็นอยู่
มาจาก อส ธาตุ ในความมี, เป็น  
มาน ปัจจัย  สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
ลบสระต้นธ�ตุ   แปลง สฺมึ เป็น เอ

อาส: ปริยุปาสติ ปยิรุปาสติ
บทหน้� อ�คม บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
ปริ ยฺ อุป อาสฺ อ ติ
ปริยุปาสติ  ย่อมเข้�ไปนั่งใกล้   หรือ
ปยิ รฺ อุป อาสฺ อ ติ สลับอักษร
ปยิรุปาสติ  ย่อมเข้�ไปนั่งใกล้
ปริยุปาสติ (ปริ-ยฺ-อุป-อาส-อ-ติ)  
แปลว่า ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
มาจาก ปริ บทหน้า  ย ฺอาคม  อุป บทหน้า
อาส ธาตุ ในความนั่ง  อ ปัจจัย 
ติ วัตตมานาวิภัตติ

อ:ิ ปฏิจฺจ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
ปฏิ อิ ตวฺา
ปฏิ อิ รจฺจ แปลง ตฺว�
ปฏิ อิ อจฺจ ลบ รฺ
ปฏฺ อิ อจฺจ ลบ อิ
ปฏิจฺจ  อ�ศัยแล้ว
ปฏิจฺจ (ปฏิ-อิ-ตวฺา)  แปลว่า อาศัยแล้ว
มาจาก ปฏิ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ตฺวา ปัจจัย  แปลง ตฺว� เป็น รจฺจ  ลบ รฺ  ลบ อิ

อ:ิ วีโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
วิ อิ ต สิ
วฺ อิ ต สิ ลบ อิ
วฺ อี ต สิ ทีฆะ อิ
วีโต  ไปปร�ศแล้ว
วีโต (วิ-อิ-ต-สิ)  แปลว่า ไปปราศแล้ว
มาจาก ว ิบทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง  
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ อิ ท่ี วิ   ทีฆะ อิ เป็น อี
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อ:ิ อตีโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อติ อิ ต สิ
อตฺ อิ ต สิ ลบ อิ
อตฺ อี ต สิ ทีฆะ อิ
อตีโต  เป็นไปล่วงแล้ว, ก�้วล่วงแล้ว
อตีโต (อติ-อิ-ต-สิ)  แปลว่า เป็นไปล่วงแล้ว,
ก้าวล่วงแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย   สิ ปฐมาวิภัตติ  
ลบ อิ ท่ี ติ   ทีฆะ อิ เป็น อี

อ:ิ อจฺเจติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อติ อิ อ ติ
อจฺจ อิ อ ติ   แปลง อติ
อจฺจ เอ อ ติ   พฤทธิ์ อิ
อจฺเจติ  ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก�้วล่วง
อจฺเจติ (อติ-อิ-อ-ติ)  
แปลว่า ย่อมเป็นไปล่วง, ย่อมก้าวล่วง
มาจาก อติ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง อติ เป็น อจฺจ  พฤทธิ์ อิ  เป็น เอ

อ:ิ อติจฺจ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อติ อิ ตวฺา
อติ อิ รจฺจ แปลง ตฺว�
อติ อิ อจฺจ ลบ รฺ
อตฺ อิ อจฺจ ลบ อิ
อติจฺจ  เป็นไปล่วงแล้ว, ก�้วล่วงแล้ว
อติจฺจ (อติ-อิ-ตวฺา)  แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว
มาจาก อติ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ตฺวา ปัจจัย  แปลง ตฺว� เป็น รจฺจ  ลบ รฺ  ลบ อิ

อ:ิ อนฺเวติ อเนฺวติ
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อนุ อิ อ ติ
อนฺวฺ อิ อ ติ   แปลง อุ เป็น วฺ
อนฺวฺ เอ อ ติ   พฤทธิ์ อิ
อนฺเวติ อเนฺวติ ย่อมเป็นไปต�ม, อ�ศัย
อนเฺวติ (อนุ-อิ-อ-ติ)  
แปลว่า ย่อมเป็นไปตาม, อาศัย 
มาจาก อนุ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป  
อ ปัจจัย  ติ วัตตมานาวิภตัติ 
แปลง อุ เป็น วฺ   พฤทธิ์ อิ  เป็น เอ

อ:ิ อนฺวาย
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย
อนุ อิ ตฺวา
อนฺวฺ อิ ตฺวา แปลง อุ เป็น วฺ
อนฺวฺ อ ตฺวา แปลง อิ
อนฺวฺ อา ตฺวา ทีฆะ อ
อนฺวฺ อา ย แปลง ตวฺ�
อนฺวาย  ไปต�มแล้ว, อ�ศัยแล้ว
อนฺวาย (อนุ-อิ-ตฺวา)  
แปลว่า ไปตามแล้ว, อาศัยแล้ว 
มาจาก อนุ บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป  
ตฺวา ปัจจัย   แปลง อุ เป็น วฺ   
แปลง อิ เป็น อ   ทีฆะ อ เป็น อ�
(ธ�ตุมีอุปสัคอยู่หน้�)  แปลง ตฺว� เป็น ย

อ:ิ อเปโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อป อิ ต สิ
อป เอ ต สิ แปลง อิ
อเปโต  ไปปร�ศแล้ว, ปร�ศจ�ก
อเปโต (อป-อิ-ต-สิ)  แปลว่า ไปปราศแล้ว
มาจาก อป บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง อิ เป็น เอ

อ:ิ อุเปโต
บทหน้� ธ�ตุ ปัจจัย วภิัตติ
อุป อิ ต สิ
อุป เอ ต สิ แปลง อิ
อุเปโต  เข้�ถึงแล้ว
อุเปโต (อุป-อิ-ต-สิ)  แปลว่า เข้าถึงแล้ว
มาจาก อุป บทหน้า  อิ ธาตุ ในความไป, ถึง
ต ปัจจัย  สิ ปฐมาวิภตัติ   แปลง อิ เป็น เอ

อิจฺฉ: อิจฺฉนฺติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อิจฺฉฺ อ อนฺติ
อิจฺฉนฺติ  ย่อมปร�รถน�
อิจฺฉติ (อิจฺฉ-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมปรารถนา 
มาจาก อิจฺฉ ธาตุ ในความปรารถนา  
อ ปัจจัย   อนตฺิ วัตตมานาวิภตัติ

อิส: เอสติ
ธ�ตุ ปัจจัย วิภัตติ
อิสฺ อ ติ
เอสฺ อ ติ พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เอสติ  ย่อมแสวงห�
เอสติ (อิส-อ-ติ)  แปลว่า ย่อมแสวงหา 
มาจาก อิส ธาตุ ในความแสวงหา  อ ปัจจัย
ติ วัตตมานาวิภัตติ   พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
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อ่านก่อน
๑. ศัพท์เรียงตามลําดับธาตุ บทหน้า (ไม่รวมอ�คม)  เริ่มจากกิริยาอาขยาต กริิยากติก์ (อนฺต ม�น; ต ตวฺ�; อนยี ตพพฺ)
๒. ศัพท์เรียงตามพยัญชนะก่อน สระทีหลัง (ก … อ)
๓. ตวัหนา สีนํ้าเงิน หมายถึง กริิยาอาขยาต   ตัวหนา สีแดง หมายถึง กริิยากิตก์
๔. การเขียนชื่อธาตุ แบบลงทา้ยดว้ยสระ หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะ

(๑) แบบลงท้ายดว้ยพยัญชนะ เช่น  ลภฺ  (มีจุด)   (แต่คำ�ในภ�ษ�บ�ลี ต้องลงท้�ยด้วยสระหรือนิคคหิตเท่�นั้น) 
การทําตัว: ลภฺ-อ-ติ  > ลภติ  
วธิีเขียนแบบน้ี ใชใ้น “แบบ” (คือหนังสือแบบเรียน “บ�ลีไวย�กรณ์” ๔ เล่ม)

(๒) แบบลงท้ายดว้ยสระ ‘อ’ เช่น ลภ  (ไม่มีจุด)
การทําตัว: ลภ-อ-ติ  > ลภฺ-อ-ติ > ลภติ   ลบสระท่ีสุดธ�ตุก่อน (ถ้�มีสระอ่ืนอยูห่ลัง) 
(ข้อดีอย่�งหนึ่งของก�รเขียนแบบนี้ คือ ไม่ต้องคอยระวังว่� จะลืมใส่จุด (พินทุ) หรือไม่)

๕. จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้ันตอน แสดงดว้ยตัวหนา หรือเส้นขีดฆ่า 
๖. การแสดงผลของการลบ:

ลบเฉพาะสระ เหลือพยัญชนะ ก > กฺ
ลบเฉพาะพยัญชนะ เหลือสระ ก > อ
ลบพยัญชนะล้วน กฺ > กฺ
ลบสระล้วน อ > อ
ลบทั้งสระ ทั้งพยัญชนะ ก > ก

๗. ในข้ันตอนสุดท้าย  การลบสระที่ซ้อนกันอยู่ ก็ดี (โดยมากเป็นสระ อ) 
การแปลง สิ เป็น โอ ในปุงลิงค์ เป็นต้น ก็ดี  ที่ไม่ได้แสดงไว้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยาก

๘. ศัพทก์ิริยาที่ไม่ได้บอกวาจกไว้  พึงกําหนดวาจกได้จากคําว่า (  อันเขา  )  ,  ให้,  (  อันเขา  )   ให้    ในคําแปลน้ันๆ เช่น

ถ้ามีคําแปลว่า (  อันเขา  )   กิริย� เป็น กัมมวาจก* เช่น  ปจิโต (  อันเขา  )   หุงแล้ว
ถ้ามีคําแปลว่า ให้กิริย� เป็น เหตุกตัตวุาจก เช่น  ปาเจสิ ให้หุงแล้ว
ถ้ามีคําแปลว่า (  อันเขา  )   ให้  กิริย� เป็น เหตุกัมมวาจก เช่น  ปาจิโต (  อันเขา  )   ให้  หุงแล้ว
ถ้าไม่เข้าในหลักดังกล่าว  ก็เป็น กัตตุวาจก เช่น  ปจิ หุงแล้ว

  * หรือเป็น ภาววาจก   (มีหลักว่า ภาววาจก ใช้อกัมมธาตุ  กัมมวาจก ใช้สกัมมธาตุ)
    เพราะฉะน้ัน  ในกรณีน้ี การดูวาจก ต้องดูตัวธาตุด้วย นอกจากคําประกอบ “อันเขา”
    แต่สว่นมาก ถึงมากที่สุด จะเป็นกัมมวาจก  เพราะ 
    ๑) ไม่นิยมใชก้ิริยาอาขยาต ในภาววาจก แตใ่ช้กิริยากติก์เป็นหลัก  และ
    ๒) กริิยากิตก์ ในภาววาจก ต้องเป็น นปุ. ปฐมา. เอก. เท่าน้ัน  (มีรูปเป็น - ํ)  เช่น มรติพพฺํ (  อันเขา  )   พึงตาย

๕๗



i ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา
ii ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา, กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ,

ตมหฺิ ฉนฺทํ กยิราถ, สุโข ปญฺุญสฺส อุจฺจโย.
iii ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพเฉพาะซึ่งจีวร จตปฺุจเวกฺขณปาฐ สวดมนต์.
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