
ฐานกิริยา จัดหมวดหมู่ตามความหมาย  
ธาตุลงปัจจัย เป็นฐาน (base)  สำาหรับลงวิภัตติประกอบเป็นกิริยา

• ฐานกิริยา ในที่นี้หมายถึง ธาตุที่ลงปัจจัยแล้ว (รวมท้ัง อาคม อุปสัค …)  กลายเป็น ‘ฐาน’ (base)  

พร้อมที่จะนำาไปลงวิภัตติอาขยาต เพื่อทำาเป็นกิริยาอาขยาตได้โดยสะดวก  และฐานกิริยานี้ยังช่วย

ให้สังเกตและประกอบกิริยาได้ง่ายขึ้นด้วย

ธาตุ ปัจจัย ฐาน คำาแปล - รูปสำาเร็จอื่นๆ …

ป-ญา นา ปญฺญาย (นา>ย) รู้, ปรากฏ [วัต. ปญฺญยติ ปญฺญายติ อัช. ปญฺญายิ ต. ปญฺญาโต]  
อ ปญฺญา ยุ ปชานนํ

• จากตารางด้านบน  ญา ธาตุ  มี ป อุปสัคเป็นบทหน้า  ลง นา ปัจจัย  ประกอบเป็น ‘ฐาน’ คือ 

ปญฺญาย  นำาฐาน คือ ปญฺญาย ไปลงวิภัตติต่างๆ ได้รูปเป็น ปญฺญายต ิปญฺญายนฺติ ปญฺญายิ …

• หลังคำาแปล ยังได้เพิ่มตัวอย่างกิริยาอาขยาต-กิริยากิตก์ ที่มีการแปลงรูปต่างจากฐานปกติ รวมทั้ง

ตัวอย่างศัพท์นามกิตก์ด้วย

• หลังเครื่องหมาย # คือกิริยาที่ใช้ธาตุเดียวกัน แต่เปลี่ยนรูปเล็กน้อย มีความหมายเหมือนๆ กัน หรือ

ใกล้เคียงกันบ้าง

• รูปสำาเร็จกิริยากิตก์ เป็นได้ ๓ ลิงค์  เช่น ชาโต ชาตา ชาตำ  จะแสดงตัวอย่างเฉพาะปุงลิงค์ คือ ชาโต

• ฐานกิริยาที่ลงท้ายด้วย อา  เมื่อลงวิภัตติอาขยาต หรือปัจจัยกิตก์ ที่ขึ้นต้นด้วยสระ ให้ลบ อา ด้วย

• อักษรย่อ:  ธาตุ: อกมฺม. =อกัมมธาตุ, สกมฺม. =สกัมมธาต ุ

วาจก: กัต. =กัตตุวาจก, กัม. =กัมมวาจก; เหตุ. เหตุกัต. =เหตุกัตตุวาจก; เหตุกัม. =เหตุกัมมวาจก 

วิภัตติอาขยาต: วัต. =วัตตมานา, ปัญ. =ปัญจมี, สัต. =สัตตมี, ปโรก. =ปโรกขา, หิย. =หิยยัตตนี,  

  อัช. =อัชชัตตนี, ภวิส. =ภวิสสันติ, กาล. =กาลาติปัตติ. 

ปัจจัยกิริยากิตก:์ อันต. อนีย. ตัพ. (ตพฺพ ปัจจัย) มาน. อาน. ต. (ต ปัจจัย) ตู. (ตูนาทิปัจจัย) (ตเว. ตํุ.) 

ปัจจัยนามกิตก:์ กฺวิ ณี ณฺวุ ตุ รู ข ณฺย อ อิ ณ ติ ยุ 

ปัจจัยตัทธิต: ตัท.
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ยืน ตั้ง
ฐา  +อ = ฐา ตฏฺิฐา  ตัง้(อยู)่, ยนื, หยดุ, ดำารง อกมมฺ.   

[วตั. ฐาต ิตฏฺิฐต ิอชั. อฏฺฐาส ิอฏฺฐํส ุ(อ-) ภวิส. ฐสสฺต ิต. ฐิโต #อฏฺฐิโต (น-)  

ตู. ฐตฺวา ตุํ. ฐาตุํ]  (ณ ีกปฺปฏฺฐายี  ณฺวุ ภุมฺมฏฺฐโก  อ มคฺคผลฏฺโฐ 
ธมฺมฏฺโฐ ภุมฺมฏฺโฐ ปพฺพตฏฺโฐ กปฺปฏฺโฐ  ต ิฐิติ  ย ุฐานํ)

อ-ุฐา-ห ฺ+อ = อุฏฺฐา-ฐห  ลุกขึ้น, ตั้งขึ้น. ฐา ธาต ุลง ห ฺอาคมได้เมือ่มีอุปสคัอยู่

หน้าเท่านัน้ [ปัญ. อุฏฺเฐหิ ต. อุฏฺฐิโต ต.ู อุฏฺฐาย #ปฏฺฐาย ป-ฐา ใช้เป็น 

กิริยาวิเสสนะ แปลว่า ตั้งก่อน, จําเดิม] (ณี อุฏฺฐายี  ต ุอุฏฺฐาตา  ย ุอุฏฺฐานํ)

อ-ุว-ฺฐา-ห ฺ+อ = วฏฺุฐา-ฐห  ลกุขึน้, ตัง้ขึน้, ออก [ต.ู วฏฺุฐาย] (ย ุวฏฺุฐาน)ํ

สำ-อ-ุฐา-ห ฺ+อ = สมฏฺุฐา-ฐห  ลกุขึน้พร้อม, ตัง้ขึน้พร้อม [ต. สมุฏฺฐิโต ต.ู สมฏฺุฐาย]

ปฏ-ิอ-ุฐา-ห ฺ +อ = ปจจฺฏฺุฐา-ฐห  ลุกขึน้เฉพาะ, ต้อนรับ [ต.ู ปจจฺฏฺุฐาย]

อปุ-ฐา-ห ฺ+อ = อุปฏฺฐา-ฐห  ตั้งขึ้น, ปรากฏ, ยืนใกล้, บำารุง, อุปัฏฐาก 
[วัต. อุปฏฺฐาเปติ เหตุ. ต. อุปฏฺฐิโต ตู. อุปติฏฺฐิตฺวา] (ณฺว ุอุปฏฺฐาโก  
คิลานุปฏฺฐาโก สงฺฆุปฏฺฐาโก  ยุ อุปฏฺฐานํ)

ปต-ิฐา-ห ฺ+อ = ปติฏฺฐา-ฐห  ตั้ง, ตั้งมั่น  [ตู. ปติฏฺฐาย]  
(ณฺว ุปติฏฺฐาปโก  อ ปติฏฺฐา)

อธ-ิฐา-ห ฺ+อ = อธิฏฺฐา-ฐห  ตั้ง, ตั้งมั่น, อธิษฐาน   
[วัต. อธิฏฺฐาติ อธิฏฺเฐติ (แปลง อ เป็น เอ) ต.ู อธิฏฺฐาย] (ย ุอธิฏฺฐานํ)

สำ-ฐา-ห ฺ+อ = สณฺฐา-ฐห  ตั้ง, ตั้งด้วยดี, ยืนนิ่งอยู่, ยืนดี (ไม่ล้ม)  
[ตุ.ํ สณฐฺาตุ]ํ  (ย ุสณฐฺาน ํการดาํรงอยู ่ทรวดทรง)

ฐป ถป +เณ ณย = ฐเป ถเป  ตัง้(ไว้), วาง, เกบ็ สกมมฺ. [วตั. ฐปาเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ]

อปุ-ฐป +เณ ณย = อปุฏฺฐเป  เข้าไปตัง้, บำารุง, อปัุฏฐาก สกมมฺ.

[วัต. อปุฏฺฐเปต ิต.ู อปุฏฺฐเปตวฺา] 
ป-ฐป +เณ ณย = ปฏฺฐเป  เริม่ตัง้, ตัง้ก่อน
อา-ธา +อ เอ = อาเท อาทห  ยกขึน้, ตัง้ขึน้  [ต. อาหโิต]

สำ-อา-ธา +อ เอ = สมาเท สมาทห  ยกขึน้, ตัง้ขึน้, ตัง้ม่ัน, ม่ันคง   
[ต. สมาหโิต #สสุมาหโิต] (อ ิสมาธ)ิ

ป-นิ-ธา +อ = ปณทิห ตัง้มัน่, มัน่คง [ต. ปณหิโิต ต.ู ปณธิาย #อปุนธิาย]

น-ิธา +อ เอ = นเิธ นทิห  มอบให้, ฝากไว้, ฝัง, ตั้ง [ต. นิหิโต]  
(อิ นิธิ #สนฺนิธิ ยุ ธาตุนิธานํ)

เดิน  ไป-มา ถึง
กม +อ = กม ก้าวไป, เดนิไป
กม  +อ = จงกฺม (เทวฺภาวะ)  จงกรม, ก้าวไป, เดนิไป  

(กม>กม>ฺกกม>ฺกํกม>ฺจกํม>ฺจงกฺม)ฺ (อ จงกฺโม ย ุจงกฺมน)ํ

อปุ-สำ-กม +อ = อปุสกํม อปุสงกฺม  เข้าไปหา-พบ-ใกล้ [ต.ู อปุสงกฺมมฺ]

ปฏ-ิกม +อ = ปฏกิกฺม ก้าวกลบั, กลบั [ต. ปฏกิกฺนโฺต]

น-ิวตตฺ ุ+อ = นวิตตฺ กลบั [ต. นวิตโฺต]

อ ิ  +อ = เอ ไป, ถึง, เป็นไป, บรรลุ, รู้  [ต. อิโต]  
(ณฺวุ สหายโก (สห-อิ-) อ สมฺปราโย (สํ-ปรํ-)) ณ สหาโย)

อา-อ ิ +อ = เอ มา [ปัญ. เอห ิเอถ] (ต ิอตี)ิ

ป-อ ิ +อ =  ละไป, ตาย [ต. เปโต ต.ู เปจจฺ]

ปร-อ ิ +อ = ปเร ไปในเบือ้งหน้า, ไปข้างหน้า [ต. ปเรโต] (ย ุปรายโน)

ว-ิอ ิ +อ =  ไปปราศ, ปราศจาก [ต. วโิต วโีต]

อต-ิอ ิ +อ = อจเฺจ-จย เป็นไปล่วง, ล่วงไป, ก้าวล่วง [ต. อตีโต  

ตู. อติจฺจ]  (อ อจฺจโย)

อป-อ ิ +อ = อเป หลกีไป, พ้นไป, ไปปราศ [ปัญ. อเปห ิต. อเปโต]

อปุ-อ ิ +อ = อเุป เข้าถงึ [ต. อเุปโต]

อภ-ิสำ-อ ิ+อ = อภสิเม ถงึพร้อมยิง่, บรรล,ุ ได้รบั [ต.ู อภสิเมจจฺ] (อ อภสิมโย)

สำ-อ ิ +อ = สเม ถงึพร้อม, พจิารณา; สม, เข้ากนั [ต.ู สเมจจฺ]

ปฏ-ิอ ิ +อ =  อาศยั [ต.ู ปฏจฺิจ]

อว-อ ิ +อ =  ลงไป, หยัง่ลง [ต.ู อเวจฺจ]

อน-ุอ ิ +อ = อเนวฺ อาศยั, เป็นไปตาม [ต.ู อนวฺาย]

อน-ุพนธฺ +อ = อนพุนธฺ ตาม, ตดิตาม
ยา +อ ย = ยา ยาย ไป, เป็นไป; ถงึ, บรรล ุ(อ วโย ย ุยาน)ํ

วย +อ = วย ไป, ถงึ, บรรลุ
เอธ +อ = เอธ หยัง่ลง, ถงึ, เจรญิ, ได้, ประสบ  
คม  +อ = คม คจฉฺ ไป (สู)่ อกมมฺ., ถงึ (ซึง่) สกมมฺ.  [วตั. คมติ  

คเมต ิคจฉฺเร; คมยิต ิคมยีต ิคมยิยฺต ิคมมฺต ิคมมฺเต คจฺฉิยต ิคจฉฺยิเต กมั. 
หยิ. คม อคา คมา อคมา อคจฉฺา อชั. อคญฉิฺ (เฉพาะ อัช.) อคมาส ิอคมสํุ  
อคมาสุ ํ อคมหฺา อคมมุหฺา คมมิหฺ คมมิหฺา กาล. คจฉิฺสสฺ อคจฉิฺสสฺา;  
อนัต. คจฉํฺ  ตพั. คนตฺพโฺพ ต. คโต ต.ู คนตฺวฺา ตุ.ํ คนตฺุ]ํ  
(กวฺ ิอรุโค ภชุโค ตรุโค วหิโค นโค  ณ ีปารคาม ีทกุขฺนโิรธคามนิี   

ต ุคมติา คนตฺา  ร ูปารค ูอนตฺค ูอทธฺค ู ณยฺ คมโฺม  อ สงคฺโม   
ณ คาโม มาตคุาโม  ต ิคต ิทคุคฺต ิสคุต ิ ย ุคมน ํอคุคฺมน ํปจจฺคุคฺมนํ  
สรุยิตถฺงคฺคมโน สรุยิคุคฺมโน อรณุคุคฺมน ํ อกิ คมโิก)

อา-คม +อ = อาคจฉฺ มา, กลบัมา [ปัญ. (กาลํ) อาคเมห ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ  
หยิ. อจจฺคมา อ-อา-คม (อา>อ>ีย>ฺช>จ ซ้อน จฺ)  ต.ู อาคมมฺ และเป็นกริยิาวเิสสนะ  

แปลว่า เพราะอาศยั] (ย ุอาคมน)ํ

อต-ิคม +อ = (เป็น)ไปล่วง [หิย. อจฺจคา ติ>ตฺย>จฺจ #อุปจฺจคา]

อธ-ิคม +อ = อธคิจฉฺ บรรลุ, ตรัสรู้, ถึงทับ, ได้, ประสบ, เรียน 
[วตั. อธคิเต (ลบ ม) หยิ. อชฌฺคา (ลบ ม) อชั. อชฌฺคา (อ ึลบ ม) ต. อธคิโต]  

ว-ิคม +อ = วคิจฉฺ ไปปราศ, ปราศจาก [ต. วคิโต]

ปฏ-ิอา-คม +อ = ปจจฺาคจฉฺ กลบัมา [อชั. ปจจฺาคม]ิ

อป-คม +อ = อปคจฉฺ หลกีไป [อชั. อปคญฉฺิ]ิ

อปุ-คม +อ = อปุคจฉฺ เข้าไปใกล้, เข้าถงึ [ต.ู อปุคมมฺ]

สำ-อา-คม +อ = สมาคจฉฺ มาพร้อมกนั, มารวมกนั, ประชมุ  
[ต.ู สมาคนตฺวา] (อ สมาคโม)

สำ-น-ิปต +อ = สนนฺปิต ประชมุ
สำ-น-ิสท +อ = สนนฺสิที ประชมุ [ต. สนนฺสินิโฺน]

ชฏ +อ = ชฏ รวม, ประชมุ
ปท +ย = ปชชฺ ไป, ถงึ, บรรล,ุ ต้อง [ต. ปตโฺต ต.ู ปตวฺา ตุ.ํ ปตตฺุ]ํ 

(อ ปโท ณ ปาโท ต ิปตตฺ ิย ุปชชฺน)ํ

ปฏ-ิปท +ย = ปฏปิชชฺ ไป, เดนิไป, ดำาเนนิไป, ปฏบิตั,ิ ปรนนบิตัิ   
[ต. ปฏปินโฺน] (อ ปฏปิทา ต ิปฏปิตตฺ ิย ุปฏปิชชฺน)ํ

อา-ปท +ย = อาปชชฺ ถึง, ต้อง (อาบัติ, โทษ)  [ต. อาปนฺโน]  
(ติ อาปตฺติ #สมาปตฺติ ย ุอาปชฺชนํ)

ป-อป +อณุา = ปาปณุา ถึง, บรรลุ, ได้รบั [วตั. ปาเปต ิเหต.ุ อชั. ปาปณุิ 
#สมปฺาปณุ ิ; #สมปฺาเปส ิเหต.ุ  ภวสิ. ปาเปสสฺต ิเหต.ุ ต. ปตโฺต; ปาปิโต เหตกุมั. 

ต.ู ปตวฺา ตุ.ํ ปตตฺุ]ํ

จร  +อ = จร เทีย่วไป  [อชั. อจร ิอจาร]ิ (ณวฺ ุวนจรโก 
วเนจรโก ปรจิารโก-รกิา อ โคจโร เอกจโร อนตฺลกิขฺจโร ณ ภกิขฺาจาโร ย ุจรณ)ํ

ธาว +อ = ธาว วิง่ [วตั. #อปุธาวต ิสนธฺาวต ิอภธิาวต]ิ
ช ุ +อ = ชว ไปเรว็, วิง่ไป (ณ สฆีชโว)

ป-ขท ิ +อ = ปกขฺนทฺ วิง่ไป, แล่นไป, ไหลไป [ต. ปกขฺนโฺต]

สร  +อ = สร แล่นไป [วตั. #สสํรต]ิ (ณ สสําโร)
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อว-สร  +อ = อวสร เทีย่วไป; มาถงึ; พัก, อาศัย; ประชุมลง, รวมลง 
[อชั. อวสร ิสนธกัิบ ต ํเป็น ตทวสร/ิตทวสรสึ ุเสมอ]

ปลาย +อ = ปลาย หนีไป [ต. ปลาโต; ปลาปิโต เหตกุมั.  

    ต.ู ปลาเปตวฺา เหต.ุ  (ไม่วทุธ)ิ]

ป-อ ิ +อ = ปาย หนีไป, หลีกไป [อชั. ปาย ิปายาส]ิ 

เข้า ออก
ป-วสิ +อ = ปวสิ เข้าไป  [วตั. ปเวเสต ิเหต.ุ อชั. ปาวสิิ  

ป-อา-อ-วสิ ได้เข้าไปแล้ว ต. ปวฏฺิโฐ ตู. ปวสิสฺ; ปเวเสตวฺา เหต.ุ]

น-ิวสิ +อ = นวิสิ ตัง้ลง, มุ่งหมาย?; เข้าไปอยู่  
[สตั. นเิวสเย เหต.ุ ย ฺอาคม ต. นวิฏฺิโฐ] (ย ุนเิวสน)ํ

น-ิกม +อ = นกิขฺม ออกไป [อนัต. นกิขฺมนโฺต ต. นกิขฺนโฺต  
    ต.ู นกิขฺมฺม] (ณ เนกขฺมมฺ ํ ย ุนกิขฺมน)ํ

ป-กม +อ = ปกกฺม หลีกไป, เดนิออก; ก้าวไปข้างหน้า, 
ตะเกยีกตะกาย [อชั. ปกฺกม ิปกกฺาม ิอนัต. ปกกฺมนโฺต ต. ปกกฺนโฺต]  
(ย ุปกกฺมน)ํ

ปรำ-กม +อ = ปรกกฺม ก้าวไปข้างหน้า, บากบ่ัน, มุ่งม่ัน, พากเพยีร, 
ก้าวหน้า; ดิน้รน, ตะเกยีกตะกาย [ต.ู ปรกกฺมมฺ]  อ ปรกกฺโม ย ุปรกกฺมนํ

อภ-ิกม +อ = อภกิกฺม ก้าวไปข้างหน้า, ล่วงไป; เพ่ิมขึน้ 
ว-ิอปุ-กม +อ =   หลีกออก [ต. วปูกฏฺโฐ]

นั่ง นอน
น-ิสท +อ = นสิที น่ัง  [ต. นสินิโฺน ต.ู นสิชชฺ] (ณวฺ ุนสิทีโก  

ณยฺ นสิชชฺา  ย ุนสิทีน)ํ

สำ-น-ิสท +อ = สนนฺสิที น่ังสงบ ไม่คึกคะนอง [ต. สนนฺสินิโฺน]

อปุ-น-ิสท +อ = อปุนสิที นัง่ใกล้ [ต. อปุนสินิโฺน]

อาส +อ = อาส อจฉฺ  น่ัง, พัก, อยู;่ เข้าไป; หวงั [วตั. อจฉฺาเปติ  
อจฉฺาปยติ เหต.ุ อาน. อาสีโน] (ย ุอาสน)ํ

อปุ-อาส +อ = อปุาส น่ังใกล้  (ณวฺ ุอปุาสโก)

ปร-ิย-ฺอปุ-อาส +อ = ปยริปุาส  น่ังใกล้
ส ี  +อ = เส สย นอน  [ต.ู สยติวฺา อาน. สยาโน]  

(ณ ีมญจฺสาย ีสมปฺรวิตฺตสาย ี อ อนสุโย  ย ุสยน ํเสน)ํ 

น-ิส ี +อ =  อาศยั [ต. นสิสฺโิต อาศยัแล้ว (ซ่ึง) ต.ู นสิสฺาย]  

    (อ นสิสฺโย #อาสโย)

อว-ส ี +อ = อวสสฺย อาศยั, เนือ่งอยู ่(อ อวสสฺโย)

น-ิปท +ย = นปิชชฺ นอน, หมอบ  [ต. นปินโฺน] (ณยฺ นปิชชฺา)

หลับ ตื่น
สปุ +อ = สปุ หลบั [ต. สตุโฺต] (ย ุสปิุน ํสปุน)ํ

น-ิทา +ย = นทิทฺาย หลบั (ต ุนทิทฺายติา  ย ุนทิทฺายน ํอ นทิทฺา)

นทิทฺา ศพัท์ +อาย = นทิทฺาย  หลบั, ประพฤตหิลบั (บาลไีวยากรณ์)

ป-พธุ +ย = ปพชุฌฺ ตืน่ [ต. ปพทุโฺธ] (ต ุปโพเธตา เหตุ.)

ชาคร +โอ = ชาคโร ตืน่ (อ ชาคโร)

ชคคฺ +อ = ชคคฺ ตืน่
วชิ ี +อ ย = วชิ เวช วชิชฺ  สลด, สงัเวช; กลวั; หวัน่ไหว (ณ #สเํวโค)

ดื่ม กิน
ปา  +อ = ปา ปิว ดืม่; รกัษา; บรโิภค; ให้เตม็; ถงึ [วตั. ปาเยต ิเหตุ. 

ต. ปีโต ต.ู ปิตวฺา; ปาเยตวฺา เหตุ. ตุ.ํ ปาตุ ํปิวติุ]ํ (ณ ีมชชฺปาย ีถนปายี  
ณฺวุ ปายโก ขีรปโก  อ ปาทโป กจฺฉโป  ณฺย เปยฺยํ  ณ โคโป  ติ ปีติ ปติ  
ยุ ปานํ)

ปา  +ส = ปิวาส (เทวฺภาวะ)  ปรารถนาจะดื่ม, อยากดื่ม, กระหายนำ้า  
(ปา>ปาปา>ปิปา>ปิวา) [ต. ปิปาสิโต]  (อ ปิปาสา)

ภชุ  +ำอ = ภญุชฺ (คน) กนิ, บรโิภค [ภวสิ. โภกขฺติ  
อนยี. โภชนโีย ต. ภตุโฺต ต.ู ภตุวฺา] (ณ ีโภค ีกามโภค ี ณวฺ ุคามโภชโก  
ณยฺ โภคโฺค  ณ โภโค ปาฏโิภโค  ต ิภตุตฺ ิ ย ุโภชน ํภญุชฺน)ํ

ภชุ  +ข = พภุกุขฺ (เทวฺภาวะ)  ปรารถนาจะกนิ, อยากกนิ, หวิ  
(ภชุ>ภชุ>ฺภภุุช>ฺพภุุช>ฺพภุุกฺ (แปลงเพราะ ข ปัจ.))

ฆส  +ฉ = ชฆิจฉฺ (เทวฺภาวะ)  ปรารถนาจะกนิ, อยากกนิ, หวิ  
(ฆส>ฆฆส>ฺฆฆิส>ฺฌฆิส>ฺชฆิส>ฺชฆิจ ฺ(แปลงเพราะ ฉ ปัจ.)) (อ ชฆิจฉฺา)

ฆส +อ = ฆส กนิ, บรโิภค (ณ ฆาส)ํ

ภกขฺ +เอ = ภกเฺข กนิ (อ ภกขฺา)

อส +อ = อส กนิ (ณ อาโส ปาตราโส สายมาโส)

อท +อ = อท กนิ; รกัษา [ต. อนนฺ ํ- ของกิน ข้าว ฯลฯ]  
(ณ วฆิาสาโท (วฆิาส-))

ปร-ิภชุ +อ = ปรภิญุชฺ บรโิภค; กนิ, ใช้สอย [ต. ปรภิตุโฺต]

ปร-ิหร +อ = ปรหิร บรโิภค-ใช้สอย เป็นประจำา, บรหิาร, รกัษา, 
หลกีเลีย่ง (ณ ปรหิาโร)

ฑสํ ทสํ +อ = ฑสํ ทสํ กดั [ต. ฑฏฺโฐ ทฏฺโฐ]

ขาท +อ = ขาท (คน, สตัว์) กนิ, เคีย้วกนิ, กดักนิ  
[อนยี. ขาทนโีย] (ณยฺ ขชชฺ)ํ

เข +อ = ขาย กนิ, เคีย้วกนิ, กดักนิ; เป็นอยู,่ ปรากฏ
อธ-ิโอ-หร +อ = อชโฺฌหร กลนื
คล +อ = คล กนิ, กลนืกนิ; หล่น; เคลือ่น
คลิ +อ = คลิ กนิ, กลนืกนิ
ลฬ +อ = ลฬ แลบลิน้, เลยี
น-ิลฬ +เณ? = นลิลฺาเฬ เลยี, แลบลิน้ (ชวิหฺ ํนลิลฺาเฬตวฺา)

ลหิ +อ = ลหิ เลห เลยี; สบายใจ, เพลนิใจ [วตั. #นลิเฺลหติ  
อชั. #ปลหิ ิอนยี. เลหนยี]ํ  ณยฺ เลยยฺ ํ ณ เลห ํหตถฺ/ปตตฺ/โอฏฺฐนลิเฺลหโก

หิว อิ่ม
ฉา +อ = ฉา เฉ หวิ, หวิข้าว, หวินำา้ [ต. ฉาโต]

ตสิ +อ = ตสิ อิม่, เอบิอิม่, ยนิด ี[ต. ตติโฺต]

ตปิ +ย = ตปิปฺ อิม่, เอบิอิม่ [ต. ตติโฺต] (ต ิตติตฺ)ิ

ตปปฺ +อ เณ ณย = ตปปฺ ตปเฺป-ปย  อิม่, เอบิอิม่, พอใจ; แสดง
ตป  +อ ย เณ ณย  = ตป ตปฺป ตปฺเป-ปย  อ่ิม, เอิบอ่ิม; ร้อน, เร่าร้อน, เผา 

[วตั. #สนตฺปปฺต ิต. ตตโฺต]  (ณ ีอาตาปี  อ อาตโป ณ อาตาโป อาตปโฺป)

ทํา สร้าง
กร  +โอ = กโร ทำา [วตั. กพุพฺต ิกรุตุ ิกรุเุต  ปัญ. กรสสฺุ   

สตั. กเร กเรถ การเย กพุเฺพถ กรุพุเฺพถ  หยิ. อกา อกมหฺ  อชั. กร ิอกริ 
อกาส ิอกสํ ุอกตถฺ อกาส ึ ภวสิ. กาหต ิกาหติ ิกาหาม ิ กาล. อกรสิสฺ]  
[กรยิต ิกรยีต ิกรยิเต กรยีเต  กรยิยฺต ิกรยียฺต ิกรยิยฺเต กรยียฺเต  กัม.]  
[อนยี. กรณโีย ตพั. กา-กตตฺพโฺพ อนัต. กโรนโฺต กร ํมาน. กรุมุาโน อาน. กราโน  
ต. กโต #อกโต (น-); การิโต เหตุกัม. ตู. กตฺวา ตุํ. กาตุํ กตฺตุํ] 

 (กวฺ ิอนตฺโก ภตโิก ณ ีพรฺหมฺจาร ีปญุญฺการ ีปมตตฺจาร ีมาลาการี  
สาตจจฺการ ี ณวฺ ุการโก การกิา อนตถฺการโก ชาลการกิา  
วตตฺปปฺฏวิตตฺการโก การาปโก ต ุกตตฺา  ข ทกุกฺโร อสีกกฺโร  ณยฺ การโิย  
อ หติกกฺโร เวยยฺาวจจฺกโร ทปีงกฺโร  ณ กาโร กมมฺกาโร กมุภฺกาโร  
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มาลากาโร มณกิาโร สวุณณฺกาโร อสุกุาโร อปุกาโร สงขฺาโร อภสิงขฺาโร 
ปรกิขฺาโร ปเุรกฺขาโร ต ิวกิติ  ย ุกรณ ํการณ ํการาปน ํกรณ)ี

กร +ยริ = กยริ ทำา [วตั. กยริต ิสตั. กยริา เอยฺย>อา กยริาถ เอถ>อาถ]

ว-ิอา-กร +โอ = พยฺากโร ทำาให้แจ้ง, พยากรณ์ [ต. พยฺากโต] (ย ุวยฺากรณ)ํ

อาว-ิกร +โอ = อาวกิโร ทำาให้แจ้ง  [ต.ู อาวิกตฺวา #สจฺฉิกตฺวา]

มาป +เณ ณย = มาเป-ปย สร้าง, ก่อสร้าง, เนรมติ [วตั. #อตมิาเปต]ิ (เป็น เหต.ุบ้าง)

ประพฤติ
จร +อ = จร ประพฤต ิ[วตั. #อาจรต ิต. สจุณิโฺณ อาจณิโฺณ] 

(ณยฺ จรยิา ธมฺมจรยิา อาจรโิย)

อธ-ิอา-จร +อ = อชฌฺาจร ประพฤตผิิด, ล่วงเกนิ, ละเมิด
สำ-อ-ุอา-ท-ฺจร +อ = สมทุาจร  ประพฤตด้ิวยด,ี กล่าว, ร้องเรยีก
อต-ิกม +อ เอ = อตกิกฺม-กเม  ก้าวล่วง, ล่วงละเมิด, ล่วงเกนิ, เดนิผ่าน 

[ต. อตกิกฺนโฺต ต.ู อตกฺิกมมฺ] (อ อตกิกฺโม #วตีกิกฺโม)

จริ ศพัท์ +อาย = จริาย ประพฤตช้ิา, ชักช้า
ธมู ศพัท์ +อาย = ธมูาย ประพฤต ิ(ให้เป็น) เพียงดงัควนั, ทำาตนดงัควนั
ปพพฺต ศัพท์ +อาย = ปพพฺตาย ประพฤต(ิให้เป็น)เพยีงดงัภเูขา, ทำาตนด่ังภูเขา
สมทุทฺ ศพัท์ +อาย = สมทุทฺาย ประพฤต(ิให้เป็น)เพียงดงัสมุทร, ทำาตนด่ังทะเล
จจิจฺฏิ ศพัท์ +อาย = จจิจฺฏิาย ประพฤตเิสียงดงัจิด๊ๆ, ทำาเสียงจิด๊ๆ
ปตุตฺ ศพัท์ +อยิ = ปตุตฺยิ  ประพฤต ิ(ให้เป็น) เพียงดงับุตร, ทำาตวัเหมือนลกู

พูด บอก กล่าว
อา-จกิขฺ +อ = อาจกิขฺ บอก, กล่าว, แสดง
กถ  +เณ ณย = กเถ-ถย กล่าว, แสดง, ชีแ้จง, แต่ง [วัต. กถาเปต ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ  

อชั. กเถส ิกเถสุ ํกถย ิกถยสุึ] (อ กถา อตถฺกถา อฏฺฐกถา  ย ุกถน)ํ

สห-กถ +เณ ณย = สากจเฺฉ-ฉย (สห>สา; ถ>จฉฺ)  เจรจา, สนทนา (อ สากจฺฉา)

อห พรฺ ู+อ = พรฺ ู บอก, กล่าว  [ปโรก. อาห อาห ุอห ุอชั. อาหํส]ุ

วจ  +อ = วจ บอก, กล่าว, แสดง  [วัต. วุจฺจติ วุจฺจเร (=วจฺุ

จนตฺ ิใช้ในคาถา) #ปวุจฺจเร กัม.] หยิ. อวจ อโวจ อวจ ํอชั. อโวจุํ  

อวจตุถฺ อโวจตฺุถ อโวจมุหฺา ภวสิ. วกขฺต ิมาน. วจุจฺมาโน กมั. ต. วุตฺโต]  
(ณ ีผรสุวาจ ี ณวฺ ุวาจโก  ต ุวตตฺา  ข ทพุพฺโจ สวุโจ ณยฺ วากยฺ ํอตวิากยฺํ 

วชชฺ ํ อ วโจ วจ ํวจ ีวจ-ี เข้าสมาสแล้ว เอา อ เป็น อ ี ณ วาจา  ย ุวจน)ํ

วจ +เณ ณย = วาเจ-จย  บอก, กล่าว, แสดง
วท  +อ เอ = วท วเท วชชฺ วชเฺช บอก, กล่าว [ตพั. วตตฺพโฺพ ต.ู วตวฺา 

ตุ.ํ วตตฺุ]ํ (ณ ีธมมฺวาท ีนคิคฺยหฺวาท ีมสุาวาท ี ณ ววิาโท อนปูวาโท)

ปฐ +อ = ปฐ บอก, กล่าว, แสดง
ภาส +อ = ภาส บอก, กล่าว, แสดง [อชั. #อชฌฺภาส ิอธ-ิอ-ภาส] 

(ณ ีสภุาสติภาส)ี

ภณ +อ = ภณ บอก, กล่าว, แสดง (ณ ีธมมฺภาณ ีปิยภาณ ีพหภุาณ)ี

ภสสฺ +เณ ณย = ภสเฺส-สย พดูคยุ, บ่น, ด่า
ชป ชปปฺ +อ = ชป ชปปฺ บอก, กล่าว, แสดง, กระซบิ
อา-รจุ +เณ ณย = อาโรเจ-จย  บอก, กล่าว [อัช. อาโรเจสิ อาโรเจสุํ  

อาโรจยิ อาโรจยึสุ]

อต-ิอา-วท +อ = อจจฺาวท กล่าวล่วงเกนิ, พดูล่อลวง, พดูเกีย้ว,  
พดูยัว่ยวน, ร้องเรยีก

ทปี +เณ ณย = ทเีป-ปย ประกาศ, แสดง (ย ุทปีนา ทปีน ํการแสดง คาํชีแ้จง)

ขา +ย = ขาย กล่าว, ประกาศ, แสดง, ชีแ้จง (ย ุอพภฺกขฺาน)ํ

อา-ขา +อ = อกขฺา กล่าว, บอก, แสดง, ชีแ้จง [วตั. อกขฺายต ิกัม.]  
(ต ุอกขฺาตา)

ปต-ิขา +อ = ปจจฺกขฺา บอกคนื [ต.ู ปจฺจกขฺาย]

ป-กาส ุ +อ เอ = ปกาส ปกาเส  ประกาศ, ปรากฏ, แจ่มแจ้ง
โอ-วท +อ = โอวท โอวาท (ณ โอวาโท)

สาส ุ +อ = สาส สอน, อบรม (ณยฺ สสิโฺส  ต ิอนสุฏฺิฐ ิ ย ุสาสน)ํ

อน-ุสาส ุ+อ = อนสุาส ตามสอน, พรำา่สอน [ต. อนสุฏฺิโฐ]  

(ณวฺ ุอนสุาสโก  ย ุอนสุาสน)ํ

ว-ิอา-หร +อ = พยฺาหร พดู, เล่า 
ลป +อ = ลป พดู (ณ ลาโป)

ว-ิลป +อ = วลิป พดูครำา่ครวญ
อา-ลป +อ = อาลป ร้องเรยีก (ย ุอาลปน)ํ

ป-ลป +อ = ปลป พดูเพ้อเจ้อ
สำ-ลป +อ = สลลฺป พดูเจรจาโต้ตอบกนั (ณ สลลฺาโป)

อป-ลป +อ = อปลป พดูผดิ
อน-ุลป +อ = อนลุป พดูมาก พดูเพ้อเจ้อ

อ-ุลป +อ = อลุลฺป พดูโอ้อวด
จทุ +เณ ณย = โจเท-ทย  โจทย์, ทกัท้วง, ตกัเตอืน
มนตฺ +เณ ณย = มนเฺต-ตย  ปรกึษา, พดูอย่างลบัๆ  

    [อชั. มนเฺตส ิมนเฺตสุ ํมนตฺย ิมนตฺยสึ]ุ

สำ-อ-ุอา-ท-ฺจร +อ = สมทุาจร ประพฤตด้ิวยด,ี กล่าว, ร้องเรยีก 
สร  +อ = สร ออกเสยีง
ฆสุ +อ เณ ณย = ฆสุ โฆส โฆเส-สย ออกเสียง, ป่าวร้อง, สรรเสรญิ  

[ต. ฆฏฺุโฐ #สงฆฺฏฺุโฐ] (ณ โฆโส นคิโฺฆโส ปตโิฆโส  ย ุโฆสน ํโฆสนา)

นท  +อ เณ ณย = นท นาเท-ทย บนัลือเสียง
คชชฺ +อ เณ ณย = คชชฺ คชเฺช-ชย ร้องคำาราม, ออกเสียง

เรียก เชิญ นิมนต์
ป-กสุ +อ = ปกโฺกส เรยีกมา [วตั. ปกโฺกสติวฺา; ปกโฺกสาเปตวฺา เหตุ.] 

น-ิมนตฺ +เณ ณย = นมินเฺต-ตย  เรยีกมา, นมินต์
อา-มนตฺ +เณ ณย = อามนเฺต-ตย เรยีกมา
อธ-ิอสิ +อ = อชเฺฌส เชือ้เชญิ, อาราธนา
อา-ราธ +อ ย = อาราธ อารชฌฺ  เชือ้เชญิ, อาราธนา; ยนิดี

ลา อําลา
อา-ปจุฉฺ +อ = อาปจุฉฺ ถามโดยเอือ้เฟ้ือ; ถามหา; บอกลา, อำาลา; 

ขออนญุาต [ต.ู อาปจุฉฺา] (อ อาปจุฉฺา)

อป-โลก +เณ ณย = อปโลเก-กย  มองด;ู บอกลา, อำาลา; ขออนญุาต; 
ประกาศให้ทราบ [ต. อปโลกโิต]

ชม ยกย่อง ด่า ข่ม
โถม +เณ ณย = โถเม-มย ชมเชย, ยกย่อง, สรรเสรญิ
ถ ุ +อ นา = ถว ถนุา ชมเชย, ยกย่อง, สรรเสรญิ (อ สนถฺโว  ต ิถตุ)ิ

ป-สสํ +อ = ปสสํ ชมเชย, ยกย่อง, สรรเสรญิ [ต. ปสตโฺถ] (อ ปสสํา)

วณณฺ +เณ ณย = วณเฺณ-ณย  สรรเสรญิ; ขยาย, ขยายความ, พรรณนา; ทำาสี
ขาวเป็นต้น; พยายาม; แสดง [วตั. #สวํณเฺณต]ิ (อ วณณฺ ํอวณณฺ ํ ย ุสวํณณฺนา)

อา-กสุ +อ = อกโฺกส ด่า  [อชั. อกโฺกจฉฺ]ิ

ปร-ิภาส +อ = ปรภิาส ด่า
ขุสํ +เณ ณย = ขุเํส-สย ด่า, บรภิาษ
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สป +อ ย = สป สปยฺ สปปฺ  ด่า, สบถ, สาปแช่ง (ณ สาโป)

ตชชฺ +อ เณ ณย = ตชชฺ ตชเฺช-ชย  ด่า, ขู,่ ข่มขู,่ คกุคาม [วตั. #สนตฺชชฺต]ิ

น-ิคห +อ ณหฺา  = นคิคฺห นคฺิคณหฺา  ขู,่ ข่มขู,่ ลงโทษ  [ต.ู นิคคฺยหฺ] (ย ุนคิคฺหณ)ํ

นทิ ิ +อ = นนิทฺ ตเิตยีน, นินทา (อ นนิทฺา)

ครห +อ เณ ณย = ครห ครเห-หย  ตเิตยีน, นนิทา, เกลียด, ชงั (ณยฺ คารยโฺห)

โกรธ รัก ชอบ เกลียด รังเกียจ อาย
กธุ +ย = กชุฌฺ โกรธ, เคือง [ต. กทฺุโธ] (ณ โกโธ  ย ุโกธโน อกโฺกธโน)

รจุ +ย เณ ณย = รจุจฺ โรเจ-จย  ชอบ, ยนิด ี[ต. รจุโิต] (ณ ีธมมฺรจีู)

ปิย +อ = ปิย รกั (อ ปิโย)

กกฺุกจุจฺ ศัพท์ +อาย = กกุกฺจฺุจาย  เกลียด, รังเกยีจ, ประพฤตริงัเกยีจ
คปุ +ฉ = ชคิจุฉฺ (เทวฺภาวะ)  เกลียด, รังเกยีจ (คปุ>คปุ>ฺคคุปุ>ฺคคิปุ>ฺชคิปุ>ฺชคิจฺุ 

(แปลงเพราะ ฉ ปัจ.))

ลชชฺ ี +อ = ลชชฺ อาย, ละอาย (อ ลชชฺา)

หเร +อ = หราย (เอ>อาย)  อาย, ละอาย [มาน. หรายมาโน]

ร้อง ร้องไห้ หัวเราะ ร่าเริง ยินดี
ร ุ +อ = รว โร ร้อง [วตั. #วริวต]ิ (ณ รโว)

รทุ +อ = รทุ โรท ร้องไห้, หลัง่นำา้ตา [ต. รนฺุโน; รณุณฺ ํการ~ อัช. #ปโรท]ิ

เทว +อ = เทว ร้องไห้, ครำา่ครวญ; เล่น [วตั. #ปรเิทวต]ิ

กท ิกนทฺ +อ เณ ณย = กนฺท กนเฺท-ทย ร้องไห้, ครำา่ครวญ; ร้องเรียก; วุน่วาย 
[วตั. #ปกกฺนทฺต]ิ

เค +อ = คาย ออกเสียง, ขบักล่อม, ร้องเพลง [ต. คโีต]

สำ-เค +อ = สงคฺาย ชำาระ, สะสาง; รวบรวม, จดัสรร, ร้อยกรอง; 
ซกัซ้อม; สวดพร้อมกนั [วตั. สงคฺายต ิต. สงคฺโิต] (ติ สงคฺตี ิส-ํเค  
ย ุสงคฺายนา เอ>อาย)

หส +อ = หส หัวเราะ, ร่าเริง [ต. หฏฺโฐ #ปหฏฺโฐ]  
(ณวฺ ุสมฺปหสํโก  ณ หาโส #ปรหิาโส)

ชคฆฺ +อ = ชคฆฺ หวัเราะ, ร่าเริง
รม  +อ = รม ยินด ี[อนยี. รมณโีย ต. รโต [ต.ู #อภริมมฺ]  

(กวฺ ิกญุชฺโร (กุญฺช-)  อ มโนรโม  ณ อาราโม  ติ รต ิ ย ุอารมมฺณ)ํ

มทุ +อ = โมท ยนิด ีย ุโมทนา โมทน ํตทั. ตา มทุติา

ป-มทุ +อ = ปโมท ยนิด ีอ ปมโุท ณ ปโมโท ย ุปโมทนา 
#อนโุมทนา  ตทั. ณยฺ ปามชุชฺ ํปาโมชชฺํ

นนทฺ +อ = นนทฺ ยนิด,ี อิม่ใจ [วตั. #อภนินทฺต]ิ (อ อานนโฺท   
อ ินนทฺ ิ ย ุนนทฺน)ํ

ตสุ +ย = ตสุสฺ ยนิด,ี เอิบอ่ิม  [ต. ตฏฺุโฐ] (ณ สนโฺตโส ต ิสนตฺฏฺุฐ)ิ

สาท +อ = สาท ยนิด,ี สบายใจ, เพลนิใจ  [วตั. #อสสฺาทต]ิ  
(ณ สาโท, อสสฺาโท ณ ุสาท ุหวาน อร่อยไพเราะ)

ปรารถนา, อยาก, ต้องการ
ฉนทฺ +เณ ณย = ฉนเฺท ฉนทฺย  ปรารถนา, อยาก, ต้องการ, พอใจ
กม ุ +อ เณ ณย = กาม กาเม-มย  ปรารถนา, อยาก, ต้องการ  

(ณ ธมมฺกาโม หติกาโม  ต ินกินตฺ)ิ

ปตถฺ +เณ ณย = ปตเฺถ-ถย ปรารถนา, อยาก, ต้องการ, ขอ, มุง่หวงั   

[มาน. ปตถฺยมาโน อาน. ปตถฺยาโน] (ย ุปตถฺนา)

อสิ ุอจิฉฺ +อ = อจิฉฺ ปรารถนา, อยาก, ต้องการ  
[ปัญ. #อตจิฉฺถ ปรารถนาล่วง, โปรด(สตัว์)ข้างหน้า ต. อฏฺิโฐ] (ณยฺ อจิฉฺา อ อปปิฺจฺโฉ)

อาสาส +อ = อาสาส อาสสิ อาสสึ  หวงั, ปรารถนา
อาสสิ ิ +อ = อาสสึ หวงั, ปรารถนา
ปฏ-ิอาสสิ ิ+อ = ปจจฺาสสึ  หวงัเฉพาะ, ปรารถนาเฉพาะ
กข ิกงขฺ +อ = กงขฺ หวงั, ปรารถนา, สงสยั, ...  (ณยฺ ปาฏกิงโฺข)

ป-วร +เณ ณย = ปวาเร-รย ปรารถนา, อยากได้; ปวารณา กัต. เหตกุตั.

ปิห +เณ ณย = ปิเห-หย ปรารถนา; กระหยิม่? (ครึม้ใจ, ภมูใิจ, อิม่ใจ)

ลภุ +ย = ลพุภฺ โลภ, ละโมบ, มกัมาก, อยาก [วตั. #โอลพฺุภติ] (ณ โลโภ)

รญชฺ รนชฺ +อ ย = รช รญชฺ รชชฺ  กำาหนดั, ย้อม   
[ต. รตโฺต #วริตโฺต เบือ่หน่าย คลายกําหนดั] (ณ ราโค รงโฺค #วริาโค)

สำ-อา-รญชฺ +ย = สารชชฺ กำาหนดันกั, ย้อม [ต. สารตโฺต] 

น-ิวทิ +ำอ = นพิพฺนิทฺ เบือ่หน่าย [ต. นพิพฺนิโฺน นพิพฺณิโฺณ]

คิด รู้ ระลึก นึก จํา พิจารณา สงสัย
จนิตฺ +เณ ณย = จนิเฺต-ตย  คดิ, รู,้ นกึ [อชั. จินเฺตส ิจินเฺตสุ ํจินตฺย ิจนิตฺยสุึ] (ย ุจนิตฺน)ํ

ตกกฺ +เณ ณย = ตกเฺก-กย ตรกึ (ณ ธมมฺตกโฺก)

สร  +อ = สร ระลกึ, นกึ; แล่นไป [อนยี. สรณโีย ต. สโต]  

(ต ุสรติา; สาเรตา เหต.ุ  ณ วปิปฺฏสิาโร  ต ิสต ิ ย ุสรณ)ํ

ธา ธร +อ เณ ณย  = ธร ธาเร-รย ทธา (เทวฺภาวะ) ทรงไว้, ทรงจำา; รองรบั  
(ตุ ธาตุ ธาตา ณฺย มารเธยฺยํ  อ วิชฺชาธโร วินยธโร ธมฺมธโร กาสาวธโร  
ติปิฏกธโร ชุตินฺธโร ปํสุกูลธโร อิทฺธิมยปตฺตจีวรธโร อุตฺตมรูปธรา (อิตฺถี)   

อิ อุทธิ (อุทก-)  ยุ สโมธานํ (สํ-โอ-)  ธรณํ)

เฌ  +อ = เฌ ฌาย (เอ>อาย)  เพ่ง, เพ่งด้วยใจ, พจิารณา, คดิ; เผา, 
ไหม้ เร่าร้อน, สว่าง [ต.ู ฌายติวฺา] (อ อภชิฌฺา  ย ุฌาน)ํ

อ-ุเฌ  +อ = อชุฌฺาย (เอ>อาย)  เพ่งโทษ, ยกโทษ(ของผู้อืน่)ข้ึนพดู,  
ติเตียน, โพนทะนา

ว-ิเฌ  +อ = วชิฌฺาย (เอ>อาย)  (ไฟ) ดบั
ญา +นา = ชานา รู ้ [สตั. ชญญฺา ภวสิ. ชานสิสฺต ิญสสฺติ  

อนัต. ชาน ํตพั. ญาตพโฺพ ชานติพโฺพ ต. ญาโต ต.ู ญตฺวา ชานตฺิวา ชานยิ 
ชายิตฺวา (นา>ย) ตเว. ญาตเว ตุํ. ญาตุํ ชานิตุํ] (ณฺว ุชานนโก  
เภสชฺชชานนโก ตุ ญาตา รู ธมฺมญฺญู มตฺตญฺญู สพฺพญฺญู วรญฺญู วทญฺญู 
กตญญฺ ูรตตฺญญฺ ู ณยฺ เญยโฺย ย ุญาณ ํ# อญญฺาณ ํทชุชฺาน ํตยยฺ ญาตยยฺ)ํ

ว-ิญา +นา = วชิานา รูแ้จ้ง, รูว้เิศษ [ต.ู วชิานติวฺา]  
(ร ูวญิญฺ ู ณยฺ วญิเฺญยโฺย #สวุญิเฺญยโฺย  อ สญญฺา  ต ิวญิญฺตตฺ ิ ย ุวญิญฺาณํ  
วิญฺญาปนํ วิชานนํ)

สำ-ญา +นา = สญชฺานา รูพ้ร้อม, รูจ้กั, จำาได้ [ต.ู สญชฺานติวฺา]  
(อ สญญฺา  ย ุสญญฺาณ ํสญชฺานน)ํ

ป-ญา +นา = ปญญฺาย (นา>ย)  รู,้ ปรากฏ  [วตั. ปญญฺยต ิปญญฺายติ  
อชั. ปญญฺาย ิต. ปญญฺาโต] (อ ปญญฺา  ย ุปชานน)ํ

อน-ุญา +นา = อนชุานา อนญุาต [ต. อนญฺุญฺาโต]

อา-ญา +อ = อญญฺา รู,้ รูท้ัว่ถงึ, บรรล,ุ ตรสัรู ้ [วตั. อาณาเปต ิเหตุ. 
‘ให้รู้ทั่ว’ สั่ง, บังคับ อัช. อญฺญาสิ ต. อาณตฺโต ตู. อญฺญาย] (ตุ ญาตา 

อญฺญาตา  อ อญฺญา)

มน +ย = มญญฺ รู,้ เข้าใจ, สำาคญั, คดิ
อต-ิมน +ย = อตมิญญฺ ดถูกู, ดหูมิน่
มน +โอ = มโน รู,้ รูจ้กั, บรรล,ุ ตรสัรู ้(ต ิมต ิสารมต)ิ

สำ-มน +โอ = สมมฺโน? รูพ้ร้อม ... [ต. สมมฺโต] (ต ิสมมฺต)ิ

วทิ  +อ = วทิ รู,้ รูแ้จ้ง [วตั. #ปฏ(ิน)ิเวเทต ิเหต.ุ ‘ให้รู้’=บอก  

ตพั. เวทติพโฺพ] (ณ ีกตเวท ี ร ูโลกวทิ ูสพพฺวทิ ู ณยฺ วชิชฺา อวชิชฺา  ย ุเวทนา)

พธุ  +ย = พชุฌฺ รู,้ ตรสัรู,้ ตืน่ [ต. พทุโฺธ อาน. #อภสิมพฺทุธฺาโน] 
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(ต ุพชุฌฺติา  ข ทรุนโุพโธ  อ ิโพธ ิ ต ิพทุธฺ ิ ย ุพชุฌฺน)ํ

มนุ +นา = มนุา รู้, ตรัสรู้; น่ิงอยู ่ (อ โมน ํ อ ิมนุ)ิ

อปุ-ธร +เณ ณย = อปุธาเร-รย  ใคร่ครวญ, พิจารณา
อา-วช +อ เณ ณย  = อาวชชฺ อาวชฺเช-ชย  ใคร่ครวญ, พิจารณา
มาน +ส = ว-ิวมีสํ (เทวฺภาวะ) ไตร่ตรอง, ทดลอง, พิจารณา, ไต่สวน  

(มาน>มาน>ฺมามานฺ>มมีานฺ>วมีานฺ>วมี ํ(แปลงเพราะ ส ปัจ.)) 

น-ิสม +เณ ณย = นสิาเม-มย  ใคร่ครวญ, พิจารณา, แลด,ู ฟัง [ตู. นิสมมฺ]

ส-ํอส +อ = สมมฺส (ส>ํสมมฺา>สมมฺ)  พิจารณาด้วยด,ี พิจารณาโดยชอบ
ปฏ-ิสำ-ขา +ย =  พิจารณา [ตู. ปฏสิขํา ปฏสิงขฺา ปฏสิงขฺาย]

อน-ุวทิ +อ =   พิจารณา [ตู. อนวุจิจฺ]

อว-อกิขฺ +อ  = อเวกขฺ  พจิารณา [ตู. อเวกขฺยิ]

สำ-อว-อกิขฺ +อ  = สมเวกขฺ  พิจารณา [ต.ู สมเวกขฺยิ สมเวกขฺยิาน]

ปต-ิว-ิอกิขฺ +อ  = ปจจฺเวกขฺ  พิจารณา [ต.ู ปจจฺเวกขฺยิ]

ปฏ-ิสำ-จ-ฺอกิขฺ +อ  = ปฏสิญจฺกิขฺ  เห็นพร้อมเฉพาะ, พิจารณาเห็น
กข ิกงขฺ +อ = กงขฺ สงสัย, หวงั, ปรารถนา, ... (ณยฺ ปาฏกิงโฺข)

สก ิ +อ = สงกฺ สงสัย; กลัว, สะดุง้; ไป, ถงึ, บรรลุ
สำ-ส ี +อ = สสํย สงสัย

หลง ลืม
มหุ +ย = มยุหฺ หลง [ต. มฬุโฺห มฬูโฺห] (ณ โมโห)

มสุ +ย = มสุสฺ ลืม [ต. มุฏฺโฐ วตั. #ปมสุสฺต ิต. #ปมุฏฺโฐ]

มท +ย = มชชฺ เมา, ประมาท, เลนิเล่อ [ต. #ปมตโฺต  
ต.ู #ปมชชฺ] (ณยฺ มชชฺ ํ ณ ปมาโท)

มจุฉฺ +อ = มจุฉฺ หลง, เป็นลม, สลบ, แน่น่ิง
ลภุ +อ = ลภุ โลภ หลง [วัต. #ปโลเภต ิเหตุ. ‘ให้หลง’ แปลเป็นกตัตุ. ว่าหลอกล่อ]

ถาม ฟัง ได้ยิน เขียน
ปจุฉฺ +อ = ปจุฉฺ ถาม [ต. ปฏฺุโฐ] (อ ปจุฉฺา  ย ุปจุฉฺน)ํ

ปญหฺ +อ = ปญหฺ ถาม [วตั. #ปรปิญหฺต]ิ

ส ุ  +ณ ุณา = สโุณ สณุา ฟัง, ได้ยนิ  [วัต. สุณาติ สุโณม; สุยฺยติ สูยติ กัม. 
สาเวต ิเหต.ุ อัช. อสฺโสสิ อสฺโสสุํ #อนุสาเวสิ เหตุ.; อสฺโสสิตฺถ;  
อสฺโสสึ อสฺโสสิมฺหา ตวันตุ. สุตวา ต. สุโต; สาวิโต สาวาปิโต เหตุกัม.  
ตู. สุตฺวา ตุํ. โสตุํ] (ณี ธมฺมสฺสาวี  ณฺว ุสาวโก สาวิกา  ตุ โสตา  ติ สุติ   

ยุ สวนํ ธมฺมสฺสวนํ)

ปฏ-ิส ุ +ณา = ปฏสิณุา ฟังตอบ, ตอบรบั, รบัฟัง, รบัคำา, รบัรอง  
[วตั. ปจจฺสสฺณุาต ิอชั. ปจจฺสโฺสส ิต. ปฏสิสฺโุต ต.ู ปฏสิณุติวฺา]

ส ุ +ส = สสุสฺสู ปรารถนาจะฟัง, อยากฟัง
อว-ธา +อ = โอทห  ฟัง [วตั. (โสตํ) โอทหต ิต. โอหโิต]

ว-ิสห +อ = วสิห รบัคำา
ลขิ +อ = ลขิ เขยีน; ทำาให้บาง (กลงึ, ขดั, ขดู) 
คนถฺ +เณ ณย = คนเฺถ-ถย   แต่ง, เรยีบเรยีง, ร้อยกรอง
รจ +เณ ณย = รเจ-จย ทำา, จดัแจง, แต่ง, เรยีบเรยีง, รจนา
คณ +เณ ณย = คเณ-ณย นบั, คำานวณ
ลปุ +ย = ลปุปฺ ลบ, ลบออก, ไม่เหน็, ไม่ปรากฏ [ต. ลตุโฺต]

มา  +อ ย นา โอ  = มา มาย มนิา มโิน  รกั, ทะนถุนอม; นบั, ชัง่, 
เปรยีบเทยีบ [ต. นมิติตฺ]ํ (ต ุมาตา  อ ปฏมิา ปตมิา  ณ มตตฺา ย ุมานํ 

ปมาณ ํปรมิาณ ํอปุมาน)ํ

ดู เห็น
โอ-โลก +เณ ณย = โอโลเก-กย  มองด,ู เหน็
ทสิ +อ = ทสิสฺ เหน็, ปรากฏ
ทสิ  +อ = ปสสฺ เหน็, ด ู [วตั. ทสิสฺต ิกัม. สตั. ทกเฺขม ุเอยยฺาม>เอม ุ

หยิ. อททฺส อททฺส ํอชั. อททฺสสํ ุอททฺสาม (อททฺสมิหฺา) ภวสิ. ทกขฺติ  
อนยี. ทสสฺนโีย ตพั. ทฏฺฐพโฺพ ต. ทฏฺิโฐ; ต.ู ทสิวฺา ทสิวฺาน  
ตุ.ํ ทฏฺฐุ]ํ  (ณ ีภยทสสฺ ีปรวชชฺานปุสสฺ ี ข ททุทฺโส สทุทุทฺโส สทุสโฺส   

ต ิทฏฺิฐ ิ ย ุทสสฺน ํ อาว ีภยทสสฺาว ีสพพฺทสสฺาว)ี

อกิขฺ +อ = อกิขฺ เหน็, ด,ู เพ่ง, พจิารณา (อ #อเุปกขฺา)

อนตฺร-ธา +อ ย =  อนตฺรธาย  ไม่เหน็, ไม่ปรากฏ, อนัตรธานไป [ต. อนตฺรหโิต]

มลี +อ เณ ณย = มลี มเีล-ลย  หลบัตา [วตั. #นมิลีต]ิ

อ-ุมลี +อ = อมุมฺลี เปิดตา, ลมืตา
มสิ +อ = มสิ หลบัตา [วตั. #นเิมสต ินมิมฺสต]ิ

อ-ุมสิ +อ = อมุมฺสิ เปิดตา, ลมืตา
ป-ส ุ +อ = ปสว ประสบ, พบ, เหน็

แสดง
ทสิ +เณ ณย = เทเส-สย  แสดง (นามธรรม), กล่าว, สวด [ภวสิ. เทเสสสฺต]ิ 

(ณวฺ ุเทสโก ธมมฺเทสโก ภตตฺทุเฺทสโก มคคฺทุเฺทสโก  ย ุเทสนา ธมมฺเทสนา)

ทสิ +เณ ณย = ทสเฺส-สย  แสดง (รปูธรรม)   
[อัช. ทสฺเสสิ ทสฺเสสุํ ทสฺสยิ ทสฺสยึสุ ต. ทสฺสิโต กัม.]

อ-ุทสิ +อ เณ ณย = อทุทฺสิ อทุเฺทเส-สย  แสดงขึน้   
[ปัญ. อทุทฺสิต ุต.ู อทุทฺสิติวฺา อทุทฺสิยิ; อทุทฺสิสฺ ‘เจาะจง’ ใช้เป็นกริยิาวเิสสนะ]

น-ิทสิ + อ ย = นทิทฺสิ นทิสสฺ  ชีแ้จง, แสดง, อธบิาย; อ้าง, อ้างถงึ  
[ต. นทิทฺฏฺิโฐ นทิสสฺโิต] (ย ุนทิสสฺน)ํ

อป-ทสิ + อ ย = อปทสิ อปทสิสฺ  แสดงอ้าง, อ้าง, กล่าวอ้าง, ชีแ้จง   
[ต.ู อปทสิติวฺา] (อ อปทโิส ณ อปเทโส ย ุอปทสิน)ํ

ปรากฏ
ว-ิส ุ +อ = วสิสฺว ปรากฏ, มีชื่อเสียง [ต. วิสฺสุโต]

ปาต-ุภ ู+อ = ปาตภุว ปรากฏ, มปีรากฏ, ปรากฏชดั [อชั. ปาตภุว]ิ

ปาต-ุร-ฺห ุ+อ = ปาตรุโห ปรากฏ, มปีรากฏ, ปรากฏชดั [อชั. ปาตรุโหส]ิ

ป-ญา +นา = ปญญฺาย (นา>ย)  รู,้ ปรากฏ  [วตั. ปญญฺยต ิปญญฺายติ  
อชั. ปญญฺาย ิต. ปญญฺาโต] (อ ปญญฺา  ย ุปชานน)ํ

ศึกษา เรียน
ทม +เณ ณย = ทเม-มย ทรมาน, ฝึก [ต. ทนโฺต] (ณวฺ ุหตถฺทิมโก  

กลุทมโก  ณยฺ ทมโฺม  อ ทโม)

สกิขฺ +อ = สกิขฺ ศกึษา (อ สกิขฺา  ย ุสกิขฺน)ํ

อธ-ิอ ิ +อ = อชฌฺาย ศกึษา, เล่าเรยีน, อ่าน, สาธยาย  
[วตั. อธเิต ไม่พบใน ไตร.]

อธ-ิอ ิ +อ  = อธยิ อธยี อธยิยฺ (อ>ิย)  ศกึษา, เล่าเรยีน, อ่าน, สาธยาย  
[วตั. อธยีต ิอธยิาม ิอนัต. อธยีนโฺต มาน. อธยีมาโน ต.ู อธยีติวฺา]

คห +ณหฺา = คณหฺา เรยีน, เล่าเรยีน [ต.ู #อคุคฺณหฺติวฺา]  
(ย ุ#อคุคฺหน ํอคุคฺณหฺน)ํ

สำ-เฌ +อ = สชฌฺาย (เอ>อาย)  สวด, สาธยาย, ท่อง (อ สชฌฺาโย)

ปร-ิยต + =   เล่าเรยีน  [ต. ปรยิตโฺต] (ต ิปรยิตตฺ)ิ

ปร-ิย-ฺอาป +อณุา  = ปรยิาปณุา  เล่าเรยีน (ย ุปรยิาปณุน)ํ

แผ่ เปล่ง
ผร +อ = ผร แผ่ไป
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ตน +โอ = ตโน ตน ุ แผ่ไป, ขยาย
น-ิฉร +อ  = นจิฉฺร  (เสียง, รศัมี) เปล่งออก, (สายฟ้า) แลบ,  

(ล้ิน) แลบออก อกมมฺ.

น-ิฉร +เณ ณย  = นจิฉฺาเร-รย เปล่ง (เสียง, รัศมี), แลบ (ล้ิน) สกมมฺ.

ข้าม ผ่าน ขึ้น ลง ตก
ตร +อ = ตร ข้าม, ผ่าน, กล้ิง [ต. ตณิโฺณ] (อ เวสสฺนตฺโร)

อ-ุตร +อ = อตุตฺร ข้ามขึน้, ข้าม, ขึน้  [ต. อตุตฺณิโฺณ]

โอ-ตร +อ = โอตร ข้ามลง, ลง, โฉบลง [ต. โอตณิโฺณ] (ย ุโอตรณ)ํ

รหุ +อ = รหุ ข้ึน, งอก, ปรากฏ, เกดิ [ต. รฬุโฺห] (อ สโิรรโุห  

ย ุโรหณ ํเทโวโรหโน #อภริหุณ)ํ

อา-รุห +อ = อารหุ-โรห  ขึน้, งอก [ต. อารฬุโฺห ต.ู อารยุหฺ วตั. #อภริหุต]ิ

อว-รหุ +อ = โอโรห ลง, โน้มลง  [วตั. #ปจโฺจโรหต ิตู. โอรยุหฺ]

คาห ู +อ = คาห กวน, คน (ธาตนุีไ้ม่มกีารซ้อน ค)ฺ

อธ-ิโอ-คาห ู+อ = อชโฺฌคาห  หยัง่ลง, จมลง, โฉบลง, เข้าไป [ต. อชโฺฌคาฬโฺห]

โอ-กม +อ = โอกกฺม ก้าวลง, หยัง่ลง [ต.ู โอกกฺมฺม]

ปต  +อ = ปต ตก, ล้ม, (ครรภ์) แท้ง [วตั. ปาเตต ิเหต.ุ  

ต. ปาตโิต เหตกุมั. วตั. #ปปต]ิ (ณ ีปาณาตปิาต)ี

อ-ุปต +อ = อปุปฺต กระโดดขึน้, บินขึน้, เหาะขึน้ (ย ุอปุปฺตน)ํ

อภ-ิอ-ุคม +อ = อพภฺคุคฺม บินขึน้, เหาะขึน้, (ชือ่เสยีง) ฟุ้งขจรไป/โด่งดงั 
[เฉพาะ อชั. อพภฺคุคฺญฉฺ ิต. อพภฺคุคฺโต]

อธ-ิอ-ุปต +อ = อชฌฺปุปฺต  ตกลง, โฉบลง [ต. อชฌฺปุปฺตโฺต]

ภสสฺ +อ = ภสสฺ พลัดตก, พลาด, เคล่ือน, หล่น, ล้ม, หกั;   

    รุง่เรอืง, ส่องสว่าง [ต. ภฏฺโฐ]

ลฆ ิ +อ เณ ณย = ลงฺฆ ลงฺเฆ-ฆย  กระโดด, เหาะ, เหิน, ลอยไป  
[วัต. #อุลฺลงฺฆติ]

ลอย จม
วห +ย = วยุหฺ ลอย, นำาไป [ต. พาหโิต พาฬโฺห] (อ สขุาวโห 

(สขุ-อา-) หติาวโห  ณ วาโห  ย ุวหน ํวาหน)ํ

ปลฺ ุ +อ = ปลฺว ไป, ลอยไป (ในน้ํา)

ปลว +อ = ปลว ไป, ลอยไป (ในนํา้)

น-ิมชุชฺ +อ = นมิชุชฺ จม, จมลง, ดำาลง, ดำานำา้ [ต. นมิมฺคุโฺค]

สทิ  +อ = สที ปล่อย; ตดิ, ชุม่ชืน่; หลง; หงุ, ต้ม, นึง่; จม 
[วตั. โอสาเทต ิเหตุ. ‘ให้จมลง’ ต. สนิโฺน ‘ชุม่’] (อ กสุโีต (กุจฉฺติ-สทิ  ลบเหลอื ก)ุ)

นําไป นํามา นําออก  (นี นําคน-สัตว์;   หร นําส่ิงของ ...)

น ิน ี +อ = เน นย นำาไป [วตั. นยีต ิกัม. ต. นโีต ต.ู เนตวฺา]  
(ณวฺ ุนายโก-ยกิา โลกนายโก  ต ุเนตา  ณยฺ เนยโฺย เวเนยโฺย  อ นโย วนิโย  
ต ิภวเนตตฺ ิ ย ุนยน)ํ

อา-น ี +อ = อาเน นำามา [ต. อานโีต]

อป-น ี +อ = อปเน นำาออก 
หร +อ = หร นำาไป  [วตั. หราเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ ต. หโต-โฏ]  

(ณยฺ หารโิย  ย ุรโชหรณ)ํ

อภ-ิหร +อ = อภหิร นำาไป  [ต. อภหิโต-โฏ ต.ู อภหิฏฺฐุ]ํ

อา-หร +อ = อาหร นำามา  [ต. อาหโต-โฏ] (ณ อาหาโร)

โอ-หร +อ = โอหร นำาลง  ปลงผมหนวด [วตั. โอหาราเปต ิเหต.ุ (วทุธ)ิ]

น-ิหร +อ = นหีร นำาออก, ขบัไล่   (ใช้กบัคนได้)

ป-อช +อ = ปาเช ขบั, ต้อน, ไล่
อป-หร +อ = อปหร นำาไปทิง้, ฉวยเอาไป 
หร  +ส = ชคิสึ ชคิสี (เทวฺภาวะ)  ปรารถนาจะนำาไป, อยากนำาไป 

(หร>หหร>หหิร>ชหิร>ชคิ/ึชคิ)ี

วห วหุ +อ = วห นำาไป, เจรญิ, เพิม่ขึน้ [ต. วฬุโฺห]

อา-วห +อ = อาวห นำามา
อา-ภม +อ  =    นำามา [ต. อาภโต-โฏ]

ทิ้ง สละ ละ เว้น
ขปิ +อ = ขปิ ทิง้, ขว้าง, โยน; ไอ, จาม [วตั. ขปิาเปต ิเหต.ุ 

(ไม่วทุธ)ิ] (อ จติตฺกเฺขโป)

ฉฑฑฺ +เณ ณย = ฉฑเฺฑ-ฑย  ทิง้, ขว้างทิง้ [ต. ฉฑฑฺโิต]  

(ณวฺุ กจวรจฺฉฑฑฺโก-ฑกิา)

ฉภุ +อ = ฉภุ โยนทิง้, นำาออก, ขบัไล่ [ต. ฉุฑโฺฑ ฉทุโฺธ]

จช +อ = จช สละ, บรจิาค [ต. จตโฺต]  
(ณ จาโค อตปิรจิาโค  ย ุจชน)ํ

ว-ิสชชฺ +อ = วสิสฺชชฺ สละ, แบ่งปัน; แก้/ตอบ (คำาถาม)  
    [วตั. #นสิสฺชชฺต ิอสุสฺชชฺต]ิ  (ย ุวสิสฺชชฺนา)

รห +อ เณ ณย =  รห รเห-หย  สละ, ทิง้
ป-หา +ย = ปหยิยฺ ปหยี ปหาย  ละ, สละ, ทิง้, ปล่อย; เสือ่ม, เลว  

[ต. ปหโีน  ต.ู ปหาย #โอหาย] (ต ิชาน ิ#ปรหิาน)ิ

หา  +อ = ชห ชหา (เทวฺภาวะ)  ละ, สละ, ปล่อย ; เสือ่ม, เลว  
(หาหา>ชาหา>ชหา) [ต.ู หติวฺา ชหติวฺา] (อ สพพฺญชฺโห)

อชุฌฺ +อ = อชุฌฺ สละ, ละ, ทิง้
วชชฺ ี +อ เณ ณย = วชชฺ วชเฺช-ชย  เว้น, สละ, แบ่งปัน [วตั. #ปรวิชเฺชต]ิ 

(ณยฺ ปพพฺชชฺา)

สร +เณ ณย = สเร-รย สาเร-รย  ซดัไป, ละ, ทิง้; ขยาย, พสิดาร
ป-สร +เณ ณย = ปสาเร-รย เหยยีด (มอื, แขน)

นทุ +อ = นทุ ซดัไป, ขว้าง, ทิง้, ขจดั, บรรเทา  
[วตั. #วโินทต ิปนทุต ิอปนทุต]ิ

ส่งไป
เปส +เณ ณย = เปเส-สย  ส่งไป [ต. เปสโิต]

ปห +เณ ณย = ปาเห-หย  ส่งไป [ต. ปหโิต ตพั. ปาเหตพโฺพ]

ป-ห ิ +ณ ุณา = ปหณิ ปหณิา  ส่งไป [ต. ปหโิต]

อ-ุยชุ +เณ ณย = อยุโฺยเช-ชย ส่งไป [ต. อยุโฺยชโิต]

รวม รวบรวม
สำ-หร +อ = สหํร รวบรวม, ย่อ
สำ-คห +ณหฺา = สงคฺณหฺา สงเคราะห์,  รวบรวม (อ สงคฺโห)

จ ิ +นา = จนิา ก่อ, สัง่สม (อ #สนนฺจิโย อจุจฺโย ปรจิโย)

ขอ
ภกิขฺ +อ = ภกิขฺ ขอ (ร ูภกิขฺ ุอ ภกิขฺา)

ยาจ +อ = ยาจ ขอ (ณวฺ ุยาจโก)

วร +เณ ณย = วาเร ขอ, ต้องการ

ให้ ได้ ลัก
ทา  +อ = เท ททา (เทวฺภาวะ)  ให้  (ทา>ทาทา>ททา)  [วตั. ทชชฺต ิทมมฺ ิทมมฺ; 

ทยีต ิทยิยฺต ิกมั. สตั. ทชเฺชยยฺ ทชชฺา ทชชฺุ ํทชชฺ ํหยิ. อททา อททู   
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อชั. อทาสิ อทสุํ  ภวสิ. ทสสฺต ิ มาน. ททมาโน ตพั. ทาตพโฺพ  
ต. ทินโฺน ทตโฺต ต.ู ทตวฺา]  (ณ ีอทนินฺาทาย ี ณวฺ ุทายโก อนนฺทายโก-ยกิา 
(อา>อาย) ตุ ทาตา  ณยฺ เทยยฺ ํ อ อายโุท พลโท ปรุนิทฺโท   
ณ ทาโย ทานทาโย ทาย ํ ย ุทาน)ํ

ปฏ-ิทา +อ = ปฏเิท ให้กลับ, ให้คืน
ปร-ิวสิ +อ = ปรวิสิ ให้/ถวาย/เล้ียง อาหาร, องัคาส (คาํเขมร)

น-ิยต +เณ ณย = นยิยฺาเท-ทย (ต>ท)  มอบให้, แลกเปล่ียน  
(คัมภร์ีฝ่ายศาสนาแปลง ต เป็น ท   ส่วนคมัภร์ีฝ่ายโลกยีะไม่แปลงเป็น ท)

ปฏ-ิปท +เณ ณย = ปฏปิาเท-ทย  มอบให้, จดัหาให้, จดัแจง, ให้สำาเร็จ, บนัดาล
โอ-นทุ +เณ ณย (น>ณ; ท>ช) = โอโณเช-ชย  อทุศิ, ให้; ล้าง, ชำาระ [วตั. โอโณ

ชยาม อชั. โอโณเชสิ]  ย ุโอโณชน ํ
ลภ  +อ = ลภ ได้ [อชั. อลตถฺ (=อลภิ) อลตถฺ ํ(=อลภึ)   

ภวิส. ลจฉฺต ิตพั. ลทธฺพโฺพ ต. ลทโฺธ ตู. ลทธฺา ลทธฺ  ตํุ. ลทธฺุ]ํ  
(ข ทลุลฺโภ สลุโภ  ณยฺ ลพโฺภ  ณ ลาโภ  ติ ลทธฺ)ิ

ปฏ-ิลภ +อ = ปฏิลภ ได้เฉพาะ, กลบัได้
วทิ  +ำอ = วนฺิท ได้, ประสบ; พจิารณา; ยนิดี
จรุ +เณ ณย = โจเร-รย ลัก, ขโมย [อชั. โจเรส ิโจเรสุ ํโจรย ิโจรยสึ]ุ  

(ต ุโจเรตา ณ โจโร)

เถน +เณ ณย = เถเน-นย ลกั, ขโมย 
อว-หร +อ = อวหร ลัก, ขโมย (ณ อวหาโร)

จับ รับ ถือ
คห  +ณหฺา = คณหฺา ถอืเอา, จบั, รบั  [วตั. คณหฺาต ิคณหฺต;ิ คยหฺต ิกมั. 

อชั. อคณหิฺ คณหฺ ิอคคฺเหสิ คณหฺสึ;ุ อคาหย ิณย เหต.ุ  

ภวสิ. คเหสสฺติ ต.ู คเหตฺวา; อคคฺเหตวฺา/อคคฺณหฺติวฺา (น-) ตํุ. คเหตุ]ํ (ณวฺุ 
คาหโก  ณยฺ คยหฺ ํ อ เคห ํวคิคฺโห  ณ คาโห ปตตฺคคฺาโห รชชฺคุคฺาโห รสมฺิ
คาโห องกฺสุคาโห ฆรํ  ยุ คหณ ํคณหฺณ)ํ

อ-ุคห +ณหฺา = อคุคฺณหฺา หยบิ, หยบิขึน้, ยกขึน้ [ตู. อคุคฺเหตวฺา; อคฺุ

คหาเปตวฺา เหต.ุ]
ป-คห +อ ณหฺา = ปคคฺห ปคคฺณหฺา  ถอื, จบั, ประคอง, ยกย่อง, 

สนบัสนนุ, อดุหนนุ [ต.ู ปคคฺยหฺ] (อ ปคคฺโห  ย ุปคคฺหณ)ํ

ปฏ-ิคห +ณหฺา = ปฏคิคฺณหฺา  รบัเฉพาะ, รับประเคน

อา-ทา +ย = อาทยิ ถอืเอา, ยดึถอื  [ต.ู อาทาย อาทยิติวฺา อาทยติวฺา  
#ปรยิาทาย อาน. อนปุาทยิาโน (น-อุป-)] (อ #อปุาทา)

สำ-อา-ทา +ย = สมาทยิ ถอืเอา, ยดึถอื  [ต.ู สมาทาย สมาทยติวฺา]

สำ-อา-ทา +ณาเป เหต.ุ = สมาทเป  ให้ถอืเอา  แปลให้เป็นกตัตวุาจก  

ในความหมายว่า ‘ชกัชวน’ [ต.ู สมาทเปตวฺา ต. สมาทปิโต] (ณวฺ ุสมาทปโก)

สำ-อา-ทย +เอ  = สมาทเป (ย>ป)  ชกัชวน [ต. สมาทปิโต] (ณวฺ ุสมาทปโก)

อา-มส +อ = อามส จบัต้อง, ลบูคลำา [ต. อามฏฺโฐ]

ปรา-มส  +อ = ปรามส จบัต้อง, ลบูคลำา, ยดึมัน่ [ต. ปรามฏฺโฐ] (ณ ปรามาโส)

ฉปุ +อ = ฉปุ ถกูต้อง, สมัผสั [วตั. #อจฺฉุปต]ิ 
ผสุ +อ = ผสุ ผสุสฺ ถกูต้อง, สมัผสั [ต. ผฏฺุโฐ ตุ.ํ ผฏฺุฐุ]ํ (ณ ผสโฺส)

หน +อ =  จรด, ชน, กระทบ [ต.ู อาหจจฺ #อปุหจจฺ  

    ปฏหิญญฺ อหูจฺจ ถอนขึน้]

สำ-ปฏ-ิอสิ ุ+อ = สมปฺฏจิฉฺ รบั, รบัพร้อม
ลา +อ = ลา ถอืเอา (ณวฺ ุมหลลฺโก)

อนุเคราะห์ ช่วยเหลือ
อน-ุคห +ณหฺา = อนคุคฺณหฺา  อนเุคราะห์, ช่วยเหลอื
อปุ-ถภ ิ+อ = อปุถมภฺ อปุตถฺมภฺ ช่วยเหลอื, ทำาให้มัน่คง, อดุหนนุ, 

อปุถมัภ์, คำา้จนุ, สนบัสนนุ  [ต.ู อปุตถฺมภฺติวฺา]

ใส่เข้า เก็บ ถอน เอาออก
ป-ขปิ +อ = ปกขฺปิ ใส่, ใส่เข้า [ต. ปกขฺติโฺต]

น-ิขปิ +อ = นกิขฺปิ เกบ็ [ต. นกิขฺติโฺต]

อา-วห +อ = อพพฺหุ ถอน; นำามา [ต.ู อพพฺยุหฺ] (ณ อาวาโห  
    อาวาห ํ(มงคฺล)ํ #ววิาห ํ(มงคฺล)ํ)

ปฏ-ิสม +เณ ณย = ปฏสิาเม-มย เกบ็รกัษา, ยดึครอง [ต.ู #สสําเมตวฺา] (ย ุปฏสิามน)ํ

ดึง ลาก ฉุด ชัก ยก
น-ิกฑฒฺ +อ = นกิกฺฑฒฺ ดงึออก, ลากออก
อา-กฑฒฺ +อ = อากฑฒฺ ดงึออก, ลากออก, ฉดุ, ชกั
อฉ ิอญฉฺ +อ = อญฉฺ ดงึ, ลาก, ฉดุ, ชกั
อ-ุขปิ +อ = อกุขฺปิ ยก, ยกขึน้ [ต. อกุขฺติโฺต]

อา-รปุ +เณ ณย = อาโรเป-ปย  ยก, ยกขึน้ [ต. อาโรปิโต] (ย ุอาโรปน)ํ

ว-ิโอ-รปุ +เณ ณย = โวโรเป-ปย  ยกลง; ปลงลง [วตั. (ชวีติา) โวโรเปต ิ 

ปลงลงจากชวีติ =ฆ่า ต. โวโรปิโต] (ย ุโวโรปน)ํ

โอ-ตร + เณ ณย เหต.ุ  โอตาเร-รย  ให้ข้ามลง (=ยกลง)

เหยียบ ทุบ ตี ฆ่า ทําร้าย เบียดเบียน
อา-กม +อ = อกกฺม เหยยีบ, ยำา่ [ต. อกกฺนโฺต]

มถ มตถฺ +อ = มถ มตถฺ มเถ  รบกวน, ทำาให้วุน่วาย, ยำา่ยี
มททฺ +อ = มททฺ เหยยีบ, ยำา่, ยำา่ย,ี ขยำา [ต. มตโฺต]

โอ-มททฺ +อ = โอมททฺ เหยยีบลง, ขยุ้มลง ...
ป-หร +อ = ปหร ประหาร, ทบุ, ต ี(สิง่มชีวีติ) [ต. ปหโต]

ปถุ +เณ ณย = ปตุถฺย โปเถ-ถย  ประหาร, ทบุ, ต ี[วตั. #นปิโฺปเถต]ิ

กฏุ +เณ ณย = โกเฏ-ฏย ตอก, ตำา, ทบุ, บ ุ[วตั. #อาโกเฏต]ิ

โกฏฺฏ +อ เณ ณย = โกฏฺฏ โกฏฺเฏ-ฏย  ตอก, ตำา, ทบุ, บุ
หน +อ = หน ฆ่า, เบยีดเบยีน, กำาจดั [วตั. หญญฺต ิกมั.;  

วธต ิวเธต ิ(หน>วธ); วเธต ิเหต.ุ; ฆาเตต ิ(หน>ฆาต); ฆาเตต ิฆาตยต ิเหต.ุ  
สตั. ฆาตเย เหต.ุ ต. หโต ต.ู หนตฺวฺา วธติวฺา ฆาเตตวฺา ตุ.ํ หนตฺุ]ํ  
(ณ ีปาณฆาต ีปรปูฆาต ี ณวฺ ุฆาตโก โคฆาตโก โจรฆาตโก หสํฆาตโก   

ต ุหนตฺา วชฌฺตา  ร ูวธ ู ณยฺ วชโฺฌ  ณ วโธ อนปูฆาโต  ย ุอาฆาตน)ํ

ท ุ  +ณ ุณา; นา  =  ทโุณ ทณุา ทนุา  เบยีดเบยีน (อ อปุททฺโว)

หน  +ย = หญญฺ เบยีดเบยีน, กระทบกระทัง่ [วตั. หญญฺต ิกัต.]

หสิ ิ +ำอ เณ ณย = หสึ หเึส-สย  เบยีดเบยีน (ณวฺ ุอหสึโก (น-))

ปีฬ +เณ ณย = ปีเฬ-ฬย เบยีดเบยีน, บบีคัน้, ฆ่า
ฆฏ +เณ ณย = ฆเฏ-ฏย เบยีดเบยีน, เบยีดเสยีด, รวมกนั
พาธ +อ = พาธ ห้าม; ทำาลาย, ฆ่า, เบยีดเบยีน (อ อาพาโธ)

พธุ ิพธ  +เณ ณย = พนุเฺธ-ธย  เบยีดเบยีน (ณ ปลโิพโธ (ปร-ิ))

เหฐ +อ = เหฐ เบยีดเบยีน, บบีคัน้ [วตั. #วเิหฐต]ิ

ตทุ +อ = ตทุ แทง, เสยีบ; ชนะ, ครอบงำา, ทำาอนัตราย 
[วตั. #อภติทุต ิต. #อภตินุโฺน]

วธิ +ย = วชิฌฺ แทง, เสยีดแทง  [ต. วทิโฺธ ต.ู วทิธฺา] 

ปฏ-ิวธิ +ย = ปฏวิชิฌฺ แทงตลอด  [ต. ปฏวิทิโฺธ ต.ู ปฏวิทิธฺา]

รชุ +ย = รชุชฺ แทง, เสยีดแทง; เป็นโรค, เจบ็ป่วย (ณ โรโค)

ทุส +ย = ทุสฺส ไม่ชอบใจ, ทำาลาย, ประทุษร้าย [ต. ทุฏฺโฐ]  
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(ณ โทโส ปโทโส)

อป-ราธ +ย = อปรชฺฌ ประทษุร้าย, ผิด
ฆ่า: ฆาเตติ วธติ (หน),  หึสติ,  มาเรติ ให้ตาย,   

ชีวิตา โวโรเปติ ปลงลงจากชีวิต,  ปาณำ อติปาเตติ ยังชีวิตให้ตกล่วง,  

ชีวิตกฺขยำ ปาเปติ/ปาปิโต ให้ถึงความสิ้นชีวิต

ตัด เจาะ ทําลาย แตก เสื่อม
ล ู +นา = ลนูา ลนุา  ตดั, เกีย่ว [ต. ลโูน] (ย ุลวน ํโลณ)ํ

กนตฺ +อ = กนตฺ ตัด, ผ่า, เชือด, ควกั; กรอด้าย, ป่ันด้าย
ผล ผฬ +เณ ณย = ผาเล-ลย ตัด, ผ่า
เว +อ = วย วาย กรอด้าย; ให้เห่ียวแห้งไป; สรรเสริญ; สำารวม 

(ณ วาย ุวาโย ตนตฺวาโย)

กสุ +อ = กสุ ตดั, ด่า ...
ธ ุ +นา = ธนุา กำาจดั, ทำาลาย
ธสํ +เณ ณย = ธเํส-สย กำาจดั, ทำาลาย
ทสู +เณ ณย = ทเูส-สย กำาจดั, ทำาลาย, ประทษุร้าย (ณวฺ ุกลุทูสโก กฏุทิสูโก)

ทล +อ เณ ณย = ทล ทาเล-ลย  ทำาลาย, แตก [วตั. #ปทาเลต]ิ

ภทิ +ำอ = ภนิทฺ ทำาลาย, ต่อย, ตดั  สกมมฺ. [ต. ภินฺโน] (ต ุเภตตฺา)

ภทิ +ย = ภชิชฺ แตก; ต่างกนั อกมมฺ. [ต. ภนิโฺน วตั. #ปภชิชฺต]ิ 
(อ #ปฏสิมภฺทิา  ณ เภโท สลีเภโท)

ผล +อ = ผล แตกสลาย; ทำาลาย; สำาเร็จ, เผล็ดผล 
ผลุลฺ +อ = ผลุลฺ บาน, เผยออก, แตก, ทำาลาย, สลาย [ต. ผลุลฺโิต] 
ผฏุ  +อ เณ ณย = ผฏุ โผเฏ-ฏย  บาน, เผยออก, แตก, ทำาลาย, สลาย; 

สะบดั, ปรบ [ต. ผุลฺโล]  (ย ุโผฏน ํปรบ(มอื)) 

ภญชฺ +อ = ภญชฺ หกั, ผ่า, ทำาลาย [ต. ภคโฺค ภฏฺโฐ] (ณ ภคโฺค ภงโฺค)

ภช +อ = ภช แบ่ง, จำาแนก; คบ, เสพ (ณยฺ ภาคโฺย   

ณ สวํภิาโค  ต ิภตฺติ วภิตติฺ  ย ุภชน)ํ

ภาช +เณ ณย = ภาเช-ชย แจก, จำาแนก (ณ ภาโค  ต ิวภิตตฺ)ิ

นส  +ย = นสสฺ ฉิบหาย, พินาศ [วตั. นาเสต ินาสยต ิเหตุ.  

ต. นฏฺโฐ; นาสโิต เหตกุมั.] (ณวฺ ุกปปฺวนิาสโก  ณ วนิาโส)

ล ี +อ ย = ลย ลาย ลยี ละลาย, พินาศ, ย่อยยบั [วตั. #วลิยีต]ิ

เฉ +อ = ฉว ตดั, ฉกี, ขาด, ทำาลาย  [ต.ู เฉตวฺา]

ฉทิ  +ำอ = ฉนิทฺ ตดั, บัน่, แบ่ง, ผ่า, ทอน, ชงิ สกมมฺ.  
[วตั. #สญฉิฺนทต ิต. ฉินโฺน ต.ู อจฺฉินทฺ ิอ-ฉทึ] (ณ ีสนธฺจฺิเฉท)ี

อา-ฉทิ +ำอ = อจฉฺนิทฺ ตดั, ชิง สกมมฺ. [ต. อจฺฉินโฺน ต.ู อจฺเฉชชฺ ิอา-ฉทิ-ย]

สำ-อ-ุฉทิ +ำอ = สมจุฉฺนิทฺ ตดัขาด ...  สกมมฺ.

อุ-ฉทิ +ำอ = อจุฉฺนิทฺ ตดั, ขจดั สกมมฺ. [วตั. อุจฺฉิชชฺต ิกมั. ต. อจุฉฺฏฺิโฐ 
‘อนัเขาทิง้, อนัเป็นเดน’]

ฉทิ +ย = ฉชิชฺ ขาด, ทะล,ุ แตก, สลาย  อกมมฺ.  

[วตั. #ปจฉชิชฺ; ต. ฉนิโฺน] อ ฉิททฺ ํช่อง ฉทิทฺ ณ 
เฉโท ปรจฺิเฉโท ย ุฉิชชฺน

ฉทิทฺ +เณ ณย = ฉทิเฺท-ทย  เจาะ, เป็นร,ู เป็นโพรง
เฉท +เณ ณย  = เฉเท-ทย ตดั, ผ่า ... (ย ุเฉทน)ํ

ข ี  +ย = ขยี สิน้, เสือ่ม, หมด; อยู,่ อาศยั  [วตั. เขเปต ิเหต.ุ  
    ต. ขโีณ] (ณ ขโย ปรกิขฺโย ธนกขฺโย)

ขุด ไถ ไส
กส +อ = กส กสสฺ ไถ, เสอืก, ไส [วตั. กสาเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ]  

ต. กฏฺโฐ] (ณวฺ ุกสโก กสสฺโก  อ ิกส)ิ

ขน +อ = ขน ขดุ, เจาะ, ไช [วตั. ขนาเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ  
ต. ขโต] (กวฺ ิ#สงโฺข (ส-ํ)  ต ุขตตฺา)

ตจฉฺ +อ = ตจฉฺ ถาก, ไส, ทำาให้บาง (ณวฺ ุตจฉฺโก)

ลขิ +อ = ลขิ เขยีน; ทำาให้บาง (กลงึ, ขดั, ขดู) 

คด งอ
อญิชฺ +อ = อญิชฺ งอ, คูเ้ข้า [วตั. #สมญิชฺต,ิ สมมฺญิชฺต]ิ 
กฏุ +อ = กฏุ คด, โค้ง, งอ, โกง, บดิ, ตดั, เกีย่ว, ปัน
ภชุ +อ = ภชุ คด, งอ, (งู) ขด [ต.ู #อาภชุติวฺา (น่ัง) คู(้บลัลงัก์)] 

ครอบงํา กดขี่
อภ-ิภ ู +อ = อภภิว ครอบงำา [ต. อภภิโูต ต.ู อภภิยุยฺ] (กวฺ ิอภภิู 

#สพพฺาภภิ)ู

ป-สห +อ ย = ปสห ปสยหฺ  กดขี,่ ข่มเหง [ต.ู ปสยหฺ] (ณยฺ ปสยโฺห)

สําเร็จ
กปปฺ +อ เณ ณย = กปปฺ กปเฺป-ปย  สำาเรจ็, กำาหนด, ถงึ, บรรล;ุ ทำา,   

    คดิ, นกึ... ; ตดั, โกน
ตรี +เณ ณย = ตเีร-รย ทำา(กิจ)สำาเร็จ (ย ุสนตฺรีณ)ํ

สธิ ุ +ย = สชิฌฺ สำาเรจ็ [ต. สทิโฺธ] (ต ิสมทิธฺ)ิ

สาธ +อ ย = สาธ สาธย  สำาเรจ็ [วตั. สาเธต ิเหต.ุ]

สำ-อธิ +ย = สมชิฌฺ สำาเรจ็
สำ-ปท +ย = สมปฺชชฺ ถงึพร้อม, สำาเรจ็, สมบรูณ์  

[วตั. สมปฺาเทต ิเหต.ุ ต. สมปฺตโฺต สมปฺนโฺน; สมปฺาทโิต เหตกุมั.]  
(อ สมปฺทา  ต ิสมปฺตตฺ)ิ

น-ิฐา +อ = นฏฺิฐา ตัง้, ตัง้ลง, สำาเรจ็, จบ [ต. นฏฺิฐโิต]

น-ิปท +ย = นปิปฺชชฺ นปิผฺชชฺ ถงึพร้อม, สำาเรจ็, สมบรูณ์  
[วตั. นปิผฺาเทต ิเหต.ุ ต. นปิปฺนโฺน นปิผฺนโฺน] (ต ินปิปฺตตฺ ินปิผฺตตฺ)ิ

อว-โส +ย = อวสยฺ จบลง, สำาเรจ็ลง, สิน้สดุลง [ต. อวสโิต  
วตั. #ปรโิยสาเปต ิเหต.ุ] (ณ อวสาโย  ย ุอวสาน ํโอสาน ํปรโิยสาน)ํ

เจริญ สว่าง รุ่งเรือง มั่นคง
วฑฒฺ +อ = วฑฒฺ เจรญิ, งอกงาม, เตบิโต, เพิม่ขึน้  

[วตั. วฑเฺฒต ิเหต.ุ ต.ู วฑเฺฒตวฺา เหต.ุ ต. วฑุโฺฒ] (ต ิวฑุฒฺ)ิ

รจุ +อ = โรจ รุง่เรอืง, งดงาม  [วตั. #วโิรจต]ิ อ ิรจุ ิธมมฺรจุิ 
ย ุโรจโน วโิรจโน

ชตุ +อ เณ ณย = โชต โชเต-ตย  สว่าง, รุง่เรอืง, โพลง (ย ุโชตโน)

ทปี +ย = ทปิปฺ สว่าง, รุง่เรอืง, โพลง; ร้อน, ไหม้ [#ต. อาทติโฺต] 
(ณ ทโีป ปทโีป ประทปี, โคมไฟ ทโีป ทวปี  ต ิทติตฺ ิความสว่าง รุง่เรอืง)

ภ ู  +เณ...ณาปย เหต.ุ = ภาเว-วย ภาวาเป-ปย  (ทำาให้)เจรญิ-ม-ีเป็น, 
อบรม(จติ)  [ต. ภาวโิต เหตกุมั.]

ภา  +อ = ภา ภาย สว่าง, รุง่เรอืง, แจ่มแจ้ง [วตั. #วภิาต ิวภิายติ 

ปภาต ิปฏภิาต ิต. วภิาโต] (กวฺ ิ#ปภา)

ภาส +อ = ภาส สว่าง, รุง่เรอืง; พดู (ย ุภาสโน)

ชล  +อ = ชล สว่าง, รุง่เรอืง, บรบิรูณ์; คม; หวัน่ไหว  
    [วตั. (อคคฺ)ึ ชาเลต ิเหต.ุ #(อคคฺ)ิ ปชชฺลต]ิ

พห +อ = พห เจรญิ, มัน่คง [ต. พาฬโฺห]

พรฺหู  +อ  = พรฺหู  เจรญิ, ประเสรฐิ [ปัญ. พรฺหูย ณย เหต.ุ ห ิปัญ.]  
ม พรฺหมฺา

ผาย ี +อ = ผาย เจรญิ, เพิม่ [ต. ผาโต ผโีต] (ย ุเผโณ ต ิผาต)ิ
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ถริ +อ = ถริ มัน่คง

กราบ ไหว้ บูชา นอบน้อม เคารพ สักการะ
วนทฺ +อ = วนทฺ ไหว้ (ณวฺ ุวนทฺโก  ย ุวนทฺน)ํ

อภ-ิวท ี+เณ ณย = อภวิาเท-ทย  กราบไหว้, อภวิาท, สรรเสรญิ
นมสสฺ +อ = นมสสฺ น้อมไหว้
นม +อ = นม น้อม, นอบน้อม
โอ-นม +อ = โอนม น้อมลง, ก้มลง [วัต. โอนมาเปต ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ ต. โอนโต]

ว-ิอต-ินม +เณ ณย เหต.ุ = วตีนิาเม-มย (ยงักาล) ให้น้อมไปล่วงวเิศษ,  
ให้เวลาผ่านไป เหต.ุ

อปุ-นม +เณ ณย = อปุนาเม-มย  น้อมเข้าไป, นำาเข้าไป, น้อมถวาย
มาน +อ เณ ณย = มาน มาเน-นย  บูชา, นับถอื (ย ุมานน ํมานนา)

ปชู +เณ ณย = ปเูช-ชย บูชา (ณวฺ ุอาจรยิปชูโก ปตปิชูกิา (อติถฺ)ี  อ ปชูา)

อป-จาย +อ = อปจาย บชูา, นับถอื, เคารพ (ณ ีอปจายี  

วฑุฒฺาปจาย ี ต ิอปจติ ิ ย ุอปจายน ํอปจายนา)

ยช +อ = ยช บูชา, บูชาเทพ, เซ่นสรวง [ต. ยฏฺิโฐ]  

(ณ ยาโค  ย ุยชน)ํ

ห ุ +อ = หว ชโุห (เทวฺภาวะ)   บูชา (หหุ>ุชหุ>ุชโุห) (ย ุหวน ํ#อาหนุ)ํ

สำ-กร +โอ = สกกฺโร ทำาโดยด,ี สักการะ [ต.ู สกกฺจจฺ #อธกิจิจฺ]

คร-ุกร +โอ = ครกุโร ทำาให้หนัก, เคารพ

เกิด
ชน  +ย = ชาย เกดิ [ต. ชาโต ตู. ชนิตวฺา; ชเนตวฺา เหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ] 

(กวฺ ิอตรฺโช กมมฺโช วารโิช อณฑฺโช ชลโช อนโุช ทวฺโิช  ณวฺ ุชนโก ชนกิา  

ต ุชนตฺ ุ(แจกอย่าง ครุ)  อ ชโน  ต ิชาต)ิ

ว-ิชน +ย = วชิาย คลอด (ลกู) [ต. วชิาโต กตั. (ซึง่)]

สำ-ชน +ย = สญชฺาย เกดิ, เกดิพร้อม, เกดิด,ี เกดิเอง [ต. สญฺชาโต]

ส ู +อ ย = ส ูสยู คลอด (ลูก), ให้เกิด, เกิด, ประสูติ  
[วัต. #ปสวติ ต. ปสูโต]

อณฑฺ +อ = อณฑฺ ออก (ไข่)

อุ-ปท +ย = อุปฺปชฺช เกิดขึ้น [วัต. อุปฺปาเทติ เหต.ุ อัช. อุทปาทิ  
อุ-ทฺ-อ-ปท-ย-อ ี ต. อปุปฺนโฺน; อปุปฺาทโิต เหตกุมั. ตู. อุปฺปชฺช] (ต ุอปุปฺชชฺตา   

ณ อปุปฺาโท  ต ิอปุปฺตตฺ ิ ย ุอปุปฺชชฺน)ํ

อุป-ปท +ย = อุปปชฺช เกิดขึ้น, ปรากฏขึ้น; เข้าถึง  
[วัต. อุปปชฺชเร (=อุปปชชฺนฺติ ใช้ในคาถา)] (ย ุอปุปชชฺน)ํ

น-ิวตตฺ ุ+อ = นพิพฺตตฺ เกดิ, บงัเกดิ [วัต. นิพฺพตฺตติ; นิพฺพตฺเตติ เหตุ.  
อัช. นิพฺพตฺติ ต. นิพฺพตฺโต ตู. นิพฺพตฺติตฺวา; นิพฺพตฺเตตฺวา เหตุ.]

สำ-ภ ู +อ = สมฺภว เกิด, ปรากฏ; มีอยู่, เป็นอยู่; เจริญ   
อ สมภฺโว ย ุสมภฺวนํ

เกิด: ปฏิสนฺธึ คณฺหาติ ถือปฏิสนธิ

มี เป็น (กิริยา ‘มี’ ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)

ภ ู  +อ = ภว ม,ี เป็น [อนยี. ภวนโีย ต. ภโูต; ภาวโิต เหตกุมั. 
ต.ู ภวติวฺา; ภาเวตวฺา เหตุ.] (กวฺ ิสยภํ ูสยมภฺ ูสพพฺาภภิ ูอภภิ ู ณ ีวภิาวี   
ต ุภวติา #อภภิวติา  อ ภโว ปภโว อตตฺสมภฺโว  ณ ภาโว วภิโว  ต ิสมภฺตูิ 
วภิตู ิ ย ุภวน ํภาวนา)

ห ุ  +อ = โห ม,ี เป็น [อชั. อโหส ิอเหสุ;ํ ต.ู หตุวฺา สมานกาล.]

ป-ห ุ +อ = ปโห เพยีงพอ, มพีอ, มมีาก ‘มทีัว่’; เจรญิ  
[วตั. นปปฺโหต ิ(น-) ต. ปหโุต ปหโูต]  อ ปหโุก (ก สกัตถะ)  ย ุปโหนโก (ก สกตัถะ)

อส  +อ =  ม,ี เป็น [วตั. อตถฺ ิสนตฺ;ิ อส ิอตถฺ; อมหฺ ิอสมฺ;ิ อมหฺ อสมฺ   
ปัญ. อตถฺ ุสนตฺ;ุ อาห ิอจฉฺ อตถฺ; อมหฺ ิอมหฺ   หยิ. อาสติถฺ 
สตั. อสสฺ อสสฺ;ุ อสสฺ อสสฺถ; อสสฺ ํอสสฺาม;   สยิา สยิุ;ํ สยิํ  
อชั. อาสิ ีอาสุ;ํ อาส ิอาสติถฺ; อาส ึอาสมิหฺา]

วทิ +ย = วชิชฺ ม ี [วตั. #สวํชิชฺต]ิ

เป็น ตาย แก่
ชวี +อ = ชวี เป็นอยู,่ มชีวีติอยู ่[ต. ชวีติำ ชวีติ]  

(ณ ีธมมฺชวี ีข ทชุชฺวี ํสชุวี)ํ

อา-สส +อ = อสสฺส หายใจ [วตั. #ปสสฺสต]ิ

มร  +อ = มร ตาย [วตั. มยิยฺต ิมยีต ิ(มร>มยิยฺ มยี)  

มาน. มยิยฺมาโน มยีมาโน ต. มโต; มารโิต มาราปิโต เหตุกัม.]  

(ณวฺ ุหตถฺมิารโก  ณ มาโร  ย ุมรณ)ํ

จ ุ +อ = จว เคลือ่น, ตาย [ต. จุโต] (ต ิจตุ ิ ย ุจวน)ํ

ชริ +อ = ชรี เก่า, แก่, ครำา่คร่า [ต. ชณิโฺณ] (อ ชรา)

ตาย: กาลำ กโรติ, กาลกโต ทำากาละ,  ชีวิตกฺขยำ ปาปุณาติ ถึงความ

สิ้นชีวิต

เกลี่ย โปรย หว่าน กระจาย
ผ ุ +นา = ผนุา ฝัด, โปรย, โรย
วป +อ = วป หว่าน, ปลกู; ทอ; โกนศรีษะ [ต. วตุโฺต] (ณวฺ ุ

วาปโก ณยฺ วปโฺป ณ วาโป ย ุวปน)ํ

รปุ +เณ ณย = โรเป-ปย หว่าน, ปลกู; ยก [ต. โรปิโต] (ย ุโรปน)ํ

กริ +อ = กริ เรีย่ราย, เกลีย่, โปรย, เกลือ่น [ต. กณิโฺณ]

สำ-กริ +อ = สงกฺริ เรีย่ราย, เกลีย่, ... ปะปน [ต. สงกฺณิโฺณ]

สำ-ภทิ +ำอ = สมภฺนิทฺ เรีย่ราย, ปะปน, เกล่ือนกล่น [ต. สมภฺนิโฺน]

โอ-กริ +อ = โอกริ โปรยลง, หว่าน, ทำาให้เรีย่ราด
ว-ิป-กิร +อ = วปฺิปกิร เกล่ือนกล่น, กระจดักระจาย [ต. #ปกณิโฺณ]

สำ-สชชฺ +อ = สสํชชฺ ปะปน, เจอืปน, เกีย่วข้อง, คลกุคลี  
(อ สสํคโฺค  ณ สงโฺค)

รด ราด เปียก แห้ง
วสสฺ +อ = วสสฺ (ฝน) ตก, รด, โปรย (อ วสสฺ ํวสโฺส  ต ิวฏฺุฐ)ิ

อต-ิวสสฺ +อ = อตวิสสฺ รัว่
สจิ +ำอ = สญิจฺ รด, ราด, เท, ไหลออก ... [ต. สติโฺต]

ป-ฆร +อ = ปฆร ปคฆฺร  รด, ราด, เท, ไหลออก, พรม ... (ย ุปคฆฺรณ)ํ

สนทฺ ู +อ = สนทฺ ไหลออก [วตั. #วสิสฺนทฺต,ิ อภสินทฺต]ิ  
(อ นสิสฺนโฺท)

ส ุ +อ = สว ไหลไป; ให้เกดิขึน้; เป็นใหญ่
อญชฺ ุ +อ = อญชฺ หยอด, ทา, เจมิ; ปรากฏ; เจอืปน; เว้น
กลิทิ +ย = กลิทิยฺ กลิชิชฺ  เปียก, ชืน้, ชุม่, ชุม่ชืน้ [ต. กลินิโฺน]

ตมิ +อ เณ ณย = เตม เตเม-มย  เปียก, ชืน้, ชุม่, ชุม่ชืน้ [ต. ตนิโฺต]

มเิล +อ = มลิาย เหีย่วเฉา, อบัแสง [ต. มลิาโต]

สสุ +ย = สสุสฺ แห้ง, เหีย่ว, ผอม, ซบูซดี [ต. สกุโฺก สกุโฺข]

สกุขฺ +อ = สกุขฺ  แห้ง, ไม่สนใจ, ไม่ตัง้ใจ [วตั. สกุขฺาเปต ิเหต.ุ 

ตาก(จวีร)  ต. สกุโฺก สกุโฺข]

ห้าม ปิด กั้น บัง  เปิด นุ่งห่ม
วร  +อ เณ ณย  = วร วาเร-รย วเร-รย  ปิด, กัน้ [วตั. #อาวรต]ิ  
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(ณยฺ นวิารโย ทนุนฺวิารโย)

ว-ิวร +อ เณ ณย  = ววิร ววิเร-รย  เปิด [วตั. ววิราเปต ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ] ต. ววิโฏ]

น-ิวร +เณ ณย = นวิาเร-รย  ห้าม, กัน้ (ย ุนวิรณ ํนวิารณ ํ#ทนตฺาวรณ)ํ

ปร-ิวร +เณ ณย = ปรวิาเร-รย  กัน้รอบ, แวดล้อม [ต. ปรวิโุต] (ณ ปรวิาโร)

รธุ +ำอ เอ = รนุธฺ รนุธฺ ิรนุธฺ ีรุนเฺธ รุนโฺธ ปิด, กัน้, ห้าม [ต. รทุโฺธ]

ถก +อ เณ ณย = ถก ถเก-กย  ปิด, กัน้, กระทบกระทัง่
ฉท  +เณ ณย = ฉาเท-ทย  มงุ, บัง, ปิด กัน้, ปิดบัง [ต. ฉนฺโน วัต. #ปฏิจฉฺาเทต]ิ

อา-ฉท +เณ ณย = อจฉฺาเท-ทย  นุ่งห่ม, ปกปิด
น-ิวส +เณ ณย = นวิาเส-สย  นุ่งห่ม [ต. นวิตโฺถ] (ณ นวิาโส)

ปริ-ธา +อ = ปรธิา ปรทิห  นุ่งห่ม
ป-อา-ร-ฺอปุ +อ =  ปารปุ ห่ม (ย ุปารปุน)ํ

ปิ-ธา +อ = ปิธา ปิทห  ปกปิด, ห่อหุ้ม, ปิด, กัน้ [วตั. ปิทหาเปต ิเหตุ. 
(ไม่วุทธิ) ต. ปิทหโิต ปิหโิต]

อปิ-ธา +อ = อปิธา อปิทห  ปกปิด, ห่อหุม้, ปิด, กัน้ [ต. อปิทหโิต อปิหโิต]

กชุชฺ +อ = กุชฺช ควำา่, ควำา่ลง, ควำา่หน้า, ก้มหน้า [วัต. #นิกกฺชุชฺต]ิ

อ-ุกชุชฺ +อ = อกุกฺชุชฺ หงาย, หงายขึน้

สํารวม ระวัง
สำ-วร +อ เณ ณย  = สวํร สวํเร-รย  สำารวม, ระวงั, ปิด, กัน้ (อ สวํโร  ย ุสวํรณ)ํ

สำ-ยม ุ +อ = สยํม สยํจฺฉ  สำารวม, ข่มอนิทรย์ี [ต. สยํโต] (อ สยํโม สญญฺโม)

ขมภฺ ขภ ิ+อ = ขมภฺ ข่มไว้, ปิดกัน้, ขดัขวาง; คำา้จนุ [#ตู.วกิขฺมเฺภตวฺา] 
(ณ #วกิขฺมโฺภ ขมโฺภ ไม้คํา้, ผูค้ํ้าจนุ  ย ุ#วกิขฺมฺภนํ)

ผูก ร้อย ติด
พนธฺ +อ = พนธฺ ผกู, พัน, มัด, รัด [ต. พนโฺธ พทโฺธ]

ส ิ +ณ ุ = สโิณ ผูก, พัน, รัด
สำ-นห +ย = สนฺนยฺห ผกู, สวม (เกราะ)  [ต. สนฺนทฺโธ ต.ู สนฺนยหฺ] (ย ุ#อปุนยหฺน)ํ

เวฐ +อ เณ ณย = เวฐ เวเฐ-ฐย  ผูก, พนั, รดั [ต.ู เวเฐตวฺา วตั. #นพิเฺพฐต]ิ

ว ุ +ณา = วณุา ร้อย
ลพ ิ +อ = ลมพฺ เหน่ียว, แขวน, ห้อย, คล้อง [วตั. #วลิมพฺติ 

ยดึเหนีย่ว, ห้อย ...  อวลมพฺติ พึง่พา, ห้อย ...]

ลค +อ = ลค ลคคฺ ตดิ, ข้อง, เกีย่วข้อง, แขวน, คล้อง [ต. ลคโฺค]

สชชฺ +อ = สชชฺ ตดิ, ข้อง, ไม่คล่อง [ต. สฏฺโฐ] (ณ อปุสคโฺค)

สวิ +ย = สพิพฺ เยบ็

ประดับ ตกแต่ง
ปิลธ ิ +อ = ปิลนธฺ ประดบั, ตกแต่ง
มฑ ิ +อ เอ = มณฑฺ มณเฺฑ  ประดบั, ตกแต่ง (ย ุมณฑฺน)ํ

ภสู +อ เณ ณย = ภสู ภเูส-สย  ประดบั, ตกแต่ง (ย ุ#วภิสูน)ํ

ปล่อย พ้น
มจุ   +ำอ = มญุจฺ ปล่อย, แก้, ถอด  สกมมฺ.  [อชั. โมจย ิย ฺอาคม  

ภวสิ. โมกขฺต ิต. มตุโฺต #โอมกุโฺก ตุ.ํ โมเจตุ]ํ

มจุ +ย = มจุจฺ หลดุ, พ้น  อกมมฺ. [ภวสิ. โมกขฺต ิต. มตุโฺต]  
(อ โมกโฺข วโิมกโฺข  ต ิวมิตุตฺ)ิ

อยู่ อาศัย
ว-ิหร +อ = วหิร อยู,่ อาศยั [อชั. วหิาส]ิ (ณ ีสขุวหิาร ี ณ วหิา

โร)

วส  +อ = วส อยู,่ อาศยั  [ภวสิ. วจฺฉต ิตพั. วตถฺพพฺํ  

ต. วตุโฺถ #นวิตุโฺถ] (ณ ีสาวตถฺวีาส ีทสิาวาส)ี

อธ-ิวส +อ = อธวิส อยูท่บั, อยูอ่าศยั, สงิ, สงิสถติย์  
[วตั. อธวิาเสต ิเหต.ุ รบั (คํา/นมินต์), อดกลัน้  ต. อธวิตโฺถ อธวิตุโฺถ กตั. กัม. เหตุกัม.]

อธ-ิอา-วส +อ = อชฌฺาวส อยูค่รอบครอง 
ปฏ-ิวส +อ = ปฏวิส อยู,่ อาศยั 
อา-วส +อ = อาวส อาศยัอยู,่ อยูค่รอง (ณ อาวาโส #สวําโส ถ อาวสโถ)

ฉาบ ทา เปื้อน ย้อม
ลปิ +ำอ = ลมิปฺ ฉาบ, ทา, ลบูไล้
มกขฺ +อ เณ ณย =  มกขฺ มกเฺข-ขย  ทา, ลบูไล้, ลบหลู่
รญชฺ รนชฺ +อ ย = รช รญชฺ รชชฺ  ย้อม, กำาหนดั [ต. รตโฺต] (ย ุรชน)ํ

เผา ไหม้ ต้ม หุง สุก
ปจ  +อ = ปจ หงุ, ต้ม, ปรงุ (อาหาร), เผา, ไหม้ สกมมฺ.  

[วตั. ปจจฺต ิกมั.; ปจาเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ   มาน. ปจจฺมาโน กัม. ต. ปกโฺก]   

(อ นปิโก  ณ ปาโก)

ปจ  +ย = ปจจฺ สกุ อกมมฺ. [ต. ปกโฺก]  (ณ วปิาโก ปรปิาโก)

ตป  +อ ย เณ ณย  = ตป ตปปฺ ตปเฺป-ปย  ร้อน, เร่าร้อน, เผา; อิม่, เอบิอิม่ 
[วตั. #สนตฺปปฺต ิต. ตตโฺต]  (ณ ีอาตาปี  อ อาตโป ณ อาตาโป อาตปโฺป)

ตป +อ = ตป สะดุ้ง, กลวั; เป็นใหญ่ [วตั. #อตุตฺปต ิโอตตฺปปฺต]ิ 
(อ โอตตฺปปํฺ)

ฌป +อ เณ ณย = ฌป ฌาเป-ปย  เผา, ไหม้ [วตั. ฌาเปต ิกตั. เหตกุตั.  
ต. ฌตโฺต ฌาโม; ฌาปิโต เหตกุมั. ต.ู ฌาเปตวฺา กตั. เหตกุตั.]

เฌ  +อ = เฌ ฌาย (เอ> อาย) เผา, ไหม้, เร่าร้อน, สว่าง; เพ่ง, คดิ 
[ต.ู ฌายติวฺา]

ทห ฑห +อ = ทห ฑห ไหม้, (อนัไฟ) เผา  [วตั. ทยหฺต ิมาน. ฑยหฺมาโน กมั. 
ต. ทฑโฺฒ] (ณวฺ ุฉวฑาหโก  ณ ปรฬิาโห ย ุ#อาฬาหน)ํ

ป-กถุ +อ = ปกกฺฏฺุฐ เดอืด, เดอืดพล่าน [ต. ปกกฺฏฺุฐโิต]

วาส +เณ ณย = วาเส-สย อบ, รม (ทาํให้มกีลิน่หอม) (ณ วาโส) 

ชําระ กวาด ล้าง อาบ สะอาด บริสุทธิ์
สำ-มชชฺ  +อ = สมมฺชชฺ ปัด, กวาด, ขดั, ถ,ู นวด
ปร-ิมชชฺ +อ = ปรมิชชฺ ปัด, กวาด, ขดั, ถ,ู นวด, ลบู, คลำา
โธว +อ = โธว ล้าง
ป-ขล +เณ ณย = ปกขฺาเล-ลย  ล้าง, บ้วน (ปาก), ชำาระ
ปญุฉฺ +อ = ปญุฉฺ ปญุชฺ  เชด็, ถ,ู ชำาระ, กวาด
สธุ  +ย  = สชุฌฺ หมดจด, บรสิทุธิ,์ สะอาด  

[วตั. โสเธต ิโสธยต ิเหต.ุ ‘ให้หมดจด’  โสธาเปต ิโสธาปยต ิเหต.ุ ‘ให้ชําระ’  

ต. สุทฺโธ; โสธิโต เหตุกัมม. ‘ให้หมดจด’] (ติ สุทฺธิ #วิสุทฺธิ ย ุสุชฺฌนํ)

สจุ +อ เอ = สจุ สเุจ สะอาด, หมดจด; แสดง, ไป, เป็นไป (ณ โสโก  ย ุโสจน)ํ

ป ุ +อ นา = ปว ปนุา ชำาระ, สะอาด, หมดจด (ณวฺ ุปาวโก)

นหฺา นหา +ย = นหฺาย นหาย  อาบ [วตั. นหฺาเปต ิเหตุ. (ไม่วทุธ)ิ] (ย ุนหาน)ํ

ฆสํ +อ = ฆสํ ส,ี ถ,ู บด

เชื่อถือ เลื่อมใส ผ่องใส เศร้าหมอง ขุ่นมัว
สำ-ธา +อ = สนธฺา สททฺห  เลือ่มใส, เชือ่ถอื; เชือ่มต่อ (อ ิสนธฺ)ิ

ป-สท +อ = ปสที ไม่มมีลทนิ, หมดจด, ผ่องใส [วตั. ปสาเทต ิเหต.ุ 
ต. ปสนโฺน]
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ป-สท +เณ ณย = ปสาเท-ทย  ยนิด,ี เล่ือมใส [วตั. ปสาเท-ทยต ิกตั. เหตุกัต.] 
(ณ ปสาโท)

โอ-กปปฺ +อ = โอกปปฺ จัดแจง; ทำาให้สำาเร็จ; ไว้ใจ, เช่ือถอื  
(ย ุโอ(ก)ฺกปปฺนา)

เท  +อ = ทย รกัษา, ป้องกนั; หลบั; ชำาระ; ดหูมิน่ [วัต. #นทิทฺายติ 
โวทายต ิต.ู ปรโิยทาเปตฺวา] (อ ทยา #นทิทฺา  ย ุ#โวทาน ํโวทาปน)ํ

กลิสิ +ย = กลิสิสฺ เศร้าหมอง, เบียดเบียน, แผดเผา [ต. กลิฏฺิโฐ]

ลลุ ิ +อ = ลนุถฺ เศร้าหมอง, ขุน่มัว, เบียดเบียน, เดอืดร้อน

รักษา คุ้มครอง เลี้ยง
รกขฺ +อ = รกขฺ รักษา (ณ ีวาจานรุกขฺ ี ณวฺ ุรกขฺโก-ขกิา  

#อารกขฺโก วสํานรุกขฺโก  ต ุรกขฺติา  ข ทรุกโฺข  ย ุรกขฺณ)ํ

ปาล +เณ ณย = ปาเล-ลย รักษา (ณวฺ ุปาลโก โคปาลโก ธนปาลโก  

ปเวณปิาลโก  ต ุปาลยติา  ณ ทวฺารปาโล อยุยฺานปาโล)

กติ  +ฉ = ตกิจิฉฺ (เทวฺภาวะ)  รกัษาโรค, เยยีวยา; รู;้ ปรารถนา; อยู;่ สงสยั 
(กติ>กติ>ฺกกิติ>ฺตกิติ>ฺตกิจิ ฺ(แปลงเพราะ ฉ ปัจ.))  (อ #วจิกิจิฉฺา)

คปุ  +อ = โคป คุ้มครอง, ปกครอง, รักษา [ต. คตุโฺต]  

(ณวฺ ุสสุานโคปโก  ณ โคโป  ต ิคตุตฺ ิอนิทฺรฺยิคตุตฺ)ิ

ภร  +อ = ภร เล้ียงด;ู นำาไป [ต. ภโต-โฏ ภจโฺจ] (ต ุภตตฺา   
ข ทุพภฺโร สุภโร  ณยฺ ภารโิย  อ มาตาเปตภิโร อตตฺภโร  ติ ภต ิ ย ุภรณ)ํ

ปสุ +อ ย นา เณ ณย = ปุส ปสุสฺ ปสุนฺา โปเส-สย  เล้ียงด ู(ณวฺ ุมาตโุปสโก)

ชคคฺ +อ = ชคคฺ ประคอง, ประคับประคอง, ปฏบัิต,ิ ซ่อมแซม  
    [วตั. #ปฏชิคคฺต]ิ (ณวฺ ุวหิารปฏชิคคฺโก)

ชนะ แพ้
ช ิ  +อ = เช ชย ชนะ [ตวนัตุ. ชติวา ตาว.ี #วชิติาว ีต. ชโิต  

ต.ู ชติวฺา] (กวฺ ิมารช ิ ต ุเชตา  อ ชโย วชิโย  ย ุชยน)ํ

ช ิ +นา = ชนิา ชนะ  [อชั. อชนิ ิ#ปฏชินิาต ิตู. ชนิิตวฺา เชตวฺา]

ปรา-ช ิ +อ = ปราเช ปราชย  แพ้ [ต. ปราชโิต] (อ ปราชโย) 

ยธุ +อ ย = โยธ ยชุฌฺ  รบ, สู้ [ต. ยทุโฺธ #ปยทุโฺธ] (ต ุยชุฌฺติา)

เล่น
กฬี +อ = กฬี เล่น (ณวฺ ุสหปํสกุฬีโก)

ทวิ +ย = ทพิพฺ เล่น (อ เทโว)

กมุาร +อ เณ ณย = กมุาร กมุาเร-รย  เล่น (อ กมุาโร กมุารโก)

แสวงหา
คเวส +อ เณ ณย = คเวส คเวเส-สย  แสวงหา, ค้นหา (ณ ีปารคเวส)ี

อสิ  +อ = เอส แสวงหา, ค้นหา [วตั. #ปรเิยสต ิปร-ิย-ฺอสิ]  
    (ย ุเอสนา อเนสนา เอสน ํอเนสน)ํ

อาจ สามารถ กล้า กลัว
สก +โอ = สกโฺก อาจ  (ณยฺ สกกฺา)

สก  +อณุา = สกกฺณุา อาจ  [สตั. สกกฺเุณยยฺ อชั. อสกขฺ ิภวสิ. สกขฺสิสฺต ิ 

    กาล. อสกขฺสิสฺ ต.ู สกกฺณุติวฺา]

ว-ิสห +อ = วสิห อาจ, กล้าหาญ, ปฏญิญา [วตั. #อุสสฺหต]ิ

ภ ี +อ = ภาย กลัว [ต. ภีโต ตู. ภายิตฺวา] (ณ ภยํ เภรโว   
รุ ภีรุ ภีรุโก)

ภสิ ิ +อ = ภสึ กลวั [วตั. ภสึาเปต ิเหต.ุ] (ย ุภสึน ํความกลวั, น่าหวาดเสยีว)

ภมภฺ +อ = ภมภฺ กลวั, หวัน่ไหว, หวาดเสยีว

วชิ ี +อ ย = วชิ เวช วชิชฺ  กลวั, หวัน่ไหว, หวาดเสยีว  
[วตั. #สเํวชต ิสวํชิชฺต ิอพุพฺชิชฺต]ิ

อ-ุสก ิ +อ = อสุสฺงกฺ กลวั, หวาดกลวั [วตั. #ปรสิงกฺต]ิ
ตส +ย = ตสสฺ กลวั, หวาดกลวั, สะดุง้กลวั  (ณ ตาโส)

ซื้อ ขาย ตีราคา
ก ี +นา = กนีา กณีา  ซือ้ [วตั. กนิาต ิกณีต]ิ (ณวฺ ุกยโก)

ว-ิก ี +นา = วกิกฺนีา วกิกฺณีา  ขาย
อคฆฺ +อ = อคฆฺ มค่ีา, มรีาคา [วตั. #อคฆฺาเปต ิเหตุ. ตรีาคา]

ไหว สั่น
จล +อ = จล จญจฺล (เทวฺภาวะ)  ไหว, หวัน่ไหว, สัน่ (จล>จล>ฺจจล>ฺจจํล>ฺจญจฺล)ฺ

จปุ  +อ = จปุ โจป ไหว, หวัน่ไหว, สัน่, โงก (ง่วง)  
[อันต. จปลายนฺโต จุป-ลฺ-อาย อุ>อ] (ย ุโจปนํ อล จปโล อุ>อ ‘คนกลับกลอก’)

อญิชฺ +อ = อญิชฺ ไหว, หวัน่ไหว, งอ, คูเ้ข้า [วตั. #สมญิชฺต,ิ สมมฺญิชฺต]ิ 
อรี +อ = อรี ไหว, หวัน่ไหว
กปิ กมปฺ +อ = กมปฺ ไหว, หวัน่ไหว (ณวฺ ุ#อนกุมปฺโก โลกานกุมปฺโก   

    อ กมปฺา  ย ุกมปฺน)ํ

วธิ +อ เณ ณย = เวธ เวเธ-ธย  ไหว, หวัน่ไหว; เบยีดเบยีน
กปุ +ย = กปุปฺ กำาเรบิ, สะเทอืน, โกรธ, พนิาศ [ต. กปิุโต] (ณ โกโป)

ขภุ  +อ เอ ย นา  = โขภ โขเภ ขพุภฺ ขภุนา  หวัน่ไหวอย่างรนุแรง  
[ต.ู โขเภตวฺา วตั. #สขํพุภฺต ิสงขฺพุภฺต ิสโํขภต ิสงโฺขภต]ิ

เป็นไป หมุนไป
วตตฺ ุ +อ = วตตฺ เป็นไป, เป็นอยู,่ เลีย้งชวีติ; หมนุไป; เลีย้งด,ู  

รับใช้; ห้าม [วัต. วตฺเตตฺวา เหตุ.] (ต ิวุตฺติ ชีวิตวุตฺติ #ปวตฺติ)

อต-ิวตตฺ ุ+อ = อตวิตตฺ เป็นไปล่วง, (นํา้) ล้น
วฏฺฏ +อ = วฏฺฏ หมนุ, กลิง้; ควร อกมมฺ. [วตั. วฏฺฏต ิ(หนิ)กลิง้,  

วฏฺเฏต ิให้(หนิ)กล้ิง วฏฺฏาเปติ (ใช้คน)ให้(หนิ)กล้ิง เหต.ุ ต. วฏฺฏตํิ (หนิ)ถกูให้กล้ิง เหตกุมั.] 
ภม +อ = ภม หนั, หมนุ [ต. ภนโฺต]

กําหนด ระบุ
องกฺ +อ เณ ณย = องกฺ องเฺก-กย  กำาหนด, หมาย, เป็นเครือ่งหมาย
ลกขฺ +เณ ณย = ลกเฺข-ขย  กำาหนด [วตั. #สลลฺกเฺขต]ิ

ว-ิอว-ฐป ถป +เณ ณย = ววฏฺฐเป-ปย ววตถฺเป-ปย กำาหนด, หมาย, ต้ังลงไว้  
[ววฏฺฐเป ววตถฺเป  ววฏฺฐาเป ววตถฺาเป เหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ]

ปร-ิอ ิ +อ =  กำาหนด [ต.ู ปรจิจฺ]

น-ิยม ุ +อ = นยิม นยิจฉฺ  ตดัสนิ, วนิจิฉยั, กำาหนด; ประพฤต ิ[ต. นยิโต] 

(อ #วนิจิฉฺโย)

สำ-ธา +อ =   หมายเอา [ต.ู สนธฺาย ใช้เป็นกริยิาวเิสสนะ]

สงบ สงัด หลีกเร้น
สม ุ +อ ย = สม สมมฺ   สงบ, ระงบั, ทำาความเพยีร [ต. สนโฺต  

วตั. #วปูสเมต ิว-ิอปุ-สม เหต.ุ] (ต ิสนตฺ ิ ย ุสมโณ กลหวปูสมน)ํ

ปฏ-ิป-สมภฺ +อ = ปฏปิสสฺมภฺ ปฏปิปฺสสฺมภฺ  สงบ, ระงบั
ว-ิวจิ +อ ย = ววิจิ ววิจฺิจ  สงดั, โดดเดีย่ว, ปลกีออก [ต. ววิติโฺต ต.ู ววิจิจฺ] 

(ณ วเิวโก)
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ป-อม +อ =  สงัด [ต. ปนโฺต]

ล ี  +ย นา = ลยี ลนีา แอบ, ซ่อน, หลกีเร้น; ตดิอยู;่ รวมกนั [ต. ลโีน 
วัต. #สลฺลีนาติ นิลีนาติ สลฺลีนาติ ปฏิสลฺลีนาติ นิลียติ ต. สลฺลีโน  
ตู. ลียิตฺวา] (อ อาลโย)

เพียร พยายาม สืบต่อ เกียจคร้าน
ฆฏ ฆฏฺฏ +เณ ณย = ฆเฏ-ฏย ฆฏฺเฏ-ฏย สบืต่อ, พยายาม, หมัน่, อตุสาหะ
อา-รภ +อ ย = อารภ อารพฺภ   ปรารภ, (กล่าวถงึ, ตัง้ต้น, ดำาร)ิ, ทำา, เริม่, 

ลงมอื, พยายาม [ต. อารทโฺธ #อจจฺารทโฺธ ต.ู อารพภฺ อารทธฺ ตุ.ํ อารทธฺุ]ํ

อ-ุสห +อ = อสุสฺห พยายาม (ณ อสุสฺาโห)

วายม +อ = วายม พยายาม
ตท ิ +อ = ตนทฺ เกยีจคร้าน, ประมาท, ไม่เอือ้เฟ้ือ, เบยีดเบียน

อดทน
ขม   +อ = ขม อดทน, อดโทษ, ควร, ชอบ [วัต. ขมาเปต ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ 

ต. ขมาปิโต เหตุกัม. (ไม่วุทธิ)] (อ โอวาทกฺขโม วจนกฺขโม  ติ ขนฺติ)

สห +อ ย เณ ณย = สห สยหฺ สเห-หย  อดทน, อดกล้ัน (ย ุสหน)ํ

ตชิ  +ข = ตติกิขฺ (เทวฺภาวะ)  อดทน; ผูก, ร้อย  
(ตชิ>ตชิ>ฺตติิช>ฺตติกิ ฺ(แปลงเพราะ ข ปัจ.)) (อ ตติกิขฺา)

มรสิ +เณ ณย = มรเิส-สย อดทน, อดกล้ัน, ทนทาน, ม่ันคง (ย ุมรสิน)ํ

โกง หลอก ลวง
กฏุ +อ = กฏุ คด, โค้ง, งอ, โกง, บิด, ตดั, เกีย่ว, ปัน
วญจฺ +เณ ณย = วญเฺจ-จย เกล้ียกล่อม, หลอกลวง
กหุ +เณ ณย = กเุห-หย โกง, ล่อลวง, ให้พิศวง (ณวฺ ุกหุโก)

สฐ +อ = สฐ ล่อลวง, ฉ้อโกง; ฆ่า; เศร้าหมอง

บวช สึก
ป-วช +อ = ปพพฺช ไป, ออกไป, บวช  [อัช. ปพพฺาเชส ิเหต.ุ; #อนุ

ปพพฺช ิบวชตาม] (ณยฺ ปพพฺชชฺา)

อ-ุป-วช +อ = ปพพฺช สกึ [อัช. อปุปฺพพฺาเชส ิเหต.ุ] 

วิ-ภม +อ = วพิภฺม หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนผิด, สึก, ลาสกิขา 
[ต. วพิภฺนโฺต]

จูบ กอด
จมุพฺ +อ = จมุพฺ จบู, จมุพติ [วตั. #ปรจิมุพฺต]ิ

อา-ลงิคฺ +อ = อาลงิคฺ กอด
สช +อ = สช กอด

ป่วย ไข้
กลิม +อ = กลิม ลำาบาก, เหนด็เหนือ่ย, ชอกชำา้, เจบ็ไข้, ไม่สบาย 

[ต. กลินโฺต] (ถ กลิมโถ)

คเิล +อ = คลิย เจบ็ไข้, ไม่สบาย [ต. คลิาโน]

ไอ จาม อาเจียน
ขปิ +อ = ขปิ ไอ, จาม; ทิง้ [วตั. ขปิาเปต ิเหต.ุ (ไม่วทุธ)ิ] ต. ขติโฺต]

กาส +อ = กาส ไอ, กระแอม
วม ุ +อ = วม อาเจยีน; คายออก

ปูลาด ท่วม คลุม
ป-ญป +เณ ณย = ปญญฺาเป-ญเป ปลูาด, ตัง้ไว้, แต่งตัง้, ฝัง, เกบ็;  

บญัญตั ิ(วนิยั) [ต. ปญญฺตโฺต] (ต ิปญญฺตตฺ)ิ

ถร +อ = ถร ปลูาด
อา-ถร +อ = อตถฺร ปลูาด, กราน (กฐนิ) [ต. อตถฺโต]

โอ-ถร +อ = โอตถฺร ปลูาด, ปกคลมุ, ปิดบงั, ท่วมทบั
สำ-ถร +อ = สนถฺร ป,ู ปลูาด
อธิ-โอ-ถร +อ = อชฺโฌถร อชฺโฌตฺถร ท่วมทับ, ครอบงำา, ปกคลุม

ประกอบ จัดแจง ตระเตรียม
สำ-ว-ิธา/ทห +อ = สวํทิห จดัแจง, เตรยีมการ, ประกอบ 
สชชฺ +อ เณ ณย = สชชฺ สชเฺช-ชย  จดัแจง, เตรยีมการ, ประกอบ; 

สร้าง, ทำา [ต. สฏฺโฐ]

ปฏ-ิยต +เณ ณย = ปฏยิาเท-ทย (ต>ท)  ตกแต่ง, จดัแจง [ต. ปฏยิตโฺต ปฏยิตโฺต]

ยุช  +ำอ = ยุญฺช ผกู, ประกอบ, รวบรวม; อตุสาหะ, พยายาม 
[วตั. #อนยุญุชฺต ิต. อนยุตุโฺต]

ยุช  +อ เณ ณย = โยช โยเช-ชย  ผูก, ประกอบ, รวบรวม   
[วัต. ยุชฺชติ กัม. วัต. #สํโยเชติ ต. ยุตฺโต #ปยุตฺโต สมฺปยุตฺโต]  
(ณฺย โยคฺโค นิโยชฺโช  ณ โยโค #อุปโยโค  ยุ ยุญฺชนํ)

สำ-อน-ุอา-คม +อ =   มา(ตาม)พร้อม(กนั), ประกอบ [ต. สมนนฺาคโต อุ>โอ>ว>ฺน]ฺ

ถูกต้อง สมควร ขัดแย้ง ห้าม ค้าน
กป ุ +อ เอ = กปปฺ กปเฺป  ควร, สมควร; อาจ, สามารถ, อาจม,ี อาจเป็น
อรห +อ เณ ณย = อรห อรเห-หย สมควร, เหมาะสม; บชูา (อ ปชูารโห)

สำ-อ ิ +อ = สเม ถงึพร้อม, พจิารณา; สม, เข้ากนั [ต.ู สเมจจฺ]

ยุช  +ย = ยุชฺช ต้ังใจ, ต้ังมัน่, มัน่คง; ควร, สมควร, ถกูต้อง, ใช้ได้  
[ต. ยตุโฺต] (ต ิยตุตฺ)ิ

วิ-รุธ +ย = วิรุชฺฌ คดัค้าน, ขดัแย้ง; ปรารถนา
ปฏ-ิกสุ +อ = ปฏกิโฺกส คดัค้าน; ด่าตอบ
ปฏ-ิสธิ ุ+อ = ปฏเิสธ ห้าม, ปฏเิสธ [วตั. #นเิสธต]ิ (อ หรินิเิสโธ)

ปฏ-ิขปิ +อ = ปฏกิขฺปิ ห้าม, ปฏเิสธ (คน, สิง่ของ) [ต. ปฏกิขฺติโฺต]

ปฏ-ิวห +อ = ปฏพิาห ห้าม, ค้าน, นำาไปเฉพาะ, นำากลบั

อื่นๆ
ปรู  +อ = ปรู เตม็ [วตั. ปเูรต ิเหต.ุ ต.ู ปเูรตวฺา เหต.ุ  

    ต. ปณุโฺณ; ปรูโิต เหตกุมั.] (ย ุปรูณ)ํ

ทหุ  +อ = ทหุ โทห รดีนำา้นม; ให้เตม็; ฆ่า; ทำาลาย
ธม  +อ = ธม ทำาเป่าให้มเีสยีง, เป่าให้ดงั; ก่อไฟ, เป่าไฟ
วลช ิ +อ = วลญชฺ บรโิภค, ใช้สอย
เสว +อ = เสว เสพ, ใช้สอย, คบหา; ยนิด ี(ณ ีปรทารปูเสวี  

ณวฺ ุเสวโก  อ เสวา  ย ุเสวนา ปรทารปูเสวนา เสวน)ํ

ว-ิสส +อ = วสิสฺส คุน้เคย (ณ วสิสฺาโส)

อฏฺฏ +เณ ณย = อฏฺเฏ-ฏย  อดึอดั, บบีคัน้
จณุณฺ +เณ ณย = จณุเฺณ-ณย  บด, ละเอยีด, แหลก
วชี +เณ ณย = วเีช-ชย พดั, โบก [มาน. พชียมาโน]

อต-ิมาน +เณ ณย = อตมิาเน อตมิานย เย่อหยิง่, จองหอง  
อ อตมิาโน ความ~ ตทั. อ ีอตมิาน ีผูม้~ี

นฏ +เณ ณย = นเฏ-ฏย ฟ้อนรำา [ต. นจฺโจ นฏฺโฏ] (ณฺวุ นาฏโก-กา)

นจจฺ +อ = นจจฺ ฟ้อนรำา
ว-ิลส +อ = วลิส สวยงาม, เยือ้งกราย, กรดีกราย
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สภุ +อ = โสภ งาม, สว่าง, รุ่งเรือง; เบียดเบียน  
(ณ นครโสภณิ ี ย ุนครโสภนา (อติถฺ)ี)

ปปุผฺ +อ = ปปุผฺ บาน (อ ปปุผฺ)ํ

สำ-จติ +เณ ณย = เจเต-ตย ซ้ือขาย; อตุสาหะ, พยายาม; แกล้ง (ภาษา

เก่า), จงใจ, เจตนา [ตู. สญฺจิจฺจ] (ณฺว ุเจตาปโก  ย ุเจตนา เจตาปนํ) 

สสิ +ย = สสิสฺ เหลือ [วตั. #อวสสิสฺต ิต. อวสฏฺิโฐ]

อ-ุหท +อ = อหุท ถ่ายอจุจาระรด
อ-ุมหิ +อ = อมุมฺหิ ถ่ายปัสสาวะรด
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