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หมวด ภู ธาตุ (อ)
ปจ หุง ต้ม cook
กัตตุวาจก: ปจ +อ = ปจ
วตฺตมานา
ป. โส ปจติ ปจเต

เต

ปจนฺติ ปจนฺเต

ม. ตฺวํ ปจสิ

ตุมฺเห ปจถ

อุ. อหํ ปจามิ

มยํ

ปจาม

ปญฺจมี
ป. โส ปจตุ ปจตํ

เต

ปจนฺตุ

ม. ตฺวํ ปจาหิ ปจ ปจสฺสุ ตุมฺเห ปจถ
อุ. อหํ ปจามิ

มยํ

ปจาม

สตฺตมี
ป. โส ปเจยฺย ปเจ ปเจถ เต
ม. ตฺวํ ปเจยฺยาสิ

ปเจยฺยุํ

ตุมฺเห ปเจยฺยาถ

อุ. อหํ ปเจยฺยามิ ปเจยฺยํ มยํ

ปเจยฺยาม

ปโรกขา
ป. โส ปปจ

เต

ปปจุ

ม. ตฺวํ ปปเจ

ตุมฺเห ปปจิตฺถ

อุ. อหํ ปปจํ

มยํ

ปปจิมฺห

หมวดปโรกขา ทำเทฺวภาวะต้นธาตุเสมอ

หิยัตตนี
ป. โส อปจา อปจ๑

เต

อปจู

ม. ตฺวํ อปโจ อปจา อปจ๒ ตุมฺเห อปจตฺถ
อุ. อหํ อปจํ
๑

มยํ

อปจมฺห๓

อา มักรัสสะเป็น อ ๒ มักใช้ อา แทน โอ
๓
มฺห ใน กัจ. เป็น มฺหา

อัชชัตตนี
ป. โส อปจิ

เต

อปจุํ อปจํสุ อปจึสุ

ม. ตฺวํ อปจิ

ตุมฺเห อปจิตฺถ

อุ. อหํ อปจึ

มยํ

อปจิมฺหา

อุํ มักใช้คกู่ บั ส อาคม เป็น -สุํ นอกนัน้ มักแปลงเป็น อึสุ
รัสสะ มฺหา เป็น มฺห บ้าง

ภวิสสันติ
ป. โส ปจิสสฺ ติ

เต

ปจิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ปจิสสฺ สิ

ตุมฺเห ปจิสฺสถ

อุ. อหํ ปจิสสฺ ามิ ปจิสสฺ ํ

มยํ

ปจิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อปจิสสฺ า อปจิสฺส เต

อปจิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อปจิสเฺ ส

ตุมฺเห อปจิสฺสถ

อุ. อหํ อปจิสสฺ ํ

มยํ

อปจิสฺสามฺหา

อ อาคม ลงหน้าธาตุ ที่ลงวิภัตติในหมวดหิยตฺตนี อชฺชตฺตนี กาลาติปตฺติ

กัมมวาจก ลง อิ ย
ปจิย: ปจิยเต (ปจิยติ)
ปจฺจ: ปจฺจเต (ปจฺจติ)
เหตุกัตตุวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
ปาเจ ปาจย ปาจาเป ปาจาปย:
ปาเจติ ปาจยติ ปาจาเปติ ปาจาปยติ
ปาเจสิ ปาจยิ ปาจาเปสิ ปาจาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
ปาเจสุํ ปาจยึสุ ปาจาเปสุํ ปาจาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
ปาจิย ปาจยิย ปาจาปิย ปาจาปยิย:
ปาจิยเต ปาจยิยเต ปาจาปิยเต ปาจาปยิยเต
ปาจิยติ ปาจยิยติ ปาจาปิยติ ปาจาปยิยติ

อห, พฺรู กล่าว พูด say
ปโรกขา
ป. โส อาห

เต

อาหุ อหุ*

ม. ตฺวํ อาเห

ตุมฺเห อาหิตฺถ

อุ. อหํ อาหํ

มยํ

อาหิมฺห

* รัสสะเป็น อ ได้ เพื่อรักษาครุลหุในฉันท์

อัชชัตตนี
ป. -

เต

อาหํสุ

มักใช้ ปโรกขา เอก. และ อัชชัตตนี พหุ. คูก่ ัน
ป. โส อาห
เต อาหํสุ
ธาตุนี้ ใช้ในหมวดปโรกขาและอัชชัตตนี ปฐมบุรุษ เท่านั้น
ปุริโส อาห. ปุรสิ า อาหํสุ.
เตนาหุ โปราณา.
เตน (การเณน) อาหุ โปราณา (อาจริยา).

วจ กล่าว พูด say
วจ +อ = วจ
วตฺตมานา
ป. โส วจติ

เต

วจนฺติ

ม. ตฺวํ วจสิ

ตุมฺเห วจถ

อุ. อหํ วจามิ

มยํ

วจาม

ปญฺจมี
ป. โส วจตุ

เต

วจนฺตุ

ม. ตฺวํ วจาหิ วจ

ตุมฺเห วจถ

อุ. อหํ วจามิ

มยํ

วจาม

สตฺตมี
ป. โส วเจยฺย วเจ วเจถ

เต

วเจยฺยุํ

ม. ตฺวํ วเจยฺยาสิ

ตุมฺเห วเจยฺยาถ

อุ. อหํ วเจยฺยามิ วเจยฺยํ

มยํ

วเจยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อวจา อวจ อโวจ

เต

อวจู

ม. ตฺวํ อวจา อวจ อโวจ

ตุมฺเห อวจตฺถ

อุ. อหํ อวจํ

มยํ

อวจมฺห

อัชชัตตนี
ป. โส อวจิ

เต

อวจึสุ

ม. ตฺวํ อวจิ

ตุมฺเห อวจิตฺถ

อุ. อหํ อวจึ

มยํ

อวจิมฺหา

ป. -

เต

อโวจุํ

ม. -

ตุมฺเห อวจุตฺถ อโวจุตฺถ

อุ. -

มยํ

อโวจุมฺหา

ใช้ หิยัตตนี เอก. และ อัชชัตตนี พหุ. คู่กัน
ป. โส อวจา อวจ อโวจ

เต

อโวจุํ

ม. ตฺวํ อวจา อวจ อโวจ

ตุมฺเห อวจุตฺถ อโวจุตฺถ

อุ. อหํ อวจํ

มยํ

อโวจุมฺหา

มา ภิกฺขเว เอวํ อวจุตฺถ.
(ตฺวํ) มา เอวํ อวจ. (ตุมฺเห) มา เอวํ อวจุตฺถ/อโวจุตฺถ.
อายสฺมา สารีปุตฺโต อโวจ.
อโวจุมฺห โข มยํ ตํ ภวนฺตํ โคตมํ.

ภวิสสันติ
ป. โส วจิสฺสติ

เต

วจิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ วจิสฺสสิ

ตุมฺเห วจิสสฺ ถ

อุ. อหํ วจิสฺสามิ วจิสสฺ ํ

มยํ

วจิสสฺ าม

ป. โส วกฺขติ

เต

วกฺขนฺติ

ม. ตฺวํ วกฺขสิ

ตุมฺเห วกฺขถ

อุ. อหํ วกฺขามิ

มยํ

วกฺขาม

ลบ สฺส แปลง วจ เป็น วกฺข

กาลาติปัตติ
ป. โส อวจิสฺส

เต

อวจิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อวจิสฺเส

ตุมฺเห อวจิสสฺ ถ

อุ. อหํ อวจิสฺสํ

มยํ

อวจิสสฺ ามฺหา

วท กล่าว พูด say
วท +อ = วท
วตฺตมานา
ป. โส วทติ

เต

วทนฺติ

ม. ตฺวํ วทสิ

ตุมฺเห วทถ

อุ. อหํ วทามิ

มยํ

วทาม

ป. โส วเทติ

เต

วเทนฺติ

ม. ตฺวํ วเทสิ

ตุมฺเห วเทถ

อุ. อหํ วเทมิ

มยํ

วเทม

ป. โส วชฺชติ

เต

วชฺชนฺติ

ม. ตฺวํ วชฺชสิ

ตุมฺเห วชฺชถ

อุ. อหํ วชฺชามิ

มยํ

เอา อ เป็น เอ

แปลง วท เป็น วชฺช บ้าง

วชฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส วทตุ วเทตุ

เต

วทนฺตุ

ม. ตฺวํ วทาหิ วท

ตุมฺเห วทถ

อุ. อหํ วทามิ

มยํ

วทาม

สตฺตมี
ป. โส วเทยฺย วเท วเทถ เต
ม. ตฺวํ วเทยฺยาสิ

วเทยฺยุํ

ตุมฺเห วเทยฺยาถ

อุ. อหํ วเทยฺยามิ วเทยฺยํ มยํ

วเทยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อวทิ

เต

อวทึสุ

ม. ตฺวํ อวทิ

ตุมฺเห อวทิตฺถ

อุ. อหํ อวทึ

มยํ

อวทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วทิสฺสติ

เต

วทิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ วทิสฺสสิ

ตุมฺเห วทิสฺสถ

อุ. อหํ วทิสฺสามิ วทิสฺสํ

มยํ

วทิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อวทิสฺส

เต

อวทิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อวทิสฺเส

ตุมฺเห อวทิสฺสถ

อุ. อหํ อวทิสฺสํ

มยํ

อวทิสฺสามฺหา

ลภ ได้ get receive
ลภ +อ = ลภ
วตฺตมานา
ป. โส ลภติ

เต

ลภนฺติ

ม. ตฺวํ ลภสิ

ตุมฺเห ลภถ

อุ. อหํ ลภามิ

มยํ

ลภาม

ปญฺจมี
ป. โส ลภตุ

เต

ลภนฺตุ

ม. ตฺวํ ลภาหิ ลภ

ตุมฺเห ลภถ

อุ. อหํ ลภามิ

มยํ

ลภาม

สตฺตมี
ป. โส ลเภยฺย ลเภ ลเภถ เต
ม. ตฺวํ ลเภยฺยาสิ

ลเภยฺยุํ

ตุมฺเห ลเภยฺยาถ

อุ. อหํ ลเภยฺยามิ ลเภยฺยํ มยํ

ลเภยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อลภา อลภ

เต

อลภู

ม. ตฺวํ อลภา อลภ

ตุมฺเห อลภตฺถ

อุ. อหํ อลภํ

มยํ

อลภมฺห

อัชชัตตนี
ป. โส อลภิ อลตฺถ ๑

เต

ม. ตฺวํ อลภิ อลตฺถ ๑

ตุมฺเห อลภิตฺถ

อุ. อหํ อลภึ อลตฺถํ ๒

มยํ

๑

อลภึสุ
อลภิมฺหา

แปลง อี เป็น ตฺถ, อึ เป็น ตฺถํ แล้วลบที่สุดธาตุ

ภวิสสันติ
ป. โส ลภิสฺสติ

เต

ลภิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ลภิสฺสสิ

ตุมฺเห ลภิสฺสถ

อุ. อหํ ลภิสฺสามิ ลภิสฺสํ

มยํ

ลภิสฺสาม

ป. โส ลจฺฉติ

เต

ลจฺฉนฺติ

ม. ตฺวํ ลจฺฉสิ

ตุมฺเห ลจฺฉถ

อุ. อหํ ลจฺฉามิ

มยํ

ลจฺฉาม

ลบ สฺส แปลง ลภ เป็น ลจฺฉ

กาลาติปัตติ
ป. โส อลภิสฺส

เต

อลภิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อลภิสฺเส

ตุมฺเห อลภิสฺสถ

อุ. อหํ อลภิสฺสํ

มยํ

อลภิสฺสามฺหา

มร ตาย die
มร +อ = มร
วตฺตมานา
ป. โส มรติ

เต

มรนฺติ

ม. ตฺวํ มรสิ

ตุมฺเห มรถ

อุ. อหํ มรามิ

มยํ

มราม

ปญฺจมี
ป. โส มรตุ

เต

มรนฺตุ

ม. ตฺวํ มราหิ มร

ตุมฺเห มรถ

อุ. อหํ มรามิ

มยํ

มราม

สตฺตมี
ป. โส มเรยฺย มเร มเรถ เต
ม. ตฺวํ มเรยฺยาสิ

มเรยฺยุํ

ตุมฺเห มเรยฺยาถ

อุ. อหํ มเรยฺยามิ มเรยฺยํ มยํ

มเรยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อมริ

เต

อมรึสุ

ม. ตฺวํ อมริ

ตุมฺเห อมริตฺถ

อุ. อหํ อมรึ

มยํ

อมริมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มริสฺสติ

เต

ม. ตฺวํ มริสฺสสิ

ตุมฺเห มริสฺสถ

อุ. อหํ มริสฺสามิ มริสฺสํ มยํ

มริสฺสนฺติ
มริสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมริสสฺ

เต

อมริสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อมริสเฺ ส

ตุมฺเห อมริสสฺ ถ

อุ. อหํ อมริสสฺ ํ

มยํ

อมริสสฺ ามฺหา

คม ไป, ถึง go
คม +อ = คม คจฺฉ
วตฺตมานา
ป. โส คจฺฉติ

เต

คจฺฉนฺติ คจฺฉเร*

ม. ตฺวํ คจฺฉสิ

ตุมฺเห คจฺฉถ

อุ. อหํ คจฺฉามิ

มยํ

คจฺฉาม

* เอา อนฺติ เป็น เร

ปญฺจมี
ป. โส คจฺฉตุ

เต

คจฺฉนฺตุ

ม. ตฺวํ คจฺฉาหิ คจฺฉ

ตุมฺเห คจฺฉถ

อุ. อหํ คจฺฉามิ

มยํ

คจฺฉาม

สตฺตมี
ป. โส คจฺเฉยฺย คจฺเฉ คจฺเฉถ เต
ม. ตฺวํ คจฺเฉยฺยาสิ

คจฺเฉยฺยุํ

ตุมฺเห คจฺเฉยฺยาถ

อุ. อหํ คจฺเฉยฺยามิ คจฺเฉยฺยํ มยํ

คจฺเฉยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อคจฺฉิ

เต

อคจฺฉึสุ

ม. ตฺวํ อคจฺฉิ

ตุมฺเห อคจฺฉิตฺถ

อุ. อหํ อคจฺฉึ

มยํ

อคจฺฉิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คจฺฉสิ ฺสติ

เต

คจฺฉิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ คจฺฉสิ ฺสสิ

ตุมฺเห คจฺฉิสฺสถ

อุ. อหํ คจฺฉสิ ฺสามิ คจฺฉสิ ฺสํ

มยํ

คจฺฉิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคจฺฉสิ ฺส

เต

อคจฺฉิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อคจฺฉสิ ฺเส

ตุมฺเห อคจฺฉิสฺสถ

อุ. อหํ อคจฺฉสิ ฺสํ

มยํ

อคจฺฉิสฺสามฺหา

วตฺตมานา
ป. โส คมติ

เต

คมนฺติ

ม. ตฺวํ คมสิ

ตุมฺเห คมถ

อุ. อหํ คมามิ

มยํ

คมาม

ปญฺจมี
ป. โส คมตุ

เต

คมนฺตุ

ม. ตฺวํ คมาหิ คม

ตุมฺเห คมถ

อุ. อหํ คมามิ

มยํ

คมาม

สตฺตมี
ป. โส คเมยฺย คเม คเมถ

เต

คเมยฺยุํ

ม. ตฺวํ คเมยฺยาสิ

ตุมฺเห คเมยฺยาถ

อุ. อหํ คเมยฺยามิ คเมยฺยํ

มยํ

คเมยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อคมิ

เต

อคมึสุ

ม. ตฺวํ อคมิ

ตุมฺเห อคมิตฺถ

อุ. อหํ อคมึ

มยํ

อคมิมฺหา

ป. โส อคมาสิ

เต

อคมํสุ

ม. ตฺวํ อคมาสิ

ตุมฺเห อคมิตฺถ

อุ. อหํ อคมาสึ

มยํ

อคมิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คมิสฺสติ

เต

คมิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ คมิสฺสสิ

ตุมฺเห คมิสฺสถ

อุ. อหํ คมิสฺสามิ คมิสฺสํ

มยํ

คมิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคมิสฺส

เต

อคมิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อคมิสฺเส

ตุมฺเห อคมิสฺสถ

อุ. อหํ อคมิสฺสํ

มยํ

อคมิสฺสามฺหา

ภู มี เป็น There is/are, to be
กัตตุวาจก: ภู +อ = ภว (กิริยา “มี” ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)
วตฺตมานา
ป. โส ภวติ

เต

ภวนฺติ

ม. ตฺวํ ภวสิ

ตุมฺเห ภวถ

อุ. อหํ ภวามิ

มยํ

ภวาม

ปญฺจมี
ป. โส ภวตุ

เต

ภวนฺตุ

ม. ตฺวํ ภวาหิ ภว

ตุมฺเห ภวถ

อุ. อหํ ภวามิ

มยํ

ภวาม

สตฺตมี
ป. โส ภเวยฺย ภเว ภเวถ

เต

ภเวยฺยุํ

ม. ตฺวํ ภเวยฺยาสิ

ตุมฺเห ภเวยฺยาถ

อุ. อหํ ภเวยฺยามิ ภเวยฺยํ

มยํ

ภเวยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อภวิ

เต

อภวึสุ

ม. ตฺวํ อภวิ

ตุมฺเห อภวิตฺถ

อุ. อหํ อภวึ

มยํ

อภวิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภวิสสฺ ติ

เต

ภวิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ ภวิสสฺ สิ

ตุมฺเห ภวิสสฺ ถ

อุ. อหํ ภวิสสฺ ามิ ภวิสสฺ ํ

มยํ

ภวิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภวิสสฺ

เต

อภวิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อภวิสเฺ ส

ตุมฺเห อภวิสสฺ ถ

อุ. อหํ อภวิสสฺ ํ

มยํ

อภวิสสฺ ามฺหา

ภาววาจก ลง ย
ภูย: ภูยเต
เหตุกตั ตุวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
ภาเว ภาวย ภาวาเป ภาวาปย:
ภาเวติ ภาวยติ ภาวาเปติ ภาวาปยติ
ภาเวสิ ภาวยิ ภาวาเปสิ ภาวาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
ภาเวสุํ ภาวยึสุ ภาวาเปสุํ ภาวาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
ภาวิย ภาวยิย ภาวาปิย ภาวาปยิย:
ภาวิยเต ภาวยิยเต ภาวาปิยเต ภาวาปยิยเต
ภาวิยติ ภาวยิยติ ภาวาปิยติ ภาวาปยิยติ

หุ มี เป็น There is/are, to be
หุ +อ = โห หว (กิริยา “มี” ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)
วตฺตมานา
ป. โส โหติ

เต

โหนฺติ

ม. ตฺวํ โหสิ

ตุมฺเห โหถ

อุ. อหํ โหมิ

มยํ

โหม

ปญฺจมี
ป. โส โหตุ

เต

โหนฺตุ

ม. ตฺวํ โหหิ

ตุมฺเห โหถ

อุ. อหํ โหมิ

มยํ

โหม

สตฺตมี
ป. โส หเวยฺย หเว หเวถ

เต

หเวยฺยุํ

ม. ตฺวํ หเวยฺยาสิ

ตุมฺเห หเวยฺยาถ

อุ. อหํ หเวยฺยามิ หเวยฺยํ

มยํ

หเวยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อหุวา อหุว อหุ ๑

-

ม. ตฺวํ อหุวา อหุว อหุโว

ตุมฺเห อหุวตฺถ

อุ. -

มยํ

อหุวมฺห อหุวมฺหเส

แปลง อุ เป็น อุว
๑
อหุ ลบอา

อัชชัตตนี
ป. โส อหุ๒

เต

ม. ตฺวํ อโหสิ

ตุมเฺ ห อหุวตฺถ

อุ. อหํ อหุํ

มยํ

อหุมฺหา อหุมฺห

ป. โส อโหสิ อหุ๒

เต

อเหสุํ

ม. ตฺวํ อโหสิ

ตุมฺเห อโหสิตฺถ

อุ. อหํ อโหสึ

มยํ

๒

อหุํ อหวุํ

อหุ ลบ อี

อโหสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส หวิสสฺ ติ

เต

หวิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ หวิสสฺ สิ

ตุมฺเห หวิสสฺ ถ

อุ. อหํ หวิสสฺ ามิ อหวิสฺสํ

มยํ

หวิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อหวิสฺส

เต

อหวิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อหวิสฺเส

ตุมฺเห อหวิสฺสถ

อุ. อหํ อหวิสฺสํ

มยํ

อหวิสฺสามฺหา

อส มี เป็น There is/are, to be
อส +อ = * (กิริยา “มี” ในภาษาบาลี เป็นอกัมมกิริยา)
วตฺตมานา
ป. โส อตฺถิ

เต

สนฺติ อตฺถิ*

ม. ตฺวํ อสิ

ตุมฺเห อตฺถ

อุ. อหํ อมฺหิ อสฺมิ

มยํ

อมฺห อสฺม

ปญฺจมี
ป. โส อตฺถุ

เต

สนฺตุ

ม. ตฺวํ อาหิ

ตุมฺเห อตฺถ

อุ. อหํ อมฺหิ

มยํ

อมฺห

* อตฺถิ นตฺถิ (น-อตฺถิ) พหุวจนะ บางมติถือว่าเป็นนิบาต เพราะใช้
กับนามที่เป็นพหุวจนะ

สตฺตมี
ป. โส อสฺส สิยา

เต

อสฺสุ อสฺสุํ สิยุํ สิยํสุ

ม. ตฺวํ อสฺส

ตุมฺเห อสฺสถ

อุ. อหํ อสฺสํ สิยํ

มยํ

อสฺสาม

แปลงวิภัตติกับธาตุ เป็น อสฺส … อสฺสาม
แปลงวิภัตติเป็น อิยา อิยุํ อิยํ ลบ อ ต้นธาตุ

หิยัตตนี
ป. -

-

ม. -

ตุมฺเห อาสิตฺถ

อุ. -

อัชชัตตนี

ป. โส อาสิ อาสี

เต

อาสุํ

ม. ตฺวํ อาสิ อาสี

ตุมฺเห อาสิตฺถ

อุ. อหํ อาสึ

มยํ

อาสิมฺหา

วส อยู่ live
วส +อ = วส
วตฺตมานา
ป. โส วสติ

เต

วสนฺติ

ม. ตฺวํ วสสิ

ตุมฺเห วสถ

อุ. อหํ วสามิ

มยํ

วสาม

ปญฺจมี
ป. โส วสตุ

เต

วสนฺตุ

ม. ตฺวํ วสาหิ วส

ตุมฺเห วสถ

อุ. อหํ วสามิ

มยํ

วสาม

สตฺตมี
ป. โส วเสยฺย วเส วเสถ เต
ม. ตฺวํ วเสยฺยาสิ

วเสยฺยุํ

ตุมฺเห วเสยฺยาถ

อุ. อหํ วเสยฺยามิ วเสยฺยํ มยํ

วเสยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อวสา อวส

เต

อวสู

ม. ตฺวํ อวสา อวส

ตุมฺเห อวสตฺถ

อุ. อหํ อวสํ

มยํ

อวสมฺห

อัชชัตตนี
ป. โส อวสิ

เต

อวสึสุ

ม. ตฺวํ อวสิ

ตุมฺเห อวสิตฺถ

อุ. อหํ อวสึ

มยํ

อวสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วสิสฺสติ

เต

ม. ตฺวํ วสิสฺสสิ

ตุมฺเห วสิสฺสถ

อุ. อหํ วสิสฺสามิ วสิสฺสํ

มยํ

วสิสฺสาม

ป. โส วจฺฉติ

เต

วจฺฉนฺติ

ม. ตฺวํ วจฺฉสิ

ตุมฺเห วจฺฉถ

อุ. อหํ วจฺฉามิ

มยํ

ลบ สฺส แปลง วส เป็น วจฺฉ

วสิสฺสนฺติ

วจฺฉาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อวสิสฺส

เต

อวสิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อวสิสฺเส

ตุมฺเห อวสิสฺสถ

อุ. อหํ อวสิสฺสํ

มยํ

อวสิสฺสามฺหา

อิกฺข เห็น ดู see
อิกฺข +อ = อิกฺข
วตฺตมานา
ป. โส อิกฺขติ

เต

อิกฺขนฺติ

ม. ตฺวํ อิกฺขสิ

ตุมฺเห อิกฺขถ

อุ. อหํ อิกฺขามิ

มยํ

อิกฺขาม

ป. โส อิกฺขตุ

เต

อิกฺขนฺตุ

ม. ตฺวํ อิกฺขาหิ อิกฺข

ตุมฺเห อิกฺขถ

อุ. อหํ อิกฺขามิ

มยํ

อิกฺขาม

ป. โส อิกฺเขยฺย อิกฺเข อิกฺเขถ เต

อิกฺเขยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ อิกฺเขยฺยาสิ

ตุมฺเห อิกฺเขยฺยาถ

อุ. อหํ อิกฺเขยฺยามิ อิกฺเขยฺยํ

มยํ

อิกฺเขยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อิกฺขิ

เต

อิกฺขสึ ุ

ม. ตฺวํ อิกฺขิ

ตุมฺเห อิกฺขติ ฺถ

อุ. อหํ อิกฺขึ

มยํ

อิกฺขิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส อิกฺขสิ ฺสติ

เต

อิกฺขสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ อิกฺขสิ ฺสสิ

ตุมฺเห อิกฺขสิ ฺสถ

อุ. อหํ อิกฺขสิ ฺสามิ อิกฺขิสฺสํ

มยํ

อิกฺขสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อิกฺขสิ ฺส

เต

อิกฺขสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อิกฺขสิ ฺเส

ตุมฺเห อิกฺขสิ ฺสถ

อุ. อหํ อิกฺขสิ ฺสํ

มยํ

อิกฺขสิ ฺสามฺหา

สี นอน sleep
สี +อ = เส, สย
วตฺตมานา
ป. โส สยติ เสติ

เต

สยนฺติ เสนฺติ

ม. ตฺวํ สยสิ เสสิ

ตุมฺเห สยถ เสถ

อุ. อหํ สยามิ เสมิ

มยํ

สยาม เสม

ปญฺจมี
ป. โส สยตุ

เต

สยนฺตุ

ม. ตฺวํ สยาหิ สย

ตุมฺเห สยถ

อุ. อหํ สยามิ

มยํ

สยาม

สตฺตมี
ป. โส สเยยฺย สเย สเยถ เต
ม. ตฺวํ สเยยฺยาสิ

สเยยฺยุํ

ตุมฺเห สเยยฺยาถ

อุ. อหํ สเยยฺยามิ สเยยฺยํ มยํ

สเยยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส สยิ

เต

สยึสุ

ม. ตฺวํ สยิ

ตุมฺเห สยิตฺถ

อุ. อหํ สยึ

มยํ

สยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สยิสสฺ ติ

เต

สยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ สยิสสฺ สิ

ตุมฺเห สยิสฺสถ

อุ. อหํ สยิสสฺ ามิ สยิสฺสํ

มยํ

สยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสยิสสฺ

เต

อสยิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อสยิสเฺ ส

ตุมฺเห อสยิสฺสถ

อุ. อหํ อสยิสสฺ ํ

มยํ

อสยิสฺสามฺหา

ชิ ชนะ win defeat สกมฺม.
ชิ +อ = เช, ชย
วตฺตมานา
ป. โส ชยติ เชติ

เต

ชยนฺติ เชนฺติ

ม. ตฺวํ ชยสิ

ตุมฺเห ชยถ

อุ. อหํ ชยามิ

มยํ

ชยาม

ปญฺจมี
ป. โส ชยตุ

เต

ชยนฺตุ

ม. ตฺวํ ชยาหิ ชย

ตุมฺเห ชยถ

อุ. อหํ ชยามิ

มยํ

ชยาม

สตฺตมี
ป. โส ชเยยฺย ชเย ชเยถ เต
ม. ตฺวํ ชเยยฺยาสิ

ชเยยฺยุํ

ตุมฺเห ชเยยฺยาถ

อุ. อหํ ชเยยฺยามิ ชเยยฺยํ มยํ

ชเยยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อชยิ

เต

อชยึสุ

ม. ตฺวํ อชยิ

ตุมฺเห อชยิตฺถ

อุ. อหํ อชยึ

มยํ

อชยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชยิสสฺ ติ

เต

ชยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ชยิสสฺ สิ

ตุมฺเห ชยิสฺสถ

อุ. อหํ ชยิสสฺ ามิ ชยิสสฺ ํ

มยํ

ชยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชยิสฺส

เต

อชยิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อชยิสเฺ ส

ตุมฺเห อชยิสฺสถ

อุ. อหํ อชยิสฺสํ

มยํ

อชยิสฺสามฺหา

ทิส เห็น see look สกมฺม.
ทิส +อ = ปสฺส
วตฺตมานา
ป. โส ปสฺสติ

เต

ปสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ปสฺสสิ

ตุมฺเห ปสฺสถ

อุ. อหํ ปสฺสามิ

มยํ

ปสฺสาม

ปญฺจมี
ป. โส ปสฺสตุ

เต

ปสฺสนฺตุ

ม. ตฺวํ ปสฺสาหิ ปสฺส

ตุมฺเห ปสฺสถ

อุ. อหํ ปสฺสามิ

มยํ

ปสฺสาม

สตฺตมี
ป. โส ปสฺเสยฺย ปสฺเส ปสฺเสถ เต

ปสฺเสยฺยุํ

ม. ตฺวํ ปสฺเสยฺยาสิ

ตุมฺเห ปสฺเสยฺยาถ

อุ. อหํ ปสฺเสยฺยามิ ปสฺเสยฺยํ

มยํ

ปสฺเสยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อทฺทสา อทฺทส

-

ม. ตฺวํ อทฺทสา อทฺทส

-

อุ. อหํ อทฺทสํ

อัชชัตตนี

ป. ม. อุ. -

เต
มยํ

อทฺทสํสุ
อทฺทสาม*

* = อทฺทสิมฺหา

ใช้ หิยัตตนี เอก. และ อัชชัตตนี พหุ. คูก่ ัน
ป. โส อทฺทส อทฺทสา
ม. ตฺวํ อทฺทส อทฺทสา
อุ. อหํ อทฺทสํ

เต
มยํ

อทฺทสํสุ

ป. โส อปสฺสิ
ม. ตฺวํ อปสฺสิ
อุ. อหํ อปสฺสึ

เต อปสฺสึสุ
ตุมฺเห อปสฺสิตฺถ
มยํ อปสฺสมิ ฺหา

อทฺทสาม*

ภวิสสันติ
ป. โส ปสฺสสิ ฺสติ

เต

ปสฺสสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ปสฺสสิ ฺสสิ

ตุมฺเห ปสฺสสิ ฺสถ

อุ. อหํ ปสฺสสิ ฺสามิ ปสฺสิสสฺ ํ

มยํ

ปสฺสสิ ฺสาม

ป. โส ทกฺขติ

เต

ทกฺขนฺติ

ม. ตฺวํ ทกฺขสิ

ตุมฺเห ทกฺขถ

อุ. อหํ ทกฺขามิ

มยํ

ทกฺขาม

ลบ สฺส แปลง ทิส เป็น ทกฺข

กาลาติปัตติ
ป. โส อปสฺสสิ ฺส

เต

อปสฺสสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อปสฺสสิ ฺเส

ตุมฺเห อปสฺสสิ ฺสถ

อุ. อหํ อปสฺสสิ ฺสํ

มยํ

อปสฺสสิ ฺสามฺหา

ทา ให้ give สกมฺม.
ทา +อ = ทา, เท, ททา (เทฺวภาวะ)
วตฺตมานา
ป. โส เทติ

เต

เทนฺติ

ม. ตฺวํ เทสิ

ตุมฺเห เทถ

อุ. อหํ เทมิ ทมฺมิ*

มยํ

เทม ทมฺม*

* แปลง อา เป็นนิคคหิต, แปลง นิคคหิต เป็น มฺ

ป. โส ททาติ

เต

ม. ตฺวํ ททาสิ

ตุมฺเห ททาถ

อุ. อหํ ททามิ

มยํ

ททาม

ป. โส ทชฺชติ

เต

ทชฺชนฺติ

ม. ตฺวํ ทชฺชสิ

ตุมฺเห ทชฺชถ

อุ. อหํ ทชฺชามิ

มยํ

แปลง ทา เป็น ทชฺช บ้าง

ททนฺติ

ทชฺชาม

ปญฺจมี
ป. โส เทตุ

เต

เทนฺตุ

ม. ตฺวํ เทหิ

ตุมฺเห เทถ

อุ. อหํ เทมิ

มยํ

เทม

ป. โส ททาตุ

เต

ททนฺตุ

ม. ตฺวํ ททาหิ

ตุมฺเห ททาถ

อุ. อหํ ททามิ

มยํ

ททาม

สตฺตมี
ป. โส ทชฺเชยฺย ทชฺชา

เต

ทชฺเชยฺยุํ ทชฺชุํ

ม. ตฺวํ ทชฺเชยฺยาสิ

ตุมฺเห ทชฺเชยฺยาถ

อุ. อหํ ทชฺเชยฺยามิ ทชฺชํ

มยํ

ทชฺเชยฺยาม

ป. โส ทเทยฺย ทเท ทเทถ

เต

ทเทยฺยุํ

ม. ตฺวํ ทเทยฺยาสิ

ตุมฺเห ทเทยฺยาถ

อุ. อหํ ทเทยฺยามิ ทเทยฺยํ

มยํ

แปลง ทา เป็น ทชฺช บ้าง

ทเทยฺยาม

หิยัตตนี
ป. โส อททา

เต

อททู

ม. ตฺวํ อททา

ตุมฺเห อททตฺถ

อุ. อหํ อททํ

มยํ

อททมฺห

อหํ อทา. อึ อตฺตโนบท ลบ อึ

อัชชัตตนี
ป. โส อทาสิ

เต

อทํสุ

ม. ตฺวํ อทาสิ

ตุมฺเห อทาสิตฺถ

อุ. อหํ อทาสึ

มยํ

อทาสิมฺหา

ป. โส อททิ

เต

อททึสุ

ม. ตฺวํ อททิ

ตุมฺเห อททิตฺถ

อุ. อหํ อททึ

มยํ

อททิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ทสฺสติ

เต

ทสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ทสฺสสิ

ตุมฺเห ทสฺสถ

อุ. อหํ ทสฺสามิ ทสฺสํ

มยํ

ทสฺสาม

ป. โส ททิสฺสติ

เต

ททิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ททิสฺสสิ

ตุมฺเห ททิสฺสถ

อุ. อหํ ททิสฺสามิ ททิสฺสํ

มยํ

ททิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อททิสฺส

เต

อททิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อททิสฺเส

ตุมฺเห อททิสฺสถ

อุ. อหํ อททิสฺสํ

มยํ

อททิสฺสามฺหา

ฐา ยืน ตั้ง ดำรง stand อกมฺม.
ฐา +อ = ฐา, ติฏฺฐ (เทฺวภาวะ)
วตฺตมานา
ป. โส ฐาติ

-

ฐาติ ปรากฏเพียง ๒-๓ แห่ง ในพระไตรปิฎก

ป. โส ติฏฺฐติ

เต

ติฏฺฐนฺติ

ม. ตฺวํ ติฏฺฐสิ

ตุมฺเห ติฏฺฐถ

อุ. อหํ ติฏฺฐามิ

มยํ

ติฏฺฐาม

ติฏฺฐาติ ไม่มีใช้

ปญฺจมี
ป. โส ติฏฐตุ

เต

ติฏฐนฺตุ

ม. ตฺวํ ติฏฐาหิ ติฏฐ

ตุมฺเห ติฏฐถ

อุ. อหํ ติฏฐามิ

มยํ

ติฏฐาม

สตฺตมี
ป. โส ติฏเฐยฺย ติฏเฐ ติฏเฐถ เต

ติฏเฐยฺยุํ

ม. ตฺวํ ติฏเฐยฺยาสิ

ตุมฺเห ติฏเฐยฺยาถ

อุ. อหํ ติฏเฐยฺยามิ ติฏเฐยฺยํ

มยํ

ติฏเฐยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อฏฺฐาสิ

เต

อฏฺฐํสุ

ม. ตฺวํ อฏฺฐาสิ

ตุมฺเห อฏฺฐาสิตฺถ

อุ. อหํ อฏฺฐาสึ

มยํ

อฏฺฐาสิมฺหา

ป. โส ปติฏฺฐหิ

เต

ปติฏฺฐหึสุ

ปติ-ฐา ลง หฺ อาคม ท้าย ฐา ธาตุ ที่มีอุปสัคอยู่หน้าธาตุบ้าง
เช่น สณฺฐหติ, ปติฏฺฐหติ แล้วรัสสะ อา เป็น อ

ภวิสสันติ
ป. โส ฐสฺสติ

เต

ม. ตฺวํ ฐสฺสสิ

ตุมฺเห ฐสฺสถ

อุ. อหํ ฐสฺสามิ ฐสฺสํ

มยํ

ติฏฺฐิสฺสติ ปติฏฺฐิสฺสติ ไม่มีใช้

ฐสฺสนฺติ
ฐสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อติฏฐิสฺส

เต

อติฏฐิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อติฏฐิสฺเส

ตุมฺเห อติฏฐิสฺสถ

อุ. อหํ อติฏฐิสฺสํ

มยํ

อติฏฐิสฺสามฺหา

อุ-ฐา ลุกขึน้ stand up อกมฺม.
อุ-ฐา +อ หฺ = อุฏฺฐา, อุฏฐฺ ห
ไตร. มีเพียง อุฏฺฐหติ อุฏฺฐหนฺติ อุฏเฐหิ อุฏฺฐห (ยุ. อุฏฺฐหิ) อุฏเฐถ
อุฏฺฐหิสฺสามิ อุฏฺฐหิสสฺ าม
อุฏฺฐหิตฺวา อุฏฺฐหนฺโต อุฏฺฐหโต

วตฺตมานา
ป. โส อุฏฺฐาติ อุฏฺฐหติ

เต

อุฏฺฐหนฺติ

ม. ตฺวํ อุฏฺฐาสิ

ตุมฺเห อุฏฺฐหถ

อุ. อหํ อุฏฺฐามิ

มยํ

อุฏฺฐาม

ปญฺจมี
ป. โส อุฏฐตุ

เต

อุฏเฺ นฺตุ อุฏฐหนฺตุ

ม. ตฺวํ อุฏเฐหิ อุฏฺฐห

ตุมฺเห อุฏเฐถ

อุ. อหํ อุฏเฐมิ

มยํ

อุฏเฐม

สตฺตมี
ป. โส อุฏเฐยฺย อุฏเฐ อุฏเฐถ เต

อุฏเฐยฺยุํ

ม. ตฺวํ อุฏเฐยฺยาสิ

ตุมฺเห อุฏเฐยฺยาถ

อุ. อหํ อุฏเฐยฺยามิ อุฏเฐยฺยํ

มยํ

อุฏเฐยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อฏฺฐาสิ

เต

อฏฺฐํสุ

ม. ตฺวํ อุฏฺฐหิ

ตุมฺเห อฏฺฐาสิตฺถ

อุ. อหํ อฏฺฐาสึ

มยํ

อฏฺฐาสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส อุฏฺฐหิสฺสติ

เต

อุฏฺฐสฺหิสนฺติ

ม. ตฺวํ อุฏฺฐหิสฺสสิ

ตุมฺเห อุฏฺฐหิสฺสถ

อุ. อหํ อุฏฺฐหิสฺสามิ

มยํ

อุฏฺฐหิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อติฏฐิสสฺ

เต

อติฏฐิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อติฏฐิสเฺ ส

ตุมฺเห อติฏฐิสสฺ ถ

อุ. อหํ อติฏฐิสสฺ ํ

มยํ

อติฏฐิสสฺ ามฺหา

หมวด รุธ ธาตุ ( ํอ)
รุธ ปิด กั้น close cover
กัตตุวาจก: รุธ +ํ อ เอ = รุนฺธ รุนฺเธ
วตฺตมานา
ป. โส รุนฺธติ

เต

รุนธฺ นฺติ

ม. ตฺวํ รุนฺธสิ

ตุมฺเห รุนธฺ ถ

อุ. อหํ รุนฺธามิ

มยํ

รุนธฺ าม

ป. โส รุนฺเธติ

เต

รุนเฺ ธนฺติ

ม. ตฺวํ รุนฺเธสิ

ตุมฺเห รุนเฺ ธถ

อุ. อหํ รุนฺเธมิ

มยํ

รุนเฺ ธม

ปญฺจมี
ป. โส รุนฺธตุ

เต

รุนธฺ นฺตุ

ม. ตฺวํ รุนฺธาหิ รุนธฺ

ตุมฺเห รุนธฺ ถ

อุ. อหํ รุนฺธามิ

มยํ

รุนธฺ าม

สตฺตมี
ป. โส รุนเฺ ธยฺย รุนฺเธ รุนฺเธถ เต

รุนฺเธยฺยุํ

ม. ตฺวํ รุนเฺ ธยฺยาสิ

ตุมฺเห รุนฺเธยฺยาถ

อุ. อหํ รุนเฺ ธยฺยามิ รุนเฺ ธยฺยํ

มยํ

รุนฺเธยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อรุนธฺ ิ

เต

อรุนฺธสึ ุ

ม. ตฺวํ อรุนธฺ ิ

ตุมฺเห อรุนฺธติ ฺถ

อุ. อหํ อรุนธฺ ึ

มยํ

อรุนฺธิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส รุนธฺ ิสฺสติ

เต

รุนฺธสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ รุนธฺ ิสฺสสิ

ตุมฺเห รุนฺธสิ ฺสถ

อุ. อหํ รุนธฺ ิสฺสามิ รุนธฺ ิสฺสํ

มยํ

รุนฺธสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อรุนธฺ ิสฺส

เต

อรุนฺธสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อรุนธฺ ิสฺเส

ตุมฺเห อรุนฺธสิ ฺสถ

อุ. อหํ อรุนฺธสิ ฺสํ
กัมมวาจก ลง อิ ย
รุนฺธิย: รุนฺธิยเต (รุนฺธิยติ)

มยํ

อรุนธฺ ิสฺสามฺหา

เหตุกัตตุวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
โรเธ โรธย โรธาเป โรธาปย: (พฤทธิ์)
โรเธติ โรธยติ โรธาเปติ โรธาปยติ
โรเธสิ โรธยิ โรธาเปสิ โรธาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
โรเธสุํ โรธยึสุ โรธาเปสุํ โรธาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
รุนเฺ ธ รุนฺธย รุนธฺ าเป รุนฺธาปย: (ไม่พฤทธิ์)
รุนเฺ ธติ รุนฺธยติ รุนธฺ าเปติ รุนฺธาปยติ
รุนเฺ ธสิ รุนฺธยิ รุนฺธาเปสิ รุนฺธาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
รุนเฺ ธสุํ รุนฺธยึสุ รุนฺธาเปสุํ รุนฺธาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
โรธิย โรธยิย โรธาปิย โรธาปยิย: (พฤทธิ์)
โรธิยเต โรธยิยเต โรธาปิยเต โรธาปยิยเต
โรธิยติ โรธยิยติ โรธาปิยติ โรธาปยิยติ
รุนฺธิย รุนฺธยิย รุนฺธาปิย รุนฺธาปยิย: (ไม่พฤทธิ์)
รุนฺธิยเต รุนฺธยิยเต รุนฺธาปิยเต รุนฺธาปยิยเต
รุนฺธิยติ รุนฺธยิยติ รุนฺธาปิยติ รุนฺธาปยิยติ

ภุช กิน eat
ภุช +ํ อ = ภุญฺช
วตฺตมานา
ป. โส ภุญชฺ ติ

เต

ภุญฺชนฺติ

ม. ตฺวํ ภุญชฺ สิ

ตุมฺเห ภุญฺชถ

อุ. อหํ ภุญชฺ ามิ

มยํ

ภุญฺชาม

ป. โส ภุญชฺ ตุ

เต

ภุญฺชนฺตุ

ม. ตฺวํ ภุญชฺ าหิ ภุญฺช

ตุมฺเห ภุญฺชถ

อุ. อหํ ภุญชฺ ามิ

มยํ

ภุญฺชาม

ป. โส ภุญฺเชยฺย ภุญฺเช ภุญฺเชถ เต

ภุญฺเชยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ ภุญฺเชยฺยาสิ

ตุมฺเห ภุญฺเชยฺยาถ

อุ. อหํ ภุญฺเชยฺยามิ ภุญฺเชยฺยํ

มยํ

ภุญฺเชยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อภุญฺชิ

เต

อภุญชฺ ึสุ

ม. ตฺวํ อภุญฺชิ

ตุมฺเห อภุญชฺ ิตฺถ

อุ. อหํ อภุญฺชึ

มยํ

อภุญชฺ ิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภุญฺชิสสฺ ติ

เต

ภุญชฺ ิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ภุญฺชิสสฺ สิ

ตุมฺเห ภุญชฺ ิสฺสถ

อุ. อหํ ภุญฺชิสสฺ ามิ ภุญฺชิสฺสํ

มยํ

ภุญชฺ ิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภุญฺชิสสฺ

เต

อภุญฺชสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อภุญฺชิสเฺ ส

ตุมฺเห อภุญฺชสิ ฺสถ

อุ. อหํ อภุญฺชิสสฺ ํ

มยํ

อภุญฺชสิ ฺสามฺหา

ลิป ฉาบ ทา smear
ลิป +ํ อ = ลิมฺป
วตฺตมานา
ป. โส ลิมฺปติ

เต

ลิมฺปนฺติ

ม. ตฺวํ ลิมฺปสิ

ตุมฺเห ลิมฺปถ

อุ. อหํ ลิมฺปามิ

มยํ

ลิมฺปาม

ป. โส ลิมฺปตุ

เต

ลิมฺปนฺตุ

ม. ตฺวํ ลิมฺปาหิ ลิมฺป

ตุมฺเห ลิมฺปถ

อุ. อหํ ลิมฺปามิ

มยํ

ลิมฺปาม

ป. โส ลิมฺเปยฺย ลิมฺเป ลิมฺเปถ

เต

ลิมฺเปยฺยุํ

ม. ตฺวํ ลิมฺเปยฺยาสิ

ตุมฺเห ลิมฺเปยฺยาถ

อุ. อหํ ลิมฺเปยฺยามิ ลิมฺเปยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ลิมฺเปยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ลิมฺปิ

เต

ลิมฺปึสุ

ม. ตฺวํ ลิมฺปิ

ตุมฺเห ลิมฺปิตฺถ

อุ. อหํ ลิมฺปึ

มยํ

ลิมฺปิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ลิมฺปิสฺสติ

เต

ลิมฺปิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ลิมฺปิสฺสสิ

ตุมฺเห ลิมฺปิสฺสถ

อุ. อหํ ลิมฺปิสฺสามิ ลิมฺปิสฺสํ

มยํ

ลิมฺปิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลิมฺปิสฺส

เต

อลิมฺปิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อลิมฺปิสฺเส

ตุมฺเห อลิมฺปิสฺสถ

อุ. อหํ อลิมฺปิสฺสํ

มยํ

อลิมฺปิสฺสามฺหา

มุจ ปล่อย release, free สกมฺม.
มุจ +ํ อ = มุญฺจ
วตฺตมานา
ป. โส มุญฺจติ

เต

มุญฺจนฺติ

ม. ตฺวํ มุญฺจสิ

ตุมฺเห มุญฺจถ

อุ. อหํ มุญฺจามิ

มยํ

มุญฺจาม

ป. โส มุญฺจตุ

เต

มุญฺจนฺตุ

ม. ตฺวํ มุญฺจาหิ มุญฺจ

ตุมฺเห มุญฺจถ

อุ. อหํ มุญฺจามิ

มยํ

มุญฺจาม

ป. โส มุญฺเจยฺย มุญฺเจ มุญฺเจถ เต

มุญฺเจยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ มุญฺเจยฺยาสิ

ตุมฺเห มุญฺเจยฺยาถ

อุ. อหํ มุญฺเจยฺยามิ มุญฺเจยฺยํ

มยํ

มุญฺเจยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อมุญฺจิ

เต

อมุญฺจึสุ

ม. ตฺวํ อมุญฺจิ

ตุมฺเห อมุญฺจติ ฺถ

อุ. อหํ อมุญฺจึ

มยํ

อมุญฺจิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุญฺจิสฺสติ

เต

มุญฺจิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ มุญฺจิสฺสสิ

ตุมฺเห มุญฺจิสสฺ ถ

อุ. อหํ มุญฺจิสฺสามิ มุญฺจิสสฺ ํ

มยํ

มุญฺจิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุญฺจิสฺส

เต

อมุญฺจิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อมุญฺจิสฺเส

ตุมฺเห อมุญฺจิสสฺ ถ

อุ. อหํ อมุญฺจิสฺสํ

มยํ

อมุญฺจิสสฺ ามฺหา

ภิท ตี ต่อย ทุบ ทำลาย break destroy สกมฺม.
ภิท +ํ อ = ภินฺท
วตฺตมานา
ป. โส ภินฺทติ

เต

ภินฺทนฺติ

ม. ตฺวํ ภินฺทสิ

ตุมฺเห ภินฺทถ

อุ. อหํ ภินฺทามิ

มยํ

ภินฺทาม

ป. โส ภินฺทตุ

เต

ภินฺทนฺตุ

ม. ตฺวํ ภินฺทาหิ ภินฺท

ตุมฺเห ภินฺทถ

อุ. อหํ ภินฺทามิ

มยํ

ภินฺทาม

ป. โส ภินฺเทยฺย ภินฺเท ภินเฺ ทถ เต

ภินเฺ ทยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ ภินฺเทยฺยาสิ

ตุมฺเห ภินเฺ ทยฺยาถ

อุ. อหํ ภินฺเทยฺยามิ ภินฺเทยฺยํ

มยํ

ภินเฺ ทยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ภินฺทิ

เต

ภินฺทึสุ

ม. ตฺวํ ภินฺทิ

ตุมฺเห ภินฺทิตฺถ

อุ. อหํ ภินฺทึ

มยํ

ภินฺทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภินฺทิสสฺ ติ

เต

ภินฺทิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ภินฺทิสสฺ สิ

ตุมฺเห ภินฺทิสฺสถ

อุ. อหํ ภินฺทิสสฺ ามิ ภินฺทิสฺสํ

มยํ

ภินฺทิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภินฺทิสสฺ

เต

อภินฺทิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อภินฺทิสเฺ ส

ตุมฺเห อภินฺทิสฺสถ

อุ. อหํ อภินฺทิสสฺ ํ

มยํ

อภินฺทิสฺสามฺหา

ฉิท ตัด, บั่น, แบ่ง, ผ่า cut break destroy สกมฺม.
ฉิท +ํ อ = ฉินฺท
วตฺตมานา
ป. โส ฉินฺทติ

เต

ฉินฺทนฺติ

ม. ตฺวํ ฉินฺทสิ

ตุมฺเห ฉินฺทถ

อุ. อหํ ฉินฺทามิ

มยํ

ฉินฺทาม

ป. โส ฉินฺทตุ

เต

ฉินฺทนฺตุ

ม. ตฺวํ ฉินฺทาหิ ฉินฺท

ตุมฺเห ฉินฺทถ

อุ. อหํ ฉินฺทามิ

มยํ

ฉินฺทาม

ป. โส ฉินฺเทยฺย ฉินฺเท ฉินฺเทถ

เต

ฉินฺเทยฺยุํ

ม. ตฺวํ ฉินฺเทยฺยาสิ

ตุมฺเห ฉินฺเทยฺยาถ

อุ. อหํ ฉินฺเทยฺยามิ ฉินฺเทยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ฉินฺเทยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ฉินฺทิ

เต

ฉินฺทึสุ

ม. ตฺวํ ฉินฺทิ

ตุมฺเห ฉินฺทิตฺถ

อุ. อหํ ฉินฺทึ

มยํ

ฉินฺทิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ฉินฺทิสฺสติ

เต

ฉินฺทิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ ฉินฺทิสฺสสิ

ตุมฺเห ฉินฺทิสสฺ ถ

อุ. อหํ ฉินฺทิสฺสามิ ฉินฺทิสฺสํ

มยํ

ฉินฺทิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อฉินฺทสิ ฺส

เต

อฉินฺทิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อฉินฺทสิ ฺเส

ตุมฺเห อฉินฺทิสฺสถ

อุ. อหํ อฉินฺทสิ ฺสํ

มยํ

อฉินฺทิสฺสามฺหา

หมวด ทิว ธาตุ (ย)
ทิว เล่น play อกมฺม.
ทิว +ย = ทิพฺพ
วตฺตมานา
ป. โส ทิพฺพติ

เต

ทิพฺพนฺติ

ม. ตฺวํ ทิพฺพสิ

ตุมฺเห ทิพฺพถ

อุ. อหํ ทิพฺพามิ

มยํ

ทิพฺพาม

ป. โส ทิพฺพตุ

เต

ทิพฺพนฺตุ

ม. ตฺวํ ทิพฺพาหิ ทิพฺพ

ตุมฺเห ทิพฺพถ

อุ. อหํ ทิพฺพามิ

มยํ

ทิพฺพาม

ป. โส ทิพฺเพยฺย ทิพฺเพ ทิพฺเพถ เต

ทิพฺเพยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ ทิพฺเพยฺยาสิ

ตุมฺเห ทิพฺเพยฺยาถ

อุ. อหํ ทิพฺเพยฺยามิ ทิพฺเพยฺยํ

มยํ

ทิพฺเพยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อทิพฺพิ

เต

อทิพฺพึสุ

ม. ตฺวํ อทิพฺพิ

ตุมฺเห อทิพฺพิตฺถ

อุ. อหํ อทิพฺพึ

มยํ

อทิพฺพิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ทิพฺพิสฺสติ

เต

ทิพฺพิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ทิพฺพิสฺสสิ

ตุมฺเห ทิพฺพิสฺสถ

อุ. อหํ ทิพฺพิสฺสามิ ทิพฺพิสฺสํ

มยํ

ทิพฺพิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อทิพฺพิสสฺ

เต

อทิพฺพิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อทิพฺพิสเฺ ส

ตุมฺเห อทิพฺพิสฺสถ

อุ. อหํ อทิพฺพิสสฺ ํ

มยํ

อทิพฺพิสฺสามฺหา

สิว เย็บ sew สกมฺม.
สิว +ย = สิพฺพ
วตฺตมานา
ป. โส สิพฺพติ

เต

สิพฺพนฺติ

ม. ตฺวํ สิพฺพสิ

ตุมฺเห สิพฺพถ

อุ. อหํ สิพฺพามิ

มยํ

สิพฺพาม

ป. โส สิพฺพตุ

เต

สิพฺพนฺตุ

ม. ตฺวํ สิพฺพาหิ สิพฺพ

ตุมฺเห สิพฺพถ

อุ. อหํ สิพฺพามิ

มยํ

สิพฺพาม

ป. โส สิพฺเพยฺย สิพเฺ พ สิพเฺ พถ เต

สิพฺเพยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ สิพฺเพยฺยาสิ

ตุมฺเห สิพฺเพยฺยาถ

อุ. อหํ สิพฺเพยฺยามิ สิพฺเพยฺยํ

มยํ

สิพฺเพยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส สิพฺพิ

เต

สิพฺพึสุ

ม. ตฺวํ สิพฺพิ

ตุมฺเห สิพฺพิตฺถ

อุ. อหํ สิพฺพึ

มยํ

สิพฺพิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สิพฺพิสฺสติ

เต

สิพฺพิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ สิพฺพิสฺสสิ

ตุมฺเห สิพฺพิสฺสถ

อุ. อหํ สิพฺพิสฺสามิ สิพฺพิสฺสํ

มยํ

สิพฺพิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสิพฺพิสฺส

เต

อสิพฺพิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อสิพฺพิสฺเส

ตุมฺเห อสิพฺพิสสฺ ถ

อุ. อหํ อสิพฺพิสฺสํ

มยํ

อสิพฺพิสสฺ ามฺหา

ขี สิ้น หมดสิน้ extinct อกมฺม.
ขี +ย = ขีย
วตฺตมานา
ป. โส ขียติ

เต

ขียนฺติ

ม. ตฺวํ ขียสิ

ตุมฺเห ขียถ

อุ. อหํ ขียามิ

มยํ

ขียาม

ป. โส ขียตุ

เต

ขียนฺตุ

ม. ตฺวํ ขียาหิ ขีย

ตุมฺเห ขียถ

อุ. อหํ ขียามิ

มยํ

ขียาม

ป. โส ขีเยยฺย ขีเย ขีเยถ

เต

ขีเยยฺยุํ

ม. ตฺวํ ขีเยยฺยาสิ

ตุมฺเห ขีเยยฺยาถ

อุ. อหํ ขีเยยฺยามิ ขีเยยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ขีเยยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อขียิ

เต

อขียึสุ

ม. ตฺวํ อขียิ

ตุมฺเห อขียิตฺถ

อุ. อหํ อขียึ

มยํ

อขียิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ขียสิ ฺสติ

เต

ขียิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ ขียสิ ฺสสิ

ตุมฺเห ขียิสสฺ ถ

อุ. อหํ ขียสิ ฺสามิ ขียสิ ฺสํ

มยํ

ขียิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อขียสิ ฺส

เต

อขียิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อขียสิ ฺเส

ตุมฺเห อขียิสฺสถ

อุ. อหํ อขียสิ ฺสํ

มยํ

อขียิสฺสามฺหา

พุธ รู้ know อกมฺม.
พุธ +ย = พุชฺฌ
วตฺตมานา
ป. โส พุชฺฌติ

เต

พุชฺฌนฺติ

ม. ตฺวํ พุชฺฌสิ

ตุมฺเห พุชฺฌถ

อุ. อหํ พุชฺฌามิ

มยํ

พุชฺฌาม

ป. โส พุชฺฌตุ

เต

พุชฺฌนฺตุ

ม. ตฺวํ พุชฺฌาหิ พุชฺฌ

ตุมฺเห พุชฺฌถ

อุ. อหํ พุชฺฌามิ

มยํ

พุชฺฌาม

ป. โส พุชเฺ ฌยฺย พุชเฺ ฌ พุชฺเฌถ เต

พุชฺเฌยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ พุชเฺ ฌยฺยาสิ

ตุมฺเห พุชฺเฌยฺยาถ

อุ. อหํ พุชเฺ ฌยฺยามิ พุชเฺ ฌยฺยํ

มยํ

พุชฺเฌยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อพุชฺฌิ

เต

อพุชฺฌสึ ุ

ม. ตฺวํ อพุชฺฌิ

ตุมฺเห อพุชฺฌติ ฺถ

อุ. อหํ อพุชฺฌึ

มยํ

อพุชฺฌิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส พุชฺฌิสฺสติ

เต

พุชฺฌสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ พุชฺฌิสฺสสิ

ตุมฺเห พุชฺฌสิ ฺสถ

อุ. อหํ พุชฺฌิสฺสามิ พุชฺฌสิ ฺสํ

มยํ

พุชฺฌสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อพุชฺฌิสฺส

เต

อพุชฺฌสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อพุชฺฌิสฺเส

ตุมฺเห อพุชฺฌสิ ฺสถ

อุ. อหํ อพุชฺฌิสฺสํ

มยํ

อพุชฺฌสิ ฺสามฺหา

มุห หลง สกมฺม.
มุห +ย = มุยฺห
วตฺตมานา
ป. โส มุยฺหติ

เต

มุยฺหนฺติ

ม. ตฺวํ มุยฺหสิ

ตุมฺเห มุยฺหถ

อุ. อหํ มุยฺหามิ

มยํ

มุยฺหาม

ป. โส มุยฺหตุ

เต

มุยฺหนฺตุ

ม. ตฺวํ มุยฺหาหิ มุยฺห

ตุมฺเห มุยฺหถ

อุ. อหํ มุยฺหามิ

มยํ

มุยฺหาม

ป. โส มุยเฺ หยฺย มุยเฺ ห มุยเฺ หถ

เต

มุยฺเหยฺยุํ

ม. ตฺวํ มุยเฺ หยฺยาสิ

ตุมฺเห มุยฺเหยฺยาถ

อุ. อหํ มุยเฺ หยฺยามิ มุยเฺ หยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

มุยฺเหยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อมุยฺหิ

เต

อมุยฺหึสุ

ม. ตฺวํ อมุยฺหิ

ตุมฺเห อมุยฺหติ ฺถ

อุ. อหํ อมุยฺหึ

มยํ

อมุยฺหิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุยฺหิสฺสติ

เต

มุยฺหิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ มุยฺหิสฺสสิ

ตุมฺเห มุยฺหิสสฺ ถ

อุ. อหํ มุยฺหิสฺสามิ มุยฺหิสสฺ ํ

มยํ

มุยฺหิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุยฺหิสฺส

เต

อมุยฺหิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อมุยฺหิสฺเส

ตุมฺเห อมุยฺหิสสฺ ถ

อุ. อหํ อมุยฺหิสฺสํ

มยํ

อมุยฺหิสสฺ ามฺหา

มุส ลืม forget อกมฺม.
มุส +ย = มุสฺส
วตฺตมานา
ป. โส มุสฺสติ

เต

มุสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ มุสฺสสิ

ตุมฺเห มุสฺสถ

อุ. อหํ มุสฺสามิ

มยํ

มุสฺสาม

ป. โส มุสฺสตุ

เต

มุสฺสนฺตุ

ม. ตฺวํ มุสฺสาหิ มุสสฺ

ตุมฺเห มุสฺสถ

อุ. อหํ มุสฺสามิ

มยํ

มุสฺสาม

ป. โส มุสเฺ สยฺย มุสฺเส มุสฺเสถ

เต

มุสฺเสยฺยุํ

ม. ตฺวํ มุสเฺ สยฺยาสิ

ตุมฺเห มุสฺเสยฺยาถ

อุ. อหํ มุสเฺ สยฺยามิ มุสฺเสยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

มุสฺเสยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อมุสฺสิ

เต

อมุสฺสสึ ุ

ม. ตฺวํ อมุสฺสิ

ตุมฺเห อมุสฺสติ ฺถ

อุ. อหํ อมุสฺสึ

มยํ

อมุสฺสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุสฺสิสสฺ ติ

เต

มุสฺสสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ มุสฺสิสสฺ สิ

ตุมฺเห มุสฺสสิ ฺสถ

อุ. อหํ มุสฺสิสสฺ ามิ มุสสฺ ิสฺสํ

มยํ

มุสฺสสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุสฺสิสสฺ

เต

อมุสฺสสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อมุสฺสิสเฺ ส

ตุมฺเห อมุสฺสสิ ฺสถ

อุ. อหํ อมุสฺสิสสฺ ํ

มยํ

อมุสฺสสิ ฺสามฺหา

รช ย้อม dye สกมฺม.
รช +ย = รชฺช
วตฺตมานา
ป. โส รชฺชติ

เต

รชฺชนฺติ

ม. ตฺวํ รชฺชสิ

ตุมฺเห รชฺชถ

อุ. อหํ รชฺชามิ

มยํ

รชฺชาม

ป. โส รชฺชตุ

เต

รชฺชนฺตุ

ม. ตฺวํ รชฺชาหิ รชฺช

ตุมฺเห รชฺชถ

อุ. อหํ รชฺชามิ

มยํ

รชฺชาม

ป. โส รชฺเชยฺย รชฺเช รชฺเชถ

เต

รชฺเชยฺยุํ

ม. ตฺวํ รชฺเชยฺยาสิ

ตุมฺเห รชฺเชยฺยาถ

อุ. อหํ รชฺเชยฺยามิ รชฺเชยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

รชฺเชยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อรชฺชิ

เต

อรชฺชสึ ุ

ม. ตฺวํ อรชฺชิ

ตุมฺเห อรชฺชติ ฺถ

อุ. อหํ อรชฺชึ

มยํ

อรชฺชิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส รชฺชิสฺสติ

เต

รชฺชสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ รชฺชิสฺสสิ

ตุมฺเห รชฺชสิ ฺสถ

อุ. อหํ รชฺชิสฺสามิ รชฺชสิ ฺสํ

มยํ

รชฺชสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อรชฺชิสฺส

เต

อรชฺชสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อรชฺชิสฺเส

ตุมฺเห อรชฺชสิ ฺสถ

อุ. อหํ อรชฺชิสฺสํ

มยํ

อรชฺชสิ ฺสามฺหา

มุจ หลุด พ้น หลุดพ้น escape, be free from อกมฺม.
มุจ +ย = มุจฺจ
วตฺตมานา
ป. โส มุจฺจติ

เต

มุจฺจนฺติ

ม. ตฺวํ มุจฺจสิ

ตุมฺเห มุจฺจถ

อุ. อหํ มุจฺจามิ

มยํ

มุจฺจาม

ป. โส มุจฺจตุ

เต

มุจฺจนฺตุ

ม. ตฺวํ มุจฺจาหิ มุจฺจ

ตุมฺเห มุจฺจถ

อุ. อหํ มุจฺจามิ

มยํ

มุจฺจาม

ป. โส มุจฺเจยฺย มุจฺเจ มุจฺเจถ

เต

มุจฺเจยฺยุํ

ม. ตฺวํ มุจฺเจยฺยาสิ

ตุมฺเห มุจฺเจยฺยาถ

อุ. อหํ มุจฺเจยฺยามิ มุจฺเจยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

มุจฺเจยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อมุจฺจิ

เต

อมุจฺจึสุ

ม. ตฺวํ อมุจฺจิ

ตุมฺเห อมุจฺจติ ฺถ

อุ. อหํ อมุจฺจึ

มยํ

อมุจฺจิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มุจฺจิสฺสติ

เต

มุจฺจิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ มุจฺจิสฺสสิ

ตุมฺเห มุจฺจิสสฺ ถ

อุ. อหํ มุจฺจิสฺสามิ มุจฺจิสสฺ ํ

มยํ

มุจฺจิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมุจฺจิสฺส

เต

อมุจฺจิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อมุจฺจิสฺเส

ตุมฺเห อมุจฺจิสสฺ ถ

อุ. อหํ อมุจฺจิสฺสํ

มยํ

อมุจฺจิสสฺ ามฺหา

ภิท แตก break อกมฺม.
ภิท +ย = ภิชฺช
วตฺตมานา
ป. โส ภิชชฺ ติ

เต

ภิชฺชนฺติ

ม. ตฺวํ ภิชชฺ สิ

ตุมฺเห ภิชฺชถ

อุ. อหํ ภิชชฺ ามิ

มยํ

ภิชฺชาม

ป. โส ภิชชฺ ตุ

เต

ภิชฺชนฺตุ

ม. ตฺวํ ภิชชฺ าหิ ภิชฺช

ตุมฺเห ภิชฺชถ

อุ. อหํ ภิชชฺ ามิ

มยํ

ภิชฺชาม

ป. โส ภิชฺเชยฺย ภิชฺเช ภิชฺเชถ

เต

ภิชฺเชยฺยุํ

ม. ตฺวํ ภิชฺเชยฺยาสิ

ตุมฺเห ภิชฺเชยฺยาถ

อุ. อหํ ภิชฺเชยฺยามิ ภิชฺเชยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ภิชฺเชยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อภิชฺชิ

เต

อภิชชฺ ึสุ

ม. ตฺวํ อภิชฺชิ

ตุมฺเห อภิชชฺ ิตฺถ

อุ. อหํ อภิชฺชึ

มยํ

อภิชชฺ ิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ภิชฺชิสสฺ ติ

เต

ภิชชฺ ิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ภิชฺชิสสฺ สิ

ตุมฺเห ภิชชฺ ิสฺสถ

อุ. อหํ ภิชฺชิสสฺ ามิ ภิชฺชิสฺสํ

มยํ

ภิชชฺ ิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อภิชฺชิสสฺ

เต

อภิชฺชสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อภิชฺชิสเฺ ส

ตุมฺเห อภิชฺชสิ ฺสถ

อุ. อหํ อภิชฺชิสสฺ ํ

มยํ

อภิชฺชสิ ฺสามฺหา

ฉิท ขาด be torn, be cut off อกมฺม.
ฉิท +ย = ฉิชฺช
วตฺตมานา
ป. โส ฉิชฺชติ

เต

ฉิชฺชนฺติ

ม. ตฺวํ ฉิชฺชสิ

ตุมฺเห ฉิชฺชถ

อุ. อหํ ฉิชฺชามิ

มยํ

ฉิชฺชาม

ป. โส ฉิชฺชตุ

เต

ฉิชฺชนฺตุ

ม. ตฺวํ ฉิชฺชาหิ ฉิชฺช

ตุมฺเห ฉิชฺชถ

อุ. อหํ ฉิชฺชามิ

มยํ

ฉิชฺชาม

ป. โส ฉิชฺเชยฺย ฉิชฺเช ฉิชฺเชถ

เต

ฉิชฺเชยฺยุํ

ม. ตฺวํ ฉิชฺเชยฺยาสิ

ตุมฺเห ฉิชฺเชยฺยาถ

อุ. อหํ ฉิชฺเชยฺยามิ ฉิชฺเชยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ฉิชฺเชยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อฉิชฺชิ

เต

อฉิชฺชึสุ

ม. ตฺวํ อฉิชฺชิ

ตุมฺเห อฉิชฺชิตฺถ

อุ. อหํ อฉิชฺชึ

มยํ

อฉิชฺชิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ฉิชฺชสิ ฺสติ

เต

ฉิชฺชิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ ฉิชฺชสิ ฺสสิ

ตุมฺเห ฉิชฺชิสสฺ ถ

อุ. อหํ ฉิชฺชสิ ฺสามิ ฉิชชฺ ิสฺสํ

มยํ

ฉิชฺชิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อฉิชฺชสิ ฺส

เต

อฉิชฺชิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อฉิชฺชสิ ฺเส

ตุมฺเห อฉิชฺชิสสฺ ถ

อุ. อหํ อฉิชฺชสิ ฺสํ

มยํ

อฉิชฺชิสสฺ ามฺหา

ชน เกิด be born อกมฺม.
ชน +ย = ชาย
วตฺตมานา
ชายนฺติ ชายเร๑

ป. โส ชายติ

เต

ม. ตฺวํ ชายสิ

ตุมฺเห ชายถ

อุ. อหํ ชายามิ

มยํ

ชายาม

ป. โส ชายตุ

เต

ชายนฺตุ

ม. ตฺวํ ชายาหิ ชาย

ตุมฺเห ชายถ

อุ. อหํ ชายามิ

มยํ

ชายาม

ป. โส ชาเยยฺย ชาเย ชาเยถ

เต

ชาเยยฺยุํ

ม. ตฺวํ ชาเยยฺยาสิ

ตุมฺเห ชาเยยฺยาถ

อุ. อหํ ชาเยยฺยามิ ชาเยยฺยํ

มยํ

๑

แปลง อนฺติ เป็น เร

ปญฺจมี

สตฺตมี

ชาเยยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อชายิ

เต

อชายึสุ

ม. ตฺวํ อชายิ

ตุมฺเห อชายิตฺถ

อุ. อหํ อชายึ

มยํ

อชายิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชายิสสฺ ติ

เต

ชายิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ชายิสสฺ สิ

ตุมฺเห ชายิสฺสถ

อุ. อหํ ชายิสสฺ ามิ ชายิสฺสํ

มยํ

ชายิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชายิสฺส

เต

อชายิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อชายิสเฺ ส

ตุมฺเห อชายิสฺสถ

อุ. อหํ อชายิสฺสํ

มยํ

อชายิสฺสามฺหา

หมวด สุ ธาตุ (ณุ ณา)
สุ ฟัง hear listen สกมฺม.
สุ +ณุ ณา = สุโณ สุณา
วตฺตมานา
ป. โส สุณาติ

เต

สุณนฺติ

ม. ตฺวํ สุณาสิ

ตุมฺเห สุณาถ

อุ. อหํ สุณามิ

มยํ

สุณาม

ป. โส สุณาตุ

เต

สุณนฺตุ

ม. ตฺวํ สุณาหิ สุณ

ตุมฺเห สุณาถ

อุ. อหํ สุณามิ

มยํ

สุณาม

ป. โส สุเณยฺย สุเณ สุเณถ

เต

สุเณยฺยุํ

ม. ตฺวํ สุเณยฺยาสิ

ตุมฺเห สุเณยฺยาถ

อุ. อหํ สุเณยฺยามิ สุเณยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

สุเณยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส สุณิ

เต

สุณึสุ

ม. ตฺวํ สุณิ

ตุมฺเห สุณิตฺถ

อุ. อหํ สุณึ

มยํ

สุณิมฺหา

ป. โส อสฺโสสิ

เต

อสฺโสสุํ

ม. ตฺวํ อสฺโสสิ

ตุมฺเห อสฺโสสิตฺถ

อุ. อหํ อสฺโสสึ

มยํ

อสฺโสสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สุณิสฺสติ

เต

สุณิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ สุณิสฺสสิ

ตุมฺเห สุณิสฺสถ

อุ. อหํ สุณิสฺสามิ สุณิสสฺ ํ

มยํ

สุณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสุณิสฺส

เต

อสุณิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อสุณิสฺเส

ตุมฺเห อสุณิสสฺ ถ

อุ. อหํ อสุณิสฺสํ

มยํ

อสุณิสสฺ ามฺหา

วตฺตมานา
ป. โส สุโณติ

เต

สุโณนฺติ

ม. ตฺวํ สุโณสิ

ตุมฺเห สุโณถ

อุ. อหํ สุโณมิ

มยํ

สุโณม

ป. โส สุโณตุ

เต

สุโณนฺตุ

ม. ตฺวํ สุโณหิ

ตุมฺเห สุโณถ

อุ. อหํ สุโณมิ

มยํ

ปญฺจมี

กัมมวาจก ลง อิ ย
สุณิย: สุณิยเต (สุณิยติ)
เหตุกตั ตุวาจก ลง เณ ณย
สาเว สาวย:
สาเวติ สาวยติ
สาเวสิ สาวยิ (อัชชัตตนี เอก.)
สาเวสุํ สาวยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

สุโณม

เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย
และ อิ ย
สาวิย สาวยิย:
สาวิยเต สาวยิยเต
สาวิยติ สาวยิยติ

วุ ร้อย สกมฺม.
วุ +ณา = วุณา
วตฺตมานา
ป. โส วุณาติ

เต

วุณนฺติ

ม. ตฺวํ วุณาสิ

ตุมฺเห วุณาถ

อุ. อหํ วุณามิ

มยํ

วุณาม

ป. โส วุณาตุ

เต

วุณนฺตุ

ม. ตฺวํ วุณาหิ วุณ

ตุมฺเห วุณาถ

อุ. อหํ วุณามิ

มยํ

วุณาม

ป. โส วุเณยฺย วุเณ วุเณถ

เต

วุเณยฺยุํ

ม. ตฺวํ วุเณยฺยาสิ

ตุมฺเห วุเณยฺยาถ

อุ. อหํ วุเณยฺยามิ วุเณยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

วุเณยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อวุณิ

เต

อวุณึสุ

ม. ตฺวํ อวุณิ

ตุมฺเห อวุณิตฺถ

อุ. อหํ อวุณึ

มยํ

อวุณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส วุณิสฺสติ

เต

วุณิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ วุณิสฺสสิ

ตุมฺเห วุณิสฺสถ

อุ. อหํ วุณิสฺสามิ วุณิสฺสํ

มยํ

วุณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อวุณิสฺส

เต

อวุณิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อวุณิสฺเส

ตุมฺเห อวุณิสฺสถ

อุ. อหํ อวุณิสฺสํ

มยํ

อวุณิสฺสามฺหา

สิ ผูก bind สกมฺม.
สิ +ณุ = สิโณ
วตฺตมานา
ป. โส สิโณติ

เต

สิโณนฺติ

ม. ตฺวํ สิโณสิ

ตุมฺเห สิโณถ

อุ. อหํ สิโณมิ

มยํ

สิโณม

ป. โส สิโณตุ

เต

สิโณนฺตุ

ม. ตฺวํ สิโณหิ

ตุมฺเห สิโณถ

อุ. อหํ สิโณมิ

มยํ

สิโณม

ป. โส สิเณยฺย สิเณ สิเณถ

เต

สิเณยฺยุํ

ม. ตฺวํ สิเณยฺยาสิ

ตุมฺเห สิเณยฺยาถ

อุ. อหํ สิเณยฺยามิ สิเณยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

สิเณยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส สิณิ

เต

สิณึสุ

ม. ตฺวํ สิณิ

ตุมฺเห สิณิตฺถ

อุ. อหํ สิณึ

มยํ

สิณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส สิณิสฺสติ

เต

สิณิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ สิณิสฺสสิ

ตุมฺเห สิณิสฺสถ

อุ. อหํ สิณิสฺสามิ สิณิสฺสํ

มยํ

สิณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสิณิสสฺ

เต

อสิณิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อสิณิสเฺ ส

ตุมฺเห อสิณิสฺสถ

อุ. อหํ อสิณิสสฺ ํ

มยํ

อสิณิสฺสามฺหา

หมวด กี ธาตุ (นา)
กี ซื้อ buy สกมฺม.
กี +นา = กีนา กีณา
วตฺตมานา
ป. โส กีณาติ

เต

กีณนฺติ

ม. ตฺวํ กีณาสิ

ตุมฺเห กีณาถ

อุ. อหํ กีณามิ

มยํ

กีณาม

ป. โส กีณาตุ

เต

กีณนฺตุ

ม. ตฺวํ กีณาหิ กีณ

ตุมฺเห กีณาถ

อุ. อหํ กีณามิ

มยํ

กีณาม

ป. โส กีเณยฺย กีเณ กีเณถ

เต

กีเณยฺยุํ

ม. ตฺวํ กีเณยฺยาสิ

ตุมฺเห กีเณยฺยาถ

อุ. อหํ กีเณยฺยามิ กีเณยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

กีเณยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อกีณิ

เต

อกีณึสุ

ม. ตฺวํ อกีณิ

ตุมฺเห อกีณิตฺถ

อุ. อหํ อกีณึ

มยํ

อกีณิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส กีณิสฺสติ

เต

กีณิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ กีณิสฺสสิ

ตุมฺเห กีณิสฺสถ

อุ. อหํ กีณิสฺสามิ กีณิสฺสํ

มยํ

กีณิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อกีณิสฺส

เต

อกีณิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อกีณิสฺเส

ตุมฺเห อกีณิสฺสถ

อุ. อหํ อกีณิสฺสํ

มยํ

อกีณิสฺสามฺหา

ชิ ชนะ win defeat สกมฺม.
ชิ +นา = ชินา
วตฺตมานา
ป. โส ชินาติ

เต

ชินนฺติ

ม. ตฺวํ ชินาสิ

ตุมฺเห ชินาถ

อุ. อหํ ชินามิ

มยํ

ชินาม

ป. โส ชินาตุ

เต

ชินนฺตุ

ม. ตฺวํ ชินาหิ ชิน

ตุมฺเห ชินาถ

อุ. อหํ ชินามิ

มยํ

ชินาม

ป. โส ชิเนยฺย ชิเน ชิเนถ

เต

ชิเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ ชิเนยฺยาสิ

ตุมฺเห ชิเนยฺยาถ

อุ. อหํ ชิเนยฺยามิ ชิเนยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ชิเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อชินิ

เต

อชินสึ ุ

ม. ตฺวํ อชินิ

ตุมฺเห อชินติ ฺถ

อุ. อหํ อชินึ

มยํ

อชินิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชินิสฺสติ

เต

ชินสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ชินิสฺสสิ

ตุมฺเห ชินสิ ฺสถ

อุ. อหํ ชินิสฺสามิ ชินิสฺสํ

มยํ

ชินสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชินิสฺส

เต

อชินสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อชินิสฺเส

ตุมฺเห อชินสิ ฺสถ

อุ. อหํ อชินิสฺสํ

มยํ

อชินสิ ฺสามฺหา

จิ ก่อ สั่งสม สะสม collect สกมฺม.
จิ +นา = จินา
วตฺตมานา
ป. โส จินาติ

เต

จินนฺติ

ม. ตฺวํ จินาสิ

ตุมฺเห จินาถ

อุ. อหํ จินามิ

มยํ

จินาม

ป. โส จินาตุ

เต

จินนฺตุ

ม. ตฺวํ จินาหิ จิน

ตุมฺเห จินาถ

อุ. อหํ จินามิ

มยํ

จินาม

ป. โส จิเนยฺย จิเน จิเนถ

เต

จิเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ จิเนยฺยาสิ

ตุมฺเห จิเนยฺยาถ

อุ. อหํ จิเนยฺยามิ จิเนยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

จิเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส จินิ

เต

จินสึ ุ

ม. ตฺวํ จินิ

ตุมฺเห จินติ ฺถ

อุ. อหํ จินึ

มยํ

จินิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส จินิสฺสติ

เต

จินสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ จินิสฺสสิ

ตุมฺเห จินสิ ฺสถ

อุ. อหํ จินิสฺสามิ จินิสฺสํ

มยํ

จินสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อจินิสฺส

เต

อจินสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อจินิสฺเส

ตุมฺเห อจินสิ ฺสถ

อุ. อหํ อจินิสฺสํ

มยํ

อจินสิ ฺสามฺหา

ญา รู้ know สกมฺม.
ญา +นา = ชานา
• ลง นา ปัจจัย แล้วแปลง ญา ธาตุ เป็น ชา, ชํ และ นา บ้าง
• จะอาเทส ญา ธาตุ เป็น ชา ได้ ต้องลง นา ปัจจัยเท่านั้น เช่น
ชานาติ, ชาเนยฺย.
วตฺตมานา
ป. โส ชานาติ ญายติ๑ นายติ๒

เต

ชานนฺติ นายเร๒

ม. ตฺวํ ชานาสิ

ตุมฺเห ชานาถ

อุ. อหํ ชานามิ

มยํ

ชานาม

ป. โส ชานาตุ

เต

ชานนฺตุ

ม. ตฺวํ ชานาหิ ชาน

ตุมฺเห ชานาถ

อุ. อหํ ชานามิ

มยํ

๑

แปลง นา ปัจจัย เป็น ย บ้าง
๒
แปลง ญา ธาตุ เป็น นา บ้าง

ปญฺจมี

ชานาม

สตฺตมี
ป. โส ชาเนยฺย ชาเน ชาเนถ
ชญฺญา๑

เต

ชาเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ ชาเนยฺยาสิ

ตุมฺเห ชาเนยฺยาถ

อุ. อหํ ชาเนยฺยามิ ชาเนยฺยํ

มยํ

ชาเนยฺยาม

๑

แปลง เอยฺย เป็น ญา แล้วแปลง ญา ธาตุ เป็น ชํ, ลบ นา ปัจ.
ชาเนมุ แปลง เอยฺยาม เป็น เอมุ

อัชชัตตนี
ป. โส อชานิ

เต

ม. ตฺวํ อชานิ

ตุมฺเห อชานิตฺถ

อุ. อหํ อชานึ

มยํ

อชานิมฺหา

ป. โส อญฺญาสิ

เต

-

ม. ตฺวํ -

ตุมเฺ ห -

อุ. อหํ อญฺญาสึ

มยํ -

อา-ญา-นา-สฺ-อี ลบ นา ปัจ.

อชานึสุ

ภวิสสันติ
ป. โส ชานิสฺสติ

เต

ชานิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ชานิสฺสสิ

ตุมฺเห ชานิสฺสถ

อุ. อหํ ชานิสฺสามิ ชานิสฺสํ

มยํ

ชานิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อชานิสฺส

เต

อชานิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อชานิสฺเส

ตุมฺเห อชานิสฺสถ

อุ. อหํ อชานิสฺสํ

มยํ

อชานิสฺสามฺหา

ธุ กำจัด ทำลาย destroy สกมฺม.
ธุ +นา = ธุนา
วตฺตมานา
ป. โส ธุนาติ

เต

ธุนนฺติ

ม. ตฺวํ ธุนาสิ

ตุมฺเห ธุนาถ

อุ. อหํ ธุนามิ

มยํ

ธุนาม

ป. โส ธุนาตุ

เต

ธุนนฺตุ

ม. ตฺวํ ธุนาหิ ธุน

ตุมฺเห ธุนาถ

อุ. อหํ ธุนามิ

มยํ

ธุนาม

ป. โส ธุเนยฺย ธุเน ธุเนถ

เต

ธุเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ ธุเนยฺยาสิ

ตุมฺเห ธุเนยฺยาถ

อุ. อหํ ธุเนยฺยามิ ธุเนยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ธุเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ธุนิ

เต

ธุนึสุ

ม. ตฺวํ ธุนิ

ตุมฺเห ธุนิตฺถ

อุ. อหํ ธุนึ

มยํ

ธุนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ธุนิสสฺ ติ

เต

ธุนิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ธุนิสสฺ สิ

ตุมฺเห ธุนิสฺสถ

อุ. อหํ ธุนิสสฺ ามิ ธุนสิ ฺสํ

มยํ

ธุนิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อธุนิสสฺ

เต

อธุนสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อธุนิสเฺ ส

ตุมฺเห อธุนสิ ฺสถ

อุ. อหํ อธุนิสสฺ ํ

มยํ

อธุนสิ ฺสามฺหา

ลุ เกีย่ ว, ตัด สกมฺม.
ลุ +นา = ลุนา
วตฺตมานา
ป. โส ลุนาติ

เต

ลุนนฺติ

ม. ตฺวํ ลุนาสิ

ตุมฺเห ลุนาถ

อุ. อหํ ลุนามิ

มยํ

ลุนาม

ป. โส ลุนาตุ

เต

ลุนนฺตุ

ม. ตฺวํ ลุนาหิ ลุน

ตุมฺเห ลุนาถ

อุ. อหํ ลุนามิ

มยํ

ลุนาม

ป. โส ลุเนยฺย ลุเน ลุเนถ

เต

ลุเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ ลุเนยฺยาสิ

ตุมฺเห ลุเนยฺยาถ

อุ. อหํ ลุเนยฺยามิ ลุเนยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ลุเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อลุนิ

เต

อลุนสึ ุ

ม. ตฺวํ อลุนิ

ตุมฺเห อลุนติ ฺถ

อุ. อหํ อลุนึ

มยํ

อลุนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ลุนิสสฺ ติ

เต

ลุนสิ ฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ลุนิสสฺ สิ

ตุมฺเห ลุนสิ ฺสถ

อุ. อหํ ลุนิสสฺ ามิ ลุนิสสฺ ํ

มยํ

ลุนสิ ฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลุนิสสฺ

เต

อลุนสิ ฺสํสุ

ม. ตฺวํ อลุนิสเฺ ส

ตุมฺเห อลุนสิ ฺสถ

อุ. อหํ อลุนิสสฺ ํ

มยํ

อลุนสิ ฺสามฺหา

ผุ ฝัด, โปรย สกมฺม.
ผุ +นา = ผุนา
วตฺตมานา
ป. โส ผุนาติ

เต

ผุนนฺติ

ม. ตฺวํ ผุนาสิ

ตุมฺเห ผุนาถ

อุ. อหํ ผุนามิ

มยํ

ผุนาม

ป. โส ผุนาตุ

เต

ผุนนฺตุ

ม. ตฺวํ ผุนาหิ ผุน

ตุมฺเห ผุนาถ

อุ. อหํ ผุนามิ

มยํ

ผุนาม

ป. โส ผุเนยฺย ผุเน ผุเนถ

เต

ผุเนยฺยุํ

ม. ตฺวํ ผุเนยฺยาสิ

ตุมฺเห ผุเนยฺยาถ

อุ. อหํ ผุเนยฺยามิ ผุเนยฺยํ

มยํ

ปญฺจมี

สตฺตมี

ผุเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ผุนิ

เต

ผุนึสุ

ม. ตฺวํ ผุนิ

ตุมฺเห ผุนิตฺถ

อุ. อหํ ผุนึ

มยํ

ผุนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ผุนิสสฺ ติ

เต

ผุนิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ผุนิสสฺ สิ

ตุมฺเห ผุนิสฺสถ

อุ. อหํ ผุนิสสฺ ามิ ผุนิสฺสํ

มยํ

ผุนิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อผุนิสสฺ

เต

อผุนิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อผุนิสเฺ ส

ตุมฺเห อผุนิสฺสถ

อุ. อหํ อผุนิสสฺ ํ

มยํ

อผุนิสฺสามฺหา

หมวด คห ธาตุ (ณฺหา)
คห ถือ, จับ, รับ สกมฺม.
กัตตุวาจก: คห +ณฺหา = คณฺหา
วตฺตมานา
ป. โส คณฺหาติ

เต

คณฺหนฺติ

ม. ตฺวํ คณฺหาสิ

ตุมฺเห คณฺหาถ

อุ. อหํ คณฺหามิ

มยํ

คณฺหาม

ป. โส คณฺหาตุ

เต

คณฺหนฺตุ

ม. ตฺวํ คณฺหาหิ คณฺห

ตุมฺเห คณฺหาถ

อุ. อหํ คณฺหามิ

มยํ

คณฺหาม

ป. โส คณฺเหยฺย คณฺเห คณฺเหถ เต

คณฺเหยฺยุํ

ปญฺจมี

สตฺตมี
ม. ตฺวํ คณฺเหยฺยาสิ

ตุมฺเห คณฺเหยฺยาถ

อุ. อหํ คณฺเหยฺยามิ คณฺเหยฺยํ

มยํ

คณฺเหยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อคฺคณฺหิ

เต

อคฺคณฺหึสุ

ม. ตฺวํ อคฺคณฺหิ

ตุมฺเห อคฺคณฺหิตฺถ

อุ. อหํ อคฺคณฺหึ

มยํ

อคฺคณฺหิมฺหา

ป. โส อคฺคเหสิ

เต

อคฺคเหสุํ

ม. ตฺวํ อคฺคเหสิ

ตุมฺเห อคฺคเหสิตฺถ

อุ. อหํ อคฺคเหสึ

มยํ

อคฺคเหสิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส คณฺหิสฺสติ

เต

คณฺหิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ คณฺหิสฺสสิ

ตุมฺเห คณฺหิสฺสถ

อุ. อหํ คณฺหิสฺสามิ คณฺหิสฺสํ

มยํ

คณฺหิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อคฺคณฺหิสฺส

เต

อคฺคณฺหิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อคฺคณฺหิสฺเส

ตุมฺเห อคฺคณฺหิสฺสถ

อุ. อหํ อคฺคณฺหิสฺสํ

มยํ

อคฺคณฺหิสฺสามฺหา

กัมมวาจก ลง อิ ย
คหิย: คหิยเต (คหิยติ)
คยฺห: คยฺหเต (คยฺหติ)
เหตุกตั ตุวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย
คาเห คาหย คาหาเป คาหาปย:
คาเหติ คาหยติ คาหาเปติ คาหาปยติ
คาเหสิ คาหยิ คาหาเปสิ คาหาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
คาเหสุํ คาหยึสุ คาหาเปสุํ คาหาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
คณฺเห คณฺหย คณฺหาเป คณฺหาปย:
คณฺเหติ คณฺหยติ คณฺหาเปติ คณฺหาปยติ
คณฺเหสิ คณฺหยิ คณฺหาเปสิ คณฺหาปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
คณฺเหสุํ คณฺหยึสุ คณฺหาเปสุํ คณฺหาปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)
เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
คาหิย คาหยิย คาหาปิย คาหาปยิย:
คาหิยเต คาหยิยเต คาหาปิยเต คาหาปยิยเต
คาหิยติ คาหยิยติ คาหาปิยติ คาหาปยิยติ
คณฺหิย คณฺหยิย คณฺหาปิย คณฺหาปยิย:
คณฺหิยเต คณฺหยิยเต คณฺหาปิยเต คณฺหาปยิยเต
คณฺหิยติ คณฺหยิยติ คณฺหาปิยติ คณฺหาปยิยติ

หมวด ตน ธาตุ (โอ)
ตน แผ่ไป สกมฺม.
ตน +โอ = ตโน
วตฺตมานา
ป. โส ตโนติ

เต

ตโนนฺติ

ม. ตฺวํ ตโนสิ

ตุมฺเห ตโนถ

อุ. อหํ ตโนมิ

มยํ

ตโนม

ปญฺจมี
ป. โส ตโนตุ

เต

ตโนนฺตุ

ม. ตฺวํ ตโนหิ ตน

ตุมฺเห ตโนถ

อุ. อหํ ตโนมิ

มยํ

ตโนม

สตฺตมี
ป. โส ตเนยฺย ตเน ตเนถ เต
ม. ตฺวํ ตเนยฺยาสิ

ตเนยฺยุํ

ตุมฺเห ตเนยฺยาถ

อุ. อหํ ตเนยฺยามิ ตเนยฺยํ มยํ

ตเนยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อตนิ

เต

อตนึสุ

ม. ตฺวํ อตนิ

ตุมฺเห อตนิตฺถ

อุ. อหํ อตนึ

มยํ

อตนิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ตนิสสฺ ติ

เต

ตนิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ตนิสสฺ สิ

ตุมฺเห ตนิสฺสถ

อุ. อหํ ตนิสสฺ ามิ ตนิสฺสํ

มยํ

ตนิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อตนิสสฺ

เต

อตนิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อตนิสเฺ ส

ตุมฺเห อตนิสฺสถ

อุ. อหํ อตนิสสฺ ํ

มยํ

อตนิสฺสามฺหา

กร ทำ make do สกมฺม.
กร +โอ = กโร
วตฺตมานา
ป. โส กโรติ

เต

กโรนฺติ

ม. ตฺวํ กโรสิ

ตุมฺเห กโรถ

อุ. อหํ กโรมิ

มยํ

กโรม

ป. โส กุพฺพติ

เต

กุพฺพนฺติ

แปลง อ เป็น อุ ลบ ร แปลง โอ เป็น อว
แปลง ว เป็น พฺ ซ้อน พฺ

ปญฺจมี
ป. โส กโรตุ

เต

กโรนฺตุ

ม. ตฺวํ กโรหิ กร กรสฺสุ

ตุมฺเห กโรถ

อุ. อหํ กโรมิ

มยํ

กโรม

สตฺตมี
ป. โส กเรยฺย กเร กเรถ เต
ม. ตฺวํ กเรยฺยาสิ

กเรยฺยุํ

ตุมฺเห กเรยฺยาถ

อุ. อหํ กเรยฺยามิ กเรยฺยํ มยํ
ป. โส กุพฺเพถ

-

ป. โส การเย

-

กเรยฺยาม

ทีฆะต้นธาตุ ลบ ยฺย ลง ยฺ อาคม

หิยัตตนี
ป. โส อกา

เต

ม. ตฺวํ อกา

ตุมฺเห อกตฺถ อกรตฺถ

อุ. อหํ อกรํ

มยํ

*อกา แปลง กร เป็น กา ลบ อา

อกรู
อกมฺห

อัชชัตตนี
ป. โส อกริ

เต

อกรึสุ

ม. ตฺวํ อกริ

ตุมฺเห อกตฺถ อกริตฺถ

อุ. อหํ อกรึ

มยํ

อกริมฺหา

ป. โส อกาสิ

เต

อกํสุ

ม. ตฺวํ อกาสิ

ตุมฺเห อกาสิตฺถ

อุ. อหํ อกาสึ

มยํ

อกาสิมหฺ า

ภวิสสันติ
ป. โส กริสฺสติ

เต

ม. ตฺวํ กริสฺสสิ

ตุมฺเห กริสฺสถ

อุ. อหํ กริสฺสามิ กริสฺสํ

มยํ

กริสฺสาม

ป. โส กาหติ

เต

กาหนฺติ

ม. ตฺวํ กาหสิ

ตุมฺเห กาหถ

อุ. อหํ กาหามิ

มยํ

ลบ สฺส แปลง กร เป็น กาห

กริสฺสนฺติ

กาหาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อกริสฺส

เต

อกริสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อกริสเฺ ส

ตุมฺเห อกริสฺสถ

อุ. อหํ อกริสฺสํ

มยํ

อกริสฺสามฺหา

กร +ยิร = กยิร (ลบ ร ที่สุดธาตุ)
วตฺตมานา
ป. โส กยิรติ

เต

กยิรนฺติ

สตฺตมี
ป. โส กยิรา กยิราถ

-

กยิราถ (อัตตโนบท) เอา เอ ของ เอถ เป็น อา

สกฺก (สก) อาจ สามารถ อกมฺม.
สกฺก +โอ = สกฺโก
วตฺตมานา
ป. โส สกฺโกติ

เต

สกฺโกนฺติ

ม. ตฺวํ สกฺโกสิ

ตุมฺเห สกฺโกถ

อุ. อหํ สกฺโกมิ

มยํ

สกฺโกม

ปญฺจมี
ป. โส สกฺโกตุ

เต

สกฺโกนฺตุ

ม. ตฺวํ สกฺโกหิ สกฺก สกฺกสฺสุ ตุมฺเห สกฺโกถ
อุ. อหํ สกฺโกมิ

มยํ

สกฺโกม

สกฺก +อุณา = สกฺกณ
ุ า* สกฺข
สตฺตมี
ป. โส สกฺกุเณยฺย

เต

ม. ตฺวํ สกฺกุเณยฺยาสิ

ตุมฺเห สกฺกเุ ณยฺยาถ

อุ. อหํ สกฺกุเณยฺยามิ สกฺกุเณยฺยํ มยํ

สกฺกเุ ณยฺยุํ
สกฺกเุ ณยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อสกฺขิ

เต

อสกฺขึสุ

ม. ตฺวํ อสกฺขิ

ตุมฺเห อสกฺขิตฺถ

อุ. อหํ อสกฺขึ

มยํ

อสกฺขิมฺหา

ลบ อุณา ปัจจัย แปลงที่สุดธาตุเป็น ข

ภวิสสันติ
ป. โส สกฺขิสฺสติ

เต

สกฺขิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ สกฺขิสฺสสิ

ตุมฺเห สกฺขิสสฺ ถ

อุ. อหํ สกฺขิสฺสามิ สกฺขสิ ฺสํ

มยํ

สกฺขิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อสกฺขิสฺส

เต

อสกฺขิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อสกฺขิสฺเส

ตุมฺเห อสกฺขิสสฺ ถ

อุ. อหํ อสกฺขิสฺสํ

มยํ

อสกฺขิสสฺ ามฺหา

ชาคร ตื่น อกมฺม.
ชาคร +โอ = ชาคโร
วตฺตมานา
ป. โส ชาคโรติ

เต

ชาคโรนฺติ

ม. ตฺวํ ชาคโรสิ

ตุมฺเห ชาคโรถ

อุ. อหํ ชาคโรมิ

มยํ

ชาคโรม

ป. โส ชาคโรตุ

เต

ชาคโรนฺตุ

ม. ตฺวํ ชาคโรหิ ชาคร

ตุมฺเห ชาคโรถ

อุ. อหํ ชาคโรมิ

มยํ

ปญฺจมี

ชาคโรม

สตฺตมี
ป. โส ชาคเรยฺย ชาคเร ชาคเรถ เต

ชาคเรยฺยุํ

ม. ตฺวํ ชาคเรยฺยาสิ

ตุมฺเห ชาคเรยฺยาถ

อุ. อหํ ชาคเรยฺยามิ ชาคเรยฺยํ

มยํ

ชาคเรยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส อชาคริ

เต

อชาครึสุ

ม. ตฺวํ อชาคริ

ตุมฺเห อชาคริตฺถ

อุ. อหํ อชาครึ

มยํ

อชาคริมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ชาคริสสฺ ติ

เต

ชาคริสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ชาคริสสฺ สิ

ตุมฺเห ชาคริสฺสถ

อุ. อหํ ชาคริสสฺ ามิ ชาคริสสฺ ํ

มยํ

ชาคริสฺสาม

ชาคาลาติปัตติ
ป. โส อชาคริสสฺ

เต

อชาคริสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อชาคริสเฺ ส

ตุมฺเห อชาคริสฺสถ

อุ. อหํ อชาคริสสฺ ํ

มยํ

อชาคริสฺสามฺหา

หมวด จุร ธาตุ (เณ ณย)
จุร ลัก steal
จุร +เณ ณย = โจเร, โจรย
วตฺตมานา
ป. โส โจเรติ

เต

โจเรนฺติ

ม. ตฺวํ โจเรสิ

ตุมฺเห โจเรถ

อุ. อหํ โจเรมิ

มยํ

โจเรม

ป. โส โจรยติ

เต

โจรยนฺติ

ม. ตฺวํ โจรยสิ

ตุมฺเห โจรยถ

อุ. อหํ โจรยามิ

มยํ

โจรยาม

ปญฺจมี
ป. โส โจเรตุ

เต

โจเรนฺตุ

ม. ตฺวํ โจเรหิ โจร

ตุมฺเห โจเรถ

อุ. อหํ โจเรมิ

มยํ

โจเรม

ป. โส โจรยตุ

เต

โจรยนฺตุ

ม. ตฺวํ โจรยาหิ โจรย

ตุมฺเห โจรยถ

อุ. อหํ โจรยามิ

มยํ

โจรยาม

สตฺตมี
ป. โส โจเรยฺย โจเร โจเรถ เต
ม. ตฺวํ โจเรยฺยาสิ

โจเรยฺยุํ

ตุมฺเห โจเรยฺยาถ

อุ. อหํ โจเรยฺยามิ โจเรยฺยํ มยํ

โจเรยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส โจเรสิ

เต

โจเรสุํ

ม. ตฺวํ โจเรสิ

ตุมฺเห โจเรสิตฺถ

อุ. อหํ โจเรสึ

มยํ

โจเรสิมฺหา

ป. โส อโจรยิ

เต

อโจรยุํ อโจรยึสุ

ม. ตฺวํ อโจรยิ

ตุมฺเห อโจรยิตฺถ

อุ. อหํ อโจรยึ

มยํ

อโจรยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส โจเรสฺสติ

เต

โจเรสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ โจเรสฺสสิ

ตุมฺเห โจเรสฺสถ

อุ. อหํ โจเรสฺสามิ โจเรสฺสํ มยํ

โจเรสฺสาม

ป. โส โจรยิสฺสติ

เต

โจรยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ โจรยิสฺสสิ

ตุมฺเห โจรยิสฺสถ

อุ. อหํ โจรยิสฺสามิ โจรยิสสฺ ํ มยํ

โจรยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อโจรยิสฺส

เต

อโจรยิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อโจรยิสเฺ ส

ตุมฺเห อโจรยิสฺสถ

อุ. อหํ อโจรยิสฺสํ

มยํ

อโจรยิสฺสามฺหา

กัมมวาจก ลง อิ ย
จุริย: จุริยเต (จุริยติ)
เหตุกตั ตุวาจก ลง ณาเป ณาปย
โจราเป โจราปย:
โจราเปติ โจราปยติ
โจราเปสิ โจราปยิ (อัชชัตตนี เอก.)
โจราเปสุํ โจราปยึสุ (อัชชัตตนี พหุ.)

เหตุกัมมวาจก ลง เณ ณย ณาเป ณาปย และ อิ ย
โจริย โจรยิย โจราปิย โจราปยิย:
โจริยเต โจรยิยเต โจราปิยเต โจราปยิยเต
โจริยติ โจรยิยติ โจราปิยติ โจราปยิยติ

ตกฺก ตรึก คิด think
ตกฺก +เณ ณย = ตกฺเก, ตกฺกย
วตฺตมานา
ป. โส ตกฺเกติ

เต

ตกฺเกนฺติ

ม. ตฺวํ ตกฺเกสิ

ตุมฺเห ตกฺเกถ

อุ. อหํ ตกฺเกมิ

มยํ

ตกฺเกม

ป. โส ตกฺกยติ

เต

ตกฺกยนฺติ

ม. ตฺวํ ตกฺกยสิ

ตุมฺเห ตกฺกยถ

อุ. อหํ ตกฺกยามิ

มยํ

ตกฺกยาม

ปญฺจมี
ป. โส ตกฺเกตุ
ม. ตฺวํ ตกฺเกหิ ตกฺก
อุ. อหํ ตกฺเกมิ

เต ตกฺเกนฺตุ
ตุมฺเห ตกฺเกถ
มยํ ตกฺเกม

ป. โส ตกฺกยตุ

เต

ม. ตฺวํ ตกฺกยาหิ ตกฺกย

ตุมฺเห ตกฺกยถ

อุ. อหํ ตกฺกยามิ

มยํ

ตกฺกยนฺตุ
ตกฺกยาม

สตฺตมี
ป. โส ตกฺเกยฺย ตกฺเก ตกฺเกถ เต
ม. ตฺวํ ตกฺเกยฺยาสิ

ตกฺเกยฺยุํ

ตุมฺเห ตกฺเกยฺยาถ

อุ. อหํ ตกฺเกยฺยามิ ตกฺเกยฺยํ มยํ

ตกฺเกยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ตกฺเกสิ

เต

ตกฺเกสุํ

ม. ตฺวํ ตกฺเกสิ

ตุมฺเห ตกฺเกสิตฺถ

อุ. อหํ ตกฺเกสึ

มยํ

ตกฺเกสิมหฺ า

ป. โส อตกฺกยิ

เต

อตกฺกยุํ อตกฺกยึสุ

ม. ตฺวํ อตกฺกยิ

ตุมฺเห อตกฺกยิตฺถ

อุ. อหํ อตกฺกยึ

มยํ

อตกฺกยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ตกฺเกสฺสติ

เต

ตกฺเกสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ตกฺเกสฺสสิ

ตุมฺเห ตกฺเกสฺสถ

อุ. อหํ ตกฺเกสฺสามิ ตกฺเกสฺสํ มยํ

ตกฺเกสฺสาม

ป. โส ตกฺกยิสสฺ ติ

เต

ตกฺกยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ตกฺกยิสสฺ สิ

ตุมฺเห ตกฺกยิสฺสถ

อุ. อหํ ตกฺกยิสสฺ ามิ ตกฺกยิสสฺ ํ มยํ

ตกฺกยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อตกฺกยิสสฺ

เต

อตกฺกยิสฺสํสุ

ม. ตฺวํ อตกฺกยิสเฺ ส

ตุมฺเห อตกฺกยิสฺสถ

อุ. อหํ อตกฺกยิสสฺ ํ

มยํ

อตกฺกยิสฺสามฺหา

ลกฺข กำหนด
ลกฺข +เณ ณย = ลกฺเข, ลกฺขย
วตฺตมานา
ป. โส ลกฺเขติ

เต

ลกฺเขนฺติ

ม. ตฺวํ ลกฺเขสิ

ตุมฺเห ลกฺเขถ

อุ. อหํ ลกฺเขมิ

มยํ

ลกฺเขม

ป. โส ลกฺขยติ

เต

ลกฺขยนฺติ

ม. ตฺวํ ลกฺขยสิ

ตุมฺเห ลกฺขยถ

อุ. อหํ ลกฺขยามิ

มยํ

ลกฺขยาม

ปญฺจมี
ป. โส ลกฺเขตุ
ม. ตฺวํ ลกฺเขหิ ลกฺข
อุ. อหํ ลกฺเขมิ

เต ลกฺเขนฺตุ
ตุมฺเห ลกฺเขถ
มยํ ลกฺเขม

ป. โส ลกฺขยตุ

เต

ม. ตฺวํ ลกฺขยาหิ ลกฺขย

ตุมฺเห ลกฺขยถ

อุ. อหํ ลกฺขยามิ

มยํ

ลกฺขยนฺตุ
ลกฺขยาม

สตฺตมี
ป. โส ลกฺเขยฺย ลกฺเข ลกฺเขถ เต
ม. ตฺวํ ลกฺเขยฺยาสิ

ลกฺเขยฺยุํ

ตุมฺเห ลกฺเขยฺยาถ

อุ. อหํ ลกฺเขยฺยามิ ลกฺเขยฺยํ มยํ

ลกฺเขยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ลกฺเขสิ

เต

ลกฺเขสุํ

ม. ตฺวํ ลกฺเขสิ

ตุมฺเห ลกฺเขสิตฺถ

อุ. อหํ ลกฺเขสึ

มยํ

ลกฺเขสิมฺหา

ป. โส อลกฺขยิ

เต

อลกฺขยุํ อลกฺขยึสุ

ม. ตฺวํ อลกฺขยิ

ตุมฺเห อลกฺขยิตฺถ

อุ. อหํ อลกฺขยึ

มยํ

อลกฺขยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ลกฺเขสฺสติ

เต

ลกฺเขสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ลกฺเขสฺสสิ

ตุมฺเห ลกฺเขสฺสถ

อุ. อหํ ลกฺเขสฺสามิ ลกฺเขสฺสํ มยํ

ลกฺเขสฺสาม

ป. โส ลกฺขยิสฺสติ

เต

ลกฺขยิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ ลกฺขยิสฺสสิ

ตุมฺเห ลกฺขยิสสฺ ถ

อุ. อหํ ลกฺขยิสฺสามิ ลกฺขยิสสฺ ํ มยํ

ลกฺขยิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อลกฺขยิสฺส

เต

อลกฺขยิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อลกฺขยิสฺเส

ตุมฺเห อลกฺขยิสสฺ ถ

อุ. อหํ อลกฺขยิสฺสํ

มยํ

อลกฺขยิสสฺ ามฺหา

มนฺต ปรึกษา
มนฺต +เณ ณย = มนฺเต, มนฺตย
วตฺตมานา
ป. โส มนฺเตติ

เต

มนฺเตนฺติ

ม. ตฺวํ มนฺเตสิ

ตุมฺเห มนฺเตถ

อุ. อหํ มนฺเตมิ

มยํ

มนฺเตม

ป. โส มนฺตยติ

เต

มนฺตยนฺติ

ม. ตฺวํ มนฺตยสิ

ตุมฺเห มนฺตยถ

อุ. อหํ มนฺตยามิ

มยํ

มนฺตยาม

ปญฺจมี
ป. โส มนฺเตตุ
ม. ตฺวํ มนฺเตหิ มนฺต
อุ. อหํ มนฺเตมิ

เต มนฺเตนฺตุ
ตุมฺเห มนฺเตถ
มยํ มนฺเตม

ป. โส มนฺตยตุ

เต

ม. ตฺวํ มนฺตยาหิ มนฺตย

ตุมฺเห มนฺตยถ

อุ. อหํ มนฺตยามิ

มยํ

มนฺตยนฺตุ
มนฺตยาม

สตฺตมี
ป. โส มนฺเตยฺย มนฺเต มนฺเตถ เต
ม. ตฺวํ มนฺเตยฺยาสิ

มนฺเตยฺยุํ

ตุมฺเห มนฺเตยฺยาถ

อุ. อหํ มนฺเตยฺยามิ มนฺเตยฺยํ มยํ

มนฺเตยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส มนฺเตสิ

เต

มนฺเตสุํ

ม. ตฺวํ มนฺเตสิ

ตุมฺเห มนฺเตสิตฺถ

อุ. อหํ มนฺเตสึ

มยํ

มนฺเตสิมฺหา

ป. โส อมนฺตยิ

เต

อมนฺตยุํ อมนฺตยึสุ

ม. ตฺวํ อมนฺตยิ

ตุมฺเห อมนฺตยิตฺถ

อุ. อหํ อมนฺตยึ

มยํ

อมนฺตยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส มนฺเตสฺสติ

เต

มนฺเตสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ มนฺเตสฺสสิ

ตุมฺเห มนฺเตสฺสถ

อุ. อหํ มนฺเตสฺสามิ มนฺเตสฺสํ มยํ

มนฺเตสฺสาม

ป. โส มนฺตยิสสฺ ติ

เต

มนฺตยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ มนฺตยิสสฺ สิ

ตุมฺเห มนฺตยิสฺสถ

อุ. อหํ มนฺตยิสสฺ ามิ มนฺตยิสฺสํ มยํ

มนฺตยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อมนฺตยิสสฺ

เต

อมนฺตยิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อมนฺตยิสเฺ ส

ตุมฺเห อมนฺตยิสฺสถ

อุ. อหํ อมนฺตยิสสฺ ํ

มยํ

อมนฺตยิสฺสามฺหา

จินตฺ คิด, รู้, นึก think
จินฺต +เณ ณย = จินฺเต, จินฺตย
วตฺตมานา
ป. โส จินเฺ ตติ

เต

จินฺเตนฺติ

ม. ตฺวํ จินเฺ ตสิ

ตุมฺเห จินฺเตถ

อุ. อหํ จินเฺ ตมิ

มยํ

จินฺเตม

ป. โส จินตฺ ยติ

เต

จินฺตยนฺติ

ม. ตฺวํ จินตฺ ยสิ

ตุมฺเห จินฺตยถ

อุ. อหํ จินตฺ ยามิ

มยํ

จินฺตยาม

ปญฺจมี
ป. โส จินเฺ ตตุ
ม. ตฺวํ จินเฺ ตหิ จินตฺ ย
อุ. อหํ จินเฺ ตมิ

เต จินฺเตนฺตุ
ตุมฺเห จินเฺ ตถ
มยํ จินเฺ ตม

ป. โส จินตฺ ยตุ

เต

ม. ตฺวํ จินตฺ ยาหิ จินฺตย

ตุมฺเห จินฺตยถ

อุ. อหํ จินตฺ ยามิ

มยํ

จินฺตยนฺตุ
จินฺตยาม

สตฺตมี
ป. โส จินฺเตยฺย จินฺเต จินฺเตถ เต
ม. ตฺวํ จินฺเตยฺยาสิ

จินเฺ ตยฺยุํ

ตุมฺเห จินเฺ ตยฺยาถ

อุ. อหํ จินฺเตยฺยามิ จินฺเตยฺยํ มยํ

จินเฺ ตยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส จินฺเตสิ

เต

จินเฺ ตสุํ

ม. ตฺวํ จินฺเตสิ

ตุมฺเห จินฺเตสิตฺถ

อุ. อหํ จินฺเตสึ

มยํ

จินฺเตสิมฺหา

ป. โส อจินฺตยิ

เต

อจินตฺ ยุํ อจินตฺ ยึสุ

ม. ตฺวํ อจินฺตยิ

ตุมฺเห อจินตฺ ยิตฺถ

อุ. อหํ อจินฺตยึ

มยํ

อจินตฺ ยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส จินเฺ ตสฺสติ

เต

จินฺเตสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ จินเฺ ตสฺสสิ

ตุมฺเห จินฺเตสฺสถ

อุ. อหํ จินเฺ ตสฺสามิ จินเฺ ตสฺสํ มยํ

จินฺเตสฺสาม

ป. โส จินตฺ ยิสฺสติ

เต

จินฺตยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ จินตฺ ยิสฺสสิ

ตุมฺเห จินฺตยิสฺสถ

อุ. อหํ จินตฺ ยิสฺสามิ จินตฺ ยิสสฺ ํ มยํ

จินฺตยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อจินตฺ ยิสสฺ

เต

อจินฺตยิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อจินตฺ ยิสเฺ ส

ตุมฺเห อจินฺตยิสฺสถ

อุ. อหํ อจินตฺ ยิสสฺ ํ

มยํ

อจินฺตยิสฺสามฺหา

กถ พูด กล่าว say
กถ +เณ ณย = กเถ, กถย
วตฺตมานา
ป. โส กเถติ

เต

กเถนฺติ

ม. ตฺวํ กเถสิ

ตุมฺเห กเถถ

อุ. อหํ กเถมิ

มยํ

กเถม

ป. โส กถยติ

เต

กถยนฺติ

ม. ตฺวํ กถยสิ

ตุมฺเห กถยถ

อุ. อหํ กถยามิ

มยํ

กถยาม

ปญฺจมี
ป. โส กเถตุ
ม. ตฺวํ กเถหิ กถย
อุ. อหํ กเถมิ

เต กเถนฺตุ
ตุมฺเห กเถถ
มยํ กเถม

ป. โส กถยตุ

เต

ม. ตฺวํ กถยาหิ กถย

ตุมฺเห กถยถ

อุ. อหํ กถยามิ

มยํ

กถยนฺตุ
กถยาม

สตฺตมี
ป. โส กเถยฺย กเถ กเถถ

เต

กเถยฺยุํ

ม. ตฺวํ กเถยฺยาสิ

ตุมฺเห กเถยฺยาถ

อุ. อหํ กเถยฺยามิ กเถยฺยํ

มยํ

กเถยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส กเถสิ

เต

กเถสุํ

ม. ตฺวํ กเถสิ

ตุมฺเห กเถสิตฺถ

อุ. อหํ กเถสึ

มยํ

กเถสิมฺหา

ป. โส อกถยิ

เต

อกถยุํ อกถยึสุ

ม. ตฺวํ อกถยิ

ตุมฺเห อกถยิตฺถ

อุ. อหํ อกถยึ

มยํ

อกถยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส กเถสฺสติ

เต

กเถสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ กเถสฺสสิ

ตุมฺเห กเถสฺสถ

อุ. อหํ กเถสฺสามิ กเถสฺสํ

มยํ

กเถสฺสาม

ป. โส กถยิสฺสติ

เต

กถยิสสฺ นฺติ

ม. ตฺวํ กถยิสฺสสิ

ตุมฺเห กถยิสสฺ ถ

อุ. อหํ กถยิสฺสามิ กถยิสฺสํ

มยํ

กถยิสสฺ าม

กาลาติปัตติ
ป. โส อกถยิสฺส

เต

อกถยิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อกถยิสฺเส

ตุมฺเห อกถยิสสฺ ถ

อุ. อหํ อกถยิสฺสํ

มยํ

อกถยิสสฺ ามฺหา

ทิส แสดง (นามธรรม), กล่าว, สวด show preach teach
ทิส +เณ ณย = เทเส, เทสย
วตฺตมานา
ป. โส เทเสติ

เต

เทเสนฺติ

ม. ตฺวํ เทเสสิ

ตุมฺเห เทเสถ

อุ. อหํ เทเสมิ

มยํ

เทเสม

ป. โส เทสยติ

เต

เทสยนฺติ

ม. ตฺวํ เทสยสิ

ตุมฺเห เทสยถ

อุ. อหํ เทสยามิ

มยํ

เทสยาม

ปญฺจมี
ป. โส เทเสตุ
ม. ตฺวํ เทเสหิ
อุ. อหํ เทเสมิ

เต เทเสนฺตุ
ตุมฺเห เทเสถ
มยํ เทเสม

ป. โส เทสยตุ

เต

ม. ตฺวํ เทสยาหิ เทสย

ตุมฺเห เทสยถ

อุ. อหํ เทสยามิ

มยํ

เทสยนฺตุ
เทสยาม

สตฺตมี
ป. โส เทเสยฺย เทเส เทเสถ เต
ม. ตฺวํ เทเสยฺยาสิ

เทเสยฺยุํ

ตุมฺเห เทเสยฺยาถ

อุ. อหํ เทเสยฺยามิ เทเสยฺยํ มยํ

เทเสยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส เทเสสิ

เต

เทเสสุํ

ม. ตฺวํ เทเสสิ

ตุมฺเห เทเสสิตฺถ

อุ. อหํ เทเสสึ

มยํ

เทเสสิมฺหา

ป. โส อเทสยิ

เต

อเทสยุํ อเทสยึสุ

ม. ตฺวํ อเทสยิ

ตุมฺเห อเทสยิตฺถ

อุ. อหํ อเทสยึ

มยํ

อเทสยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส เทเสสฺสติ

เต

เทเสสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ เทเสสฺสสิ

ตุมฺเห เทเสสฺสถ

อุ. อหํ เทเสสฺสามิ เทเสสฺสํ มยํ

เทเสสฺสาม

ป. โส เทสยิสฺสติ

เต

เทสยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ เทสยิสฺสสิ

ตุมฺเห เทสยิสฺสถ

อุ. อหํ เทสยิสฺสามิ เทสยิสฺสํ มยํ

เทสยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อเทสยิสฺส

เต

อเทสยิสฺสสํ ุ

ม. ตฺวํ อเทสยิสฺเส

ตุมฺเห อเทสยิสฺสถ

อุ. อหํ อเทสยิสฺสํ

มยํ

อเทสยิสฺสามฺหา

ทิส แสดง (รูปธรรม) show
ทิส +เณ ณย = ทสฺเส, ทสฺสย
วตฺตมานา
ป. โส ทสฺเสติ

เต

ทสฺเสนฺติ

ม. ตฺวํ ทสฺเสสิ

ตุมฺเห ทสฺเสถ

อุ. อหํ ทสฺเสมิ

มยํ

ทสฺเสม

ป. โส ทสฺสยติ

เต

ทสฺสยนฺติ

ม. ตฺวํ ทสฺสยสิ

ตุมฺเห ทสฺสยถ

อุ. อหํ ทสฺสยามิ

มยํ

ทสฺสยาม

ปญฺจมี
ป. โส ทสฺเสตุ
ม. ตฺวํ ทสฺเสหิ
อุ. อหํ ทสฺเสมิ

เต ทสฺเสนฺตุ
ตุมฺเห ทสฺเสถ
มยํ ทสฺเสม

ป. โส ทสฺสยตุ

เต

ม. ตฺวํ ทสฺสยาหิ ทสฺสย

ตุมฺเห ทสฺสยถ

อุ. อหํ ทสฺสยามิ

มยํ

ทสฺสยนฺตุ
ทสฺสยาม

สตฺตมี
ป. โส ทสฺเสยฺย ทสฺเส ทสฺเสถ เต
ม. ตฺวํ ทสฺเสยฺยาสิ

ทสฺเสยฺยุํ

ตุมฺเห ทสฺเสยฺยาถ

อุ. อหํ ทสฺเสยฺยามิ ทสฺเสยฺยํ มยํ

ทสฺเสยฺยาม

อัชชัตตนี
ป. โส ทสฺเสสิ

เต

ทสฺเสสุํ

ม. ตฺวํ ทสฺเสสิ

ตุมฺเห ทสฺเสสิตฺถ

อุ. อหํ ทสฺเสสึ

มยํ

ทสฺเสสิมหฺ า

ป. โส อทสฺสยิ

เต

อทสฺสยุํ อทสฺสยึสุ

ม. ตฺวํ อทสฺสยิ

ตุมฺเห อทสฺสยิตฺถ

อุ. อหํ อทสฺสยึ

มยํ

อทสฺสยิมฺหา

ภวิสสันติ
ป. โส ทสฺเสสฺสติ

เต

ทสฺเสสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ทสฺเสสฺสสิ

ตุมฺเห ทสฺเสสฺสถ

อุ. อหํ ทสฺเสสฺสามิ ทสฺเสสฺสํ มยํ

ทสฺเสสฺสาม

ป. โส ทสฺสยิสฺสติ

เต

ทสฺสยิสฺสนฺติ

ม. ตฺวํ ทสฺสยิสฺสสิ

ตุมฺเห ทสฺสยิสฺสถ

อุ. อหํ ทสฺสยิสฺสามิ ทสฺสยิสสฺ ํ มยํ

ทสฺสยิสฺสาม

กาลาติปัตติ
ป. โส อทสฺสยิสฺส

เต

อทสฺสยิสสฺ ํสุ

ม. ตฺวํ อทสฺสยิสฺเส

ตุมฺเห อทสฺสยิสสฺ ถ

อุ. อหํ อทสฺสยิสฺสํ

มยํ

อทสฺสยิสสฺ ามฺหา

