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ปทานุกรมกิรยิาอาขยาต  
ตามล าดับอักษร 

 

อ. 

อกต ิ ย่อมคด - งอ อก ธาตุในความ คด – งอ – บิดไปบิดมา อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

อกตฺถ ได้กระท าแล้ว กร ธาตุในความกระท า อ ปัจจัย ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ ลบที่สุด

ธาตุ ลง อ อาคมต้นธาตุ 

อกมฺห ได้กระท าแล้ว กร ธาตุในความกระท า อ ปัจจัย มฺห หิยัตตนีวิภัตติ ลบที่สุด

ธาตุ แล้วลง อ อาคมต้นธาตุ 

อกริสฺส จักได้กระท าแล้ว กร ธาตุในความกระท า อ ปัจจัย สฺสา กาลาตัปัตติ ลบที่สุด

ธาตุ แล้วรัสสะ อา ที่ สฺสา เป็น อ. 

อกมฺมต ิ ย่อมเหยียบ อา บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รัสสะ อา เป็น อ แล้วซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อกกมฺมิ เหยียบแล้ว อ บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป  อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ แล้ว รัสสะ อี เป็น อิ. 

อกฺกยติ ย่อมยกย่อง , ชมเชย อกฺก ธาตุในความยกย่อง – ชมเชย – สรรเสริญ                  

ณฺย ปัจจัยในกัตตุวาจก ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้. 

อกฺเกติ ย่อมชมเชย อกฺก ธาตุในความยกย่อง – ชมเชย – สรรเสริญ เณ ปัจจัย              

ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อกฺโกจฺฉ ิ ได้ด่าแล้ว กุส ธาตุในความด่า อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ พฤทธิ์ อุ ที่ กุ เป็น 

โอ ลบที่สุดธาตุ แปลง อี วิภัตติ เป็น จฉิ แล้วลง อ อาคม ต้นธาตุ ซ้อน          

กฺ หน้าธาต ุ
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อกฺโกสต ิ ย่อมด่า อา บทหน้า กุส ธาตุในความด่า อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์  

อุ เป็น โอ แล้วรัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อก สุ ได้กระท าแล้ว กร ธาตุในความกระท า อ ปัจจัย อฃ เป็น อ สุ แล้วลง อ อาคม 

ต้นธาต ุ

อกฺขาห ิ จงบอก – จงกล่าว อา บทหน้า ขา ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย หิ ปัญจมี

วิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อกฺขติ ย่อมปรากฏ อกฺข ธษตุในความประจักษ์แจ้ง-รวบรวม-ติดต่อกัน อ ปัจจัย            

ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อกฺขายติ อัน-ย่อมกล่าว อา บทหน้า ขา ธาตุในความกล่าว ย ปัจจัยในกัมมวาจก            

ติ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อคมาสิ ได้ไปแล้ว ได้ถึงแล้ว คม ธาตุในความไป ถึง บรรลุ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

ทีฆะที่สุดธาตุเป็น อา ลง อาคมต้นธาตุ และ ส อาคมหลังธาตุ แล้วรัสสะ          

อี เป็น อิ. 

อคฺคติ  ย่อมบิดพลิ้ว อคฺค ธาตุในความคด-บิด  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ. 

อคฺฆต ิ ย ่อมถ ึ งค ่ า  ย ่ อมควรค ่ า  อค ฺฆ  ธาต ุ ในความ ม ี ค ่ า -ม ี ราคา  ณาเป                     

ปัจจัยในกัตตุ อั อัชชัตตนี วิภัตติ ลบ ณ คง อาเป ไว้ ลง ส อาคมหลังธาตุ 

แล้วรัสสะ อี เป็น อิ 

อคฺฆึสุ ถึงค่าแล้ว ,ควรค่าแล้ว อคฺฆ ธาตุในความมีค่า –มีราคา อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตนี

วิภัตติ แล้วปลง อฃุ เป็น อึสุ. 

อเฆติ ย่อมชั่วช้า ฉิบหาย อฆ ธาตุในความชั่วช้า –ฉิบหาย-ล าบาก เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

องฺเกต ิ ย่อมก าหนด อกิ ธาตุในความก าหนด-หมาย เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ กิ แห่ง 

อกิ ธาต ุลบ ณ คง ย ไว้ (ลงให้หมวดภูธาตุก็มี แล้วลง เอ ปัจจัย) 
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องฺคต ิ ย่อมไป – ถึง อคิ ธาตุในความไป- ถึง –เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลง นิคคหิตอาคมต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที ่ คิ แห่ง อคิ ธาตถ           

(ลง  เอ ปัจจัย เป็น องฺเคติ) 

อจริ ได้เที่ยวไปแล้ว –ได้ประพฤติแล้ว จร ธาตุในความเที่ยว – ประพฤติ อ ปัจจัย 

อี อัชชัตตนีวิภัตติ แลวรัสสะ เป็น  อิ ลง อ อาคมต้นธาตุ 

อจฺจคา เป็นไปล่วงแล้ว อติ บทหน้า คมฺ ธาตุในความไป - ถ ึง-บรรล ุ  ป ัจจัย            

อา หิยัตตนีวิภัตติ แปลง ติ เป็น ตฺย แล้วแปลง ตฺย เป็น จฺจ ลบที่สุดธาต ุ

อจฺเจติ ย่อมบูชา  อจฺ ธาตุในความบูชา – เคารพ – นับถือ – ฉุดมา –ชักมา                  

เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาลบ ณ คง เอ ไว้(ลง ณฺย เป็น อจฺจยติ ลงใน

ธาตุหมวดภูธาตุก็มี เป็น อจฺจติ) 

อจฺเจติ ย่อมก้าวล่วง อติ บทหน้า อิ ธาตุในความไป-ถึง-เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ แปลง ติ แห่ง อติ เป็น ตฺย แล้วแปลง ตฺย เป็น จฺจ วิการ อิ ธาตุเป็น 

เอ. 

อจฺฉติ  ย่อมอยู่ อาส ธาตุในความนั่ง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ            

อา เป็น อ แล้วแปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น  จฺฉ. 

อจฺฉาเทต ิ ย่อมนุ่งห่ม-ปกปิด อา บทหน้า ฉท ธาตุในความปกปิด-นุง เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วรัสสะบทหน้า

เป็น อ ซ้อน จ หน้าธาตุ 

อจฺฉึสุ อยู่แล้ว อาส ธาตุในความนั่ง ย ปัจจัยในกัตตุ อฃ ุ อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ               

อา เป็น อ แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น จฺฉ แล้วแปลง อฃุ เป็น อึสุ 

อจฺฉุปติ ย่อมถูกต้อง อา บทหน้า ฉุป ธาตุในความถูกต้อง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รัสสะ อา บทหน้าเป็น อ แล้วซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

อจฺเฉยชฺชิ ได้ชิงเอาแล้ว-ได้ตัดแล้ว ฉิท ธษตุในความตัด ย ปัจจัยในกัตตุ อี อัชชัตตนี

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ วิการ อิ ที่ ฉิ เป็น เอ แปลง ย กับ ท ที ่สุดธาตุเป็น            
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ชฺช แล้วลง อ อาคมต้นธาตุ ซ้อน จฺ หน้าธาตุ (แปลว่าตัดแล้ว – ชิงเอาแล้ว 

เป็น อา บทหน้า) 

อชิน ิ ได้ชนะแล้ว – ได้ผจญแล้ว ชิ ธาตุในความช านะ นา ปัจจัย             อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ลง อ อามคมหน้าธาตุแล้ว ลบ อา ที่ นา 

ปัจจัย  

อชชฺต ิ ย ่อมตระเตร ียม อช ฺช ธาต ุ ในความจ ัดแจง – ตกแต ่ง อ ป ัจจ ัย  ติ              

วัตตมานาวิภัตติ 

อชีวิมฺหา ได้เป็นอยู่แล้ว ชีว ธาตุในความเป็นอยู่ อ ปัจจัย มฺหา อัชชัตตนีวิภัตติ ลง อ 

อาคมหน้าธาตุ แล้วลง อิ อาคมหลังธาตุ 

อชฺฌคา ถึงทับแล้ว อธิ บทหน้า คม ธาตุในความถึง – ไป-บรรลุ อ ปัจจัยอา หิยัตตนี

วิภัตติ แปลง อธิ เป็นอชฺฌ แล้วลบที่สุดธาตุ(บางส่วนว่าลง           อ อาคม

ต้นธาตุ) 

อชฺฌายต ิ ย่อมศึกษา อธิ บทหน้า ธิ ธาตุในความเล่าเรียน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

แปลง อธิ เป็น อชฺฌ แล้วเอา อิ เป็น อาย. 

อชฺฌาวสติ ย่อมอยู ่ครอบครอง อธ ิ –อา บทหน้า วส ธาตุในความอยู ่  อ ปัจจ ัย             

ติ วัตตมานาวิภัตติ อธิ เป็น อชฺฌ. 

อชฺฌุเปกฺขต ิ ย่อมวางเฉย  อธิ อุป บทหน้า อิกฺข ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย             ติ 

วัตตมานาวิภัตติ เอา อธิ เป็น อชฺฌ เอา อิ ที่ อิกฺข ธาตุ เป็น เอ. 

อชฺเฌสนฺต ิ ย่อมเชื้อเชิญ อธิ บทหน้า เอส ธาตุในความเชื้อเชิญ –รับรอง อ ปัจจัย อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ แปลงอธิ เป็ร อชฺฌ. 

อชฺโฌหรต ิ ย่อมกลืนกิน อธิ –โอ บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย            ติ 

วัตตมานาวิภัตติ แปลง อธิ เป็น อชฺฌ  

อญฺจติ ย่อมฉิบหาย อญฺจ ธษตุในความพินาศ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 
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อญฺชาเปสิ ยัง - - ให้หยอดแล้ว อญฺช ธาตุในความแจ้ง – ชัด ทา –ไล้ – หยอด ณาเป 

ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ ณ ที่ ณาเป แล้วลง สฺ 

อาคมหลังธาตุปัจจัย. 

อญฺชาสิ จงหยอด อญฺช ธาตุในความหยอด –ชัด –ทา –ไล้ – ปจ้ง – ชัด        อ 

ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ ทีฆะที่สุดธาตุและปัจจัย เป็น อา เพราะ หิ อยู่หลัง 

อญฺญาสิ ได้รู้แล้ว ญา ธาตุในความรู้ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น           อิ 

ลง อ อาคมหน้าธาตุแล้วซ้อน ญฺ ลง ส อาคมหลังธาตุ. 

อฏฺฐาสิ ได้ตั้งอยู่แล้ว ฐฃา ธาตุ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ ลง อ อาคม

หน้าธาตุแล้วซ้อน ฏฺ ลง ส อาคมหลังธาตุ 

อฏฺเฏต ิ ย่อมเบียดเบียน – อึดอัด อฏฺฏ ธาตุในความเบียดเบียน-อึดอัด            เณ 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ แล้วลบ ณฺ คง เอ ไว้ 

อฏติ ย่อมไป อฏ ธษตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อตฺเถต ิ ย่อมไป – ถึง อต ธาตุในความไป –ถึง-ติดต่อ  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ. 

อตฺถรนฺต ิ ย่อมลาด – ปู อา บทหน้า ถร ธาตุในความแผ่ไป –ลาดไป อ ปัจจัย อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน ตฺ หน้าธาตุ 

อตฺถงฺคเมต ิ ย่อมคล้อยลง อตฺถ (ตั้งอยู่ไม่ได้) บทหน้า คม ธษตุ เอ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ ซ้อน ง โดยวิธีสนธิ. 

อติกฺกาเมสฺสามิ จักยัง - - ให้ก้าวล่วง อติ บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป            เณ 

ปัจจัยในเหตุกัตตุ สสามิ ภวิสฺสนฺติวิภัตติ ซ้อน ก หน้า ธาตุ ทีฆะต้นธาตุ ลบ 

ณ คง เอ ไว้ 

อติกิลเมยฺย พึงล าบาก อติ บทหน้า กิลม ธาตุในความล าบาก อ ปัจจัย อยฺย สัตตมี

วิภัตติ. 

อติกฺกเมยฺย พึงก้าวล่วง อติ บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ 

ซ้อน ก หน้าธาตุ. 
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อติจฺฉถ จงโปรดข้างหน้า อติ บทหน้า อิส ธษตุในความปรารถนา ย ปัจจัยในกัตตุ ถ 

ปัญจมีวิภัตติ แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุ จฺฉ แล้ว ลบ อิ ที่         อติ เสีย. 

อติมญฺเญยฺย พึงดูหมิ่น อติ บทหน้า มน ธาตุในความรู้-ส าคัญ ย ปัจจัย ในกัตตุ เอยฺย สัตต

มีวิภัตติ เอา ย กับ ที่สุดธาตุเป็น ญญ. 

อติโมทติ ย่อมบันเทิง อติ บทหน้า มุท ธาตุในความรื่นเริง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

พฤทธิ์ อุ โอ. 

อติมาเปติ ย่อมล้างผลาญ อติ บทหน้า มาป ธาตุในความสร้าง ด่อ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้. 

อติโรจต ิ ย่อมรุ่งเรืองยิ่ง อติ บทหน้า รุจ ธาตุในความรุ่งเรือง – ชอบใจ อ ปัจจัย ติ 

วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ 

อติวตฺตติ ย่อมเป็นไปล่วง อติ บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป ประพฤติ          อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ. 

อติวิชฺฌนฺต ิ ย่อมเสียดแทงยิ่ง อติ บทหน้า วิท ธาตุในความแทง ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฌ. 

อทาสิ ได้ให้แล้ว ทา ธาตุในความให้ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น   อิ ลง อ 

อาคม ต้นธาตุ และ ส อาคมหลังธาตุ. 

อทต ิ ย่อมกัน อท ธาตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อทฺทกฺข ิ ได้เห็นแล้ว ทิส ธาตุในความเห็น – ดู –เพ่ง แอ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ ลง อ  อาคมต้นธาตุ แล้ว ซ้อน ท หน้าธาตุ แปลง ทิส ธาตุ เป็น 

ทกฺข. 

อทฺทส ได้เห็นแล้ว ทิส ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ ลง          อิ   

ที่ ทิ ต้นธาตุลง อ อาคมซ้อน ท หน้าธาตุรัสสะ อา วิภัตติ เป็น อ. 

อทฺทกฺข ได้เห็นแล้ว ทิส ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ แปลง ทิส ธาตุ

เป็น ทกฺข ลง อาคมหน้าธษตุซ้อน ท รัสสะ อา วิภัตติ เป็น อ. 



๗ 

 

อธิคจฺเฉ พึงถึงทับ – อธิ บทหน้า คม ธษตุในความไป –ถึง -บรรลุ อ ปัจจัย เอยฺย สัตต

มีวิภัตติ แปลง คม เป็ร คจฺฉ แล้วลบ ยฺย คงไว้แต่ เอ. 

อธิฏฺฐฃาสิ อธิฐานแล้ว อธิ บทหน้า ฐฃา ธาตุในความตั้ง- ยืน อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ ซ้อน ฏ หน้าธาตุแล้วลง ส อาคมหลังธาตุ 

อธิมุจฺเจยฺย พึงสิง – พ้น อธิบทหน้า มุจ ธาตุในความพ้น ย ปัจจัยในกัตตุ เอยฺย สัตตมี

วิภัตติ แปลง ย กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

อธิวาสยึสุ ยังค าให้อยู่ทับแล้ว อธิ บทหน้า วส ธาตุ ในความอยู่ ณฺย ปัจจัยในเหตุกัตตุ อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง ย ไว้ แล้วแปลง อฃ เป็น อึสุ. 

อธิเสสฺสติ จักนอนทับ อธิ บทหน้า สึ ธาตุในความนอน อ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวิภัตติ 

รัสสะ  ที่ สี ธาตุเป็น อิ แล้ววิการ  อิ เป็น เอ. 

อนฺตต ิ ย่อมรัด – มัด อติ ธาตุในความรัด – มัด อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคค

หิคอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น น ลบ อิ ที่ ติ แห่ง อติ ธาตุ 

อนฺเวต ิ (อนฺวติ) ย่อมไปตาม อนุ บทหน้า อิ ธาตุในความไป – ถึง – บรรลุ เป็นไป อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ เอา อุ ที่ นุ แห่ง อนุ เป็น โอ แล้วเอาโอ เป็น อว 

เอา อิ ธาตุ เป็น เอ แปลง น เป็น นฺ (คือท าให้เป็นสังโยค) 

อนาทยิ ไม่เอื ้อเฟื ้อแล้ว น –อา บทหน้า ทา ธาตุในความให้ ย ปัจจัยในกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ สระอยู่หลัง แปลง น เป็น อน แล้วลบ อา ที่ 

ทา ธาตุ (บางท่านว่า ลง อ ปัจจัย เอา อาที่ทา ธาตุเป็น อิ เอา  อิ เป็น เอ  

แล้วเอา เอ เป็น อย บางท่านว่าเป็น ทย ธาตุในความเอ็นดู –รักใคร่-รักษา 

แล้วลง อ ปัจจัย)  

อนต ิ ย่อมเป็นอยู่ อนฃ  ธาตุในความเป็นอยู่  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อนฺเธติ ย่อมมืดมัว อนฺธ ธาตุในความมืด –มัว –บอด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 



๘ 

 

อนุกนฺตต ิ ย่อมตามบาด- เชือด อนุ บทหน้า กติ ธาตุในความบด –เชือด              (ว่า  

กต โดยมาก ) อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิต อาคมที่พยัญชนะต้น

ธาตุแล้ว แปลง นฺ ลบ อิ ที่ ติ แห่ง กติ ธาตุ. 

อนุกโรต ิ ย่อมกระท า อนุ บทหน้า กร ธาตุในความกระท า โอ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

อนุคจฺฉึสุ  ไปตามแล้ว อนุ บทหน้า คม ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

แปลง คม เป็น คจฺฉ อฃุ เป็น อึสุ 

อนุชาน ิ อนุฐาตแล้ว อนุ บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ แปลง ญา เป็น ชา ลบ อา ที่ นาปัจจัย. 

อนุฑหิ  ตามเผาแล้ว อนุ บทหน้า ฑห ธาตุในความเผา อ ปจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ 

อนุตปฺปติ  ย่อมเดือดร้อน อนุ บทหน้า ตป ธาตุในความเร้าร ้อน –เผา อ ปัจจัย           

ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ปฺ (ลงนิคคหิตแล้วแปลงเป็น ป. บ้าง ลง           ย 

ปัจจัยในกัตตุ แล้วแปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ปฺป บ้าง) 

อนุตฺถุน ิ ถอดถอนแล้ว อนุ บทหน้า ถุ ธาตุในความถอดถอน ถอนใจ นาปัจจัย อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ซ้อน ตฺ หน้าธาตุ แล้วลบ เอา ที่            นา  

ปัจจัย 

อนุธาวต ิ ย่อมแล่นไปตาม อนุ บทหน้า ธาวุ ธาตุในความแล่น –วิ่ง อ ปัจจัย            ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ ที่ วุด แห่งธาวุ ธษตุ (ว่า ธาว ธาตุในบัดนี้) 

อนุปตนฺต ิ ย่อมตกไปตาม อนุ บทหน้า ปต ธษตุในความตก หล่น อ ปัจจัย สช ธาตุใน

ความเว้า อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ว แห่ง วช ธาตุ เป็น พฺ ซ้อน พฺ 

หน้า ธาตุ แปลง อฃุ เป็น อึสุ. 



๙ 

 

อนุปริยายติ ย่อมเป็นไปรอบตาม อนุ – ปริ  บทหน้า ยา ธาตุในความแผ่ไป –สร้านไป อ 

ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ (อิ ธษตุ อ ปัจจัย แปลง อิ เป็น อาย ลง ย อาคม

บ้าง) 

อนุผริ แผ่ไปแล้วโดยล าดับ อนุ บทหน้า ผร ธาตุในความแผ่ไป สร้างไป             อ 

ปัจจัย อี อัชชัตนีวิภัตติ แล้ว รัสสะ เป็น อิ. 

อนุพนฺธต ิ ย่อมติดตาม อนุ บทหน้า พนฺธ ธาตุในความผูกติด อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

อนุโภต ิ ย่อมเสวย อนุ บทหน้า ภู ธาตุในความถึง – บรรลุ –ได้ –ประสบ – เสวย อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

อนุโมทามิ ย่อมบันเทิงตาม –ชื่นชมตาม อนุบทหน้า มุท ธาตุในความชื่นชม –บันเทิง อ 

ปัจจยั มิ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น เอ ทีฆะที่สุดธาตุปัจจัย เป็น อา. 

อนุยุญฺชต ิ ย่อมประกอบเนืองๆ อนุ บทหน้า ยุช ธาตุในความประกอบ อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้น ธาตุ แล้วแปลงเป็น ญฺ เพราะ ช 

อยู่หลัง 

อนุรุชฺฌต ิ ย่อมยินดีตาม อนุ บทหน้า รุธิ ธาตุในความยินดี –อิ่มใจ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลบ อิ ที่ ธิ แห่ง รุธิ ธาตุแล้วแปลง ย กับ ธ ที่สุดธาตุ เป็น 

ชฺฌ (ว่า รุธ ธาตุในบัดนี้) 

อนุวตฺตามิ ย่อมประพฤติตาม อนุ บทหน้า วตุ ธษตุ ในความเป็นไป – เป็น –อยู ่ – 

ประพฤติ อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ ลงนิคคหิตแล้ว แปลง เป็น    ตฺ บ้าง 

ซ้อน ตฺ บ้าง แล้วลบ อุ ที่ ตุ แห่งธาตุทีฆะที่สุดธาตุปัจจัยเป็น อา เพราะ มิ 

อยู่หลัง (ว่า วตฺต ธาตุ บัดนี้) 

อนุสาสต ย่อมตามสอน อนุ บทหน้า สาส ธาตุในความสอน อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ. 



๑๐ 

 

อนุสฺสริ ระลึกตามแล้ว อนุ บทหน้า สร ธาตุในความระลึก อ ปัจจัย            อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อิ แล้วซ้อน ส หน้าธาตุ 

นุสฺสาเวสิ ยัง...ให้ฟังตามแล้ว อนุ บทหน้า สุ ธาตุในความฟัง เณ ปัจจัย ในเหตุกัตติ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ พฤทธิ อุ ที่ สุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว หรือ 

อาว ถ้าเป็น อว ทีฆะ เป็น อา เพราะปัจจัยเนื่องด้วย           ณ ลบ ณ คง 

เอ ไว้ ซ้อน สฺ หน้าธาตุแล้วลง ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 

อปกฺกม ิ หลีกไปแล้ว อป บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ แล้วซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อปคจฺฉ ิ ไปปราศแล้ว อป บทหน้า คม ธาตุในความไป –ถึง – บรรลุ อ ปัจจัย อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ แปลง คม เป็น คจฺฉ. 

อปคญฺฉิ  ไปปราศแล้ว –หลีกไปแล้ว อป บทหน้า คม ธาตุในความไปถึง – บรรลุ อ 

ปัจจัย อี อัชชัตตนี รัสสะ เป็น อิ แปลง คม เป็น คญฺฉ 

อปจายติ  ย่อมเคารพ -ย่อมบูชา อป บทหน้า จาย ุ  ธาต ุในความเคารพ –บูชา              

อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ ที่ ยุ แห่ง จายุ ธาตุ 

อปทิสติ ย่อมแสดงอ้าง อป บทหน้า ทิส ธาตุในความแสดง อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

อปเนสิ น าไปปราศแล้ว อป บทหน้า นี ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย                  อี 

อัชชัตตนีวภัตติ รัสสะเป็น อิ แล้วรัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ 

อปโพธิต ิ ย่อมน าไปปราศ (ซึ่งความหลับ) อป บทหน้า พุธ ธาตุในความตื่น รู้    เณ 

ปัจจัยในกัตตุ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง 

เอ ไว้ 

อปรชฺฌต ิ ย่อมประทุษร้าย –ผิด อป บทหน้า รธ ธาตุในความเบียดเบียน            ย 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง ย กับ ธ ที่สุดธาตุ เป็น ชฺฌ 



๑๑ 

 

อปโลเกหิ จงเหลียวแล ลงแลดู อป บทหน้า โลก ธาตุในความแล – ดู เณ ปัจจัยในกัตตุ 

หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อปหติ ย่อมน าไปปราศ อป บทหน้า หร ธาตุในความบรรเทา อ ปัจจัย           อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ  รัสสะเป็น อิ แล้วลง อ อาคม ต้นธาตุ 

อปาปุณ ิ ได้บรรลุแล้ว –ถึงแล้ว ป บทหน้า อาป ธาตุในความถึงบรรลุ อุณา ปัจจัย อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ อา ที่ ณา แห่ง อุณา แล้วลง อ อาคมต้น

ธาต ุ

อเปต ิ ย ่อมไปปราศ อป บทหน ้า อ ิ  ธาต ุ  ในความไป –ไปถ ึง อ ป ัจจ ัย ติ              

วัตตมานาวิภัตติ วิการ อิ ธาตุ เป็น เอ 

อเปห ิ จงหลีกไป อป บทหน้า อิ ธาตุในความไป –ถึง- เป็นไป – บรรลุ           อ 

ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ วิการ อิ ธาตุ เป็น เอ 

อโปหต ิ ย่อมละปราศ อป บทหน้า โอห ธาตุในความสละ ,ละ ,ทิ้ง อ ปัจจัย           ติ 

วัตตมานาวิภัตติ. 

อปฺโปต ิ ย่อมถึง – บรรลุ อปฺป ธาตุในความถึง – บรรลุ โอ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อปฺโปเฐฃสิ ตบแล้ว –ปรบแล้ว อา บทหน้า ปฺถ ธาตุในความประหาร –ตี –กระทบ –

เคาะ – เณ ปัจจัยในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น            อิ ซ้อ นปฺ 

หน้าธาตุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แปลง ถ เป็น ฐฃ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคม

หลังธาต ุ

อปฺโผเฏสฺสามิ จักตบ – ปรบ อาบทหน้า ผุฏ ธาตุในความแตกสลาย -แผ่ไป-สร้านไป เณ 

ปัจจัยในกัตตุ สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ ซ้อ นป. หน้าธาตุ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ 

ณ คง เอ ไว้ 

อพฺพติ ย่อมเบียดเบียน อพฺพ ธาตุในความเบียดเบียน –ไป –เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ 



๑๒ 

 

อพฺพหิ ได้น าไปแล้ว วห ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ 

ลง อ อาคมต้นธาตุ แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ หน้าธาตุ 

อพฺพุหิ ถอนขึ้นแล้ว อา บทหน้า วุห ธาตุในความลอย อ ปัจจัย อี อัชชัตตนิวิภัตติ 

รัสสะ อา เป็น อ แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ หน้าธาตุ 

อพฺรวิ ได้กล่าวแล้ว พรู ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ 

รัสสะ อู ที่ พรู ธาตุเป็น อุ พฤทธิ อุ เป็ร โอ เอาโอเป็น อว แล้วลง อ อาคม

ต้นธาต ุ

อพฺภาจิกฺขนฺต ิย่อมกล่าวข่มขี่ –  กล่าวตู่ อภิ – อา บทหน้า จิกฺข ธาตุในความกล่าว – บอก 

อ ปัจจัย อนฺติ  วัตตมานาวิภัตติ แปลงอภิ เป็น อพฺภ 

อภณิ ได้กล่าวแล้ว ภณ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ 

ลง อ อาคมต้นธาตุ 

อภสฺสิ  ไดก้ล่าวแล้ว –ได้หลุดลุ่ยแล้ว ภสฺส ธาตุในความตก , ล้ม เคลื่อน             อ 

ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ แล้วลง อ อาคม ต้นธาตุ            (ที่

แปลง อี เป็น ถ ก็มีคือ อภสฺสถ ธ.บ. ภาค ๓)  

อภสาสิ  ได้กล่าวแล้ว ภาส ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสพ เป็น 

อ ลง อาคมต้นธาตุ 

อภิกฺกม จงก้าวไป อภิ บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจ ัย ห ิ ป ัญจมี            

ลบเสีย แล้วซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อภิกฺขมถ จงอดทนยิ่ง อภิ บทหน้า ขม ธษตุในความอดทน อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ 

ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อภิกีรต ิ ย่อมเรียงราย –โปรยไป อภิ บทหน้า กิร ธาตุในความเรี ่ยราย –กระจัด

กระจาย อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ กิ แห่ง กิร ธาตุเป็น  อี 

อภิชานาต ิ ย่อมรู้ยิ ่งง อภิ บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

แปลง ญา เป็น ชา 



๑๓ 

 

อภิตฺถเรถ พึงรีบขวนขวาย อภิ บทหน้า กร ธาตุในความรวบรวม อ ปัจจัย เอถ สัตตมี

วิภัตติ ซ้อน ตฺ หน้าธาตุ 

อภิตฺถต ิ ชมเชยแล้ว อภิ บทหน้า ถุ ธาตุในความยกย่อง – สรรเสริญ –ชมเชย  อ 

ปัจจัย เอถ สัตตมีวิภัตติ ซ้อน ตฺ หน้าธาตุ 

อภิธาวถ จงแล่นไปยิ่ง อภิ บทหน้า ธาวุ ธาตุในความไป – วิ ่ง – แล่น อ ปัจจัย ถ 

ปัญจมีวิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง ธาวุธาตุ (ว่า ธาว ธาตุกันบัดนี้) 

อภินนฺทต ิ ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง อภ ิ  บทหน ้า ธาว ุ  ธาต ุ ในความเพล ิดเพล ินย ินดี            

อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อภิภวติ ย่อมครอบง า –เป็นทับ อภิ บทหน้า ภู ธาตุในความมี –เป็น อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ  รัสสะ อู ธาตุ ที่ ภู ธาตุ เป็น อึ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วเอา โอ 

เป็น อว. 

อภิมตฺถติ ย่อมย ้ายี อภิ บทหน้า มตฺถ ธาตุในความย ่ายี –กวน- รบกวน อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ 

อภิรม จงรื่นเริงยิ่ง อภิ บทหน้า รม ธษตุในความรื่นรมย์ –ยินดี อ ปัจจัย           หิ 

ปัญจมีวิภัตติ ลบเสีย 

อภิราธเย พึงยัง.....ให้ยินดียิ่ง อภิ บทหน้า ราธ ธาตุในความสัมฤทธิ์ –ยินดี –เชื้อเชิญ – 

ณฺย ปัจจัย ในเหตุกัตตุ เอยฺย สัตตมีวิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ แล้วลบ ยฺย แห่ง 

เอยฺย วิภัตติ คง เอ ไว้ 

อภิรูหติ ย่อมงอกขึ้น – ปรากฏ อภิ บทหน้า รูห ธษตุในความงอกขึ้น ปรากฏ อ ปัจจัย 

ติ วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อู 

อภิวฑฺฒต ิ ย่อมเจริญยิ ่ง อภิ บทหน้า วฑฺฒ ธาตุวนความเจริญรุ ่งเร ือง อ ปัจจัย           

ติ วัตตมานาวิภัตติ 



๑๔ 

 

อภิวาเทนฺต ิ ย่อมไหว้ – อภิวาท อภิ บทหน้า วที ธาตุในความ อภิวาทนี้ –กราบไหว้ –

ชมเชย เณ ปัจจยั ในกัตตุ อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบอี ที่ 

ที แห่ง วที ธาตุแล้ว ลบ ณ คง เอ ไส้ 

อภิสงฺขโรติ ย่อมกระท าพร ้อมเฉพาะ อภิ – ส   บทหน้า กร ธาตุในความกระท า             

โอ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง กร ธษตุ เป็น ขร. 

อภิสเมติ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ อภิ –ส  บทหน้า อิ ธาตุในความถึง –ไป- เป็นไป บรรลุ – 

ได้ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ เอา อิ ธาตุ เป็น เอ แล้วแปลงนิคคหิต เป็น 

ม. 

อภิสป ิ แช่งเฉพาะแล้ว อภ บทหน้า สป ธาตุ ในความสาป –แช่ง –ด่า           อ 

ปัจจัย อี อัชชัตตนี รัสสะ เป็น อิ 

อภิสชฺเช พึงข้องอยู่เฉพาะ อภิ บทหน้า สช ธาตุในความขัดข้อง –ขัด –ติด           ย 

ปัจจัย ในกัตตุ เอยฺย สัตตมีวิภัตติ แปลง ย กับ ช ที่ สุดธาตุ เป็น ชฺช ลบ ยฺย 

คง เอ ไว้ 

อภิสิญจึสุ รดยิ่งแล้ว อภิ บทหน้า สิจ ธาตุในความรด อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ ลง

นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น ญ แล้วแปลง              อฃุ 

เป็น อึสุ 

อมต ิ ย่อมไป- ถึง – เป็นไป อม ธาตุในความไป –ถึง –เป็นไป อ ปัจัย           ติ 

วัตตมานาวิภัตติ. 

อยติ  ย่อมเปล่งวาจา – กล่าว อิ ธาตุ ในความกล่าว –อ่าน –ท่อง – ศึกษา        อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ เอา ดิ ธาตุ เป็น เอ แล้วเอา เอ เป็น อย. 

อรติ  ย่อมไป –ถึง  อร ธาตุในความสมควร – เคารพ – บูชา นับถือ           อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อรหติ ย่อมควร อรห ธาตุในความสมควร – เคารพ – บูชา –นับถือ อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น ง. 



๑๕ 

 

อลตฺถ   ได้ได้แล้ว ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย อึ อัชชัตตนีวิภัตติ ด้วย            ลภ 

ธาตุ แปลง อึ เป็น ตฺถ  ลบที่สุดธาตุแล้วลง อ อาคมต้นธาตุ 

อลภิตฺถ ได้ได้แล้ว ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ ลง          อ 

อาคมต้นธาตุ และ อิ อาคมหลังธาตุปัจจัย 

อลตฺถ ได้ได้แล้ว ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ เพราะ ลภ ธาตุ 

แปลง อี เป็น ตฺถ ลบที่สุดธาตุแล้ว ลง  อ อาคมต้นธาตุ 

อลาภาสิ ยัง --- ให้ไดแล้ว ลภ ธาตุในความได้ เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุ             อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ ทีฆะต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ คง เอ         เว ลง 

อ อาคมต้นธาตุ และ ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 

อลฺลยึสุ ต ิดก ันแล ้ว  อล ฺล ธาต ุ ในความต ิด - เป ียก -ช ุ ่ม  ณย ป ัจจ ัยในก ัตตุ                    

อ ฃ อ ัชช ัตตนีว ิภ ัตติ แปลงเป็น อ ึส ุ  แล้วลบ ณ คง ย ไว ้ (บางแห่งว ่า              

อล ธาตุลง ย ปัจจัยในกัตตุแล้วลง ณิย อีก) 

อวติ ย่อมเลี้ยง –รักษา อว ธาตุในความเลี้ยง – รักษา อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อวติ ย่อมกล่าว อุ ธาตุในความเจรจา –กล่าว  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ แล้วเอา โอ เป็น อว. 

อวกงฺขนฺติ ย่อมจ านง อว บทหน้า กขิ ธาตุในความอยาก – ปรารถนา –สงสัย –เคลือบ

แคลง แ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคฺคหิตที่ พยัญชนะต้นธาตุ แล้ว

แปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ขิ แห่งธาตุเสีย 

อวชาเนยฺย พึงดูหมิ่น อว บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ แปลง 

ญา ธาตุ เป็น ชา ลบ อา ที่ นา ปัจจัย 

อวชียติ อัน....ย่อมชนะคืนได้ อว บทหน้า ชิ ธาตุในความช านะ ย ปัจจัยในกัมม ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลง อิ อาคมหน้า ย สระซ้อนกันสองตัว ลบสระหน้า ทีฆะ

สระหลัง 



๑๖ 

 

อวฌายนฺต ิ ย่อมซบเซา อว บทหน้า เฌ ธาตุในความเพ่ง – ซบเซา อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมา

นาวิภัตติ เอา เอ เป็น อาย 

อวจ   ได้กล่าวแล้ว วจ ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย อ  หิยัตตนีวิภัตติ ลง อ 

อาคมต้นธาตุ 

อวธิ ได้ฆ่าแล้ว วธ ธาตุในความฆ่า – ประหาร อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสพ 

เป็น อิ ลง อ อาคมหน้าธาตุ 

อวมญฺญึสุ ส าคัญแล้ว อว บทหน้า มน ธษตุในความรู้ – ส าคัญ ย ปัจจัย ในกัตตุ อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุเป็น ญฺญ แปลง อฃุ เป็นอึสุ. 

อวสริ ท่องเท ี ่ยวไปแล้ว อว บทหน้า สร ธาตุในความเท ี ่ยวไป –ท่องเที ่ยว              

อ ปัจจัย อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ 

อวสึสุ เหลือลงแล้ว อว บทหน้า สา ธาตุในความสุด –เหลือ อ ปัจจัย           อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ แล้วแปลง เป็น อึสุ ลบ อา ที่สุดธาตุ 

อวหรติ ย่อมน าลง อว บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อเวต ิ ย่อมเสื่อม – ลงไป อว บทหน้า อิ ธาตุในความไป- เป็นไป –ถึง              อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ 

อเวกฺขต ิ ย่อมพิจารณาเห็น อว บทหน้า อิกฺข ธาตุในความเห็น- แลดู อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ วิการ อิ ที่ อิกฺข ธาตุ เป็น เอ 

อโวจ ได้กล่าวแล้ว วจ ธาตุในความกล่าว –บอก อ ปัจจัย หิยัตตนีวิภัตติ แล้วลบทิ้ง

เสีย เอา อ ที่ ว แห่ง วจ ธาตุ เป็น อุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลง อ อาคมต้น

ธาต ุ

อสกฺขิ ได้อาจแล้ว สก ธาตุในความอาจ – สามารถ อ ปัจจัย อัชชัตตนีวิภัตติ ลง 

นิคคหิต อาคมต้นธาตุ แล้วแปลงเป็ร กฺ หรือ ซ้อน กฺ ก็ไดแล้วแปลง ก แห่ง 

สก ธาตุเป็น ข ลง อาคม ต้นธาตุ รัสสะ อี เป็น อิ (โดยมากกว่า สกฺก ธาตุ 

แปลง ก เป็น ข บ้าง สกฺข บ้าง) 



๑๗ 

 

อสฺสาเทติ ย่อมยินดี อา บทหน้า สท ธาตุในความยินดี ชอบใจ เณ ปัจจัยในกัตตุ วัตตมา

นาวิภัตติ รัสสะ อา บทหน้าเป็น อ ซ้อน สฺ หน้าธาตุ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ 

ณ คง เอ ไว้ 

อสิณาติ ย่อมไหลไป อส ุ ธาตุ ในความซ ึมซาบ ไหลไป เอ ิบอาบ อ ุณา ปัจจ ัย               

ติ วัตตมานาวิภัตติ สระ ซ้อนกันสองตัว ลบ ตัวหนึ่ง 

อสฺโสสิ ได้ฟังแล้ว สุ ธาตุวนความฟัง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น            อิ    

ลง อ อาคม ต้นธาตุแล้ว ซ้อน สฺ หน้า ธาตุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลง ส อาคม

หลังธาตุ  

อหาสิ ได้ลักแล้ว –ได้น าไปแล้ว หร ธษตุในความน าไป อ ปัจจัยอี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ ลง อ อาคมต้นธาตุ ทีฆะ ต้นธาตุเป็นอา ลบที่สุดธาตุ ลง ส 

อาคมหลังธาตุ 

อหุ ได้มีแล้ว –เป็นแล้ว หุ ธาตุในความมี –ความเป็น อ ปัจจัย อา หิยัตตินีวิภัตติ 

ลบเสีย ลง อ อาคมต้นธาตุ 

อฬต ิ ย่อมขึ้นไป อฬ ธาตุในความขึ้นไป- ไปสูง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อากงฺขต ิ ย่อมจ านง –หวัง –ปรารถนา อาบทหน้า กขิ ธาตุในความอยาก - หวัง –

ปรารถนา อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ

แล้วแปลง เป็น ง และ ลบ อิ ที่ กขิ ธาตุเสีย 

อากฑฺฒ ิ คร่ามาแล้ว อา บทหน้า วฑฺฒ ธาตุในความคร่าฉุด –ลาก –ชัก                อ 

ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ. 

อากีรติ ย่อมเรี่ยราย –โปรยลง อา บทหน้า กิร ธาตุในความโรย-โปรย-เรี ่ยราย---

กระจัดกระจาย อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ แล้วทีฆะ อิ แห่ง กิร เป็น อี 

(บางแห่งเป็น อากิรติ) 



๑๘ 

 

อาโกโฏสิ เคาะแล้ว ทุบแล้ว...ทุบแล้ว อ บทหน้า กุฏ ธาตุในความดี..เคาะ...บุ....ทุบ  

เณ ปัจจัยในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ พฤทธิ อุเป็น ลบ ณ แล้ว

ลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

อาคจฺฉต ิ ย่อมมา อา บทหน้า คม ธาตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ 

แล้ว เอา คม เป็น คจฺฉ 

อาคเมต ุ จงยังกาลให้มาถึง อา บทหน้า คม ธาตุ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ            ตุ 

ปัญจมีวิภัตติ แล้ว ลบ ณ  คง เอ ไว้ 

อาปุณาต ิ  ย่อมไหลไป อาป ธาตุในความเอิบอาบ ...ไหลไป อุณา ปัจจัย (นอกแบบ) ติ 

วัตตมานาวิภัตติ 

อาจเมต ิ ย่อมล้าง อา บทหน้า จมุ ธาตุในความช าระ เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ         วัตต

มานาวิภัตติ แล้วลบ ณฺ คง อ ไว้ และ ลบ อุ แห่ง จมุ เสีย(ลง ณย ปัจจัย เป็น 

อาจมยติ) 

อาจิกขนฺติ  ย่อมบอก อา บทหน้า จิกฺข ธาตุในความบอก- กล่าว อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมา

นาวิภัตติ. 

อาตงฺกต ิ ย่อมเป็นอยู่ล าบาก อา บทหน้า ตกิ ธาตุในอาชีพผืด – เป็น อยู่ล าบาก –ผื

ดเคือง –เจ็บไข้ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมพยัญชน้ต้นธาตุ 

แล้วแปลง เป็น ง ลบ อิ ที่ กิ แห่งธาตุ 

อาททาต ิ ย่อมถือเอา อา บทหน้า ท ธาตุในความให้ – ถวาย อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ เทวภาวะ ท ขึ้น หน้าธาตุ 

อาทเปติ ย่อม – ให้ –ถือ อา บทหน้า ทา ธษตุในความให้ – ยกให้ –ถวาย ณาเป 

ปัจจัย ในเหตุกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อา ที่ ทา ธาตุ เป็น อ แล้ว ลบ 

ณา ที่ ณาเป ปัจจัย 

อาทรติ ย่อมเอื้อเฟื้อ อา บทหน้า ทร ธาตุในความเอื้อเฟื้อ...เอาใจใส่ อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติต แปลตรงกันข้ามได้ 



๑๙ 

 

อาธาวติ ย่อมเอื้อเฟื้อ อา บทหน้า ธวุ ธาตุในความไป-วิ่ง –แล่น –เจริญ            อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ 

อาณาเปสิ บังค ับแล้ว อาณ ธาตุในความสั ่ง – บังค ับ ณาเป ปัจจัย ในเหตุก ัตตุ           

อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ ณ ที่ ณาเป แล้ว ลง ส อาคม หลังธาตุ

และปัจจัย (บางแห่งว่า อา บทหน้า ญา ธาตุแล้วแปลง ญา เป็น ณา) 

อาทยิ ถือเอาแล้ว อา บทหน้า ทา ธาตุในความให้  อ. ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ อิ เอา อา แห่ง ทา ธษตุ เป็น อิ เอา อิ เป็น เอ แล้ว เอา เอ เป็น อย 

(ว่า ย ปัจจัย โดยมาก) 

อาทิยต ิ ย่อมถือเอา อา บทหน้า ทา ธาต ุ ย ปัจจ ัยในหัมม อ ิ ปาคมหน้า ย             

ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อา ที่ ทา ธาตุเสีย 

อานยึสุ น ามาแล้ว อา บทห้า นี ธาตุ อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เอา อฃุ เป็น    อึสุ 

รัสสพ อี ที่ นี เป็น อิ วิการ อิ เป็น  เอ แล้ว เอา เอ เป็น อย. 

อาสึสติ ย่อมหวังทั่ว อา บทหน้า สิสิ ธาตุในความปรารถนา อยากได้ หวัง          อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิต อาคมที่พยัญชนะต้น ธาตุแล้วลบ อิ ที่ 

สิ ตัวหลัง แห่ง สิสิ ธาตุเสีย 

อาปชฺชติ ย่อมถึงทั่ว อา บทหน้า ปท ธาตุในความถึง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ แล้วแปลง ย กับ ท ที่สุเธาตุเป็น ชฺช 

อาปาทิ ถึงทั่วแล้ว อา บทหน้า ปท ธาตุในถึง อ ปัจจัย  อัชชัตตนีวิภัตติ แล้วทีฆะต้น

ธาตุเป็นอา 

อาปุณาติ  ย่อมเอิบอาบ อาป ธาตุในความเอิบอาบ –ซึมซาบ-ไหลไป อุณา ปัจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ 

อาปุจฺฉนฺต ิ ย่อมถามโดยเอื้อเฟื้อ –อ าลา อา บทหน้า ปจฺฉ ธาตุในความถาม –อ าลา อ 

ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ 



๒๐ 

 

อาเปติ  ย่อมซึมซาบ อาป ธาตุนในความไหลไป –ซึมซาบ-เอิบอาบ เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อาภุชติ ย ่อมค ู ้  อา บทหน้า ภ ุช ธาต ุในความคด –โค ้ง-โกง -งอ อ ป ัจจ ัย ติ            

วัตตมานาวิภัตติ. 

อามสติ ย่อมจับต้อง อา บทหน้า มส. ธาตุในความจับต้อง –ลูบคล า – ยึดมั่น – ถือ

มั่น อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อาขฺยาติ ย่อมกล่าว อา บทหน้า ขฺยา ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อามนฺเตสิ เรียกมาแล้ว อา บทหน้า มนฺต ธาตุในความปรึกษา เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ  รัสสะ เป็น อิ  ลบ ณ คง เอ ไว้แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและ

ปัจจัย 

อายาจติ ย่อมวิงวอน – ขอยิ ่ง อา บทหน้า ยาจ ธาตุในความวิงวอน อ ปัจจัย            

ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อายาม มาจะไป อา บทหน้า ยา ธาตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย ม วัตตมานาวิภัตต ิ

อารภนฺต ิ ย่อมปรารถนา อา บทหน้า รภ ธาตุ อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ 

อายวติ ย่อมเจือกัน อา บทหน้า ยุ ธาตุในความเจือกัน –ประสม –ไป- ถึง-เป็นไป-

คละกัน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

อายูหต ิ ย่อมวิตก – คิด อา บทหน้า อูห ธาตุในความวิตก –คิด –ด าริ อ ปัจจัย ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลง ย อาคมที่ อูห ธาตุ 

อารญฺชติ  ย่อมแทง –เจาะ อา บทหน้า รชิ ธาตุในความเจาะ -แทง –ท าให้ทะลุ  อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิตที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลง เป็น ญ 

ลบ อิ ที่ ชิ แห่ง รหิ  

อาราธเย พึงยัง....ให้ยินดี อา บทหน้า ราธ ธาตุในความยินดี ณิย ปัจจัยในเหตุกัตตุ 

เอยฺย สัตตมีวิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ แล้วลบ ยฺย คง เอ ไว้ 



๒๑ 

 

อารูหต ิ ย่อมงอกขึ้น อา บทหน้า รุจ ธาตุในความชอบใจ ,ส่องสว่าง เณ ปัจจัยในกัตตุ 

อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลบ ณ คง เอ ไว้ 

อโรปยึสุ ยกขึ้นแล้ว อา บทหน้า รุป ธาตุในความปลูก-เพราะ-หว่าน ณฺย ปัจจัยใน อฃุ 

อัชชัตตนวีิภัตติ เป็น อึสุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลบ ณ คง ย ไว้ 

อาลปต ิ ย่อมเรียกร้อง อา บทหน้า ลป ธาตุในความกล่าว – พูด – เจรจา             อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อาลปึสุ ทักทายแล้ว อา บทหน้า ลป ธาตุ อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เอา            อฃุ 

เป็น อึสุ 

อาลิมฺเปสฺสามจิักสุม –เผา อา บทหน้า ลิป ธาตุในความทาไล้ , ฉาบ ,                 เอ 

ปัจจัย สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลง

เป็น มฺ 

อาโลเลติ  ย่อมกวน – ระคน อา บทหน้า ลุล ธาตุในความรบกวน กวน –ระคน เณ 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อาโลเฬนฺตอ ย่อมยัง....ให้ขุ่นมัว  อา บทหน้า ลุฬ ธาตุในความวน – รบกวน              เณ 

ปัจจัยในเหตุกัตตุ อนฺติ วิภัตติพฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลบ ณ คง              เอ 

ไว ้

อาวชฺเชหิ จงนึก – จงร าพึง อา บทหน้า วชฺช ธาตุในความงด-เว้น ลง เณ ปัจจัยในกัตตุ 

หิ ปัญจมีวิภัตติแล้ว ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อาวฏฺฏเต ย่อมหมุนมา –เวียนมา อา บทหน้า วฏฺฏ ธาตุในความเป็นไป  ปัจจัย เต วัตต

มานาวิภัตติ 

อาวเส พึงอยู่ครอบครอง อา บทหน้า วส ธาตุในความอยู่ อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมี

วิภัตติลบ ยฺย คง เอ ไว้ 

อาวหติ ย่อมน ามา อา บทหน้า วห ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 



๒๒ 

 

อาวิภวิสฺสติ จักมาเป็นแจ้ง อา – วิ บทหน้า ภู ธาตุ อ ปัจจัย สฺสติ ภวิสสันติวิภัตติ รัสสะ 

อู เป็น อุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วเอา โอ เป็น อว ลง อิ อาคมหลังธาตุปัจจัย 

อาวุณิ ร้อยแล้ว อา บทหน้า วุ ธาตุในความส ารวม –ร้อย ณา  ปัจจัย                อี 

อัชชัตตนี รัสสะเป็น อิ แล้วลบ อา ที่ ณา ปัจจัยเสีย 

อาสทา มาถึงแล้ว อา บทหน้า สท ธาตุในความไป –ถึง –จม อ ปัจจัย อา หิยัตตนี

วิภัตติ 

อาสวติ ย่อมไหลมา – ย่อมไหลไปทั่ว อา บทหน้า สวุ ธาตุในความไป –ถึง –ไหล อ 

ปัจจยั ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อาสติ ย่อมนั่ง –อยู่ อาส ธาตุในความนั่ง – อยู่ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อาสึสติ ย่อมปรารถนา –หวัง อา บทหน้า สิสิ ธาตุในความหวัง – ปรารถนา      อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ คงไว้ ลบ อิ ที่ 

สิ แห่งธาตุตวัหลัง 

อาสิญฺจติ ย่อมรดทั่ว อา บทหน้า สิจ ธาตุ ในความรด –เท –วิด – ราด ไหล      อ ปัจัย 

ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลง เป็น ญฺ 

อาลิงฺคต ิ ย่อมเป็นไป –โลด อา บทหน้า ลิคิ ธาตุในความโลด –ไป –ถึง –เป็นไป อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง นิคคหิคอาคมที่ พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลง 

เป็น งฺ ลบ อิ ที่ คิ 

อาห ุ กล่าวแล้ว พรู ธษตุในความกล่าว อ ปัจจัย อ ปโรกฺชาวิภัตติ แปลง        พรู 

ธาตุ เป็น อาห (ธาตุว่า อาห ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อ ปโรกฺขาวิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุเป็น อา) 

อาหร จงน ามา อา บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ 

แล้วลบเสีย 

อาหร ิ น ามาแล้ว อา บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ 



๒๓ 

 

อาหิณฺฑนฺต ิ ย่อมเที่ยวไป อา บทหน้า หิฑิ ธาตุในความน าไป-ไป อ ปัจจัย              อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลงนิคคหิต อาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลง เป็น ณ ลบ 

อิ ที่ ฑิ แห่ง หิฑิ ธาต ุ

อาห ุ กล่าวแล้ว พรู ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อ ปโรกฺขาว ิภ ัตต ิ แปลง           

พรู ธาตุ เป็น อาห (ธาตุว่า ป.ว่า อาหธาตุ ทีฆะต้นธาตุ) 

อิกฺขติ ย่อมเห็น อิกฺข ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อิกฺขติ ย่อมไป – ถึง อิข ธษตุในความไป-  ถึง –เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลง นิคคหิตอาคมที่ต้นธาตุแล้วแปลงเป็น งฺ 

อิจฺฉนฺต ิ ยอ่มปรารถนา อิส ธาตุในความอยาก – ปรารถนา ย ปัจจัย              ในกัต

ตุ อนฺติ วิภัตติ แปลง ย กับ ที่สุดธาตุเป็น จฺฉ 

อิญฺชติ ย่อมหวั่นไหว อิญฺช ธาตุในความไหว – สะเทือน  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อิชฺฌนฺต ุ จงส าเร ็จ อิธ ธาตุในความส าเร ็จ –รุ ่งเร ือง –เจร ิญ ย ปัจจัย ในกัตตุ          

อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

อินฺทติ ย่อมเป็นใหญ่ อิทิ ธาตุในความเป็นใหญ่ –ยอดเยี่ยม อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น        นฺ แล้วลบ อิ 

ที่ ทิ แห่ง อิทิ ธาตุเสีย 

อิสฺสติ ย่อมริษยา อิสฺส ธาตุในความริษยา – เกลียดกัน  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

. 

อิเฬต ิ ย่อมชมเชย อิธ ธาตุในความชมเชย –ยกย่อง –สรรเสริญ เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อิชฺชเต ย่อมบูชา ยช ธาตุในความบูชา ย ปัจจัย เต วิภัตติ  เอา ยฺ กับ ช เป็น ชฺช 

แล้วเอา ยฺ แห่ง ยช ธาตุเป็น อิ 

อิเลต ิ ย่อมขยี้ อิล ธาตุในความบด –ขยี้ เณ ปัจจัยในกัตตุ  ติ วัตตมานาวิภัตติ แล้ว

ลบ ณ คงไว้แต่ อ. 



๒๔ 

 

อิงฺคต ิ ย่อมไป อิค ิ ธาตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย ติ ว ัตตมานาวิภัตติ ลบ อิ           

ที่ คิ แห่ง อิธิ ธาตุแล้วลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แปลงเป็น         งฺ 

เพราะ ค อยู่หลัง 

อิริยติ ย ่อมประพฤต ิ  อ ิ ร ิย ธาต ุ ในความเป ็นไป – ประพฤต ิ  อ ป ัจจ ัย ติ              

วัตตมานาวิภัตติ  

อีชต ิ ย่อมไป อีช ธาตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

อีเทต ิ ย่อมหวาด อีทิ ธาตุในความหวาด –เกรง – กลัว ณ ปัจจัยใน กัตตุ           ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ลบอิ ที่ ทิ เสีย 

อีรต ิ ย่อมเบียดเบียน อีส ธาตุในความไหว  - สั่น อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อีสติ  ย่อมเบียดเบียน อีส ธาตุในความเบียดเบียน – เป็นใหญ่  อ ปัจจัย           ติ 

วิภัตติ 

อีหต ิ ย่อมด าริ อีห ธาตุในความชมเชย-สรรเสริญ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

อุกฺขิปต ิ ย่อมยกข ึ ้น – ยก อ ุ  บทหน้า ข ิป ธาตุในความซัดไป –ยก อ ปัจจ ัย             

ติ วิภัตติ แล้วซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

อุคฺคจฺฉติ ย ่อมข ึ ้นไป อ ุ  บทหน ้า คม ธาต ุ  อ ป ัจจ ัย ต ิ  ว ิภ ัตต ิ  เอา คม เป ็น              

คจฺฉ แล้วซ้อน ค หน้าธาตุ  

อุสูยนฺติ ย่อมริษยา อุสูย ธาตุในความริษยา อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ 

อุสต ิ ย่อมเสียดแทง อุส ธาตุในความเสียดแทง –ก าจัด อ ปัจจัย ติ วัตตมานวิภัตต ิ

อุคฺคณฺหาติ ย่อมเรียนเอา อุ บทหน้า คห ธาตุ ณฺหา ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน คฺ หน้าธาตุ 

แล้วลบที่สุดธาตุเสีย 

อุคฺครึสุ เงือดเงื้อแล้ว อุ บทหน้า คิร ธาตุในความไหล –กระจาย อ ปัจจัย            อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุแล้วซ้อน ค หน้าธาตุ 

อุทต ิ ย่อมบันเทิง อุท ธาตุในความยินดี – เล่น –บันเทิง อ ปัจจัย ติ           วัตต

มานาวิภัตติ 



๒๕ 

 

อุพฺพติ  ย่อมเบียดเบียน อุพฺพิ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติแล้ว ลบ อี 

ที่ พิ แห่ง อุพฺพิ ธาตุเสีย 

อุคฺโฆเสห ิ จงปุาวร้อง อุ บทหน้า ฆุส ธาตุในความกึกก้อง เณ ปัจจัยในกัตตุ             หิ 

ปัญจมีวิภัตติ พฤทธิ อุ ที่ ฆุส ธษตุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ซ้อน           คฺ 

หน้า ธาต ุ

อจฺจินาต ิ ย่อมเลือกเก็บ อุ บทหน้า จิ. ธาตุ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

อุชฺฌต ิ ย่อมสละ อุชฺฌ ธาตุในความสละ –ทิ้ง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อุนฺนต ิ ย่อมนอบน้อม อุ บทหน้า นมุ ธาตุในความน้อม –โน้ม  อ ปัจจัย          ติ 

วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน นุ หน้าธาตุแล้ว ลบที่สุดธาตุ 

อุจฺฉิสชฺชิสฺสต ิจัดขาดขึ้น อุ บทหน้า ฉิท ธาตุในความตัด –ขาด ย ปัจจัยในกัตตุ สฺสติ ภวิสฺ

สันติวิภัตติ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช ลง อิ อาคมที่สุดธาตุและปัจจัย 

ซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

อุเปต ิ ย่อมเข้าถึง อุป ธาตุในความเข้าถึง – ลุ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว้ (อุปยติ ลง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ) 

อุจฺฉินฺท จงถอน อุ บทหน้า ฉิท ธาตุ อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ จฺ หน้าธาตุลงนิคคหิต 

อาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น นฺ ลบ หิ เสีย 

อุญฉต ิ ย่อมแสวงหา อุฉิ ธาตุในความแสวงหา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่

พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น ญฺ ลบ อิ ที่ ฉิ แห่ง อุฉิ ธาตุแล้ว 

อุชฺฌายิ เพิ่งขึ ้นแล้ว – โพนทะนาแล้ว อุ บทหน้า เฌ ธาตุในความเพ่ง อ ปัจจัย อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเปน อิ เอา เอ แห่ง เฌ ธาตุ เป็น อาย แล้วซ้อน ชฺ 

หน้าธษตุ 

อุจฺจติ ย ่อมประช ุม อ ุจ ธาต ุในความรวบรวม –ประช ุม ย ป ัจจ ัย ในก ัตตุ               

ติ วิภัตติ แปลง ย กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 



๒๖ 

 

อุฏฺฐฃหึสุ ตั ้งข ึ ้นแล ้ว อ ุ บทหน้า ธฅา ธาตุ อ ปัจจ ัย อ ฃ ุ  อ ัชช ัตตนีว ิภ ัตต ิ เป ็น                

อึสุ ซ้อน ฏฺ หน้าธาตุลบ อา แห่ง ฐฃา ธาตุลง อ อาคม 

อุฌฐฃหถ จงลุกขึ้น อุ บทหน้า ฐฃ ธาตุ อ ปัจจัย ถ ปัญขมีวิภัตติ ซ้อน ฏฺ หน้าธาตุแล้ว

เอา ฐฃา ธาตุ เป็น ฐฃห 

อุปกฑฺฒต ิ ย่อมคร่าเข้าไป อุป บทหน้า กฑฺฒ ธาตุในความคร่า – ฉุด อ ปัจจัย           ติ 

วิภัตติ 

อุปคญฉิ เข้าถึงแล้ว อุป บทหน้า คมฺ ธาตุ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง         คม 

เป็น คญฉ 

อุปจฺจคา เข้าไปล่วงแล้ว อุป – อติ บทหน้า คม ธาตุ อ ปัจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ แปลง 

ติ เป็น ตฺย แล้วเอาเป็น จฺจ ลบ ม ที่สุดธาตุเสีย 

อุปจฺฉิชฺช ิ เข้าไปตัดแล้ว อุป บทหน้า ฉิท ธาตุ ย ปัจจัยในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช แล้วซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

อุกฺขติ ย ่อมประพรม อ ุก ฺ ข  ธาต ุ ในความโรย  –รด –ประพรม อ  ป ั จจ ั ย                  

ติ             วัตตมานาวิภัตติ 

อุนฺทติ ย ่อมไหล อ ุท ิ  ธาต ุ ในความไหล – ช ุ ่ม –เป ียก อ ป ัจจ ัย ต ิ  ว ิภ ัตติ                

ลง นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น น แล้วลบ อิ ที่           ทิ 

แห่ง อุทิ ธาตุ 

อภติ ย่อมเต็ม อุท ธาตุในความบริบูรณ์ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

อุปฏฺฐฃาต ิ ย่อมปรากฏ อุป บทหน้า ฐฃา ธาตุในความตั้ง – ทรง เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ 

ปัญขมีวิภัตติ ลบ ณฺ คง เอ ไว้(นัยหนึ่งว่าเป็น ขร ธาตุ ทีฆะ ต้นธาตุเป็น อา) 

อุยติ  ย่อมทอ อุทิ ธาตุในความทอ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ อุยิ ธาตุเสีย 

อุปธาวึสุ วิ ่งเข ้าไปแล้ว อ ุป บทหน้า ธาวุ ธาตุในความแล่นไป -วิ ่งไป อ ปัจจัย            

อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติเป็น อึสุ แล้วลบ อุ ที่ ธาวุ ธาตุ (ธาว ธาตุก็วว่า) 



๒๗ 

 

อุปนยฺหนฺติ ย่อมเข้าไปผูกไว้ อุป บทหน้า นห ธาตุในความผูก –พัน –รัด ย ปัจจัย ในกัตตุ 

อนฺติ วิภัตติ แปร ย ไว้ หน้า ห ไว้หลัง 

อุปนาเมถ จงน้องเข้าไป อุป บทหน้า นมุ ธาตุในความโน้ม –น้ม เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ 

ปัญจมีวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ เป็น อา ลบ อุ ที่ มุ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

อุปนิสีทนฺต ิ ย่อมนั่งใกล้ อุป – นิ บทหน้า สท ธาตุในความจม อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ เอา 

สท ธาตุ เป็น สีท (สิท ธาตุก็มี) 

อุปเนต ิ ย่อมน าไป อุป บทหน้า นี ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อี เป็น            อิ 

วิการ อิ เป็น เอ 

อุปปชฺชต ิ ย่อมเข้าถึง อุป บทหน้า ปท ธาตุในความถึง ย ปัจจัยในกุตตุ ติ วิภัตติ แปลง 

ย กับ ท ที่สุเธาตุเป็น ชฺช 

อุปฺปชฺชต ิ ย่อมบังเกิด อุ บทหน้า ปท ธาตุในความเกิด ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง 

ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช แล้วซ้อน ปฺ หน้าธาตุ 

อุทฺธสนาติ ย่อมแสวงหา อุทฺธส ธาตุในความเสาะหา นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

อุปปริกฺขิสฺสต ิจักไตร่ตรอง อุป – ปริ บทหน้า อิกฺข ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย สฺสติ ภวิ

สสันติวิภัตติ ลบ อิ ที่ ปริ โดยวิธีสนธิ แล้ว ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

อุปพฺพชิสฺสามิ จึกสึก อุป บทหน้า วช ธาตุในความเว้น อ ปัจจัย สฺสามิ            ภวิสสันติ

วิภัตติ แปลง ว แห่ง วช เป็น พฺ ว้อน พ หน้าธาตุแล้วลง             อิ อาคม

หลังธาตุและปัจจัย 

อุปรมาม ย่อมยับเย ิน –อดวาย อุปบทหน้า ยมุ ธาตุในความฉิบหาย อ ปัจจัย            

ม วัตตมานาวิภัตติ แปลง ย แห่ง ยมุ เป็น ร ลบ อุ ที ่ ยมุ แล้วทีฆะที่           

สุเธาตุและปัจจัย เป็น อา 

อุปรุนฺธต ุ จงเข้าไปกันไว้ อุป บทหน้า รุธ ธาตุ อ ปัจจัย ตุ ปัญขมีวภัตติ แล้วลงนิคคหิต

อาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแปลงเป็น น 

อุปลิมฺปต ิ ย่อมเข้าไปฉาบ อุป บทหน้า สิป ธาตุ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  



๒๘ 

 

อุปวสนฺต ิ ย่อมเข้าไปฉาบ อุป บทหน้า สิป ธาตุ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

อุปสมฺมต ิ ย่อมอยู่อาศัย ป บทหน้า สม ธาตุในความสงบ –ระงับ  ย ปัจจัย     ในกัตตุ 

ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ม ที่สุดธาตุเป็น มฺม 

อุปส วเส พึงเข้าอยู่ร่วม อุป – ส  บทหน้า วส ธาตุ อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติแล้วลบ 

ยฺย คงไว้แต่ เอ 

อุปาคมิ เข้าไปใกล้  อุป บทหน้า คม ธาตุ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ  

อุเปหิสิ  จักเข้าถึง อุป บทหน้า อิ ธาตุในความเข้าถึง –ไป อ ปัจจัย สฺสติ            ภวิ

สสันติวิภัตติ เพราะภวิสสันติวิภัตติ แปลง อิ ธาตุเป็น เอห แล้ว ลง อิ อาคม

หลังธาตุและปัจจัย และลบ สฺส คงไว้แต่สิ 

อุปฺปติสฺสามิ จักตก, จักเหาะขึ้น อุ บทหน้า ปต ธาตุ อ ปัจจัย สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ ว้อน 

ป หน้าธาตุและลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย  

อุปผณฺเฑนฺต ิ ย่อมเยาะเย้ย – เย้ยหยัน อุ บทหน้า ปฑิ ธาตุในความเสียดสี – เย้ย เณ 

ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ซ้อน ป หน้าธาตุแปลงเป็น ผ          ลงนิคคหิต

อาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น ณ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่งธาตุและลบ ณ 

คงไว้แต่ เอ (เดี่ยวนี้ว่า ผณฺฑ ธาตุ)  

อุมฺมิหนฺติ ย่อมเยี่ยมรด อุ บทหน้า มิห ธาตุในความรด-ราด อ ปัจจัย                 อนฺต 

วิภัตติ แล้วซ้อน มฺ หน้า ธาตุ 

อุยฺยาติ ย่อมขึ้นไป อุ บทหน้า ยา ธาตุในความไป ถึง บรรลุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน ย 

หน้าธาต ุ

อุยฺยุญชนฺติ ย่อมประกอบ อุ บทหย้า ยุช ธาตุในความประกอบ –กระท า อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้ว แปลง เป็น            ฌ ซ้อน 

ย หน้าธาตุ 



๒๙ 

 

อุยฺโยเชสิ  ส่งไปแล้ว  อุ บทหน้า ยุช ธาตุในความส่ง ,ตามติด เณ ปัจจัยในกัตตุ   อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ พฤทธิ อุ ที่ ยุเป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ ลง ส 

อาคมหลังธาตุและปัจจัยแล้วซ้อน ย หน้าธาตุ 

อุลฺลงฺเฆติ ย่อมยัง...ให้โลดขึ้น อุ บทหน้า สงฺฆ ธาตุในความกระโดด –ไป-ถึง-กล่าว เณ 

ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ ซ้อน ล หน้าธาตุ (ถ้าเป็นเหตุกัต

ตุ ลง เณ ปัจจัยในกัตตุ) 

อุลฺโลเกสิ แลดูแล้ว อุ บทหน้า โลก ธาตุในความเห็น – แล –ดู เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติรัสสะเป็น อิ พฤทธิ อุ ที่ ลุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ ลง ส 

อาคมหลังธาตุและปัจจัยและซ้อน ล หน้าธาตุ 

อุสฺสหต ิ ย่อมอาจ อุ บทหน้า สห ธาตุในความอาจ –สามารถ-อดกลั้น อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ แล้วซ้อน สฺ หน้าธาตุ 

อุปฺสาปยิสฺสติ จักยัง....ให้ยกขึ้น อุ บทหน้า สี ธาตุ ณาปย ปัจจัยเหตุกัตตุ สฺสติ ภวิสสันติ

วิภัตติ ลบ อี ที่ สี ธาตุ และ ณ ที่ ณาปย แล้วซ้อน สฺ หน้า ธาตุและลง อิ  

อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

อูเนต ิ ย่อมพร้อง อูน ธาตุในความพร่อง –ลดลง เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ แล้ว ลบ เณ ปัจจัย คง เอ ไว้ 

อูหทนฺต ิ ย่อมถ่ายอุจจาระ อุ บทหน้า หท ธาตุในความถ่ายอุจจาระ อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อู 

เอชต ิ ย่อมไหว เอช ธาตุในความไหว – ส่วาง ,วงบงาม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

เอเรสิ ย่อมยัง...ให้หวั่นไหว อิร ธาตุในความหวั่นไหว เณ ปัจจัย ในเหตุกัตต สิ วัตต

มานาวิภัตติ รัสสะ อี ที่ อิร เป็น อิ วิหาร อิ เป็ เอ แล้ว ลบ             ณ คง 

เอ ไว้ 

เอธต ิ ย่อมถึง เอธ ธาตุในความเจริญ –รุ่ง-เรือง –ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 



๓๐ 

 

เอหิสิ  จักถึง อิ ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย สฺสสิ ภวิสสันติวิภัตติ เพราะวิภัตติ

แปลง อิ ธาตุเป็นน เอห ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย แล้วลบ สฺส คงไว้แต่

สิ (บางท่านกล่าวว่าลง ห อาคมบ้าง) 

เอสต ิ ย่อมแสวงหา อิสฺ ธาตุในความแสวงหา อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ วิการ อิ 

แห่ง อิสฺ ธาตุเป็น เอ 

เอสฺสสติ จักถึง อิ ธาตุในความไป - ถึง อ ปัจจัย สฺสสติ ภวิสสันติว ิภ ัตติ ว ิการ            

อิ  เป็น เอ 

เอถ  จงมา อิ ธาตุ อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ อิ ธาตุเป็น เอ (จงพิจารณาความดู 

เพราะใช้ได้ทั้งไปทั้งมาเหมือน ปหิณิ) 

โอฐฃต ิ ย่อมประหาร อุฐฃ ธาตุในความฆ่า,ประหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ   อุ เป็น 

โอ 

โอชติ ย่อมตรง อช ธาตุในความตรง-ซื้อสัตย์ ป ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ           อุ 

เป็น โอ  

โอสติ ย่อมเบียดเบียน อุสุ ธษตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ แล้วลบ อุ ที่ สุ เสีย 

โอกีร ิ เกลี่ยลงแล้ว โอ บทหน้า หิร ธษตุในความเรี่ยราย อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ ทีฆะ อิ ที่กิร ธาตุเป็น อี 

โอปณฺชต ิ ย่อมทา โอปุชิ ธาตุในความฉาบ – ทาไล้ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง

นิคคหิตอาคม แล้วแปลงเป็น ญ ลง อิ ที่ ขิ เสีย 

โอกฺกมึสุ ก้าวล่วงแล้ว โอ บทหน้า กม ธาตุ อ ปัจจ ัย อ ฃ ุ  อ ัชช ัตตนีว ิภ ัตต ิ เป ็น            

อึสุ แล้วซ้อน กฺ หน้าธษตุ 

โอเปนฺต ิ ย่อมเก็บไว้ โอป ธาตุในความเก็บไว้ ณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ แล้วลบ ณ 

คง เอ ไว้ 



๓๑ 

 

โอคคฺจฺฉต ิ ย่อมยุบลง โอ บทหน้า คม ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา คม เป็น คจฺฉ แล้ว

ซ้อน คฺ หน้าธาตุ 

โอป ิ ถ่มแล้ว โอป ธาตุในความถ่ม –บ้วน อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น 

อิ 

โอตรต ิ ย่อมข้ามลง โอ บทหน้า ตร ธษตุในความข้าม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

โอตฺถรติ ย่อมท่วมทับ โอ บทหน้า กร ธาตุในความฉลาด อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ซ้อน ต หน้า ต ธาต ุ

โอทหึสุ ตั้งลงแล้ว โอ บทหน้า ธา ธาตุในความทรง –ตั้งไว้ อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

เป็น อึสุ แปลง ธา ธาตุเป็น ทห. 

โอชติ ย่อมปฏิเสธ โอช ธาตุในความห้าม – ปฏิเสธ อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

โอนมาเปสิ ยัง........ให้น้อมลงแล้ว โอ บทหน้า นม ธาตุในความน้อง ณาเป ปัจจัยใน

เหตุก ัตต ุ อ ี  อ ัชช ัตตนีว ิภ ัสส ร ัสสะเป็น อ ิ ลบ ณ ที ่  ณาเป แล ้วลง               

ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

โอปุณาต ิ ย่อมโปรยลง โอ บทหน้า ปุ ธาตุในความโปรย –ช าระ นา ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

โอภินฺทนฺต ิ ย่อมท าลายลง โอ บทหน้า ภิท ธาตุในความแตก –ต่อย อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ลงนิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น นฺ 

โอรมาม  ย่อมวิด – แล่น โอ บทหน้า รม ธษตุในความแล่น – รื่นรมย์ –ยินดี           อ 

ปัจจัย ม วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะที่สุดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

โอณติ ย่อมน าไป โอณ ธาตุในความน าไป-ไปปราศ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

โอมาติ ย่อมองอาจ โอม ธาตุในความองอาจ สามารถ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

โอโรหิสฺสสถ จักงด – เว้น โอ บทหน้า รม ธาตุในความเล่น –เว้น อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติแล้ว

ลง อิ อาคมหลังธาตุปัจจัย 

โอโรหิสฺสถ จักลง โอ บทหน้า รุห ธาตุในความงอก- ขึ้น อ. ปัจจัย สฺสถ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 



๓๒ 

 

โอลงฺเฆสิ ย่อมยัง....ให้โลดลง โอ บทหน้า ลงฺฆ ธาตุในความไป-ถึง-กระโดด –โลด เณ 

ปัจจัย ในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติแล้วลบ ณ ที่ เณ ปัจจัยคงไว้แต่ เอ 

 

โอลมฺเพติ ย่อมห้อยลง โอ บทหน้า ลพิ ธาตุในความห้อย –ย้อย เอ ปัจจัย   

ติ ว ิภ ัตติ ลงนิคคหิตอาคมที ่พย ัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น ม ลบ             

อิ ที่ พิ แห่ง ลพิ เสีย. 

โอลุมฺพถ หน่วงลงแล้ว โอ บทหน้า ลพิ ธาตุในความก าหนัด – อยาก –ย้อย –หน่วง อ 

ปัจจัย อา หิยัตตนีวิภัตติ ลบเสียแล้ว ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ 

แปลงเป็น พ. 

โอโกกาเปสิ ยัง......ให้แลดูแล้ว โอ บทหน้า โลก ธาตุในความแลดู – เห็น ณาเป ปัจจัยใน

เหตุกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ  ลบ ณ ที่ ณาเป แล้วลง ส อาคม

หลังธาตุและปัจจัย 

โอวทติ ย่อมกล่าวสอน โอ บทหน้า วท ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย ติ วัตตมา

นาวิภัตต ิ

โอสกฺกาเปสิ ยัง-----ให้เสื่อมลงแล้ว โอ บทหน้า สกฺก ธาตุในความท้อแท้-อ่อนแอ-ถอยหลัง 

–เสื่อม ณาเปปัจจัยในเหตุกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ ณ ที่ 

ณาเป แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

โอสรนฺต ิ ย่อมประชุมลง โอ บทหน้า สร ธาตุวนความรวบรวม-ประชุมม อ ปัจจัย อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ  

โอสีทาเปนฺติ ย่อมยัง-----ให้ปลงลง โอ บทหน้า สีท ธาตุในความจม ณาเป ปัจจัยในเหตุกัต

ตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ ที่ ณาเป 

โอหาเรติ ย่อมยัง-----ให้ปลงลง โอ บทหน้า หร ธาตุ  เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุ เป็น อา แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว้ 



๓๓ 

 

โอกาเสติ ย่อมยัง-----ให้สว่าง โอ บทหน้า ภาสุ ธาตุในความสว่าง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ 

ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง ภาสุ และลบ ณ ที่ เณ คง เอ ไว้ 

โอสาเรติ สวดแล้ว โอ บทหน้า สร ธาตุในความสวด – ออกเสียง เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส 

อาคมหลังธาตุปัจจัย 

โอหิยิ ล้างลงแล้ว โอ บทหน้า หา ธาตุในความเสื่อม –สิ้น ย ปัจจัยในกุตตั อี วิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ เอา อา ที่หา ธาตุเป็น อิ 

 

ก. 

กฎกฏายต ิ ย่อมประพฤติ – ซึ่งเสียงว่า กฏะกฏะ กฎกฎ ศพัท์ อาย ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

กกติ ย่อมเหลวไหล กก ธาตุวความเหลวไหล – เลวทราม อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

กฎติ ย่อมห้าม กฎ ธาตุในความห้าม –ย ้ายี –สังวร อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

กฑฺฒ ิ คร่าไปแล้ว กฑฺฒ ธาตุในความคร่าไป – ฉุดไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภตัติ 

รัสสะ เป็น อ ิ

กลต ิ ย่อมค านวณ กล ธาตุวนความค านวณ – นับ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

กณฺฑวต ิ ย่อมเกา กณฺฑุ ธาตุในความคัน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ พฤทธิ อุ ที่ ฑุ แห่ง กณฺฑ 

ธาตุ เป็น โอ แล้วเอา โอ เป็น อว 

กจติ ย่อมพ้น  กจฺ ธาตุในความผูก – พัน – มัด อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

กขติ ย่อมรื่นเริง กข ธาตุในความหัวเราะ –รื่นเริ่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

กณฺฑุวต ิ ย่อมเกา กณฺฑวุ ธาตุในความคัน –เภา อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

กถาเปถ จงยัง-----ให้กล่าว กถ ธาตุในความกลา่ว – พูด ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุ ถ 

ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ ที่ ณาเป เสยี 



๓๔ 

 

กนฺตติ  ย่อมบั่น – เชือด –ตัด กติ ธาตุในความบั่น –ตัดเชือด –กรอ อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยญัชนะต้นธาตุแล้ว แปลงเป็น น บล อิ ที่ ต ิแห่ง 

กติ ธาต ุ

กนฺทต ิ ย่อมคร ่าครวญ กท ธาตใุนความคร ่าครวญ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิต

อาคมแล้วแปลงเป็น นฺ ถ้า กทิ ธาตุ ลบ อิ เสีย 

กปฺเปยฺย  พึงส าเร็จ กปฺป ธาตุในความส าเร็จ – ท า อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ 

กปฺเปตุ จงฟัน กปฺป ธาตุในความตัด – โกน –ก าหนด เณ ปัจจัยในกัตตุ ตุ ปัญจมี

วิภัตติ แล้วลบ ณ ที่ เณ ปัจจัยเสีย 

กปฺเปติ ย่อมควร กปุ ธาตุในความสามารถ – อาจ – สมควร ย ปัจจัย ลบ อุ ที ่ปุ. 

และแปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ปฺป แล้วลง เอ ปัจจัย อีก ติ วิภัตติ 

ปมฺปติ ย่อมไหว กมฺป ธาตุในความหวั่น – ไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

กณฺฑูวต ิ ย่อมเกา กณฺฑูว ธาตุในความเกา – คัน ย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

กยิรต ิ ย่อมกระท า กร ธาตุ ยริ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ ลบที่สุดธาตุ (กยริา ลง 

เอยยฺ วิภัตติแล้วแปลงเป็น อา) 

กสาม ย่อมไถ กส ธาตุในความไถ –ไสไป-เบียดเบียน อ ปัจจัย ม วัตตมานาวิภตัติ 

ทีฆะทีสุ่ดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

กลินฺทต ิ ย่อมร ่าไร กลิทิ ธาตุในความร ่าไร –ร าพัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม

แล้วแปลงเป็น น ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง กลิท ิ

กลินฺทต ิ ย่อมร้องไห้ กลทิ ธาตุในความร้องไห้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (แบบบาง กลินฺทติ) 

กพฺพต ิ ย่อมไห ปพฺพ ธาตุในความไป –ถึง –หยิ่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

กนฺทต ิ ย่อมติดต่อ กนฺท ธาตุในความติดต่อ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

กนฺทต ิ ย่อมชักช้า กทิ ธาตุในความชักช้า – ยืดยาว อ ปัจจัย ติ วอภัตติ ลงนิคคหิต

อาคมแล้วแปลงเป็น ม ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง กท ิ

กตฺถติ ย่อมชมเชย กตฺถ ธาตุในความยกย่อง –สรรเสริญ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ



๓๕ 

 

กตฺตเรต ิ ย่อมหย่อน กตฺตร ธาตุในความหย่อน –เทิบทาบ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แล้วลบ ณ แห่ง เณ 

กณฺเณต ิ ย่อมฟัง กณฺณ ธาตุในความฟัง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แล้วลบ ณ คง เอ 

ไว ้

กณต ิ ย่อมกลา่ว กณ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วตัตมานาวิภัตติ  

กชฺชติ ย่อมก าจัด กชฺช ธาตุในความก าจัด –เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

กณฺถติ ย่อมงอ กถิ ธาตุในความโกง – งอ – คน อ ปัจจัย ติ วิภัตติลงนิคคหิตอาคมที่

พยัญชนะต้นธาตุแลว้แปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที่ ถ ิ

กนติ ย่อมรักใคร่ กน ธษตุในความรักใคร่ – ชอบใจ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

กสฺสต ิ ย่อมไป- ถึง กสฺส ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

กฬติ ย่อมโปรย กฬ ธาตุในความทารุณ – โปรย –ราด –มัวเมา –รด อ ปัจจัย ติ 

วัตตมานาวิภัตติ  

กมฺพต ิ ย่อมส ารวม กมฺพ ธาตุในความสังวร – ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

กปติ ย่อมอนุเคราะห์ กป ธาตุในความเอ็นดู – อนุเคราะห์  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

กฐฃติ ย่อมผืดเคอืง  กฐฃ ธาตุในความขัดสน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

กณฺเฐฃต ิ ย่อมเศรา้โศก กฐิฃ ธาตุในความตัด –แบ่ง เอ ปัจจัย ติ วิภัตติ ท าเหมอืน กณฺฐฃ

ติ (และลง เณ ปัจจัยในกัตตุและเหตุกัตตุ) 

กณฺยต ิ ย่อมกลา่ว กนฺยิ ธาตุในความกลา่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติลบ อิ ที่ ยิ แห่ง กนิ ธาตุ

เสีย 

ภวต ิ ย่อมกลา่ว กุ ธาตุในความ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น  

อว 

กลหติ ย่อมชัง กลห ธาตุในความเกลียด- ชัง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

กทฺทต ิ ย่อมเสยะ กทฺท ธาตุในความเกลียด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๓๖ 

 

กจฺเจติ ย่อมเสวย กจ ธาตุในความงาม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ซ้อน จ แล้วลบ ณ 

คง เอ ไว ้

กาเรนฺต ิ ย่อมยัง....ให้กระท า กร ธาตุในความท า เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ อนฺติ วิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ ที่ เณ เสีย 

กาเลต ิ ย่อมนับ กล ธาตุในความค านวณ – นับ – ไป- ถึง เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัติ 

ทีฆะต้นธาตุแล้วลบ ณ คง เอ ไว ้

กายต ิ ย่อมกลา่ว เก ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วิภตัติ เอา เอ ที่ เก เป็น อาย 

กาเมต ิ ย่อมรักใคร่ กมุ ธาตุในความผุดผอ่ง –สวยงาม – ยินดี –รักใคร่ เณ ปจัจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา แล้วลบ ณ คง เอ ไวแ้ละลบ อุ ที่ มุ 

แห่ง กมุ ธาตุเสียด้วย 

กาหต ิ จักกระท า กร ธาตุ อ ปจัจัย สฺสติ วิภัตติ แปลง กร เป็น กาห แล้ว ลบ สฺส 

คงไว้แต่ ติ. 

กาเถติ ย่อมเบยีดเบียน กถ ธาตุในความเบียดเบียน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ ที่ เณ เสยี 

กาสติ ย่อมไอ กาส ธาตุในความไอ -จาม- กระแอม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

กาสต ิ ย่อมปรากฏ กาสุ ธาตุในความแจ่ม – ชัด – ประกาศ – ปรากฏ –สว่าง อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง กาสุ ธาต ุ

กิลมต ิ ย่อมล าบาก กิลมุ ธาตุในความล าบาก –เหน็ด – เหนื่อย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ลบ อุ ที่ กิลมุ ธาตุเสยี 

กิเลเสติ  ย่อมยัง -----ให้เศร้าหมอง กิลิส ธาตุในความเศร้าหมอง –เบียดเบียน ก าจัด 

เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ สิ เปน็ เอ แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว้ 

กิลิชฺชติ ย่อมเปยีก กิลิท ธาตุในความเปยีก – เยิ้ม ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย 

กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

กิโลตฺต ิ ย่อมชุ่ม กิโลต ธาตุในความเปียก – ชุ่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๓๗ 

 

กิสิตฺถ ซูบผอมแล้ว กิส ธาตุในความซูบผมิ อ ปัจจัย ตถฺ อัชชัตตนีวิภัตติ แล้วลง อิ 

อาคมหลีงธาตุปัจจัย 

กิตฺเตติ ย่อมเทียบเคียง กิตฺต ธาตุในความเทยีบเคยีง – แสดง –สรรเสริญ เณ ปัจจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

กิญฺเจติ ย่อมย ้ายี – ก าจัด กิจิ ธาตุในความย ่ายี –ก าจัด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิติอาคม แล้วแปลง เป็น ญ ลบ ณ คง เอ ไว้ แลว้ลบ อิ ที่ จิ แห่ง กิจิ 

กิวุณาต ิ ย่อมเบยีดเบียน กิวิ ธาตุในความเบียดเบียน อณุา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลบ อิ ที่ วิ แห่ง กิว ิ

กิเฏติ ย่อมผูก –มัด กิฏ ธาตุในความผูก-มัด –พัน รัด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมา

นาวิภัตตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ (ณยิ ปัจจัยเหมือน กิฏยติ) 

กิเปติ ย่อมอ่อนเพลยี กิป ธาตใุนความออ่นเพลยี เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้  

กีณาต ิ ย่อมชื้อ กี ธาตุในความซื้อ – ขาย – แลกเปลี่ยน ณา ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ  

กีโณต ิ ย่อมเบยีดเบียน กี ธาตุในความเบยีดเบียน ณุ ปจัจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ 

กีเลยฺย พึงผูก กีล ธาตุในความผูก – มัด อ ปัจจัย เอยยฺ สัตตมีวิภัตต ิ

กีฬนฺติ  ย่อมเล่น กีฬ ธาตุในความเล่น อ ปัจจัย อนฺติ วภิัตติ(เป็น กีล ธาตุในความเบิก

บานก็ได้แล้วเอา ล เป็น ฬ) 

กุชฺฌติ ยอ่มโกรธ กุธ ธาตุในความก าเริบ – โกรธ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย 

กับ ธ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

กุจฺเฉต ิ ย่อมซัด กุจฺฉ ธาตุในความขว้าง – ซัด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว ้

กุมาเรต ิ ย่อมเล่น กุมาร ธาตุในความเล่น เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 



๓๘ 

 

กุเหติ ย่อมลวง กุห ธาตุในความลวง- โกง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ 

ไว ้

กุพฺพต ิ ย่อมนุ่งห่ม กุพิ ธาตุในความนุ่งห่ม อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ซ้อน พ ลบ อิ ที่ พิ เสยี

(บางแห่งที่ว่าลง ย ปัจจัยแล้วแปลงกับที่สุดธาตเุป็น พฺพ) 

กปฺปึสุ ก าเริบแล้ว กุป ธาตุในความก าเริบ –โกรธ –ไหล –สะเทือน ย ปัจจัยในกัตตุ 

อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ แล้วแปลง ย กับที่สดุธาตุเป็น ปฺป 

กุพฺพนฺต ิ ย่อมกระท า กร ธาตุในความท า โอ ปัจจัย อนตฺิ วิภัตติ แปลง โอ เป็น อฺว 

แปลง ว เป็น พ เอา อ ที่ ก เป็น อุ ว้อน พฺ แลว้ลบ ร ที่สุดธาต ุ

กุเณต ิ ย่อมร้องเรียก กุณ ธาตุในความร้องเรียก –หยิก – ท าเสยีง เณ ปัจจัย ในกัตตุ 

ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

กุฏฺเฏติ ย่อมตัด กุฏฺฏ ธาตุในความตัด – แบ่ง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว ้

กุรุเต  ย่อมกระท า กร ธาตุ โอ ปัจจัย เต วิภัตติ เอา โอ ปัจจัยเป็น อุ เอา อ ที่ ก 

แห่ง กร เป็น อุ 

กุญฺจติ ย่อมงอ กุญจ ธาตุในความคิด –โกง –งอ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

กุรติ ย่อมบริภาษ กุร ธาตุในความด่า – บริภาษ อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

กุณฺฑต ิ ย่อมเผา กุฑิ ธาตุในความเผา – ร้อน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ นิคคหิตอาคมแปลง

เป็น ณ  แล้วลบ อิ ที่ ฑ ิแห่ง กุฑิ ธาตุ 

กฃุสยต ิ ย่อมกลา่ว กุสิ ธาตุในความกล่าว – พูด ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณฺ 

คง ย ไว้ แลว้ลง นคิคหติอาคมาที่ พยญัชนะตน้ธาตุ 

กุฏติ ย่อมตัด กุโ ธาตุในความตัด –คด-โกง –ทุบ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

กุจติ ย่อมคิด กุจ ธาตุในความคด – สุก – หดหู่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

กุชฺชติ ย่อมคว ่า กุชฺช ธาตุในความคว า่ อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

กุกติ  ย่อมคว้า กุก ธษตุในความฉวย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๓๙ 

 

กุเฏติ ย่อมหลอกลวง กุฏ ธาตใุนความหลอกลวง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

กูลต ิ ย่อมกั้น กูล ธาตุในความก้ัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เกลายต ิ ย่อมกั้น กูล ธาตุในความก้ัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  เอา อ ที่ เล แห่ง เกเล ธาตุ 

เป็น อาย 

เกตติ ย่อมอยู่ กิต ธาตุในความอยู่ –อาศัย – รู้ – ก าหนด อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ วิการ อิ ที่ กิ เป็น เอ 

เกฏติ ย่อมไป กิฏ ธาตุในความไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ วิการ อิ ที่ กิ แห่ง กิฏ 

ธาตุเป็น เอ 

เกวติ ย่อมเสพ เกวุ ธาตุในความเสพ  คบหา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง เกวุ 

ธาต ุ

เกลต ิ ย่อมถึง เกลุ ธาตุในความไป – ถึง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ลุ แห่ง เกลุ 

ธาตุเสีย 

เกตยติ ย่อมเรียก เกต ธาตุในความเรียก ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

โกฏฺเฏต ิ ย่อมต า –ทุบ โกฏฏ ธาตุในความต า – ทุบ เณ ปัจจัยในกุตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ 

โกลติ ย่อมติดเนีอ่ง กุล ธาตุในความติดเนือ่ง – นับ – ค านวณ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โกจติ  ย่อมร้อง กุจ ธาตุในความกึกก้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

 

 

ข. 

ขวต ิ ย่อมกลา่ว โข ธาตุในความกล่าว ร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา โอ เป็น อว 

ขนิ ขุดแล้ว ขน ธาตุในความขุด อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ  



๔๐ 

 

ขรต ิ ย่อมสิ้น ขร ธาตุในความสิ้น อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

ขมฺภต ิ ย่อมสิ้น ขภิ ธาตุในความข่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตอาคมทีพ่ยญัชนะ

ต้นธาตุ แล้วแปลงเป็น ม ลบ อิ ที่ ภิ แห่ง ขภิ ธาตุ 

ขญฺชต ิ ย่อมเขก ขชิ ธษตุในความแขยก – ไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหติ

อาคมแปลงเป็น ญฺ แล้วลบ อิ ที่ ชิ แห่ง ขชิ ธาตุ 

ขมนฺต ิ ย่อมควร ขม ธาตุในความอดทน – ควร อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ขมาม ิ ย่อมอิ ขมุ ธาตุ อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ ที่ ขมุ ธาตลุแวทีฆะเป็น 

อา เพราะ มิ อยู่หลัง (ขม ธาตุก็ได้) 

ขลต ิ ย่อมไหว ขล ธาตุในความไหว –สะสม –ผิด อ ปจัจัย ติ วิภัตติ  

ขฏฺเฏต ิ ย่อมระวัง ขฏฏฺ ธาตุในความปูองกัน – ระวัง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

ขทฺทต ิ ย่อมกัด ขทฺท ธาตุในความกัด – ต้อย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ขฏต ิ ย่อมปรารถนา ขฏ ธาตใุนความปรารถนา อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

ขพฺพต ิ ย่อมไป ขพฺ ธาตุในความไป- ถึง –หยิ่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขชฺชติย ย่อมขย า –ย ่า อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขชติ ย่อมคลุกเคล้า ชช ธาตุในความคลุกเคล้า อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขณฺเฑต ิ ย่อมตัด ขฑิ ธษตุในความตัด –แบ่ง –ท่อน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว้ ลง นคิคหิตอาคม แลว้แปลงเป็น ณฺ 

ขมายต ิ ย่อมสลัด ขมาย ธาตุในความสลัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ขนฺทต ิ ย่อมแล่นไป ขน์ท ธษตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (แปลว่า ยอ่มก าขัด 

เป็น ขาติ ธาตุในความฆา่ –ประหาร -ก าจัด) 

ขทต ิ ย่อมมั่นคง ขท ธษตุในความเบียดเบียน – มั่นคง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขมฺเปติ ย่อมอดทน ขปิ ธาตุในความอดทน เณ ปัจจัยในกุตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ปอ 

ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงเป็น ม 



๔๑ 

 

ขฬยต ิ ย่อมท าลาย ขฬ ธาตุในความท าลาย ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณฺ คง ย 

ไว ้

ขาย ิ ปรากฏแล้ว เข ธาตุในความปรากฏ – เคี้ยว กิน –กัดกิน-เป็นอยู่ อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ เอา อ ที่ เข ธาต ุเป็น อาย 

ขาเทยยฺ  พึงเคีย้วกิน ขาท ธาตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ขาต ิ ย่อมกลา่ว ขา ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ขิปฺปิ  จงซัดไป ขิปฺป ธาตุในความทิ้ง-ขว้าง –โยน อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบเสีย 

ขิปฺปติ ย่อมด่วน ขิปฺป ธาตุในความเรว็ –ด่วน ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ป ที่สุดธาตุเป็น ปฺป 

ขิปติ ย่อมไอ ขิป ธาตุในความไอ –จาม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชิชฺชติ ย่อมล าบาก ขิทิ  ธาตุในความล าบาก ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ 

แล้วแปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช  

ขิชติ ย่อมร้อง ขิช ธาตุในความร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ขิพฺพต ิ ย่อมอ้าง ขิวุ ธาตุในความอ้าง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ว แลว้แปลง 

ย กบัที่สุดธาตุเป็น พพฺ 

ขิโณต ิ ย่อมเบยีดเบียน ขิณุ ธาตุในความเบียดเบียน โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ุที่ ณุ 

แห่ง ขิณุ ธาตุเสยี 

ขินาต ิ ย่อมไป ขิ ธาตุในความไป – ถึง นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ขิปุณาต ิ ย่อมเหวีย่งไป ขิป ธาตุ อณา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ขิมฺปติ ย่อมเป็นไป ขิปิ ธาตุในความเป็น ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมแลว้

แปลงเป็น มฺ และลบ อิ ที่ ปิ แห่ง ขิปิ ธาตุ 

ขีเย พึงสิ้นไป ขี ธาตุในความสิ้น – เสื่อม อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ ลบ ยยฺ คง 

เอ ไว ้

ขีลต ิ ย่อมค ้าจุน ขีล ธาตุในความค า้จุน อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 



๔๒ 

 

ขียนฺต ิ ย่อมแค้นเคือง ขี ธาตุในความโกรธ – เบียดเบียน – อยู่ อาศัย  ย ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ 

ขีวต ิ ย่อมประมาท ขีวุ ธาตุในความมัวเมา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แหง่ ขีวุ 

ธาต ุ

ขุภต ิ ย่อมก าเริบ ขุภ ธาตุในความก าเริบ –ปั่นปุวน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขฃุเสติ ย่อมด่า ขสุิ ธาตุในความด่า เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่

พยัญชนะต้นธาตุ คง ว่ ลบ ณ และ อิ ที่ สิ แห่ง ขุสิ ธาตุ(บางแห่งก็ว่า ขฃุส 

ธาตุเลย) 

ขุฬต ิ ย่อมเขลา ขฬึ ธาตุในความโง่ –เขลา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ขุรต ิ ย่อมตัด ขฺร ธาตุในความตัด – แบ่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ขุพฺภต ิ ย่อมก าเริบ ขุภ ธาตุในความก าเริบ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ภ 

ที่สุดธาตเป็น พฺภ 

เขวติ  ย่อมอ้าง ขิวุ ธาตุในความอ้าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ ลบ อุ ที่ วุ 

เสีย 

เขปยึส ุ ยัง------ให้สิ้นไปแล้ว ขี ธาตุในความสิ้น ณาปย ปัจจัยในเหตุกัตตุ อฃุ อัชชัตตนี

วิภัตติ เป็น อึสุ วิการ อ ิที่ ขิ เป็น เอ ลบ ณา คง ปย ไว้(บางอาจารย์ก็วา่เข 

ธาตุในความสิ้น-เสื่อม) 

เขเฏต ิ ยอ่มบรโิภค เขฏ ธาตุในความกิน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

เขฏต ิ ย่อมหวาด ขิฏ ธาตุในความสะดุ้ง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เขลต ิ ย่อมไป เขล ธาตุในความไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

เขวต ิ ย่อมคบ เขวุ ธาตุในความคบ – เสพ ปฏิบัติ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ 

อุ ที่ วุ แห่ง เขว ุ

เขปต ิ ย่อมบด ขิป ธาตุในความบด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 



๔๓ 

 

โขภต ิ ย่อมกระเพือ่ม ขุภ ธาตใุนความหวั่นไหว –ก าเรบิ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

โขทต ิ ย่อมเล่น ขุท ธาตุในความแล่น อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โขฏต ิ ย่อมขวา้ง โขฏ ธาตุในความขว้าง – โยน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โขทต ิ ย่อมฆา่ โขท ธาตุในความประหาร อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

โขลต ิ ย่อมหยุด โขล ธาตุในความหยุดอยู่ อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ 

 

 

 

 

ค  

คจฉ จงไป-ถึง คม ธาตุ  อ ปจัจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบเสียแลว้ เอา คม เป็น คจฺฉ 

คเชติ ย่อมย ่า คช ธษตุในความย ่ายี –ค ารณ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ ที่ 

เณ คง เอ ไว ้

อนฺถยต ิ ย่อมเรียบเรียง คนฺถ ธาตุในความแต่ง ณย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ ที่ 

ณฺย คง ย ไว ้

คนฺธยต ิ ย่อมปลวิไป คนฺธ ธาตุในความไป- แสดง ณยิ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

คทฺทต ิ ย่อมกลา่ว คทฺท ธาตุในความกลา่ว –ร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

คณาเปถ จงยัง.....ให้นับ คณ ธาตใุนความไป –ถึง –นับ –ค านวณ ณาเป ปัจจัย ใน

เหตุกัตตุ ถ ปัจมีวิภัตติ ลบ ณ ที่ ณาเป 

คเณนฺต ิ ย่อมนับ ยอ่มเอื้อเฟือ้ คณ ธาตุในความนับ เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ 

ณ ที่ เณ คง เอ ไว ้

คทต ิ ย่อมกลา่ว –พูด คท ธาตุในความชัด อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ



๔๔ 

 

คชฺชติ ย่อมกระหืม คชฺช ธาตุในความร้อง – ค ารน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

คณฺหึส ุ ถือเอาแล้ว คห ธาตุในความถือเอา ณฺหา ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ 

ลบที่สุดธาตุและ อา ที่ ณฺหา 

คมึส ุ ไปแล้ว คม ธาตุ อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึส ุ

ครหาม ิ ย่อมติเตยีน ครห ธาตุในความติเตยีน อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ แลว้ทีฆะ

ที่สุดธาตุและปัจจัย เปน็ อา เพราะ มิ อยู่หลัง 

ควติ ย่อมกลา่ว คุ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วิภตัติ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ 

เป็น อว 

คพฺพต ิ ย่อมเบยีดเบียน คพฺพ ธาตุในความเบียดเบยีน –หยิ่ง อ ปัจจัย ติ วภิัตต ิ

คพฺภต ิ ย่อมทรงไว้ คพฺพ ธาตุในความทรงไว้ –รับไว-้คะนอง อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

คทฺธยต ิ ย่อมละโมบ คทฺธ ธาตุในความละโมบ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

คเวสนฺต ิ ย่อมแสวงหา คเวส ธาตใุนความแสวงหา – ค้น อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานา

วิภัตติ 

คลต ิ ย่อมกลืนกิน คล ธาตุในความกลืนกิน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ครต ิ ย่อมโปรย คร ธษตุในความโปรย –ไปสูง –ข่ม – อยู่ อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

คสต ิ ย่อมกลืนกิน คสุ ธาตุในความกลืนกิน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ 

แห่ง คสุ ธาตุเสีย 

คทยต ิ ย่อมกระหึ่ม คท ธาตุในความหระหึ่ม – ร้อง ณยิ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

คณฺยนฺต ิ ย่อมนูน คฑิ ธาตุในความนูน –พอง –มัวเมา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

แล้วแปลงเป็น ณ ลบ อ ิที่ ฑิ แห่ง คฑิ ธาตุ 



๔๕ 

 

คายนฺต ิ ย่อมขับ เค ธาตุในความขับ – ร้องเพลง –กล่อม อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ เอา เอ 

ที่ เค ธาตุเป็น อาย 

คาหาเปสสฺนฺต ิ จงยัง........ให้ถือเอา คห ธาตุ ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสนติ ภวิสสันติ

วิภัตติ ทีฑะต้นธาตุเป็น อา แลว้ลบ ณ ที่ ณาเป เสีย 

คาต ิ ย่อมไป คา ธาตุในความไป-ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

คาธต ิ ย่อมปูองกัน คาธ ธาตุในความปูองกัน – อาศยั –แต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

คาหติ ย่อมปั่นปุวน คาหุ ธาตุในความปั่นปุวน –รบกวน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

คาหุ เสยี 

คิชฺฌต ิ ย่อมก าหนัด คธิ ธาตุในความก าหนัด ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ธ ที่สุดธาตุเป็น ชฌ ฺ

คิรต ิ ย่อมคาย คิร ธาตุในความไหลออก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

คลิติ  ย่อมกลืนกิน คิล ธาตุในความกลืนกิน  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

คิลยต ิ ย่อมเจ็บไข้ คิเล ธาตุในความหมดส าราญ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ ที่ เล 

แห่ง คิเล เป็น อย. 

คิเลวต ิ ย่อมคบหา คิเลวุ ธาตุในความคบหา –เสพ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง 

คิเลวุ ธาต ุ

คเลสต ิ ย่อมปรารถนา คิเลสุ ธาตุในความอยาก – ปรารถนา  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ  

อุ ที่ สุ แห่ง คิเลส ุ

คุชฺฌต ิ ย่อมโพก คธฺ ธาตุในความโพก ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ข ที่สุด

ธาตุเป็น ชฺฌ 

คุฬติ ย่อมรักษา คุฬ ธาตุในสวงวน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

เควต ิ ย่อมคบหา เควุ ธาตุในความเสพ – คบหา อ ปจัจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง 

เควุ ธาต ุ



๔๖ 

 

คุหยต ิ ย่อมบิดปัง คุห ธาตุในความระวัง- ปิดบัง ณิย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้น

ธาตุ ลบ ณ คง ย ไว ้

โคเปติ ย่อมคุ้มครอง คุป ธาตุในความคุ้มครอง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

โคผต ิ ย่อมร้อยกรอง คุผ ธาตุในความร้อยกรอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ  

โคทต ิ ย่อมแล่น คทุ ธาตุในความแล่น อ ปัจจัย ติ วิภตัติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โคจติ ยิ่มลัก คุจ ธาตุในความลัก – ขโมย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โคมยต ิ ย่อมทา โคม ธาตุในความทา – ฉาบ –ไล้ ณยฺ ปจัจัยในกัตตุ ลบ ณฺ คง ย ไว ้

โคตฺถติ  ย่อมด ารง โคตฺถ ธาตุในความด ารง –ตั้ง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

 

 

ฆ 

ฆฏิยต ิ ย่อมสืบต่อ ฆฏ ธาตุในความรวมกัน – ติดกัน ย ปัจจัย ในกัมม ติ วิภัตติ ลง อิ 

อาคมหน้า ย  

ฆเฏต ิ พยายามแล้ว ฆฏธาตุในความพยายาม –หมั่น – ขยัน เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ ลบ ณ แลว้ ลง ส อาคม 

ฆฏฺเฏส ิ เคาะแล้ว ฆฏฏฺ ธาตุในความไหว –สั่น เณ ปัจจัย ในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ ลบ ณ แลว้ลง ส อึม 

ฆ สต ิ ย่อมสี –ย่อมเคี้ยว ฆ ส ธาตุในความสี อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ฆณฺเฏต ิ ย่อมกลา่ว ฆฏิ ธาตุในความกล่าว เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ ที่ เณ ลง

นิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น ณ แล้วลบ อิ ที่ ฏิ แห่ง ฆฏิ ธาตุ 

ฆสฺสต ิ ย่อมรวบรวม ฆสุ ธาตุในความย่อ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลบ อุ ทั้งสอง หรอืเอา อุ 

ทั้งสองเป็น อ ซ้อน สฺ (บางแห่งว่าลง ย ปัจจัย แล้วแปลงกับที่สุดธาตุเป็น สฺส) 

ฆสต ิ ย่อมกิน ฆส ธาตุในความบริโภค อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 



๔๗ 

 

ฆาเตต ุ จงฆ่า ฆส ธาตุในความฆ่า เณ ปัจจัยในกัตตุ  ตุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง หน เป็น 

ฆาต แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว ้

ฆาตเย พึงยัง.....ให้ฆ่า หน ธาต ุณย ปัจจัยในกัตตุ เอยยฺ สัตตมีวิภัตติ แปลง หน เป็น 

ฆาต ลบ ณ คง ย ไว้ แล้วลบ ยยฺ คง เอ ไว ้

ฆายต ิ ย่อมสูดดม ฆา ธาตุในความสูดดม ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ฆุรุฆุรายต ิ ย่อมประพฤติซ่ึงเสียงวา่ ฆุรุ ๆ ฆุรุฆุรุ (นาม) อาย ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

ฆุฏต ิ ย่อมประหหาร ฆุฏ ธาตใุนความประหาร –แลก-ตี อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ฆุรต ิ ย่อมกลวั ฆุร ธาตุในความกลัว อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ฆุสต ิ ย่อมปรารถนา ฆสุี ธาตใุนความรักใคร่ ปรารถนา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อี ที่ 

ฆุสี ธาต ุ

โฆรต ิ ย่อมล่าช้า โฆร ธาตุในความลา่ช้า อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

เฆปฺปติ ย่อมถอืเอา คห ธาตุในความถอืเอา ปป ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง เป็น เฆ  

โฆเสต ิ ย่อมยัง........ให้กึกก้อง ฆุส ธาตุในความกึกก้อง – ประกาศ เณ ปัจจัยใน

เหตุกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ  

 

จ. 

จงฺกมิ จงกรมแล้ว กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย อ ีอัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

เทวภาว ก ขึ้นหน้าธาตุ แล้วลงนคิคหอิาคมทีพ่ยัญชนะอัพภาสแปลง ก. ตัว

เทวภาวะเป็น จ. แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ง. 

จเช พึงสละ จช ธาตุในความสละ – บริจาค –เสื่อม –ทราม อ ปัจจัย เอยยฺ 

สัตตมีวิภัตติ ลบ ยยฺ คง เอ ไว้. 

จณฺฑติ ย่อมโกรธ จฑิ ธาตุในความโกรธ- ดุร้าย -เหี้ยมโหด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

อาคมที่พยัญชนะที่สุดธาตุ แล้วแปลง เป็น ณ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง จฑิ ธาตุ 



๔๘ 

 

จนฺทติ  ย่อมสว่าง จทิ ธาตุในความสวา่ง – สวยงาม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

อาคมแล้วแปลงเป็น น ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง จทิ ธาต ุ

จญฺจติ  ย่อมไป จญฺจุ ธาตุในความไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ จุ แห่ง จญจุ 

ธาต ุ

จกฺขติ  ย่อมกลา่ว จกฺข ธาตุในความกลา่ว  - ดู – เห็น –พูด –บอก อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

จกฺติ  ย่อมประหาร จก ธาตุในความประหาร – เฆี่ยน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

จมฺพต ิ ย่อมบรโิภค จมฺพู ธาตุในความบรโิภค อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

จยต ิ  ย่อมไป จย ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ ณ คงไว้แต่ 

เอ 

จรต ิ  ย่อมเที่ยวไป –ประพฤต ิจร ธาตุในความเที่ยวไป- ประพฤติ อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

จหติ  ย่อมหวั่นไหว –โยกโคลง จล ธาตุนความหวั่นไหว – สั่น อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

จทต ิ  ย่อมวิงวอน จท ธาตุในความขอรอ้ง – วิงวอน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

จฏติ  ย่อมด่า จฏ ธาตุในความด่า - บริภาษ อ ปัจจย ติ วิภัตต ิ

จเปติ  ย่อมถู จป ธาตุในความถู – ขัด เล้าโลม เณ ปัจจัยในกัตตุ ลบ ณ คง เอ ไว ้

จมต ิ  ย่อมไป จมุ ธาตุในความไป ถึง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ  

จสต ิ  ย่อมบรโิภค จส ธาตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วภิัตติ  

จณต ิ  ย่อมบ าเพ็ญ จน ธาตุในความให้ – บ าเพ็ญ อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

จจฺจติ  ย่อมด่า จฺจจ ธาตุในความด่า – บริภาษ- ละ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

จพฺพต ิย่อมไป จฑฺ ธาตุในความไป – ถึง –เป็นไป –บริโภค อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

จวนฺติ  ย่อมเคลือ่น จุ ธษตุในความเคลื่อน – ไป –ดับ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

จจฺจยต ิ ย่อมศึกษา จจฺจ ธาตุในความศึกษา – เล่าเรยีน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้



๔๙ 

 

จาราเปส ิ ยัง-----ให้เที่ยวไปแล้ว จร ธาตุในความเทีย่วไป ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี 

อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง อาเป ไวแ้ล้ว ลง 

ส อาคมหลังธาตุและปจัจัย 

จาเลต ิย่อมยัง----ให้ไหว จล ธษตุในความไหว เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ

เป็น อา แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว ้

จายต ิ  ย่อมเล่าเรียน จายุ ธาตุในความศึกษา – เล่าเรยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

ยุ แห่ง จาย ุ

จาเวนฺต ิ ย่อมยัง.....ให้เคลือ่น จุ ธาตุในความเคลือ่น เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ อนฺติ วิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุเป็นอา แล้ว ลบ ณ คง เอ ไว ้

จินึส ุ  สั่งสมแล้ว จิ ธาตุในความสั่งสม – ก่อ นา ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลงเป็น 

อึสุ แล้วลบ อา ที่ นา ปจัจัย 

จินฺตยิ  คิดแล้ว จินฺต ธาตุในความคิด ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

แล้ว ลบ ณ คง ย ไว ้

จิเกติ  ย่อมจับต้อง จิก ธาตุในความจับต้อง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คงไว้

แต่ เอ 

จิลต ิ  ย่อมอยู่ จลิ ธษตุในความอยู่ – อาศัย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

จิตฺตยต ิ ย่อมงดงาม จิตฺต ธาตุในความงดงาม –วิจิตร ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

จิรุณาต ิ ย่อมเบยีดเบียน จิริ ธาตุในความเบียดเบียน อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ริ 

แห่ง จิริ ธาตุ (ว่า ณา ปัจจัยก็มี เอา อิ ที่ ริ แห่ง จิริ ธาตุเป็น อุ) 

จินายต ิ ย่อมดูหมิ่น จิเน ธษตุในความส าคัญ – หมิ่นประมาท อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา 

เอ ที่ เน แห่ง จิเน ธาตุ เป็น อาย 

จิงฺคุเลต ิ ย่อมหมุนเวยีน จิงฺคุล ธาตุในความเวียน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คงไว้ แต่ เอ 



๕๐ 

 

จิลฺลต ิ  ย่อมหย่อน จิลลฺ ธษตุในความพรอ่ง –ย่อหย่อน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

จิรายนฺต ิ ย่อมประพฤติช้า  จิร ศพัท์ ช้า –นาน อาย ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ 

จิวติ  ย่อมปูองกัน จิวุ ธาตุในความกลา่ว – พูด เณ ปจัจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

จุมฺพาเปติ ย่อมยัง.....ให้จูบ จุพิ ธาตุในความจูบ ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น ม ลบ อิ ที่ พิ แห่งจุพิ ธาตุและลบ ณ คง อาเป 

ไว้ด้วย 

จุเณต ิ  ย่อมหดหู่ จุณ ธาตุในความหดหู่ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

จุเฏต ิ  ย่อมท าลาย จุฏ ธาตุในความท าลาย – สลาย เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

จุกฺกยติ ย่อมท ารา้ย จุกฺก ธาตุในความท ารา้ย ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

จุฑฺฑติ ย่อมย่างเยื้อง จุฑฺฑ ธาตุในความฟอูนร า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

จุสต ิ  ย่อมดื่ม จสุ ธาตุในความดื่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

จุฏฺฏยต ิ ย่อมลดลง จุฏฺฏ ธาตุในความลดลง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

ไว ้

จุลฺลต ิ  ย่อมเยื้องกราย จลฺุล ธาตุในความเยือ้งกราย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เจตยติ ย่อมคิด – จงใจ จิต ธาตุในความคิด ณฺย ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ จิ เป็น เอ ลบ 

ณ คง  ย ไว ้

เจฏติ  ย่อมใช้ไป จิฏ ธาตุในความส่งไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภิตติ วิการ อิ ที่ จิ 

เป็น เอ (หรือเจฏ ธาตุเหมือนกัน) 

เจตต ิ  ย่อมก าหนด จิต ธาตุในความก าหนด – หมาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ 

จิ เป็น เอ 

เจลต ิ  ย่อมเป็นไป เจลุ ธษตุในความเป็นไป – ถึง – ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

ลุ แห่ง เจลุ ธาต ุ



๕๑ 

 

โจปต ิ  ย่อมล้ช่า จุป ธาตุในความล่าช้า – หวั่นไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 

โจฏติ  ย่อมลดลง จุฏ ธาตุในความลดลง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โจณต ิ  ย่อมขาด จุณ ธาตุในความตัด – ขาด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โจตต ิ  ย่อมราด จุต ธาตุในความสาด – เท  อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โจทยต ิย่อมทักท้วง จุท ธาตุในความทักท้วง ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

โจฬยต ิ ย่อมปุน จุฬ ธาตุในความปุน – ละเอียด ณยิ ปจัจัย ในกัตตุ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

โรจยต ิย่อมลัก จุร ธาตุในความลัก – ขโมย ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

ฉ 

ฉฑฺฑยึส ุ ทิ้งแล้ว ฉฑฑฺ ธาตุในความทิ้ง – ละทิ้ว ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

เป็น อึสุ แลว้ลบ ณ คง ย ไว ้

ฉทฺทยต ิ ย่อมส ารอก ฉทฺท ธาตุในความอาเจียน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

ฆฏฺเฏต ิ ย่อมทิ้ง ฉฏฺฏ ธาตุในความทิ่ง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คงไว้แต่ เอ 

ฉมต ิ  ย่อมไป ฉม ธาตุในความไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ฉฑฺเฑนฺต ิ ย่อมทิ้ง ฉฑฺฑ ธาตุในความทิ้ง เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

ฉทติ   ย่อมโพนทะนา ฉทิ ธาตใุนความยกโทษ อ ปัจจยั ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง 

ฉทิ ธาต ุ

ฉมต ิ  ย่อมบรโิภค ฉมุ ธาตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลบ อุ ที่ มุ แห่ง ฉมุ ธาต ุ



๕๒ 

 

ฉาทาเปส ิ ยัง----ให้มุงแล้ว ฉมุ ธาตุในมุง – บัง ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี อัชชัตตนี

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง อาเป ไว้แล้วลง ส อาคม

หลังธาตุปัจจัย 

ฉาเทต ิย่อมปกคลุม ฉท ธาตุในความปกคลุม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น 

อา ลบ ณ คง เอ ไว ้

ฉาทยต ิ ย่อมปรารถนา ฉทิ ธาตใุนความปรารถนา – อยากได้ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง ย ไว้ แล้วลบ อิ ที่ ฉทิ ธาต ุ

ฉิชฺชึสุ  ขาดแล้ว ฉิทิ ธาตุในความขาด – ทะลุ –แตก – สลาย ย ปัจจัยในกัตตุ อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง ฉิทิ ธาตุแล้วแปลง ย ทีสุ่ดธาตุเป็น 

ชฺช (ว่า ฉิท ธาตุกันโดยมาก) 

ฉินท  ขาดแล้ว ฉิทิ ธาตุในความตัด- ทอน อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติลบเสีย ลง

นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแปลงเป็น น (วา่ฉิทธาตโุดยมาก) 

ฉิทฺเทต ิ ย่อมเจาะ ฉิทฺท ธาตุในความเจาะ – ช่อง – โพรง เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ฉุป ิ  ถูกต้องแล้ว ฉุป ธาตุในความถูกต้อง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น 

อิ 

ฉุฏต ิ  ย่อมตัด ฉุฏ ธาตุในความตัด –ทอน  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ฉุภต ิ  ย่อมขับไล่ ฉุก ธาตุในความขับไล่ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

เฉทยต ิย่อมตัด เฉท ธาตุในความตัด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

โฉติ  ย่อมตัด ฉุ ธาตุในความตัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

 

      

      

ช 



๕๓ 

 

ชคฺเฆส ิย่อมชี้ชัก ขคฺฆ ธาตุในความหัวเราะ อ ปัจจัย ส ิวัตตมานาวิภัตติ 

ชญฺญา พึงรู้ ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย เอยยฺ สัตตมวีิภัตติ แปลง ญา เป็น ช  ลบ นา 

ปัจจัย แปง เอยฺย เป็น ญา แล้วแปลงนคิคหิตเป็น ญ 

ชมฺภติ  ย่อมเอี้ยวกาย ชภ ธาตุในความบิดกาย – เหยียดกาย อ ปัจจัย ติ วิภัตต ลง 

นิคคหิตต้นธษตุ แล้วแปลงเป็น ม (ว่า ชภิ ธาตุก็ได้ แล้วลบ อิ เสยี) 

ชปติ  ย่อมกลา่ว ชป ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ชลต ิ  ย่อมรุ่งเรอืง ฃล ธษตุในความเจ็บไข้ อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ 

ชรติ  ย่อมประชวร ชร ธาตุในความเจ็บไข้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชยต ิ  ย่อมชนะ ชิ ธาตุในความชนะ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ ชิ เป็น เอ เอา เอ 

เป็น อย 

ชวติ  ย่อมแล่นไป ชุ ธาตุในความแล่นไป –ไปเร็ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ เอา โอ เป็น อฺว 

ชกฺขติ  ย่อมรุงรัง ชฏ ธาตุในความรก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชมฺภยต ิ ย่อมก าจัด ชภิ ธาตุในความก าจัด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง นิคคหิต

แล้วแปลงเป็น ม ลบ อิ ที่ ภิ แห่ง ชภิ ธษตุ และ ลบ ณ คง ย ไว ้

ชเนต ิ  ย่อมให้เกิด ชน ธาตุในความเกิด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ชเหยฺย พึงละเสยี หา ธาตุในความละอ ปัจจัย เอยยฺ สัตตมีวิภัตติ ทฺวภาวะ หา ขึ้นหน้าธาตุ

แล้วแปลง ห เป็น ช เอา อา เป็น อ รัสสะ อา ที่ หา ธาตุเป็น อ 

ชญฺญต ิย่อมเกิด ชน ธษตุในความเกิด ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุ

เป็น ญฃญ 

ชมติ  ย่อมบรโิภค ชมุ ธษตุในความบรโิภค อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ แหง่ ชมุ 

ธาต ุ

ชนติ  ย่อมร้อง ชน ธาตุในความร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ชสต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ขส ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๕๔ 

 

ชรยต ิ  ย่อมทรุดโทรม ชร ธษตุในความแก่ – ทรุดโทรม ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

ชชติ  ย่อมรบ ชช ธาตุในความยุทธ – รบ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (ถ้าเป็น ชชิ ธาตุ

ส าเร็จรูปเป็น ชญฺชติ ลงนิคคหิต) 

ชปฺปติ  ย่อมกระซิบ ชปฺป ธาตุในความกระซิบ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ชจฺจติ  ย่อมด่า ชจฺจ ธาตุในความบริภาษ – เว้น อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ชายเต ย่อมเกิด ชจฺจ ธาตุในความเกิด – ปรากฏ ย ปัจจัยในกัตตุ เต วัตตมานาวิภัตติ แปลง 

ชน เป็น ชา (ชนิ ธาตุก็มี) 

ชาสยต ิ ย่อมเดาะ ชส ธาตุในความเดาะ ณิย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น 

อา ลบ ณ คง อ ไว ้

ชาคโรต ิ ย่อมตื่น ชาคร ธาตุ โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชานิยา พึงรู้ ญา ธาตุ น ปัจจัย เอยยฺ สัตตมีวิภัตติ แปลง ญา  ธาตุเป็น ชา แล้วลบ 

อา ที่ นา ปัจจัย เสีย 

ชาเนม ุพึงรู้จัก ญา ธาตุ นา ปัจจัย เอยยฺาม วิภัตติ เอา ญา เป็น ชา แลว้แปลง เอยยฺาม เป็น 

เอมุ ลบ อา ที่ นา ปัจจัย 

ชายต ิ  ย่อมเสื่อม เช ธาตุในความเสือ่ม อ ปัจจัย ติ วิภตัติ เอา เอ ที่ เช เป็น อาย 

ชาเลสสฺามิ  จักยัง....ใหโพลง ชล ธาตุในความโพลง – สว่าง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสามิ 

ภวิสสันติวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ เป็น อ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ชิคุจฺฉติ ย่อมเกลียด คุป ธษตุในความเกลียด – ชัง ฉ ปัจจัย ติ วิภัตติ  เทวภวะ คุ ขึ้น

หน้าธาตุแล้วแปลง ค เป็น ช เอา อุ ที่ ชุ เป็น อิ แล้วเอาที่สุดธาตุเป็น จ 

เพราะ ฉ อยู่หลัง 

ชินาต ิ  ย่อมผจญ  ชิ ธาตุในความชนะ – ผจญ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๕๕ 

 

ชิย ิ  เสื่อมแล้ว ชิ ธาตุในความเสื่อม – ย่อยยับ ย ปัจจัยในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ (บางแห่งก็ว่า ชร ธษตุแล้วแปลง ชร ธาตุเป็น ชิย ลง อ ปัจจัย อี 

วิภัตติ) 

ชิรุณาต ิ ย่อมเบยีดเบียน ชิริ ธาตุในความเบียดเบียน ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อิ ที่ ริ 

แห่ง ชิริ เป็น อึ (บางท่านก็ว่า อุณา ปัจจัยแล้วลบ อิ ที่ ริ แห่ง ชิริ ธาต)ุ 

ชิรติ  ย่อมคร ่าครา่ ชร ธาตุในความแก่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ชร เป็น ชิร  

ชิยฺยต ิย ย่อมแก่ ชร ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ชร เป็น ชิยฺย 

ชินาต ิ  ย่อมย่อยยับ ชิ ธาตุในความยอ่ยยับ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชิคึสต ิ ย่อมปรารถนาจะน าไป หร ธาตุในความน าไป ส ปัจจัย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ห 

ขึ้นหน้าธาตุแล้วแปลงเป็น  ช เอา อ ที่  ช เป็น อิ แล้วแปลง หร ธาตุเป็น คึ 

ชิฆจฺฉติ ย่อมประรถนาจะกิน ฆส ธษตุในความกิน ฉ ปจัจัย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ฆ ขึ้น

หน้าธาตุแล้วแปลงเป็น  ค แปลง ค เป็น ช เอา อ ที่ ช เป็น อิ แลว้แปลงที่สุด

ธาตุเป็น จ 

ชีรนฺติ  ย่อมคร ่าครา่ ชิร ธาตุในความแก่ อ ปัจจัย อนฺต ิวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

ชิยต ิ  ย่อมแก่ ชร ธาตุในความแก่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา ชร เป็น ชีย (บางแห่งว่า 

เช ธาตุในความเสื่อม -สิ้น) 

ชีวาม  ย่อมเป็นอยู่ ชีว ธาตุในความเป็นอยู่ อ ปัจจัย ม วัตตมานาวิภัตติ ทีฆะที่สุด

ธาตุปัจจัยเป็น อา 

ชุสต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ชุส ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ชุงฺคต ิ  ย่อมละ ชิค ธาตุในความละ – เว้น อ ปัจจีย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมแล้ว

แปลงเป็น ง ลบ อิ ที่ คิ แห่ง ชุคิ ธาตุ 

ชุฬติ  ย่อมไป ชุฬ ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ชูฦติ  ย่อมผูก ชูฬ ธาตุในความผูก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๕๖ 

 

เชสต ิ  ย่อมไป เชสุ ธาตุในความไป – เที่ยวไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ทีสุ่ด แห่ง เช

สุ ธษต ุ

เชมติ  บริโภค ชิมุ ธาตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วัภัตติ วิการ อิ ที่ ชิ เป็น เอ และ ลบ 

อุ ที่ มุ เสีย 

เชสต ิ  ย่อมรถ ชิสุ ธาตุในความรดราด อ ปัจจัย ติ วิภตัติ วิการ อิ เป็น เอ ลบ อุ ที่ 

ส ุ

โชตต ิ  ย่อมสว่าง ชุต ธาตุในความสวา่ง- ส่อง –กล่าว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ ที่ 

ชุ เป็น โอ 

โชสยต ิย่อมอิ่มใจ ชุสิ ธาตุในความยินดี – คบหา – ปฏิบัติ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ ลบ อิ ที่ สิ เสยี 

โชเตต ิ ย่อมยัง...ให้โพลง ชุต ธาตุ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เปน็ โอ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ช สยต ิ  ย่อมสงวน ชิส ธาตุในความสงวน ณิย ปัจจัยในกัตตุ ติ ว ภัตติ ลง นิคคหิต

อาคม ลบ อิ ที่ สิ และ ลบ ณ คง ย ไว้  

 

ฌ 

ฌมต ิ  ย่อมบรโิภค ฌมุ ธาตุในความกิน –เผา –ไหม้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ 

แห่ง ฌมุ ธาต ุ

ฌสต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ฌส ธษตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ฌชฺฌต ิ ย่อมด่า ฌชฺฌ ธาตุในความด่า –คุกคาม – ข่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ฌายต ิ ย่อมไหม้ เฌ ธาตุในความไหม้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ แห่ง เฌ เป็น อาย 

ฌายส ิ ย่อมซบเซบ เฌ ธษตุในความพินิจ –เพ่ง –คิด อ ปัจจัย สิ วิภัตติ เอา เอ แห่ง 

เฌ เป็น อาย 



๕๗ 

 

ฌาเปหิ จงเผา ฌาป ธาตุในความเผาไหม้ เณ ปัจจัยในกัตตุ หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว้ (ถ้าเป็นเหตุกัตตุแปลงว่า จงยัง....ให้ไหม้ ลง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ) 

ฌาปติ ย่อมบัญญัติ ฌป ธาตุในความวาง – แต่งต้ัง –แช่มช่ืน เณ ปัจจัยใน กัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว้ ทีฆะตน้ธาตุเป็น อา  

 

ญ 

ฌามต ิ ย่อมบรโิภค ฌมุ ธษตุในความกิน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ แห่ง ฌมุ ธาตุ 

ฌายเร ย่อมรู้ ญา ธาตุในความรู้ ยปัจจัย ติ – อนฺติ วิภตัติ แปลง วิภัตติ เป็น เร 

ฌายต ิย่อมรู้ ญา ธาตุ ย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

 

 

ฏ 

ฏลติ  ย่อมชักช้า ฏล ธษตุในความยืดยาว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ฏุลติ  ย่อมชักช้า ฏุล ธาตุในความชักช้า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เฏปติ  ย่อมขวา้ง ปฏิรูป ธาตุในความขวา้ง – ปา  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อ ิที่ ฏิ 

เป็น เอ 

เฏกติ  ย่อมเป็นไป ฏิก ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ (เฏก 

ธาตุก็ได้) 

 

ฐฃ 

ฐฃปยึส ุ  ตั้งไว้แล้ว ฐฃป ธษตุในความตั้งใจ ย ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ (บาง

แห่งว่า ถป ธาตุแล้วแปลงเป็น ฐฃป อีกทีหนึ่ง) 

ฐฃสฺสต ิ  จักตั้งไว้ ฐฃา ธาตุในความตั้ง อ ปัจจัย สฺสติ ภวสิสันติวิภัตติ ลบ อา ที่ ฐฃา ธาตุ

เสีย 



๕๘ 

 

ฐฃายต ิ  ย่อมหยุดอยู่ ฐฃา ธาตุในความหยุด – ตั้ง – ยืน ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ฐฃายต ิ  ย่อมโพก เฐฃ ธษตุในความโพก – พัน อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ เอา เอ เป็น อาย 

ฐิยต ิ  ย่อมรวม เฐฃ ธาตุในความประหาร – รวม –เปล่ง อ ปัจจัย  ติ วิภัตติ เอา เฐฃ 

ธาตุ เป็น ฐฃิย  

 

 

ฑ 

ฑ ส  กัดแล้ว ฑ ส ธาตุในความกัด  - ต่อย อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

ฑยติ  ย่อมลอยไป – เหาะไป ฑิ ธาตุในความบินไป –เหาะไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ฑิ เป็น เอ แล้วเอา เอ เป็น อย. 

ฑหติ  ย่อมเผา – ไหม้ ทห ธาตุในความเผา – ไหม้ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิเอา ทห เป็น 

ฑห 

ฑยฺหเร อันไฟย่อมไหม้ ทห ธาต ุย ปัจจัยในกัมม อนฺติ วิภัตติ เอา ทห เป็ร ฑห แล้วแปร ย 

ไว้หน้า ห ไว้หลัง แปลง อนต เป็น เร 

ฑาปยต ิ ย่อมประหาร ฑป ธษตุในความฆา่ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

เป็น อา ลบ ณ คง ย ไว ้

เฑต ิ  ย่อมขวา้งไป ฑิ ธาตุในความขวา้งไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เฑเปติ ย่อมฆา่ ฑป ธาตุในความฆ่า เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ ฑิ เป็น เอ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

 

 

 

                   ต. 



๕๙ 

 

คจฺฉาเปส ิ --------ให้ถากแล้ว ตุจฺ ธาตุในความถาก ณาเป ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อิ ลบ ณ คง อาเป ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ตชฺเชสฺสต ิ จักคุมคาม ตชฺช ธาตุในความคุกคาม – ขู่ – ข่ม เณ ปัจจัยในกัตตุ สฺสติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ตจติ  ย่อมปูองกัน ตจ ธาตุในความปูองกัน – รักษา อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ตปติ  ย่อมเร้าร้อน ตป ธาตุในความเผา – เร่าร้อน – สะดุ้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ตปฺปติ ย่อมเดอืดร้อน ตป ธาตใุนความเร่ารอ้น  ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง  ย กับที่สุด

ธาตุเป็น ปฺป 

ตสนฺต ิ ย่อมสะดุ้ง ตส ธาตในความหวาด – สะดุ้ง อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ  

ตปติ  ย่อมส่องสว่าง ตป ธาตุในความส่องสว่าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ตฑฺฑติ ย่อมเบยีดเบียน ตทฺท ธาตุในความเบียดเบยีน  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ตกฺขติ  ย่อมสังวร กตกฺข ธาตุในความสังวร – ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ตจฺจติ ย ย่อมเบยีดเบียน ตจฺจ ธาตุในความเบียดเบยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ตยต ิ  ย่อมไป – ถึง ตย ธาตุในความไป  ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ตสฺสยต ิ ย่อมคุกคาม ตสฺส ธษตุในความคุกคาม – ขู่ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

ตสฺสต ิ ย่อมกระหาย ตส ธาตุในความอยาก – ทะยาน ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส 

ตคฺฆต ิ ย่อมเลี้ยงดู ตคฺฆ ธาตุในความรักษา – เลี้ยงดู อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ตณฺฑต ิย่อมเคาะ ตฑิ ธาตุในความตี – เคาะ –ประหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตอาคม

แล้วแปลงเป็น ณ ลบ อ ิที่ ฑิ แห่ง ตฑิ ธาต ุ

ตงฺกยติ ย่อมจ าจอง ตกิ ธาตุในความผูพ – พัน –จ าจอง ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงเป็น ง ลบ อิ ที่ กิ และ ลบ ณ คง ย ไว้ 

ตนฺเตต ิย่อมมั่งมี ตร ธาตุในความลอยไป – ข้าม ปลิวไป ล ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๖๐ 

 

ตรต ิ  ย่อมปลวิไป ตร ธาตุในความลอยไป – ข้าม – ปลิวไป อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ตญจต ิย่อมไป ตญจ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปจัจัย ติ วิภัตติ  

ตนฺทติ ย่อมจงใจ ตทิ ธาตุในความรู้ – จงใจ –เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแล้ว

แปลงเป็น น ลบ อิ ที่ ท ิแห่ง ตทิ ธาตุเสยี 

ตานยต ิ ย่อมกลา่ว เต ธาตุในความกล่าว ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น 

อา ลบ อุ มี่ นุ และลบ ณ คง ย ไว ้

ตายสสฺ ุ จงต้านทาน เต ธาตุในความต่อต้าน อ ปัจจัย สสฺุ ปัญจมีวิภัตติ เอา เอ ที่ เต 

ธาตุ เป็น อาย (เป็น ตา ธษตุในความต้านทานก็ได้แต่น้อยลง ย ปัจจัยเท่านั้น) 

ตาเลต ิย่อมตั้งมั่น ตล ธาตุในความมั่นคง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ตาเรห ิ จงยัง------ให้ข้าม ตร ธาตุในความข้าม เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ หิ ปัญจมีวิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว ้

ตาเฬต ิย่อมตี ตฬ ธาตุในความตี – เคาะ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ตายต ิ  ย่อมสืบต่อ ตายุ ธาตุในความสืบต่อ – ติดต่อ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ยุ 

แห่ง ตายุ ธาตุเสีย 

ตายสต ิ ย่อมห้าม ตาส ธาตุในความห้าม  - กัน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณฺ คง 

ย ไว ้

ติกิจฺฉาเปติ ย่อมยัง-----ให้เยี่ยวยา กิต ธาตุในความรักษา ฉ ปัจจัย ณาเป ปัจัยในเหตุกัตตุ 

ติ วภิัตติ เทวภาวะ กิ ขึ้นหน้าธาตุแล้วแปลง ก เป็น ต เอาที่สุดธาตุเป็น จ 

เพราะ ฉ อยู่ ลบ ณ คง อาเป ไว ้

ติกุณาต ิ ย่อมเบยีดเบียน ติก ธาตุในความเบียดเบียน อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ติฏฺฐฃถ  จงหยุดอยู่ ฐฃา อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ แปลง ฐฃา ธาตุเป็น ติฏฺฐฃ 

ตลิต ิ  ย่อมไป ติล ธาตุในความไป- ท าให้เป็นน ้ามัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๖๑ 

 

ติรต ิ  ย่อมทราม ติร ธษตุในความต ่าทราม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ติสต ิ  ย่อมอิ่มหน า ติส ธาตุในความบริบูรณ์ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ติติกฺขติ ย่อมอดกลั้น ติช ธาตุในความอดกลั้น ข ปัจจัย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ติ ขึ้นหน้า

ธาตุ แล้วเอาทีสุ่ดธาตุเปน็ ก เพราะ ข อยู่หลัง 

ติวติ  ย่อมอ้วน ติว ธาตุในความอ้วน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ติเรต ิ  ย่อมไตร่ตรอง ตริ ธาตุในความไตร่ตรอง เณ ปจัจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

คุสฺส ิ  ยินดีแล้ว ตุส ธาตุในความยินดี ย ปัจจัย ในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ 

เป็น อิ เอา ย กับที่สุดธาตุเป็น สฺส 

ตุชฺชยติ ย่อมสามารถ ตุชฺช ธาตใุนความสามารถ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

คุวฏฺเฏนฺต ิ ย่อมนอน ตุวฏฺฏ ธาตุในความนอน เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว ้

ตุฬต ิ  ย่อมชั่ง ตุพ ธาตุในความช่ัง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ตุภติ  ย่อมเบยีดเบียน ตุภ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ตุมฺพต ิ ย่อมเปยีก ตุพิ ธาตุในความชุ่ม –เปียก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม

แล้วแปลงเป็น ม หลัง อิ ที่ พ ิ

ตุสต ิ  ย่อมร้อง ตุส ธาตุในความร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ตุปฺป ติ ย่อมเบยีดเบียน ตุป ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง

นิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น ป (มิใช่แปลงพยัญชนะที่สุด

วรรคเท่านั้น) 

ตุเณต ิ  ย่อมเตม็ ตุณ ธาตุในความท าให้เต็ม – เต็ม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้



๖๒ 

 

ตุพฺพต ิย่อมเบยีดเบียน ตพพฺิ ธาตุในความเบียดเบยีน อ ปัจจัย ติ วัตตมานวิภตัติ ลบ อิ ที่ 

พิ แห่ง ตุพฺพิ ธาต ุ

ตุสยต ิ ย่อมกลา่ว ตุสิ ธาตุในความกล่าว ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ สิ และ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

ตุหติ  ย่อมเบีดยเบียน ตุหิ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติลบ อิ ที ่หิ 

เสีย 

ตุทต ิ  ย่อมรบกวน ตุท ธาตุในความรบกวน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ตุณยต ิย่อมเตม ตุณ ธาตุในความเต็ม ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

ตุฏติ  ย่อมววิาท  ตุฏ ธาตุในความเบา อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ตุลต ิ  ย่อมเบา ตลุ ธาตุในความเบา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เตมต ิ  ย่อมชุ่ม เตมิ ธาตุในความชุ่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ (ติมุ ธาตุ) 

เตชยติ ย่อมคม ติช ธาตุในความคม ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ ลบ ณ คง 

ย 

เตกติ  ย่อมเป็นไป ติก ธาตุในความเป็นไป ย ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เตมึส ุ  เปียกแล้ว ติม ธาตุในความเปียก อ ปัจจัย ตฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ วิการ 

อิ เป็น เอ 

โตชติ  ย่อมเบยีดเบียน ตุช ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 

โตเสนฺต ุ จงยัง------ให้ยินดี ตุส ธาตุในความยินดี เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ อนฺตุ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

โตณต ิ ย่อมงอ คณุ ธาตุในความงอ – คด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤธิ์ อุ เป็น โอ 

โตลยต ิย่อมตวง ตุภ ธาตุในความตวง – ชั่ง – วัด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ แปลง ภ เป็น ล แลว้ลบ ณ คง ย ไว ้

 



๖๓ 

 

 

ถ 

ถวต ิ  ย่อมชมเชย ถุ ธาตุในความชมเชย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา 

โอ เป็น  อว 

ถเกติ ย ย่อมปิด ถก ธาตุในความปิด เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

ถนยต ิ ย่อมกระหึ่ม กน ธษตุในความกระหื่ม – ร้อง – เปล่ง ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ถเปต ิ  ย่อมตั้งไว้ ถป ธาตุในความตั้งไว้ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ถมฺภต ิ ย่อมหนุน ถภิ ธาตุในความหนุน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ ลง นิคคหิต แ ลว้แปลง

เป็น ม แล้ว ลบ อิ ที่ ภิ แห่ง ถภิ 

ถมต ิ  ย่อมชักช้า ถม ธาตุในความยืดยาว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถรต ิ  ย่อมลาด ถร ธษตุในความลาด – ปู อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถลต ิ  ย่อมตั้งอยู่ ถล ธาตุในความตั้ง – ยืน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถหติ  ย่อมเบยีดเบียน ถห ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถาต ิ  ย่อมตั้งอยู่ ถา ธาตุในความตั้งอยู่ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ถุนาต ิ  ย่อมชมเชย ถุ ธาตุในความชมเชย สรรเสรญิ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถุนาต ิ  ย่อมถอดถอน ถุ ธาตุในความถอนใจ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ถิยต ิ  ย่อมติดกัน เถ ธาตุในความกัน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ เอา เอ เป็น อิย 

ถุพฺพต ิย่อมเบยีดเบียน ถุพพฺิ ธาตุในความเบียดเบยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ิที่ พิ แห่ง 

ถุพฺพิ ธาต ุ

ถูปยติ  ย่อมก่อ ถูป ธาตุในความงอก –ก่อ –ยก ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

ตุลยต ิ ย่อมเจริญ ถลู ธาตุในความอ้วน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

ถูฬต ิ  ย่อมปูองกัน ถลู ธาตุในความปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ



๖๔ 

 

เถนยต ิย่อมขโมย เณน ธาตุในความลัก ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

โถจต ิ  ย่อมยินดี ถุจ ธาตุในความยินดี อ ปัจจัย ติ วิภตัติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โถเมนฺต ิ ย่อมชมเชย โถม ธาตุในความชมเชย เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลบ ณ คงไว้แต่ เอ เท่านั้น 

 

 

ท 

ทกฺขิสฺสต ิ จักเห็น ทิส ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย สสฺติ วภิัตติ แปลง ทิส ธาตุเปน็ ททฺข 

แล้วลง อิ อมคม หลังธาตุปัจจัย 

ทกฺเขมุ พึงเห็น ทิส ธาตุ อ ปัจจัย เอยฺยาม วิภัตติ แปลง ทิส เป็น ทกฺช เอา เอยยฺามา เป็น 

เอมุ (บางแห่งก็ว่าลง ม วัตตมานาวิภัตติ เป็น เอมุ) 

ทชฺชา  พึงให้ ทา ธาตุในความให้ อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตต ิเอา ทา เป็น ทชฺช แปลง 

เอยยฺ เป็น อา 

ท สต ิ  ย่อมกัด ท ส ธาตุในความกัด – เคี้ยว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ททาม ิ ย่อมให้ ทา ธาตุ อ ปัจจยั มิ วัตตมานาวิภัตติ เทวภาวะ ทา ขึ้นห้า ธาตุ แล้ว

รัสสะ อา เป็น อ 

ทเม   พึงทรมาน ทมุ ธาตุในความฝึก – หัด อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ม ุลบ 

ยฺย คง เอ ไว้ (ทมก็ได้) 

ทกฺขติ  ย่อมขยัน ทกฺข ธษตุในความรุ่งเรอืง – ว่องไว – ฉลาด – ขยัน อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

ทธต ิ  ย่อมตั้งไว้ ทธ ธษตุในความทรงไว้ – ตั้งไว้ อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

ทธาต ิ  ย่อมทรงไว้ ขา ธาตุในความทรง – ตั้งไว้ อ ปัจจีย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ธา ขึ้น

หน้าธาตุ แล้วแปลง ธ เป็น ท เอา เอา เป็น อ 



๖๕ 

 

ทปฺปติ ย่อมรื่นเริง ทป ธาตุในความหัวเราะ – รื่นเรืง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ป ที่สุดธาตุ เป็น ปฺป 

ทฬิทฺทต ิ ย่อมขัดสน ทฬิทฺท ธาตใุนความขัดสน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทมฺม ิ  ย่อมให้ ทา ธาตุ อ ปัจจยั มิ วัตตมานาวิภัตติ เพรั มิ เอา อา ที่ ทา เปน็ 

นิคคหิต แล้วแปลงเป็น ม. 

ทยฺหตุ  จงเผา ทห ธาตุในความไหม้- เผา ย ปัจจัย ตุ ปัญจมีวิภัตติ แปร ย ไว้หน้า ห 

ไว้หลัง 

ทลต ิ  ย่อมท าลาย ทล ธาตุในความท าลาย – แตก อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ทหต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ทล ธาตุในความท าลาย – แตก อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ทหต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ทห ธาตุในความเบียดเบียนบ้าง – เผาบ้าง –เจริญบ้าง (แต่

เจริญ ทหิ ธาตุรูปส าเร็จเหมือนกัน) ทรงไว้บ้าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทลฺทลฺลต ิ ย่อมรุ่งเรอืง ทล ธาตุในความโพลง – สว่าง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ เทว

ภาวะ  ขึ้นหน้าธาตุ แปลง ย กับ ล ทีสุ่ดธาตุเปน็ ลฺล แล้วซ้อน ท หน้าธาตุ 

ทสฺเสต ิย่อมแสดง ทสิิ ธาตุในความแสดง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ทิสิ เป็น ทสสฺ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

ทยต ิ  ย่อมยืดถือ ทย ธาตุในความยืดถอื – ให้ –เบียดเบียน –เอ็นดู อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

ทรติ  ย่อมท าลาย ทร ธษตุในความท าลาย –เผา –เร่าร้อน –กลัว –เอื้อเฟื้อ อ 

ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ทณฺฑยต ิ ยิ่มตี ทณฑฺ ธาตุในความเฆี่ยน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติลบ ณ คง ย ไว้ 

ทกยต ิ ย่อมยินดี ทณฑฺ ธาตุในความยินดี –เพลิดเพลิน ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

ททาต ิ ย่อมให้ ทา ธาตุ อ ปัจจยั ติ วิภัตติ เทวภาวะ ทา ขึ้นหน้าธาตุแลว้ รัสสะ  อา 

เป็น อ 



๖๖ 

 

ทมยนฺเต ทรมานอยู่ ทม ธษตุในความทรมาน ย ปัจจัย อนฺเต วิภัตติ 

ทภยต ิ ย่อมขยาต ทภี ธาตุในความขยาด- กลัว ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ลบ อี ที่ ภี แล้ว 

ลบ ณ คง ย ไว ้

ทกฺขติ  ย่อมสงสยั ทขิ ธาตุในความระแวง – สงสยั อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแล้ว

แปลงเป็น ง ลบ อิ ที่ ขิ แห่ง ทขิ ธาต ุ

ทสฺสาม ิ จักให้ ทา ธาตุ อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ รัสสะ อา ที่ ทา ธาตุ เป็น อ 

ทวต ิ  ย่อมเป็นไป ทุ ธาตุในความไป – ถึง เป็นไป อ ปัจจัย วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

เอา โอ เป็น อา 

ทวารต ิย่อมปิด ทวร ธาตุในความปิด – ระวัง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะ อ ที่ ว เป็น อา 

ทลยต ิ ย่อมท าลาย ทล ธาตุในความล าลาย ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ

เป็น ทา ลบ ณ คง ย ไว ้

ทายต ิ  ย่อมช าระ เท ธาตุในความช าระ –เลีย้ง –รักษา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ ที่ 

เท ธาตุ เป็น อาย (ทา ธษตุในความช าระก็ได้ลง ย ปัจจัย) 

ทาฬต ิ ย่อมท าลาย ทาฬ ธาตุในความท าลาย – แยก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทาฆต ิ ย่อมสามารถ ทาฆ ธาตใุนความสามารถ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทิสฺสต ิ ย่อมเห็น ทิส ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา ทสิ เป็น ทิสสฺ 

ทิปฺปติ ย่อมส่องสว่าง ทิป ธาตุในความส่องสว่าง ย ปัจจัย แปลง ย กับ ป ที่สุดธาตุเป็น ปฺป 

ทิสต ิ  ย่อมเบยีดเบียน ทสิ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทิยฺยต ิ ย่อมให้ ทา ธาตุในความให้ ย ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อา ที่ ทา ธาตุเป็น อิ แล้ว

ซ้อน ย 

ทิสฺสต ิ อัน---- ย่อมเห็น ทสิ ธาตุในความเห็น – ปรากฏ ย ปัจจัยในกัมม ติ วิภัตติ 

แปลง ย  กับ ส เป็น ทีสุ่ดธาตุเป็น สฺส 

ทิจต ิ  ย่อมชมเชย ทิจ ธาตุในความชมเชย – ยกย่อง อ ปัจจัย ติ วภัตติ 

ทียเต  ย่อมเสื่อม ที ธาตุในความสิ้น – เสื่อม ย ปัจจัยในกัตตุ เต วิภัตติ 



๖๗ 

 

ทีเปต ิ  ย่อมแสดง ทิป ธาตุในความแสดง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ ทิ 

เป็น อี ลบ ณ คง เอ ไว ้

ทียนฺต ิ อัน-------ย่อมให้ ทา ธาตุ ย ปัจจัยในกัมม อนฺติ วิภัตติ แปลง อา ที่ ทา เป็น 

อิ ทีฆะ อิ เป็น อ ี

ทีธต ิ  ย่อมส่องสว่าง ทีธิ ธาตุในความส่องสว่าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ธ ิแห่ง 

ทีธิ ธาต ุ

ทุพฺภาม ิ ย่อมประทุษรา้ย ทุพ ธาตุในความอยาก – ประทุษร้าย ย ปัจจัย มิ วัตตมา

นามวิภัตติ แปลง ย กับ พ ที่สุดธาตุเป็น พฺภ แล้วทีฆะที่สุดธาตุและปัจจัยเป็น 

อา 

ทุสฺสต ิ ย่อมประทุษรา้ย ทุส ธาตุในความประทุษร้าย ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส 

ทฺหต ิ  ย่อมรีด ทุห ธาตุในความรีด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทุพฺพต ิย่อมเบยีดเบียน ทพฺุพิ ธาตุในความเบียดเบยีน อ ปัจจัย ติวิภัตติ ลบ อิ ที่ พิ แห่ง 

ทุพฺพิ ธาต ุ

ทุกฺขติ  ย่อมล าบาก ทุกฺข ธษตุในความล าบาก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ทุนาต ิ ย่อมเบยีดเบียน ทุ ธาตุในความเร่าร้อน – เบียดเบียน นา ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ทูเสนฺต ิ ย่อมประทุษรา้ย ทุส ธาตุ เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ทีฆะ อุ เป็น อ ูลบ 

ณ คง ย ไว ้

เทต ิ  ย่อมให้ ทา ธาตุ อ ปัจจยั ติ วิภัตติ แปลง อา เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ 

เทหต ิ  ย่อมสั่งสม ทิห ธาตุในความสั่งสม ก่อ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เทเวต ิ ย่อมคร ่าครวญ ทิวุ ธาตใุนความกระหืม่ – ครวญ เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิหาร อิ ที่ ทิ เป็น เอ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง ทิวุ ธาตุแล้วลบ ณ คง เอ ไว้ (ทวิ ธาตุก็

ได้) 

เทฏต ิ  ย่อมด่า เทฏ ธาตุในความบริภาษ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลบ อุ ที่ ฏุ เสีย 



๖๘ 

 

เทภต ิ  ย่อมเปล่ง เทภ ธาตุในความออกเสยีง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โทเลต ิย่อมโยน ทุล ธาตุในความยก – โยน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

โทยต ิ  ย่อมเศรา้หมอง ทุย ธาตุในความเศร้าหมอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 

ธ สติ  ย่อมก าจัด ธ สุ ธาตุในความก าจัด – ไป –เป็น ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

สุ เสยี 

ธกติ  ย่อมก าจัด ขก ธษตุในความฆ่า – ก าจัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ธชติ  ย่อมเป็นไป ชช ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธมต ิ  ย่อมเปุา ธม ธษตุในความเปุา –ก่อ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ธรนฺต ิ  ย่อมทรงไว้ ธร ธษตุในความทรง –ตั้ง –รับ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ธสยต ิ  ย่อมบันเทิง ธส ธษตุในความรื่นเริง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

ไว ้

ธวต ิ  ย่อมยั่งยืน ธุ ธาตุในความมั่นคง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วเอา 

โอ เป็น อว 

ธยติ  ย่อมยั่งยืน เธ ธาตุในความดื่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น อย 

ธนต ิ  ย่อมเปล่ง ธน ธาตุในความเปล่ง – จ าเริญ – ออกเสียง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธงฺขต ิ  ย่อมสงสยั ธขิ ธาตุในความสงสัย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลงนิคคหิตแล้วแปลงเป็น 

ง ลบ อิ ที่ ธ ิ

ธาสยตยิ่อมแสวงหา ขส ธาตุในความเสาะหา ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น 

อา ลบ ณฺ คง ย ไว ้

ธาเรถ  จงทรงไว้ ธษร ธาตุในความทรง – รับ – วาง เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ ปัญจมี

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้



๖๙ 

 

ธารต ิ  ย่อมแล่นไป ธาวุ ธาตุในความวิ่ง – แล่น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ  แห่ง 

วุ ธาตุ (ธาว ธาตุก็มี) 

ธายต ิ  ย่อมประหาร เธอ ธาตุในความประหาร –ออกเสียง –รวมกัน อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ เอา อ เป็น อาย 

ธาวยต ิย่อมสลัด ธุ ธาตุในความสลัด – ไหว - สั่น ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ เอา โอ เป็น อาว แลว้ลบ ณฺ คง ย ไว้ 

ธาฬต ิ  ย่อมสลาย ธาฬ ธาตุในความทะลาย – แตก อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ธาขต ิ  ย่อมถม่ ธิมฺหิ ธาตุในความถ่ม อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อิ ที่ กิ แห่ง 

ธิมฺหิ แล้วทีฆะทีสุ่ดธาตแุละปัจจัยเป็น อา 

ธิพฺพต ิ ย่อมแสดงอา้ง ธิวุ ธาตุในความอ้าง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วิ แล้ว

แปลง ป กับ ว ที่สุดธาตุเป็น พฺพ 

ธิสติ  ย่อมแปลง ธิส ธาตุในความแปลง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธิกฺขต ิ  ย่อมแสดง ธิส ธาตุในความแสดง – เศรา้หมอง – เป็นอยู่ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ธุนาต ิ  ย่อมก าจัด ธุ ธาตุในความก าจัด –ไหว –ปูองกัน นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธุกฺขต ิ  ย่อมเป็นอยู่ ธุกฺข ธาตุในความเป็นอยู่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธุรต ิ  ย่อมงอ ธุร ธาตุในความคด –โกง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ธุปติ  ย่อมเร่าร้อน ธุป ธาตุในความเร่าร้อน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ธุพฺพต ิ ย่อมเบยีดเบียน ธุพพฺิ ธาตุในความเบียดเบยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ิที่ พิ 

แห่ง ธุพฺพิ ธาตุ 

ธูมายน์ต ิ ย่อมบังหวนควัน ธูม (นาม) อาย ปัจจัย อนฺติ วภิัตติ 

ธูปยต ิ  ย่อมประชุม ธูป ธาตุในความประชุม ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย  

ธูสยต ิ  ย่อมรักใคร่ ธุส ธาตุในความบรรเลง อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ  



๗๐ 

 

เธวต ิ  ย่อมบรรเลง เขวุ ธาตุในความบรรเลง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แหง่ เธวุ 

ธาต ุ

ธเรต ิ  ย่อมอุสาหะ เธก ธาตุในความอุตสาหะ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โธเรต ิ  ย่อมชัดแจ้ง โธร ธาตในความชัดแจ้ง เอ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โวถ  จงล้าง โขวุ ธษตุในความล้าง อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ แห่ง โธวุ 

ธาตุ. 

 

     

                    น  

นจฺจนฺติ ย่อมฟูอน นต ธาตุในความฟอูน ย ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ แปลง ย กับ ต 

ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

นฏยต ิ ย่อมฟูอน นฏ ธาตุในความฟอูน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

นกฺขยต ิ ย่อมสัมพันธ์ นกฺข ธาตุในความสัมพันธ์ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

นทิ  บันลือแล้ว นท ธาตุในความบันลือ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

นน์ทต ิย่อมเพลิดเพลิน นนทฺ ธาตุในความเพลิดเพลิน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

นมต ิ  ย่อมนอ้มไป นมุ ธาตุในความนอ้มไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ แหง่ นมุ 

ธาต ุ

นมสฺสต ิ ย่อมนอบน้อม นมฺสส ธาตุในความกราบไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

นมยนฺต ิ ย่อมดัด นมุ ธาตุ ณยฺ ปัจจัย  อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คงไว้แต่ ย ลบ อุ (เปน็

เหตุกัตตุแปลว่า ย่อมยัง ---- ให้น้อมไป) 

นยนฺต ิ ย่อมน าไป นี ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ติ วิภตัติ รัสสะ อี เป็น อิ วิการ อิ 

เป็น เอ เอา เอ เป็น อย 

ยภติ  ย่อมเบยีดเบียน นภ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๗๑ 

 

นสฺสต ิ ย่อมฉิบหาย นส ธาตุในความพินาศ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ส 

ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

นหายถ จงอาบ นหา ธาตุในความอาบ ย ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ  

นขติ  ย่อมไป นช ธาตุในความไป –ถึง – เป็น ไป อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

นสต ิ  ย่อมคด นส ธาตุในความคิด –งอ –โกง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

นทฺทต ิย่อมเปล่ง นทฺท ธาตุในความออกเสียง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

นรต ิ  ย่อมน าไป นร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

นาทยต ิ ย่อมบันลอื นธ ธาตุในความรักษา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็นอา  ลบ 

ณ คง ย ไว ้

นาเสถ จงยัง-----ให้ฉิบหาย นส ธาตุในความพินาศ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุเป็น อา แลว้ ลบ ณ คง เอ ไว ้

นายต ิ  ย่อมรู้ ญา ธาตุ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ญา เป็น นา ปัจจัย เป็น ย 

นาถต ิ  ย่อมขอ นาถ ธาตุในความขอ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

นาสต ิ  ย่อมออกเสียง นาสุ ธาตุในความออกเสยีง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ เสยี 

นิกฺกฑฺฒถ จงคร่าออก นิ บทหน้า กฑฺฒ ธาตุในความครา่ อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ ซ้อน 

ก หน้าธาต ุ

นิกฺขมนต ิ ย่อมออก นิ บทหน้า ขม ธษตุในความออก อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ซ้อน กฺ 

หน้าธาตุ 

นิญฺชต ิย่อมหมดจด นญิฺชิ ธาตใุนความบริสทุธิ์ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ชิ แห่ง นิญฺชิ 

หน้าธาต ุ

นิสต ิ  ย่อมจูบ นิสิ ธาตุในความจูบ – จุ่มพิต อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ชิ แห่ง นิญฺ

ชิ ธาต ุ

นิกฺขปึสุ ฝังไว้แล้ว –ใส่ลงแลว้ น ิบทหน้า ชิป ธาตุในความชัด – ฝัง –ใส่ – โยน อ 

ปัจจัย อฃุ  อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 



๗๒ 

 

นิขนติ  ย่อมกระหยิบ นิ บทหนา้ ขน ธาตุในความ ขุด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

นิทต ิ  ย่อมติเตยีน นิท ธาตุในความติเตยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

นิยจฺฉต ิ ย่อมเว้น นิ บทหน้า ยม ธาตุในความเว้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ม ทีสุ่ด

ธาตุเป็น จฺฉ 

นิคจฺฉต ิ ย่อมเขา้ถึง นิ บทหน้า คม ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภตัติ แปลง คม เป็น คจฺฉ 

นิคจฺฉต ิ ย่อมซุกซ่อน นิ บทหนา้ คุหุ ธาตุในความปกปิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะ อุ ที่ 

คุ เป็น อู แลว้ เอา อุ ที ่หุ เป็น อ ซ้อน คฺ หน้าธาต ุ

นิทมฺมปต ิ ย่อมเก็บ นิทปิ ธาตุในความเก็บ – ปลิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม

แล้วแปลงเป็น มฺ ลบ อิ ที่ ปิ เสีย 

นิสต ิ  ย่อมขอ้งอยู่ นิส ธาตุในความติดอยู่ – ข้องอยู่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

นิวาเสถ  จงนุ่งห่ม นิ บทหน้า วส ธาตุในความนุ่งห่ม เณ ปัจจัย ในกัตตุ ถ ปัญจมิ

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว ้

นิคฺคณฺห จงข่ม นิ บทหน้า คห ธาตุ ณฺหา ปัจจัย หิ วิภัตติ ลบเสีย ลบที่สุดธาตุแล้ว ลบ 

อา ที่ ณฺหา แจจัยแล้วซอ้น คฺ หน้า ธาตุ 

นิจฺฉรต ิ ย่อมเปล่งออก นิ บทหน้า ฉร ธาตุในความขาด – สร้าน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ซ้อน จฺ หน้าธาต ุ

นิกฺขติ  ย่อมจูบ นิกฺข ธาตุในความจูบ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

นิจฺเฉยฺย พึงตัดสิน นิ บทหน้า เฉ ธาตุในความตัด อ ปัจจัย เอยฺย วิภัตติ ซอ้น ชฺ หน้า

ธาตุ ลบ เอ ที่ เฉ ธาต ุ

นิชฺฌาปยาม จะยัง------ให่ช่วยคิด นิ บทหน้า เฌ ธาตุในความเพ่ง – คิด ณาปย ปัจจัยใน

เหตุกัตตุ ม วัตตมานาวิภัตติ ลบ เอ ที่ เฌ ธาตุ ศ้อน ชฺ หน้าธาตุ ลบ ณ คง 

อาปย ไว้แลว้ทีฆะที่สุดธาตุ และปัจจัยเป็น อ เพราะ ม อยู่หลัง 

นิตฺถริ  ถอนออกแล้ว นิ บทหน้า ถุ ธาตุในความรื้อ –ถอน อ ปัจจัย อี อัชชัตตนี

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ซอ้น ตฺ หน้าธาตุ อาเทศ อ ุที่ ถุ เป็น อร 



๗๓ 

 

นิฏฺฐฃาเปสฺสาม ิ จักยัง------ให้ตั้งออก นิ บทหน้า ฐฃา ธาตุ ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุ สฺ

สามิ วิภัตติ ซ้อน ฏฺ กน้าธาตุ ลบ ณ คง อาเป ไว้ลบ อา ที่ ฐฃา ธาตุด้วย (บาง

ท่านก็ว่า ถป ธาตุลแล้วแปลงเป็น ฐฃป เณ ปัจจัย) 

นิทฺทหนฺติ ย่อมฝังไว้ นิ บทหน้า ทห ธาตุในความทรงไว้ ตั้งไว้ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

(บางท่านก็ว่า ธา ธาตุ แล้วแปลงเป็น ทห.) 

นิกฺกยต ิ ย่อมนับ นิกฺก ธาตุในความนับ ณฺย ปัจจัยกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

นิทฺทายต ิ ย่อมประพฤติหลับ นิ บทหน้า ธา ธาตุในความหลับ อาย ปัจจัย ติ วิภตัติ ลบ 

อิ ที่ ทา ธาตุแลว้ซ้อน ทฺ หน้าธาตุ (บางแห่งวา่ นิทฺท นาม) อาย ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

นฺธเม  พึงก าจัด นิ บทหน้า ธา ธาตุในความทรง – วาง – ฝัง อ ปัจจัย มิ วัตตมานา

วิภัตติ เอา อา ที่ ธา เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ 

นิตทฺทต ิ ย่อมล าบาก นิตมิ ธาตุในความล าบาก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม

แล้วแปลงปเน มฺ และลบ อิ ที่ ม ิ

นิปชฺชติ ย่อมนอน นิ บทหน้า ปท ธาตุในความถึง ย ปัจจัยนในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

นิปตนฺติ ย่อมตก โดยไม่เหลือ นิ บทหน้า ปต ธาตุในความตก อ ปัจจัย อนฺติ วิภตัติ 

นิปฺผสฺชิสฺสต ิ จักส าเร็จ นิ บทหน้า ปท ธาตุ อ ปัจจัย สสฺติ วภิัตติ แปลง ย กับ ท ทีสุ่ดธาตุ

เป็น ชฺช แปลง ป เป็น ผ ซ้อน ปฺ หน้าธาตุ แลว้ลง อิ อาคมหลังธาตุ และ

ปัจจัย 

นินฺทนฺติ ย่อมติเตยีน นินฺท ธาตุในความนินทา อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง 

นินฺทิ ธาต ุ

นิพฺพตฺตนฺต ิ ย่อมบังเกิด นิ บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติแปลง ว 

เป็น พ ซ้อน พ 



๗๔ 

 

นิปฺผาเทต ิ ย่อมยัง-----ให้ส าเร็จ นิ บทหน้า ปท ธาตุในความถึง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ แปลง ป เป็น ผ ซ้อน ป  

นิพฺพาเปถ จักยัง- -----ให้ดับ นิ บทหน้า วา ธาตุในความดบั ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุ ถ 

ปัญจมีวิภตติ แปลง ว ปเน  ซ้อน พิ หน้า ธาต ุลบ ณ คง อาเป ไว้แล้วลบ อา 

ที่ วา ธาต ุ

นิมนฺตยนฺต ิ ย่อมเชือ้เชิญ  นิ บทหนา้ มนฺต ธาตุในความเชื้อเชิญ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ ทีฆะ ต้นธาตุเป็น อา แปลง ต เป็น ท ลบ ณ คง เอ ไว้ 

ซ้อน ยฺ หน้าธาตุ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

นิรุชฺฌนฺต ิ ย่อมดับ นิ บทหน้า รุธ ธาตุในความดับ ย ปัจจยั อนฺติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธ 

ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ  

นิลิยึส ุ เร้นแล้ว นิ บทหนา้ ลี ธาตุในความเขา้แ เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ทฆะต้น

ธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วซอ้น อ หน้า ธาตุ 

นิลฺลาเฬต ิ ย่อมแลบ นิ บทหน้า ลฬ ธาตุในความเข้าไป ณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะ

ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วซ้อน ล หน้าธาต ุ

นิมฺมิน ินิรมิตแล้ว นิ บทหนเ มาน ธาตุในความนับ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

เอา อา ที่ มา เป็น อิ แล้วซ้อน มฺ หน้าธาตุ (มา ธาตุก็ได้แต่ลง นา ปัจจัย) 

นิวตฺตถ จงกลับ นิ บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ 

นิวารเย พึงห้าม นิ บทหน้า วร ธาตุในความห้าม – กัน ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ เอยยฺ 

วิภัตติ มีฆะต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ คง ย ไว้แล้วลบ ยฺย คงไวแ้ต่ เอ 

นิวต ิ  ย่อมเจริญ นวิ ธาตุในความเจรญิ – ใหญ่ –อ้วน อ ปัจจัย ติ วิภ-ตติ 

นิวิสต ิ  ย่อมมุ่งหมาย –ตั้งลง นิ บทหน้า วิส ธาตุในความเข้าไป- อาศยั อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 



๗๕ 

 

นิเวทาเปส ิ ย่อมมุ่งหมาย – ตั้งลง นิ บทหน้า วิท ธาตุในความเข้าไจ- ทราบ ลง ณาเป 

ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ วิการ อิ ที่ วิ เป็น เอ ลบ ณ 

คง อาเป ไว้แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

นิเวเสส ิ ยัง------ให้อยู่อาศยัแลว้ นิ บทหน้า วิส ธาตุเณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี อัชชัตตนี

วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ วิการ อิ ที่ วิ เป็น เอ ลบ ณฺ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคม 

นิสาเมส ิ ใคร่ครวญแล้ว นิ บทหน้า สม ธาตุในความด าร ิ– คิด – ใคร่ครวญ เณ ปัจจัย

ในกัตตุ อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว้ 

แล้วลง ส อาคม 

นิสีทนฺต ิ ย่อมนั่ง นิ บทหน้า สท ธาตุในความจม อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง สท เป็น 

สีท (สีท ธาตุก็มี แล้วทฆีะเป็น อี) 

นิสาเธต ิ ย่อมเกยีดกัน – ห้าม นิ บทหน้า สิธุ ธาตุในความห้าม –กัน เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ สิ เป็น เอ ลบ อุ ที่ ธุ แล้วลบ ณ คง เอ ไว้ 

นิสฺสรนฺต ิ ย่อมสลัดออก นิ บทหนา้ สร ธาตุในความก าจัด อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แล้ว 

ซ้อน ส หน้าธาตุ 

นีหรนฺติ ย่อมน าออก นิ บทหน้า หร ธาตุ อ ปัจจัย อนฺต ิวิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ นิ เป็น อี 

นุทต ิ  ย่อมบรรเทา นทุ ธาตุ ในความก าจัด –บรรเทา – บด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (นูท

ติ ก็มีเป็นแต่ทีฆะเป็น อ ูเท่านั้น) 

เนถ  จงน าไป นิ ธาตุในความไป อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวภิัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เนสติ  ย่อมแนว่แน่ นิส ธาตุในความตั้งมั่น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

เนทต ิ  ย่อมติเตยีน เนท ธาตุในความติเตยีน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เนสติ  ย่อมโปรย เนสุ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ 

เป็น เอ ลบ อุ ที่ ส ุ

เนสติ  ย่อมน าไป เนสุ ธาตุในความไป – ถึง –เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ 

เสีย 



๗๖ 

 

 

ป. 

ปกาสนฺต ิ ย่อมประกาศ ป บทหนา้ กาสุ ธาตุในความประกาศ เอ ปัจจัย อนฺติ วภิตัติ 

ลบ อุ ที่ สุ แห่ง กาสุ ธาต ุ

ปกฺกมึสุ หลีกไปแล้ว ป บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

แปลง เป็น อึสุ แล้วซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

ปญฺจยต ิ ย่อมยึดถือ ปจิ ธาตุในความกว้างขวาง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

อาคมแล้วแปลงเป็น ญ ลบ อิ ที่ จิ แลลบ ณ คง ย ไว ้

ปฏฺโกส ิ เรียนแล้ว ป บทหน้า กุส ธษตุในความเรยีก อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วซอ้น กฺ หน้าธาต ุ

ปกฺขนฺท ิ แล่นไปแล้ว ป บทหน้า ขนฺท ธษตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย อี วิภัตติ รสัสะ 

เป็น อิ แล้วซอ้น กฺ หน้าธาตุ 

ปกฺขลิ  พลาดแล้ว ป บทหน้า ขล ธษตุในความผิด-พลาด อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ ซ้อน กฺ หน้าธาต ุ

ปญฺจหิ ย่อมถาม ปญฺห ธาตุในความถาม อ ปัจจัย ติ วภิัตติ  

ปกฺขิปึสุ ใส่เข้าแล้ว ป บทหน้า ขปิ ธาตุในความใส่ – ซัด อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

แปลงเป็น อึสุ แล้วซ้อน กฺ หน้าธาต ุ

ปคฺฆร ิ ไหลออกแล้ว ป บทหนา้ ฆร ธาตุในความไหล – ราด – รด อ ปัจจัย อ ีวิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ แล้วซ้อน คฺ หน้าธาต ุ

ปจามิ  จะทอด ปจ ธาตุในความหุง – ต้ม อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ เพราะมิ อยู่

หลัง ทีฆะทีสุ่ดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

ปจฺจติ  ย่อมให้ผล ปจ ธาตุในความไหม้ – สุก ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 



๗๗ 

 

ปจฺจสฺโสส ิ ฟังตอบแล้ว ปติ บทหนา้ สุ ธาตุ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ เป็น อิ 

แปลง ติ เป็น ตฺย แล้วแปลง ตฺย เป็น จฺจ พฤทธ ิอุ เป็น โอ ลง ส อาคมหลัง

ธาตุแล้วปัจจัย อล้วซอ้น สฺ หน้าธาตุ (ถา้ลง อ อาคมแปลว่า ได้ฟังตอบแล้ว) 

ปจฺจยต ิ ย่อมเคร่งครัด ปจฺจ ธษตุในความส ารวม ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

ปจฺจาจึสต ิ ย่อมหวังเฉพาะ ปติ – อา บทหน้า สึส ธาตุในความหวัง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

แปลง ติ เป็น ตฺย แล้วเอาเป็ร จฺจ 

ปจฺจฺปฏฺฐฃาสิ เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแลว้ ปติ – อุป บทหน้า ฐฃา ธาตุ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รสัสะ

เป็น อิ แปลง ปติ เป็น ปจฺจ ซ้อน ฏฺ หน้าธาตุแล้วลง ส อาคมหลังธาตแุละ

ปัจจัย 

ปจฺเจติ ย่อมตอ้งกลับ ปฏิ บทหน้า อิ ธาตุในความไป –มา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง 

ปฏิ เป็น ปจฺจ เอา อิ ธาตุเปน็ เอ 

ปจฺโจโรห ิ กลับลงแล้ว ปฏิ – โอ บทหน้า รุห ธษตุในความขึ้น อ ปัจจัย อี วิภัตติรสัสะ

เป็น อิ แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ พฤทธิ อุ ที่ รุ เป็น โอ 

ปจฺฉิชฺชิ ขาดสูญแล้ว ป บทหน้า ฉิท ธาตุในความ ตัด  ย ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ แปลง ย กบั ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช แล้วซ้อน จฺ หน้าธาต ุ

ปชห จงละเสยี ป บทหน้า หา ธาตุในความละ อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ เทวภาวะ 

หา ขึ้นหน้าธาตุแล้วแปลง ห เป็น ช เอา อา เป็น อ ลบ อา ที่ หา ธาตุ และ 

หิ วิภัตติด้วย 

ปฏติ ย่อมไป ปฏ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปชฺชนฺติ ย่อมถึง ปท ธาตุในความถึง – ได้ไป ย ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

ปฐฃติ ย่อมกลา่ว ปฐฃ ธาตุในความกล่าว –พูด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๗๘ 

 

ปชฺชลึสุ โพลงทั่วแล้ว ป บทหน้า ชล ธาตุในความโพลง อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

เป็น อึสุ ซ้อน ชฺ หน้าธาต ุ

ปญฺญาเปส ิ แต่งต้ัวแล้ว ป บทหน้า ฌป ธาตุในความปลูาด – แต่งต้ัง เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุ ซ้อน ญฺ หน้าธาตุ ลบ ณ คง เอ ไว้แลว้ลง ส 

อาคมหลังธาตุปัจจัย 

ปญฺญาย ิ ปรากฏแล้ว ป บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ – ประกาศ ปรากฏ ย ปัจจัย อี 

วิภัตติรัสสะเป็น อิ ซอ้น ญฺ หน้าธาต ุ

ปเณต ิ ย่อมบัญญัตติ ปณ ธาตุในความกลา่ว – บัญญัติ – แต่งต้ัง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปณฺฑต ิ ย่อมไป- ถึง ปฑิ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง 

นิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ  

ปฏิอทาส ิ ได้ให้คืนแล้ว ปฏิ บทหน้า ทา ธาตุ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลง อ 

อาคมต้นธาตุ และ ส อาคมหลังธาตุปัจจัย  

ปฏิกุชฺชึสุ งอกกลับแล้ว ปฏิ บทหน้า กุชฺช ธาตุในความคว ่า อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

เป็น อึส ุ

ปฏิกุฏติ ย่อมงอกลับ ปฏิ บทหน้า กุฏ ธาตุในความคด – โกง – งอ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ปฏิกฺกม จงก้าวกลับ ปฏิ บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย หิ วิภัตติ ซ้อน กฺ 

หน้าธาตุแล้วลบ หิ เสีย 

ปตฺถยต ิ ย่อมปรารถนา ปตฺถ ธาตุในความปรารถนา – อยากได้ – ขอ ณยฺ ปัจจัยในกัต

ตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ปฏิกฺโกสต ิ ย่อมคัดค้าน ปฏิ บทหนา้ กุส ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ 

ปฏิกฺขิปติ ย่อมห้าม ปฏิ บทหน้า กุส ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ว้อน กฺ หน้าธาตุ 



๗๙ 

 

ปฏิคฺคห จงรับเอา ปฏิ บทหน้า คห ธาตุ อ ปัจจัย หิ วิภตัติ ซ้อน คฺ หน้าธาตุแลว้ลบ ห ิ

ปถติ ย่อมไป ปถ ธาตุในความไป- ถึง – เป็นไป ณฺน ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง 

นิคคหิตอาคม แล้วแปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที่ ติ และลบ ณ คง ย ไว้ 

ปฏิจฺฉ จงแลดู ปฏิ บทหน้า อิส ธาตุในความอยาก – ปรารถนา ย ปัจจัยในกัตตุ หิ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ส ทีสุ่ดธาตุเป็น จฺฉ ลบ อิ ที ่ฏ โดยวิธสีนธิ และลบ หิ 

วิภัตติเสีย 

ปฏิโจเมถ จงทักท้วงตอบ ปฏิ บทหน้า จุท ธาตุในความทกัท้วง – ตักเตือน – แนะน า 

เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ พฤทธ อุ เป็น โอ ลบ  ณ คง เอ ไว้ 

ปนติ ย่อมกลา่ว ปน ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วภิัตติ  

ปโนต ิ ย่อมบ าเพ็ญ ปนุ ธาตุในความบ าเพ็ญ – ให้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 

กฏิจฺฉาเทต ิ ย่อมปกปิด ปฏิ บทหน้า ฉท ธาตุในความมุง – ปก - ปิด –ปกคลุม เณ ปัจจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง เอ ไว้แล้วซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

ปพฺพต ิ ย่อมเตม็ ปพฺพ ธาตุในความไป- เต็ม – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปยต ิ ย่อมถึง ปย ธานในความไป- ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปฏิจฺเฉยฺยาส ิ  พึงรับเอา ปฏิ บทหน้า อิส ธาตุ ย ปัจจัยในกัตตุ เอยฺยาสิ วภิัตติ แปลง 

ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น จฺฉ แล้วลบ อิ ที่ ฏิ โดยวธิีสนธิ 

ปรติ ย่อมรักษา ปร ธาตุในความเลีย้ง – เต็ม – รักษา อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปสต ิ ย่อมผูก ปส ธาตุในความผูพ –พัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปฏิชคฺคนฺต ิ ย่อมประคับประคอง ปฏิ บทหน้า ญา ธาตุ นา ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อสึุ 

แปลง ญา ธาตุเป็น ชา ลบ อา ที่ นา 

ปเรนฺต ิ ย่อมเป็นไป ปร ธาตุในความเป็นไป – ไป  เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

ปฏิชินาห ิ จงชนะคืน ปฏิ บทหน้า ชิ ธาตุในความชนะ นา ปัจจัย หิ วิภัตติ 



๘๐ 

 

ปฏิติฏฺฐฃฺฐฃหิ ยอ่มตอ้งอยู่เฉพาะ ปฏิ บทหน้า ฐฃา ธาตุอ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ฐฃา ธาตุเป็น 

ติฏฺฐฃ 

ปฏิทาเปส ิ ยัง----ให้  ให้คืนแล้ว ปฏิ บทหน้า ทา ธาตุ ณาเป ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะ เป็น 

อิ ลบ อา ที่ ธาตุ และ ณ ที่ ณาเป แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ปฏิทิสฺสต ิ ย่อมปรากฏเฉพาะ ปฏิ บทหน้า ทิส ธาตุในความลอยไป- ลอยไป เณ ปจัจัย

ในกัตตุ ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส 

ปเลต ิ ย่อมบินไป ล ธาตุในความไป – ลอย ไป เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติลบ ณ คง 

เอ ไว ้

ปฏินิตวฺติ กลับคืนแล้ว ปฏิ – นิ บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย อี วิภตัติ 

รัสสะเป็น อ ิ

ปฏิเวเทต ิ ย่อมยัง ---- ให้รู้เฉพาะ ปฏิ  - นิ บทหน้า วิท ธาตุในความรู้ เณ ปัจจัยใน

เหตุกัตตุ ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ วิ เป็น เอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปฏิปชฺชติ ย่อมไต่ไป ปฏิ บทหน้า ปท ธาตุในความไป- ถึง – เป็นไป ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

ปฏิปสฺสมฺภ ิ ระงับคืน ปฏิ – ป บทหน้า สมฺภ ธาตุในความกล่าว คุ้นเคย สนิท อ ปัจจัย อี 

วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ แลว้ซ้อน สฺ หน้าธาต ุ

ปฏิปหิณึสุ ส่งคืนแล้ว ปฏิ – ป บทหน้า หิ ธาตุในความส่งไป นา ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อึ

สุ แปลง นา เป็น ณา ลบ อา ที่ ณา  

ปวติ ย่อมช าระ ปุ ธาตุในความช าระ อ ปัจจัย ติ วิภตัติ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ 

เป็น อว 

ปยต ิ ย่อมเจริญ เป ธาตุในความเจรญิ – รุ่งเรือง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น อย 

ปฏิปาเทยฺยาส ิ พึงตกแต่ง ปฏิ บทหน้า ปท ธาตุ เณ ปัจจัยในกัตตุ เอยฺยาสิ วิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุ แล้วลบ เณ เสีย 



๘๑ 

 

ปฏิปุจฺฉิสสาม ิจักถามตอบ ปิฏิ บทหน้า ปุจฉ ธาตุในความถาม อ ปัจจัย สสฺามสิ วิภตัติ แล้ว

ลวง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ปฏิปฺผรต ิ ย่อมโต้ตอบ ปฏิ บทหน้า ผร ธษตุในความแผ่ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ปสต ิ ย่อมกว้างขวาง ปส ธาตุในความพสิดาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ปฏิพาหต ิ ย่อมห้าม ปฏิ บทหน้า วห ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

แล้วแปลง ว เป็น พ 

ปฏิม เส พึงทดลองเฉพาะ ปฏิ บทหน้า มาน ธาตุในความทดลอง ส ปัจจัย เอยยฺ 

วิภัตติ แปลง มาน ธาตุเป็น ม  แล้ว ลบ ยย คงไว้แต่ เอ 

ปฏิมาเนส ิ นับเฉพาะแล้ว ปฏิ บทหน้า มาน ธาตุในความนับ เณ ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 

ปสยต ิ ย่อมผูก ปส ธาตุในความผูก – พัน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง  ย 

ไว ้

ปลฺวต ิ ย่อมลอยไป ปลุ ธาตุในความไป- ลอยไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พทธิ อุ เป็น โอ 

เอา โอ เป็น อว 

ปฏิยาเทต ิ ย่อมตกแต่ง ปฏิ บทหน้า ยต ธาตุในวามจัดแจง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ทีฆะ ต้นธาตุแปลง ต เปน็ ท แล้วลบ เณ คง เอ ไว ้

ปฏิลภนฺต ิ ย่อมได้เฉพาะ ปฏิ บทหน้า ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ปฏิวเทยฺยฃ ุ พึงกล่าวตอบ ปฏิ บทหน้า วท ธาตุในความกลา่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปํสยต ิ ย่อมพินาศ ปลิ ธาตุในความพินาศ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปฏิวสต ิ ย่อมอาศัยอยู่ ปฏิ บทหน้า วส ธาตุในความอยู่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปฏิวชฺฌต ิ ย่อมแทงตลอด ปฏิ บทหน้า วิธ ธาตุในความแทง ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ

แปลว ย กับ ธ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

ปสูยต ิ ย่อมไหลออก ปสุ ธาตุในความคลอด – ไหลออก อ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ทีฆะ อุ เป็น อ ู



๘๒ 

 

ปฏิวิเนยฺย  พึงบรรเทาเสยี ปฏิ – วิ บทหน้า นิ ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย เอยฺย  วภิัตติ 

ลบ อิ ที่ นิ ธาต ุ

ปฏิวิโนเทส ิ บรรเทาคืนแล้ว ปฏิ วิ บทหน้า นุท ธษตุในความบรรเทา เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติรัสสะเป็น อิ พฤทธิ อิ ที่ อุ เป็น โอ ลบ ณ ฺคง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคม

หลังธาตปัจจัย 

ปฏิส เวเทส ิ รู้พรอ้มเฉพาะแล้ว ปฏิ – ส  บทหน้า วิท ธาตุในความรู้ เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติรัสสะเป็น อิ วิการ  ที่ วิ เป็น เอ ลบ ณ คง เอ ไว้แล้วลง ส อาคมหลัง

ธาตุและปัจจัย 

ปฏิสาเมต ิ ย่อมเก็บไว้ ปฏิ บทหน้า สม ธษตุในความใครค่รวญ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุลบ ณ  

ปฏิสฺสุณสึ ุ รับเอาแล้ว ปฏิ บทหน้า สุ ธาตุ ณา ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อึสุ ซ้อน สฺ หน้า

ธาตุ แล้วลบ อา ที่ ณา 

ปฏิเสวต ิ ย่อมเสะเฉพาะ ปฏิ บทหน้า สิว ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ สิ เป็น เอ 

ปฏิหญฺญ ิ กระทบเฉพาะแล้ว ปฏิ บทหน้า หน ธาตุในความเบียดเบียน ย ปัจจัย อี 

วิภัตติรัสสะ เป็น อิ แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุเปน็ ญฺญ 

ปฏิหนติ ย่อมกระทบกระทั่ง ปฏิ บทหน้า หน ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปฏฺฐฃเปถ จงต้ังไว้ทั่ว ป บทหน้า ฐฃป ธาตุในความตั้ง เณ ปจัจัยในกัตตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วว้อน ฏฺ หน้าธาตุ (ถป ธาตแุปลง ถ เป็น ฐฃ) 

ปณาเมส ิ ยัง ------ ให้น้อมไปทั่วแล้ว ป บทหน้า นมุ ธาตุในความนอบน้อม เณ ปจัจัย

ในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลง น เป็น ณ ทีฆะต้นธาตุ ลบ อุ ที่ ม ุและ 

ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจยั (ถ้าเป็นกัตตุ แปลว่า “ขับไล่

แล้ว” ลง เณ ในกัตตุ) 

ปตติ ย่อมตกไป ปต ธาตุในความตก อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 



๘๓ 

 

ปตฺถยิ เริ่มตั้งแลว้ ปตฺถ ธาตุในความปรารถนา ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ ลบ ณ คง ย ไว ้

ปตฺถริ ลาดแล้ว ป บทหน้า ถร ธาตุในความลาด- ปู อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

อน ตฺ หน้าธาต ุ

ปตฺเถนฺติ ย่อมปรารถนา ปตฺถ ธาตุในความปรารถนา เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

ปทาเลส ิ ท าลายแล้ว ป บทหน้า ทล ธาตุในความท าลาย เณ ปัจจัย ในกัตตุ อี วิภัตติ

รัสสะเป็น อิ ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง เอ ไวแ้ล้วลง ส อาคมหลังธาตและปัจจัย 

ปทุสฺสต ิ ย่อมประทุษรา้ย ป บทหน้า ทุส ธาตุ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ส ที่ สุดธาตุเป็น สฺส 

ปเนย พึงบังคับ ป บทหน้า นิ ธาตุในความน าไป อ ปจัจัย เอยยฺ วิภัตติ วิการ อิ เป็น 

เอ เอา เอ เป็น อย แล้ว ลบ ยฺย คง เอ ไว ้

ปนูท จงบรรเทา ป บทหน้า นุท ธาตุในความบรรเทา อ ปัจจัย หิ วิภัตติ ลบ เสีย 

แล้วทีฆะต้นธาต ุ

ปปฺโปติ ย่อมถึง ป บทหน้า อปฺป ธาตุในความบรรลุ – ถึง โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปพุชฺฌนฺต ิ ย่อมตื่น ป บทหน้า พุช ธาตุในความตื่น ย ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง ย กับ ช 

ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

ปพฺพชาห ิ จงบวช ป บทหน้า วช ธาตุในความเว้น อ ปัจจยั หิ วิภัตติ แปลง ว เปน็ พ 

ทีฆะทีสุ่ดธาตุ ปัจจัย เอา อา แล้วซ้อน พฺ 

ปทาเสต ิ ย่อมยัง ----- ให้สว่าง  ป บทหน้า ภาสุ ธษตุในความสว่าง เณ ปัจจัย ใน

เหตุกัตตุ ติวิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แล ณ คง เอ ไว ้

ปภิชฺชนฺติ ย่อมแตกทั่ว ป บทหน้า ภทิ ธาตุในความแตก – สลาย ย ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ลบ อิ ที่ ทิ แล้วแปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช (ว่า ภิท ธาตโุดยส่วนมาก) 



๘๔ 

 

ปมชฺชิ ประมาทแล้ว ป บทหนา้ มท ธษตุในความมัวเมา –ประมาท –เลินเลอ่ ย 

ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

ปมุจญฺจต ิ ย่อมปลอ่ย ป บทหน้า มุจ ธาตุในความปล่อย – เปลื้อง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลง

นิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น ญฺ 

ปมุจฺจติ ย่อมพ้นทั่ว ป บทหน้า มุจ ธาตุในความหลด – พ้น ย ปัจจัย ติ วิภัตติแปลง ย 

กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จจ 

ปมุยฺหาม ิ ย่อมหลงทั่ว ป บทหน้า มุห ธาตุในความหลง ย ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ 

แปร ย ไว้หนา้ ห ไว้หลงั ทีฆะทีสุ่ดธาตุแลปัจจัยเป็น อา 

ปมุสฺสส ิ ลืมแลว้ ป บืหน้า มุส ธาตุในความลืม ย ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลง 

ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

ปโมกฺขนฺต ิ ย่อมพ้นทั่ว ป บทหน้า ฌมกฺข ธาตุในความพ้น อ ปัจจัย อนฺต วิภัตติ 

ปโมทต ิ ย่อมบันเทิงทั่ว ป บทหน้า มุท ธษตุในความบันเทิง – รื่นเริง อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

ปยิรุปาทสต ิ ย่อมเขา้ไปนั่งใกล้ ปริ – อุป บทหน้า อาส ธาตุในความนั่ง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ลง ย อาคมแล้วแปร ย ไว้หน้า ร ไว้หลัง 

ปโยเชหิ จงประกอบทั่ว ป บทหน้า ยุช ธาตุในความประกอบ เอ ปัจจัย หิ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ 

ปรกฺกม ตะเกียกตะกายแล้ว ปรา บทหน้า กม ธาตุในความก้าวไป อ ปัจจัย อี วิภัตติ

รัสสะเป็น อิ ลบ อา ที่ รา ซ้อน กฺ หน้าธาต ุ

ปราชิสฺสนฺต จักพ่ายแพ้ ปรา บทหน้า ชิ ธาตุในความชนะ อ ปัจจัย สฺสนฺติ วิภัตติ  

ปรามสต ิ ย่อมลูกคล า ปรา บทหน้า มส ธาตุในความลูบคล า – จับต้อง อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

ปริคิล ิ กล ้ากลืนแล้ว ปริ บทหน้า คลิ ธาตุในความกลนื อ ปัจจัย อี วิภัตติรสัสะเป็น 

อิ 



๘๕ 

 

ปริคุยฺหนฺต ิ ย่อมซุกซ่อน ปริ บทหนา้ คุห ธาตุในความปกปิด – ระวัง ย ปัจจัย อนตฺิ 

วิภัตติ แล้วแปร ย ไว้หน้า ห ไว้หลัง 

ปริจรต ุ ลงบ าเรอ ปริ บทหน้า จร ธาตุในความประพฤติ อ ปัจจัย ตุ ปัญจมีวิภัตติ 

ปริจฺจชฺชิสฺสาม จักสละรอบ ปริ บทหน้า จช ธาตุในความสละ อ ปัจจัย สฺสาม วิภัตติ 

แปลง ย กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช ซ้อน จฺ หน้าธาตุ ลง อิ อาคมหลังธาตุและ

ปัจจัย 

ปริจฺฉินฺทต ิ ย่อมก าหนดตัด ปริ บทหน้า ฉิท ธาตุในความตดั อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น นฺ แล้วซ้อน จฺ หน้าธาตุ 

ปริณเมต ิ ย่อมแปรปรวณ ปริ บทหน้า นมุ ธาตุในความนอ้ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง 

น เป็น ณ แล้วลบ อุ ที่ มุ 

ปริตสฺสต ิ ย่อมสะดุง้รอบ ปริ บทหน้า ตส ธาตุในความทะยาน – อยาก อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ส ทีสุ่ดธาตุเป็น สฺส 

ปริตฺตายถ จงต้านานนรอบ ตา ธาตุในความต่อต้าน ย ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ ซ้อน ต 

หน้าธาตุ (เต ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ก็ได้แล้วเอา เอ เป็น อาย) 

ปริทเหส์สต ิ จักนุ่งห่ม ปริ บทหน้า ธา ธาตุในความทรง เอ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ แปลง ธา 

ธาตุเป็น ทห. 

ปริเทวนฺต ิ ย่อมร ่าไร ปริ บทหน้า เทวุ ธาตุในความร ่าไร  -ร าพัน อ ปัจจัย อนฺติ วภิัตติ 

ลบ อุ ที่  วุ แห่ง เทวุ ธาตุ 

ปรินิพฺพนฺต ิ ย่อมดับรอบ ปริ – นิ บทหน้า วา ธาตุในความดับ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

แปลง ว เป็น พ ซ้อน พ ฺหน้าธาตุแล้วลบ อา 

ปริปูริ เต็มรอบแลว้ ปริ บทหน้า ปูร ธาตุในความต็ม อ ปัจจย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

ปริปฺลวติ ย่อมเร่รอ่น ปริ บทหน้า ปลุ ธาตุในความปลิวไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ เอา โอ เป็น อว. 



๘๖ 

 

ปริผนฺทต ิ ย่อมดิ้นรนรอบ ปริ บทหน้า ผทิ ธาตุในความไหว – สั่น อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลง

นิคคหิตอาคมแปลง เป็น นฺ ลบ อิ ที่ ท ิ

ปริปฺโผส ิ ประพรมแล้ว ปริ บทหน้า ผสุ ธาตุในความถูกต้อง สัมผัส อ ปัจจัย อี วิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ พฤทธิ อุ เป็น โอ ซ้อน ปฺ หน้าธาต ุ

ปริพกมฺม ิ หมุนไปรอบแล้ว ปริ บทหน้า ภมุ ธาตุในความหมุน – ปั้น – หัน อ ปัจจัย อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ วอ้น พฺ หน้าธาตุแล้วลบ อ ุที่ มุ แห่ง ภมุ ธาตุ 

ปริภฺว ิ ดูหมิ่นแล้ว ปริ บทหน้า ภู ธาตุ อ ปัจจัย อี วภิตัติ รัสสะ เป็น อิ พฤทธ ิอุ 

เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

ปริภาสนฺต ิ ย่อมตัดพอ ปริ บทหน้า ภาส ธาตุในความกลา่ว อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ปริภินฺทึส ุ ยุยงแล้ว ปริ บทหน้า ภทิ ธาตุในความแตก อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อสึุ ลง

นิคคหิตแปลง น ฺ

ปริมชฺชิ  ขย าแลว้ ปริ บทหน้า มชฺช ธาตุในความช าระ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะ เป็น อ ิ

ปริโมเจสฺสสาม ิ จักปลดเปลื้อง ปริ บทหน้า มุจ ธาตุในความปลอ่ย เณ ปัจจัยในกัตตุ สฺ

สามิ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปริยาปุณนฺต ิ  ย่อมเล่าเรียน ปริ บทหน้า อป ธาตุในความถึง – บรรลุ อณุา ปัจจัย 

อนฺติ วิภัตติ ลง ย อาคม แล้วลบ อา ที่ ณา 

ปริยุฏฺฐึสุ  ซุ่มอยู่แล้ว ปริ –อุ  บทหน้า ฐฃา ธาตุ  อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น  อึสุ ลง ย 

อาคม แล้วซอ้น ฏฺ หน้าธาตุ ลบ อา ที่ ฐฃา 

ปริยสนฺต ิ ย่อมแสวงหา ปริ บทหน้า อิส ธาตุในความแสวงหา อ ปัจจัย อนฺติ วิภตัติ เอา 

อิ ที่ อสิ ธาตุเป็น เอ ลง ย อาคม 

ปริโพทเปยฺย พึงยัง – ให้ผ่องแผ้วรอบ ปริ – โอ บทหน้าทา ธาตุในความบรสิุทธิ์ ณา เป 

ปัจจัย เอยฺย วิภัตติ ลง ย อาคม ลบ อา ที่ ทา และ ณา แห่ง ณาเป และลบ 

เอ ที่ เป อีก 



๘๗ 

 

ปริโยนฺนติ ย่อมรัดรึง ปริ  -โอ บทหน้า มนฺธ ธาตุในความผูก – รัด – มัด อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ ลง ย อาคมที่ โอ (ที่เป็น ปริโย นทฺธติ แปลงธาตุ เป็น นทฺธ ภาค ๖) 

ปริวชฺชติ ย่อมเว้นรอบ ปริ บทหน้า วช ธาตุในความเว้น ย ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ข ที่สุดธาตุเป็น ชฺช (วชฺช ธาตุก็ได้) 

ปริวชฺชยสฺส ุ จงให้เว้นรอบ ปริ บทหน้า วชฺช ธาตุในความเวน้ – งด ณฺย ปัจจัยในเหตุกัตตุ 

อฃุ วิภัตติ สฺสุ ปญัจมีวิภตัติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ปริวารยสึ ุ แวดล้อมแลว้ ปริ บทหน้า วร ธาตุในความห้าม – กัน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อฃุ 

วิภัตติ เป็นอึสุ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปริวิสต ิ ย่อมอังคาส ปริ บทหน้า วิส ธาตุในความเข้าไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปริวิม ส ุ จงทดลอง ปริ บทหน้า มาน ธาตุในความทดลอง สอบสวน ส ปัจจัย หิ วิภัตติ 

เทวภาวะ มา ขึ้นหน้าธาตุ แล้วแปลง ม เป็น ว เอา อา เป็น อิ แปลง มาน 

ธาตุเป็น ม  แล้วลบ หิ วิภัตต ิ

ปริสกฺกต ิ ย่อมตะเกียกตะกาย ปริ บทหน้า สก ธาตุในความพยายาม ย ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ก ที่สุดธาตุเป็น กฺก 

ปริสปฺปนฺต ิ ย่อมคลานไป ปริ บทหน้า สปฺป ธาตุในความคลานไป- เสือกไป อ ปัจจัย อนฺ

ติ วิภัตต ิ

ปริสฺสสต ิ ย่อมเหอืดแห้ง ปริ บทหน้า สุส ธาตุในความแหง่ – ผาก ย ปัจจุบในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กีบ ส ทีสุ่ดธาตุเป็น สฺส 

ปริโสเธยฺย พึงยัง – ให้หมดจด ปริ บทหน้า สุธ ธาตุในความหมดจด เณ ปัจจัยใน

เหตุกัตตั เธยฺย วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ เสีย 

ปริหรนฺต ิ ย่อมเวียนไป ปริ บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ 

ปริหายต ิ ย่อมเสื่อมรอบ ปริ บทหน้า หา ธาตุในความเสือ่มสิ้น ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ 



๘๘ 

 

ปโรห ิ ร้องไห้ออ้นแล้ว ป บทหน้า รุท ธาตุในความร้องไห้ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รสัสะ

เป็น อิ 

ปลายนฺต ิ ย่อมหนีไป ป บทหน้าลา ธษตุในความหนีไป ย ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ 

ปลิขติ ย่อมบุ้ย ป บทหน้า ลิข ธาตุในความขีด –เขียน – ขูด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปโลภิสสฺาม จักเล้าโลม ป บทหน้า ลุก ธาตุในความเล้าโลม อ ปัจจัย สฺสาม วิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ แล้วลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ปวฏฺเฏส ิ กลิ้งไปแล้ว ป บทหน้า วฏฺฏ ธาตุในความเป็นไป – กลิ้งไป เณ ปัจจัยในกัตตุ 

อี วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปจัจัย 

ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป ป บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป – ประพฤติ อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ (วติ ธาตุก็ได้) 

ปวสฺส ิ ตกชุกแล้ว ป บทหน้า วสฺส ธาตุในความรด – ราด –โปรย  อ ปัจจัย อี วิภัตติ 

รัสสะเป็น อ ิ

ปวาเรส ิ ยัง----ให้ปรารถนาทั่วแล้ว ป บทหน้า วร ธาตุในความปรารถนา อยากได้ เณ 

ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะเป็น  ทีฆะต้นธาต ุลบ ณ คง เอ ไว้ ลง  ส อาคม

หลังธาตุปัจจัย 

ปวายต ิ ย่อมฟุูงไป ป บทหน้า วา ธาตุในความเป็นไป – ถึง เป็นไป –ตัด –แทง  

ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ปวิสถ จงเข้าไป ป บทหน้า วิส ธาตุในความไป อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ 

ปเวกฺขาม ิ จักเข้าไป ป บทหน้า วิส ธาตุ  อ ปัจจัย สสฺามิ วภิัตติ วิการ อิที่ วิ เป็น เอ 

แปลง สฺสามิ เป็น ขามิ เพราะ ข อยู่หลัง แปลง ที่สุดธาตุเป็น ก. 

ปเวเทส ิ ยัง ---ให้รู้ทั่วแลว้ ป บทหน้า วิท ธาตุในความรู้ – กล่าว เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ 

อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ วกิาร อิ ที่ วิ เป็น เอ ลบ ณ คง เอ ไว้ ลง ส อาคมหลัง

ธาตุและปัจจัย 



๘๙ 

 

ปเวธิ หวั่นไหวแล้ว ป บทหนา้ วิ ธาตุในความสั่น – ไหว อ ปัจจัย อิ วิภัตติรสัสะ

เป็น อิ วิการ อิ ที่ วิ เปน็ เอ 

ปสวต ิ ย่อมเสวย ป บทหน้า ส ุธาตุในความได้ – ประกอบ – ก่อ – ไหล อิ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

ปสหติ ย่อมครอบง า ป บทหน้า สห ธาตุในความอดกลั้น – อาจ – สามารถ – 

ครอบง า – รังควาน – ข่มเหง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปสาเทส ิ ยัง -----ให้เลื่อมใสแล้ว ป บทหน้า สท ธาตุในความจม เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติรัสสะ เป็น อิ ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง เอ ไว้แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและ

ปัจจัย 

ปสาเธสสฺาม ิ จักประกอบ ป บทหน้า สาธ ธาตุในความส าเรจ็ เณ ปัจจัยในกัตตุ  สสามิ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปสาเรต ิ ย่อมขึง ป บทหน้า สร ธาตุในความเปล่งออก – เหยียด – ไอ –จาม เณ 

ปัจจัยในกัตตุ สฺสามิ วิภตัติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปสฺสต ิ ย่อมเห็น ทิส ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ทิส ธาตุ เป็น ปสฺส 

ปหร จงประหาร ป บทหน้า หร ธาตุในความฆา่ – ตี – ประหาร อ ปัจจัย ห ิ

ปัญจมีวิภัตติ ลบเสยี 

ปหสฺสถ  จักละ ป บทหน้า หา ธาตุในความละ อ ปัจจัย สฺสถ วิภัตติลบล อา ที่ หา 

ธาต ุ

ปห สิ  สะบัดแล้ว ป บทหน้า หส ธษตุในความรื่นเริง –เฮฮา – เส สรวล หัวเราะ อ 

ปัจจัย อี วิภัตติรัสสะเปน็ อิ แล้วลง นิคคหิตอาคมทีพ่ยญัชนะต้นธาตุ 

ปหิณึสุ ส่งไปแล้ว ป บทหน้า ห ิธาตุในความไป – เจรญิ – ก าจัด ณา ปัจจัย อฃุวิภัตติ 

เป็น อึสุลบ อา ที่ ณา (หมวด สุ ธาตุ) 

ปหิยิ เสี่อมไปแล้ว ป บทหน้า หา ธาตุในความเสือ่ม – สิ้น ย ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติรัสสะเป็น อิ เอา อา ที่ หา เป็น อิ 
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ปหียติ อัน ----- ย่อมละเสยี ป บทหน้า หา ธาตุ ย ปัจจัย อิ อาคม หนา้ ย  ติ วิภัตติ 

เอา อา ที่ หาธาตุเป็น อ ิทีฆะ อิ เป็น อี แล้วลบ อิ ตัวหนึ่ง (ปหิยฺยติ ซ้อน ยฺ 

ไม่ทีฆะ) 

ปโหติ ย่อมเพียงพอ ป บทหนา้ หุ ธาตุ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

ปายต ิ ย่อมแห้ง เป ธาตุในความสิ้น – แห้ง – หมด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น 

อาย 

ปาเชติ ย่อมตอ้นไป ป บทหน้า อช ธาตุในความไป เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะ

ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปาตยิสฺสาม ิ จักยัง ------ ให้ตก ปต ธาตุในความตก –หล่น ณฺย ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสามิ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ คง ย ไว้แล้วลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ปารยต ิ ย่อมส าเร็จ ปาร ธาตุในความส าเร็จ – ถึง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

ปาตุรโหส ิ ได้เป็นชัดแล้ว ปาตุ บทหน้า หุ ธาตุ อ ปัจจัย  วิภัตติ รัสสะเป็น อิ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลง ส อาคมหลงัธาตุและปัจจัย แล้วลง อ อาคมต้นธาตุ และ ร อาคม 

ปาทาส ิ ได้มอบให้แล้ว ป บทหน้า ทา ธาตุ  อ ปัจจัย อ ีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลง  อ 

อาคมต้นธาตุทีฆะเป็น อา แลว้ลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

ปาเลต ิ ย่อมเลี้ยง ปาล ธาตุในความรักษา – เลี้ยง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติวิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

ปาปยิมฺหา ยัง ------- ให้ถึงแล้ว ป บทหน้า อาป ธาตุในความถึง – บรรลุ ณฺย ปัจจัย

ในกัตตุ มฺหา อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้แลว้ลง อิ อาคมหลังธาตุและ

ปัจจัย 

ปาติ ย่อมดื่ม ปา ธาตุในความดื่ม อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปาปุณนฺต ิ ย่อมถึง ป บทหน้า อาป ธาตุในความถึง – บรรลุ อุณา ปัจจัย อนฺติ วิภตัติ 

ลบ อา ที่ อุณา ปัจจัย 
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ปายึส ุ ไปแล้ว ฃ ป บทหน้า อาป ธาตุในความไป อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อึสุ เอา อิ 

ธาตุเป็น เอ เอา เอ เป็น อย ทีฆะ อ เป็น อา โดยวิธีสนธ ิ

ปาติ ย่อมเลี้ยง ปา ธาตุในความเลีย้ง – รักษา – คุ้มครอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปาเยส ิ ย่อมยัง ---- ให้ดื่ม ปา ธาตุในความดื่ม เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ เอา อา 

ที่ ปา ธาตุเป็น อายแลว้ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปาสต ิ ย่อมดื่ม ปา ธาตุในความดื่ม ส ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปาเรม ย่อมถึงซึ่งฝั่ง ปาร บทหน้า อิ ธาตุในความถึง อ ปัจจัย ม วัตตมานาวิภตัติ 

วิการ อิ ธาตุเป็น เอ (จะว่าปาร ธาตุ เณ ปัจจัย ม วิภัตติ ก็ไม่ผิด แต่ก็น่าจะ

เป็นเช่นนี้มากกว่า) 

ปาวท ิ กล่าวซ ้าแล้ว ป – อา บทหน้า วท ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อี อัชชัตตนี

วิภัตติ รัสสะเป็น อ ิ

ปาวสฺส ิ ตกมาแล้ว ป – อา บทหน้า วสฺส ธาตุในความโปรย – รด –ราด อ ปัจจัย อี 

วิภัตติรัสสะเป็น อ ิ

ปาวิส ิ เข้าไปแล้ว ป – อา บทหน้า วิส ธาตุในความเขา้ไป อ ปัจจัย  วิภัตติ รสัสะ

เป็น อิ 

ปายต ิ ย่อมเจริญ ปายิ ธาตุในความรุ่งเรอืง อ ปัจจัย ติ วิภัตติแล้วลบ อิ ที่ ยิ แห่ง 

ปายิ เสยี 

ปาหต ิ ประหารแล้ว ป – อา บทหน้า หน ธาตุในความฆ่า – เบียดเบียน อ ปัจจัย อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ ที่สุดธาตุแล้ว ลง ส อาคมหลังธาตุปัจจับ 

ปาเหส ิ ส่งไปแล้ว ป – อา บทหน้า หิ ธาตุในความส่งไป อ ปัจจัย อี วิภัตติรสัสะปเน 

อิ วิการ อิ ที่ หิ แห่ง เอ ลง ส อาคม 

ปารุปติ ย่อมห่ม –คลมุ  ป –อา บทหน้า อุป ธาตุในคถึง –เข้า ถึง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ลง ร อาคมที่ อ ุ

ปิทหสิ ย่อมปกปิด ปิ ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ธา ธาตุเป็น ทฺท  
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ปิณาต ิ ย่อมอิ่มใจ ปี ธาตุในความเบิกบานใจ รักใคร่ ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปิยายต ิ ย่อมประพฤติซ่ึงความรกั ปิย นาม อาย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปิลนฺธ ิ ประดับแล้ว ปิลธิ ธาตุในความประดับ – ตกแต่ง อ ปัจจัย อี วิภัตติรสัสะเป็น 

อิ ลงนิคคหิตอาคมที่ ล แล้วแปลง เป็น นฺ สระซอ้นกันลบเสียตัวหนึ่ง 

ปิสต ิ ย่อมไป ปิสิ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย  วิภัตติลบ อิ ที่ สิ แห่ง 

ปิสิ ธาต ุ

ปิว ิ ดื่มแล้ว ปา ธาตุในความดื่ม อ ปัจจัย อี วภิัตติรัสสะเป็น อิ แปลง ปา ธาตุ

เป็น ปิว 

ปิญฺชยต ิ ย่อมกลา่ว ปิชิ ธาตุในความกล่าว – อาจ – อยู่ –เบียดเบียน ณฺย ปัจจัย 

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงเปน็ ญ ลบ อิ ที่ ชิ แล้ว ลบ ณ 

คง ย ไว ้

ปิเลต ิ ย่อมสิ้นไป ปิลิ ธาตุในความหมดไป  เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ลิ 

แล้ว ณ คง ย ไว ้

ปสิสฺสต ิ จักบด ปิส ธาตุในความบด – อาจ – สามารถ อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ ลง อิ 

อาคมหลังธษตุและปัจจัย  

ปิลหติ ย่อมไป – ถึง ปิลหิ ธาตใุนความไป – ถึง  - เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ 

ที่ หิ แห่ง ปิลหิ ธาตุ 

ปิณฺฑต ิ ย่อมรวบรวม ปีฑิ ธาตุในความรวบรวม ติดกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ 

ปีเสติ  ย่อมกลา่ว ปีสิ ธาตุในความกล่าว เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ สิ และ 

ณ คง เอ ไว ้

ปิหยนฺต ิ ย่อมทะเยอะทะยาน ปหี ธาตุในความปรารถนา –ทะเยอทะยาน มักใหญ่ ณฺย 

ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 
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ปิสต ิ ย่อมแยก – แตก ปีสุ ธาตุในความแยก – แตก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ุที่ สุ 

แห่ง ปิสุ ธาตุ 

ปิวาสต ิ ย่อมปรารถนาจะดื่ม ปา ธาตุ ส ปัจจัย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ปา ขึ้นหน้า ธาตุ 

แปลงสระแห่งพยัญชนะอัพภาสเป็น อิ เพราะ ส อยู่หลัง แปลง ปา ธาตเุป็น 

วา 

ปีสิสฺสต ิ จักบด ปิส ธาตุในความบด อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุแลว้ ลง อิ 

อาคมหลังธาตุปัจจัย 

ปินาติ  ย่อมอิ่ม ปิ ธาตุในความอิ่ม-รัก-ใคร่ นา ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปีเฬต ิ ย่อมเบยีดเบียน ปีฬ ธาตุในความเบียดเบียน – บีบคั้น เณ ปัจจัยใจกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปิณต ิ ย่อมเปีย่ม ปีณ ธาตุในความเต็ม – เปี่ยม  อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปุจฺฉนฺติ ย่อมถาม ปุจฺฉ ธาตุในความถสใ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ปฃุสยตก ย่อมย ่ายี ปฃุส ธาตุในความย ้ายี ข่มเหง ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

ปุนาต ิ ย่อมกรอง ปุ ธาตุในความช าระ – กรอง นา ปจัจัย ติ วิภัตติ 

ปุณฺส ิ เช็ดแล้ว ปุณฺฉ ธาตุในความเช็ด อ ปัจจัย อี วภิตัติ รัสสะเป็น อ ิ

ปุณต ิ ย่อมละเอียด ปุณ ธาตุในความละเอียด – สุขุม ติ วิภัตติ  

ปุปฺผติ ย่อมบาน ปุปฺผ ธาตุในความบาน อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ปุสต ิ ย่อมไหลออก ปุส ธาตุในความเกิด – เจริญรุ่งเรือง – ไหลออก อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

ปุสนาต ิ ย่อมรักใคร่ ปส ธาตุในความรักใคร่ – เลี้ยง –   ปรนปรือ –ฟัง – เต็ม นา 

ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปุเนต ิ ย่อมมาอีก ปุน บทหน้า อิ ธาตุในความไป – มา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อิ 

ธาตุเป็น เอ 
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ปุฬติ ย่อมประหาร ปุฬ ธาตุในความฆา่ – สบาย – รวมกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปุลต ิ ย่อมฆา่ ปุล ธาตุในความเศรา้หมอง –เปรอะเป้ือน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ปุถยติ ย่อมอื้อเฟื้อ ปุถ ธาตุในความเอิ้อเฟือ้ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง  

ย ไว ้

ปุม ิ เปุาแล้ว ปุม ธาตุในความเปุา อ ปัจจัย อี วภิัตติ แล้ว รสัสะเป็น อ ิ

ปุลุสติ ย่อมเร่าร้อน ปุลสุุ ธาตุในความไหม้ – เผา – เร่าร้อน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ 

ที่ สุ แห่ง ปุลุสุ ธาต ุ

ปุนฺถติ ย่อมเศรา้หมอง ปุถิ ธาตุในความเบียดเบียน – เศร้าหมอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ลงนิคคหิตแปลง เป็น นฺ ลบ อิ ที่ ถ ิ

ปุเณต ิ ย่อมประหาร ปุณ ธาตุในความฆา่ – ประหาร – รวมกัน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ปุพฺพต ิ ย่อมเตม็ ปุพฺพ ธาตุในความอย่ –อาศยั – เต็ม อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ปุฏฺฏยต ิ ย่อมนอ้ย ปุฏฺฏ ธาตุใยความนิดหน่อย – น้อย ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

ปุรนฺติ ย่อมไป ปุร ธาตุในความเป็นประธาน – ไป –เปิด อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ปูชเย  พึงบูชา ปูช ธาตุในความบูชา – เคารพ – นับถือ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ เอยฺย 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไวแ้ล้วลบ ยยฺ คงไว้แต่ เอ 

ปูราเปส ิ ยัง ------ ให้เต็มแล้ว ปูร ธาตุในความเตม็ ณาเป ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

เปกฺขติ ย่อมเพ่ง ป บทหน้า อิกขฺ ธาตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ แห่ง อิกฺข ธาตุเป็น 

เอ 

เปติ ย่อมไป เป ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

เปสต ิ ย่อมเผา ปิสุ ธาตุในความเผา – ไหม้ อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ วิการ อิ ที่ มิ เป็น เอ 

แล้วลบ อุ ที่ สุ เสีย 



๙๕ 

 

เปเสถ จงส่งไป ปิส ธาตุในความส่งไป เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ วิหาร อิ ที่ 

ปิ เป็น เอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

เปฐฃติ ย่อมเบยีดเบียน ปิฐฃ ธาตุในความเบียดเบียน – เศร้าหมอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ปิ เป็น เอ 

เปลต ิ ย่อมถึง เปลุ ธาตุในความถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แล้วลบ อุ ที่ ลุ แห่ง 

เปลุ ธาต ุ

เปสต ิ ย่อมเป็นไป เปสุ ธาตุในความไป – ไป- ไปถึง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ุที่ สุ 

แห่ง เปสุ ธาต ุ

เปฏติ ย่อมกลา่ว ปิฏ ธาตุในความกล่าว -  ประหาร – ติดต่อ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ปิ แห่ง ปิฏ ธาตุเปน็ เอ 

เปสยต ิ ย่อมน ากลับ เปส ธาตุในความน ากลับ – น าคืน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

โปเสต ิ ย่อมพอกเลี้ยง ปุส ธาตใุนความเลี้ยง – ปรนปรือ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ ที่ โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

โปถต ิ ย่อมกว้างขวาง ปุถุ ธาตใุนความกว้างขวาง อ ปจัจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ ที่ ปุ 

เป็น โอ แลว้ลบ อุ ที่ ถุ เสีย 

โปเถส ิ โบยแล้ว ปุถ ธาตุในความตี – เฆี่ยน – ประหาร – กระทบ เณ ปัจจัยในกัตตุ 

อี วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคม

หลังธาตุและปัจจัย  

โปสยต ิ ย่อมทรงไว้ ปุส ธาตุในความตกแต่ง – ประดับ – รับไว้ – ทรงไว้ ณฺย ปัจจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลบ ณ คง ย ไว้ 

โปถต ิ ย่อมกลิ้ง – หมุน โปถ ธาตุในความกลิ้ง – หนุน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

โปถยต ิ ย่อมกลา่ว ปุถ ธาตุในความกล่าว ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อ ุเป็น 

โอ ลบ ณ คง  ย ไว ้



๙๖ 

 

 

ผ 

ผร ิ แผ่ไปแล้ว ผร ธาตุในความแผไ่ป – สร้านไป อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ  

ผลต ิ ย่อมเผล็ด ผล ธาตุในความส าเร็จ –เผล็ดผล อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ผลต ุ ลงแตก ผล ธาตุในความแตก – สลาย อ ปัจจัย ตุ ปัญจมีวิภัตต ิ

ผนฺทต ิ ย่อมดิ้นรน ผทิ  ธาตุในความไหว – ดิ้นรน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหติ

อาคม แปลง น แล้วลบ อิ ที่ ทิ แห่ง ผทิ ธาตุ 

ผณต ิ ย่อมขยาย ผณ ธาตุในความขยาย – แผ่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ผาเลห ิ จะผ่า ผาล ธาตุในความผ่า – ขีด – สับ – ฟัน เณ ปัจจัยในกัตตุ หิ ปัญจมี

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ผายต ิ ย่อมรุ่งเรอืง ผายิ ธาตุในความเจริญรุ่งเรอืง อ ปัจจัย ติ วิภัตติลบ อิ ที ่ยิ แห่ง 

ผายิ ธาต ุ

ผาเลสฺสาม ิ จักแหวะ ผาล ธาตุในความผา่ – ชีด -เณ ปัจจัย ในกัตตุ สฺสามิ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

สุสนฺต ิ ผ่อมถูกต้อง ผุส ธาตุในความถูกต้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ผุณนฺต ิ ย่อมสั่งสม ผณุ ธาตุในความกระจ่าย – เรี่ยราด –ก าจัด อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ผฏฺติ ย่อมเปิดออก ผุฏ ธาตุในความบาน – เปิดออก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ผุลฺลต ิ ย่อมบาน ผุลลฺ ธาตุในความบาน – แตก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โผเฏสฃุ แตกแล้ว ผุฏ ธาตุในความแตก – สลาย เณ ปัจจัยในกัตตุ อฃุ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง  ส อาคมหลัง ธาตุและปัจจัย 

โผฏต ิ ย่อมสร้านไป ผุฏ ธาตุในความแผ่ไป – สร้านไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

โผฉต ิ ย่อมแผ่ไป ผฉุ ธาตุในความแผไ่ป – สรา้นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 



๙๗ 

 

 

พ 

พชฺฌึส ุ ข้องอยูแ่ล้ว พธ ธาตุในความติด – พัน – ผูก ย ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อสึุ 

แปลง ย กับ ธ ที่สุดธาตเุป็น ชฺฌ 

พนฺธาห ิ จงผูก พนฺธ ธาตุในความผูก – พัน – มัด – จองจ า อ ปัจจัย หิ ปัญจมวีิภัตติ 

ทีฆะ ทีสุ่ดธาตุและปัจจัย เป็น อา 

พทห ิ ย่อมมั่งคั่ง พท ธาตุในความมั่งคั่ง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ  

พลต ิ ย่อมเป็นอยู่ พล ธาตุในความเป็นอยู่ –สามารถ – ครอบง า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

พหุลีกโรต ิ ย่อมกระท าให้มาก พหลุี บทหน้า กร ธาตุในความท า โอ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

พฺยากาส ิ ได้พยากรณ์แล้ว วิ บทหน้า กร ธาตุ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลง ว 

เป็น พฺ เอา อิ ที่ วิ เป็น เอ เอา เอ เป็น อย ลง อ อาคมต้นธาตุแล้วแปลง กร 

ธาตุ เป็น กา ลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

พหต ิ ย่อมเจริญ พหิ ธาตุในความเจรญิ – รุ่งเรือง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ที่ หิ 

แห่ง พหิ ธาต ุ

พาธต ิ ย่อมเบยีดเบียน พาธ ธาตุในความรบกวน – เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

พาเธนฺต ิ ย่อมเบยีดเบียน พาธ ธาต เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

พุชฺฌิสสฺติ จักตรัสรู้ พุธ ธาตุ ย  ปจัจย สฺสติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

แล้วลง อิ อาคม 

พุกฺกต ิ ย่อมเหา่ พุกฺก ธาตุในความเห่า – หอน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

พุนฺธยต ิ ย่อมเบยีดเบียน พุธิ ธาตุในความเบียดเบียน – รบกวน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลง นิคคหิตอาคม แปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที ่ธิ แห่ง พุธิ ธาต ุ

พุนฺทต ิ ย่อมลับ พุนฺทิ ธาตุในความลับ – อาน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ แหง่ 

พุนฺทิ ธาต ุ

พูฬต ิ ย่อมกิน พูช ธาตุในความกิน – เขลา – โง่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๙๘ 

 

เพฬต ิ ย่อมด่า พิฬ ธาตุในความด่า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ พิ เป็น เอ 

เพลต ิ ย่อมเป็นไป เพลุ ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ลุ แห่ง เพลุ 

ธาต ุ

โพธต ิ ย่อมตรสัรู้ พุธ ธาตุในความรู้ – ตรัสรู้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

พยฺถต ิ ย่อมไหว พยฺถ ธาตุในความไหว – กลัว อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

พฺยชฺฌต ิ ย่อมประหาร พฺยธ ธาตใุนความตี – ฆ่า ย ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ธ 

ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

พฺยเยติ ย่อมสิ้น พยฺย ธาตุในความเสือ่ม – สิ้น เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ว 

เป็น พฺ วิการ อิ ที่ วิ เปน็ เอ เอา เอ เป็น อย 

พฺยากโรนฺต ิ ย่อมพยากรณ์ วิ – อา บทหน้า กร ธาตุ โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ว เป็น พฺ 

วิการ อิ ที่ วิ เป็น เอ เอา เอ เป็น อย 

พยุหติ ย่อมด าริ วิ บทหน้า อูห ธาตุในความด าริ – คิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ 

วิ เป็น เอ เอา  เอ เป็น อย แล้วแปลง ว เป็น พ ฺ

พฺยเยติ ย่อมบริจาค พยฺย ธาตุในความบริจาค – สละ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

พฺยาต ิ ย่อมลืมตา พฺยา ธาตุในความลืม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

พฺยาจต ิ ย่อมอธิบาย พฺยาจ ธาตใุนความท าให้แจ้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

เพฺยสต ิ ย่อมเป็นไป พฺย ธาตุในความท าให้แจ้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

พฺยสยต ิ ย่อมทิ้ง พยฺส ธาตุในความทิ้ง  เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ เอา อ ที่ ย เป็น อุ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง ย ไว ้

พยฺยต ิ ย่อมระวัง พฺย ธาตุในความสังวร – ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น 

อย 

พฺหรต ิ ย่อมเจริญ พฺรห ธาตุในความสูง – ขึ้น – ใหญ่ – เจริญขึ้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

พฺรูต ิ ย่อมกลา่ว พรฺู ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๙๙ 

 

พฺรูเหยยฺ พึงพอกพูน พฺรูห ธาตุในความเจริญ – รุ่งเรอืง อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตต ิ

 

ภ 

ภกฺขามิ ย่อมกิน ภกฺข ธาตุในความกิน – บริโภค อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ เพราะ 

มิ ทีฆะทีสุ่ดธาตุและปัจจัย เป็น อา 

ภชติ ย่อมคบ ภช ธาตุในความคบ – สมาคม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ภญฺช ิ หักแล้ว ภญฺช ธาตุในความหัก อ ปัจจัย  อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อ ิ

ภณนฺต ิ ย่อมกลา่ว ภณ ธาตุในความกล่าว – ว่าขาน อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

ภณฺฑต ิ ย่อมด่า ภฑิ ธาตุในความด่า – บริภาษ อ ปัจจยั ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง 

เป็น ณฺ แล้วลบ อิ ที่ ฑิ เสีย 

ภรต ิ ย่อมเลี้ยง ภร ธาตุในความเลีย้ง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ภชยต ิ ย่อมสนิท ภช ธาตุในความสนิท – คุ้น – ชิดชอบ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง  ย ไว ้

ภมึส ุ วิงวอนแลว้ ภมุ ธาตุในความหมุน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลงเป็น อึสุ แล้วลบ อุ 

ที่ มุ แห่ง ภมุ ธาตุ 

ภสติ ย่อมด่า ภส ธาตุในความด่า – บริภาษ อ ปัจจยั ติ วิภัตติ 

ภฎต ิ ย่อมเลี้ยง ภฏ ธาตุในความเลีย้ง – บ ารุง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ภนฺทต ิ ย่อมงาม ภทิ ธาตุในความงาม – ดี – สบาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

แปลงเป็น นฺ แล้วลบ อิ ที่ ทิ แห่ง ภท ิ

ภว  จงมี ภู ธาตุในความมี – เป็น – เกิด อ ปัจจัย หิ วิภัตติ พฤทธิ์ อู เป็น โอ เอา 

เป็น อว ลบ หิ เสยี 

ภสฺส ิ ตกแล้ว ภสฺส ธาตุในความตก – ล้ม – เคลือ่น อ ปัจจัย อี วิภัตติ รสัสะเป็น อ ิ

ภพฺพต ิ ย่อมเบยีดเบียน ภพพฺ ธาตุในความเบียดเบยีน – ควร – สมควร อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 



๑๐๐ 

 

ภชฺชติ ย่อมหุง ภช ธาตุในความหุง –ต้ม – คั่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน ชฺ (บางแห่ง

เป็ร ภชฺช ธาตุเลยบางทา่นว่าลง ย ปัจจัย) 

ภญฺชติ ย่อมคั่ว ภชิ ธาตุในความคั่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมแปลงเป็น ญฺ 

แล้วอล อิ ที่ ชิ แห่ง ภชิ ธาตุ 

ภฏต ิ ย่อมด่า ภฏ ธาตุในความด่า บริภาษ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ภสฺสต ิ ย่อมกลา่ว ภสฺส ธาตุในความกล่าว – พูด ณฺย ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ภญฺชยต ิ ย่อมกลา่ว ภชิ ธาตุในความกล่าว – พูด ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น ญฺ ลบ อิ ที่ ชิ แห่ง ภชิ ธาตุ และลบณ คง ย ไว้ (บางท่าน

กล่าวว่า เอา อ ที่ ภ เปน็นิคคหิต แล้วแปลงเป็น ญ) 

ภลฺลต ิ ย่อมเบยีดเบียน ภลลฺ ธาตุในความเบียดเบยีน – ด่า – บริภาษ อ ปัจจัย  ติ 

วิภัตติ 

ภณฺฑยต ิ ย่อมงาม ภทิ ธาตุในความงาม –ดี ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ทิ แห่ง ภทิ ธาตุแปลง ท เป็น ฑ แล้วลบ ณ คง ย ไว ้

ภ สติ ย่อมกลา่ว ภ สุ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง ภ สุ ธาต ุ

ภาเชติ ย่อมแบ่ง ภช ธาตุในความแบ่ง – แจก-ปัน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะ

ต้นธาตุแล้วลบ ณ คง เอ ไว ้

ภาสยต ิ ย่อมจับ ภส ธษตุในความจับ – ถือ –ยตฃืด ณา ปัจจัยในกัตตุ  ติ วิภัตติ ทีฆะ

ต้นธาตุลบ ณ คง ย ไว ้

ภายนฺต ิ ย่อมกลวั ภี ธาตุในความกลัว อ ปัจจัย อนฺติ วภิัตติ วิการ อิ เป็น เอ เอา เอ 

เป็น อายุ (รัสสะก่อน) 

ภาวยสึ ุ ยัง-----ให้เจริญแล้ว ภู ธาตุในความได้ – ประสบ – บรรลุ –เจรญิ –เอ็นดู ณฺย 

ปัจจัยในกัตตุ อฃุ วิภัตติเป็นอึสุ พฤทธิ อู เป็น โอ เอา โอ เป็น อว แล้วทฆีะ อ 

ที่ ภ เป็น อา แล้วลบ ณ คง ย ไว ้



๑๐๑ 

 

ภาสเร  ย่อมกลา่ว ภาส ธาตุในความกลา่ว – พูด อ ปัจจัย ติ อนฺติ วิภัตติ แล้วแปลง

เป็น เร 

ภาติ ย่อมสว่าง ภา ธาตุในความสวา่ง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ภามต ิ ย่อมโกรธ ภาม ธาตุในความโกรธ อ ปัจจัย ติ งภิัจจิ 

ภาสต ิ ย่อมส่องสว่าง ภาสุ ธาตุในความสอ่งสวา่ง อ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

ภาชยต ิ ย่อมจ าแนก ภาช ธาตุในความจ าแนก – แจก – แบ่ง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

ภิกฺขเต ย่อมขอ ภิกฺข ธาตุในความขอ อ ปัจจัย เต วิภัตติ 

ภิชฺชนฺตุ  จงแตก ภิทิ ธาตุในความแตก – สลาย ย ปัจจัย อนฺตุ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ 

แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช (ว่าภิท ธาตุโดยมาก) 

ภินฺทนฺต ิ ย่อมท าลาย ภทิิ ธาตุในความท าลาย อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ลง นิคคหิต แล้ว

แปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที่ ท ิเสีย 

ภึสติ ย่อมกลวั ภิสิ ธาตุในความกลัว – ขลาด  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต ไว้แลว้

ลบ อิ ที่ สิ แห่ง ภิสิ เสยี 

ภุชติ ย่อมคด ภุช ธาตุในความโกง –งอ- ขด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ภุญชึส ุ บริโภคแล้ว ภุช ธาตุในความรักษา – กิน – บริโภค กลืนกิน อ ปัจจัย อฃุ 

วิภัตติ เป็น อึสุ ลงนคิคหิตแล้วแปลงเป็น ญฺ 

ภุสฺส ิ เห่าแล้ว ภสุ ธาตุในความเห่า –หอน ย ปัจจัย อ ีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลง ย 

กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

ภุณฺฑต ิ ย่อมประหาร ภฑุิ ธาตุในความฆา่ – ประหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลงเป็น ณฺ แล้วลบ อ ิที่ ฑิ 

ภูสติ ย่อมประดับ ภูส ธาตุในความประดับ – ตกแต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต 

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ 



๑๐๒ 

 

ภูนยต ิ ย่อมประดับ ภูณ ธาตุในความกลา่ว ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

ไว ้

ภูเสต ิ ย่อมตกแต่ง ภูส ธาตุในความตกแต่ง – ประดับ เณ ปัจจัยกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

เภชติ ย่อมสวยงามม เภช ธาตุในความสอ่งสวา่ง – สวยงาม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เภสต ิ ย่อมหวั่นไหว เภสุ ธาตุในความสะเทือน – ไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ุที่ สุ 

แห่ง เภสุ ธาต ุ

โภชฺเชสฺสาม จักยัง-----ให้บริโภค ภุช ธาตุในความกิน – บริโภค เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสา

มิ วิภตติ พฤทธิ อุ เป็น โอลบ ณ คง เอ ไว ้

 

 

ม. 

มจฺฉรายต ิ เหนียวแน่นอยู่ มจฺฉร ธาตุในความตระหนี่ นาม อาย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มญญฺถ ย่อมส าคัญ มน ธาตุในความรู้ –เข้าใจ – ส าคัญ ย ปัจจัยในกัตตุ ถ วัตตมานา

วิภัตติ แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุเป็น ญญฺ 

มลฺลต ิ ย่อมรับไว้ มลฺล ธาตุในความทรงไว้ – รับไว้ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มทฺทต ุ จงย ่ายี มทฺท ธาตุในความเหยยีบย ่า – ขย า – ขยี้ อ ปัจจัย ตุ ปัญจมีวภิัตติ 

มคฺคยต ิ ย่อมค้นหา มคฺค ธาตุในความเสาะหา – ค้นหา ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

มนฺตยึส ุ ปรึกษากันแล้ว มนฺต ธาตุในความปรึกษา – กระชิบ –หารือ ณยฺ ปัจจัยในกัต

ตุ อฃุ วิภัตติเป็น อึสุ ลบ ณ คง ย ไว ้

มยต ิ ย่อมเป็นไป มย ธาตุในความเป็นไป – ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มสต ิ ย่อมกลา่ว มส ธาตุในความกล่าว – โกรธ – ขึงเคียด – เบียดเบียน อ ปัจจัย 

ติ วิภัตต ิ



๑๐๓ 

 

มรนฺต ิ มร ธาตุในความตาย – แตกดับ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

มฺเขต ิ ย่อมทา มกฺข ธาตุในความทา – ลบหลู่ เณ ปัจจัยในกัตตุ ลบ ณ คง เอ ไว ้

มจต ิ ย่อมขัดสี มจ ธาตุในความขัดสี – ถู อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

มฐต ิ ย่อมเศรา้ฌศก มฐ ธาตใุนความเศร้าโศก –แห้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มชฺชติ ย่อมเลินเล่อ มท ธาตุในความเมา – ประมาท –เลินเลอ่ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

มเนต ิ ย่อมจุนไว้ มน ธาตุในความค า้ไว้ – จุนไว้ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้

มนฺถต ิ ย่อมคน มนฺถ ธาตุในความคน –ดวน – วุ่นวาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มสฺสต ิ ย่อมอดกลั้น มส ธาตุในความอดกลั้น ย ปัจจัในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กีบ ส 

ที่ สุดธาตุเป็น สสฺ 

มวต ิ ย่อมผูก มุ ธาตุในความผูก – พัน – รัด – มัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น เอ เอา โอ เป็น อว 

มหติ  ย่อมบูชา มห ธาตุในความบูชา –เคารพ –นับถือ –เจรญิ อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

(จะ ลง เณ ณยฺ ในกัตตุ ก็ได้) 

มนต ิ ย่อมซอ้นกัน มน ธาตุในความซอ้น – ซ ้า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

มทยต ิ ย่อมเบิกบาน มท ธาตุในความเบิกบาน ส าราญ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ  คง ย ไว ้

มชฺชยต ิ ย่อมตกแต่ง มชฺช ธาตุในความประดับ – ตกแต่ง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

มงฺฆต ิ ย่อมโกง มฆิ ธาตุในความโลด – โกง – ฉ้อ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหติ

แปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ฆ ิ

มงฺขติ ย่อมสงสยั มขิ ธาตุในความสงสัย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลง นิคคหิตแล้วแปลง

เป็น งฺ แล้วลบ อิ ที่ ข ิ



๑๐๔ 

 

มงฺคต ิ ย่อมเป็นไป มคิ ธาตุในความเป็นไป – ไป – ถึง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ค ิ

มงฺกติ ย่อมตกแต่ง มกิ ธาตุในความประดับ – ตกแต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ก ิ

มณฺฑต ิ ย่อมประดับ มฑิ ธาตุในความประดับ – ตกแต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง มฑ ิ

มธต ิ ย่อมชุ่ม มธุ ธาตุในความเยิ้ม – ชื้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ขุ แห่ง มธุ 

ธาต ุ

มโนต ิ ย่อมรู้ มนุ ธาตุในความรู้ โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ แล้วลบ อุ ที่ น แห่ง มนุ ธาตุ 

มริสยต ิ ย่อมอดกลั้น มรสิ ธาตุในความทนทาน – อดกลั้น ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ลง 

นิคคหิตแปลงเป็ย ณ คง ย ไว ้

มนฺทต ิ ย่อมชมเชย มทิ ธาตุในความชมเชย –เพลิน – หลับ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น น ลบ อิ ที่ ท ิ

มพฺภต ิ ย่อมเป็นไป มพฺภ ธาตุในความเป็นไป- ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มลต ิ ย่อมรับไว้ มล ธาตุในความเศร้าหมอง – ทรงไว้ – รับไว้ อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

มตฺถติ ย่อมก าจัด มตฺถ ธาตุในความก าจัด –ย ่ายี  อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มคยต ิ ย่อมตามหา มค ธาตุในความแสวงหา – ตามหา ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

มญฺจติ ย่อมทรงไว้ มจิ ธาตุในความทรง – รับ – ถ่าย – เคารพ อ ปัจจัย ติ วิภตัติ ลง

นิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น ญฺ ลบ อิ ที่ จ ิ

มณฺฑยต ิ ย่อมประดับ มฑิ ธาตุในความตกแต่ง รื่นเริง ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น ณฺ แล้วลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง มฑิ ธาตุแล้วลบ ณ คง ย ไว ้

มพฺพต ิ ย่อมเป็นไป มพฺพ ธาตุในความเป็นไป – ไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ



๑๐๕ 

 

มริสต ิ ย่อมรด – ราด มริสุ ธาตุในความรด – ราด อ ปัจจัย ติ วิภตัติ ลบ อุ ที่ สุ 

แห่ง มริสุ ธาตุ 

มถต ิ ย่อมกวน – รบกวน มถ ธาตุในความกวน – รบกวน – ก าจัด อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

มถต ิ ย่อมกวน – รบกวน มถ ธาตุในความกวน – รบกวน – ก าจัด อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

มกฺขติ ย่อมกลา่ว มกฺข ธาตุในความกลา่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มณต ิ ย่อมปลอ่ย มณ ธาตุในความปลอ่ย ละ –สละ – เว้น อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มญจติ ย่อมเป็นไป มญฺจุ ธาตุในความเป็นไป – ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

จุ แห่ง มญฺจุ ธาต ุ

มิขต ิ ย่อมถึง มข ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ  

มณต ิ ย่อมกลา่ว – ร้อง มณ ธาตุในความกลา่ว – ร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มาเปส ิ นิรมิตแล้ว มาป ธาตุในความสร้าง เณ ปัจจัย ในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

ลบ ณ คง เอ ไว้ ลง ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 

มาติ ย่อมนับถือ มา ธาตุในความนับถือ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มาเรต ิ ย่อมยัง ----ให้ตาย มร ธาตุในความตาย – ดับชีพ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุแล้วลบ ณ คง เอ ไว ้

มาหต ิ ย่อมนับถือ มาหุ ธาตุในความนับถือ – นับ – วัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

หุ แห่ง มาหุ ธาต ุ

มานยต ิ ย่อมบูชา มาน ธาตุในความบูชา –นับถือ –รัก –ทดลอง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

มินาต ิ ย่อมรับ มา ธาตุในความวัด – ตวง –ปริมาณ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อา ที่ 

มา เป็น อ ิ



๑๐๖ 

 

มิยฺยต ิ ย่อมตาย มร ธาตุในความเหี่ยวแห้ง – ยู่ยี่ อ ปัจจัย ตุ ปัญจมี วิภัตติ เอา เอ 

ที่ เล เป็น อาย 

มิลต ิ ย่อมขยิบ มิล ธาตุในความกระพริบ อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ (ลงในหมวด จุร ธาตุก็

ได้) 

มิหต ิ ย่อมถา่ย มิ ธาตุในความราด – รด – โปรยอ ปจัจัย ติ วิภัตติ 

มิณต ิ ย่อมเบยีดเบียน มณิ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มโนต ิ ย่อมไว้วาง มิ ธาตุในความสอดเข้า –ไว้วง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

แล้วแปลง ณ เป็น ม 

มิสฺเสต ิ ย่อมเจือกัน มสิ ธาตุในความปน – คละ –เจือ ย ปัจจัย แปลง ย กัลป์ ส ที่สุด

ธาตุเป็น สฺส แล้วลง เณ ปัจจัยในกัตตุ อีก ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ (บาง

ท่านว่าซอ้น สฺ อีก) 

มิลต ิ ย่อมจับ มลิ ธาตุในความจับ – ถือ – รัก – เยื่อใย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มิทติ ย่อมก าจัด มทิ ธาตุในความก าจัด เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มินาต ิ ย่อมประทุษรา้ย มิ ธาตใุนความเบียดเบียน – ประทุษร้าย นา ปัจจัย ติ 

วิภัตติ  

มิเลวต ิ ย่อมคบหา มิเลวุ ธาตุในความเสพ – คบหา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ 

แห่ง มิเลวุ ธษต ุ

มิสต ิ ย่อมราด – โปรย มสิุ ธาตุในความรด –ราด – โปรย อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิลบ อุ 

ที่ สุ แห่ง มสิุ ธาต ุ

มิเลฏต ิ ย่อมบ้า มิเลฏุ ธาตุในความบ้า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ฏฺ แห่ง มิเลฏ ธาตุ 

มิมติ ย่อมล ่า มมิ ธษตุในความใหญ่ – อ้วน อ ปัจจัย  ติ วิภัตต ิ

มวต ิ ย่อมแห้งไป มิว ธาตุในความเป็นไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

มิเลฉต ิ ย่อมใบ้  มิเลฉ ธาตุในความใบ้ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

มียนฺต ิ ย่อมตาย มร ธาตุ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง มร ธาตุ เป็น มยี 



๑๐๗ 

 

มนาต ิ ย่อมผูก  - พัน มุ ธาตุในความผูก – พัน – รัด – มัด นา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มุจฺจึส ุ พ้นแล้ว มุจ ธาตุในความหลุด – พ้น –ปลด –เปลื้อง ย ปัจจัย อฃุ วิภัตติเป็น อึ

สุ แปลง กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

มุญฺจึส ุ เปล่งแล้ว มุจ ธาตุในความปล่อย – ปลด –แก้ – เปล่ง อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น 

อึสุ ลงนคิคหิตแล้วแปลงเป็น ญฺ 

มุญฺจติ ย่อมขัดสี มุจิ ธาตุในความขัดสี อ ปัจจัย ติ วิภตัติ ลง นิคคหิตแลว้แปลงเป็น 

ญฺ ลบ อิ ที่ จิ แห่ง มุจิ ธาตุ 

มุนาต ิ ย่อมรู้ มุน ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย ติ วิภัตติ แล้วลบ น ทีสุ่ดธาตุ 

มุยฺหนฺติ ย่อมมืดมน มุห ธาตุในความหลง –เขลา –  โง่ ย ปัจจัย อนฺติ วิภัตติแล้วแปร 

ย ไว้หน้า ห ไว้หลัง 

มุตฺเถติ ย่อมประหาร มุตฺถ ธาตใุนความประหาร – ฆ่า เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ ตง เอ ไว ้

มุจฺฉต ิ ย่อมแนไ่ป มุจฺฉ ธาตุในความหลง – สลบ - แน่ ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มุญฺชติ ย่อมกลา่ว มุชิ ธาตุในความกล่าว- ร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตอาคม

แปลงเป็น ญฺ แลว้ลบ อ ิที่ ชิ เสีย 

มุฏต ิ ย่อมย ่ายี มุฏ ธาตุในความย ่ายี สอดเข้า ออกเสยีง อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ  

มุณฺฑต ิ ย่อมโกน มุฑิ ธาตุในความโกน – ตัด อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลงนคิคหิต

แล้วแปลงเป็น ณฺ ลบ อ ิที่ ฑิ  

มุณต ิ ย่อมรับรอง มณุ ธษตุในความรับรอง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

มุตฺตยต ิ ย่อมไหลออกมา มุตฺต ธาตุในความไหลออก – ไหล ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

มุนติ  ย่อมเป็นไป มุน ธาตุในความเป็น – ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

แล้วลบ อิ ที่ พิ แห่ง มพฺุพิ ธาต ุ



๑๐๘ 

 

มุสฺสต ิ ย่อมลืม มสุ ธาตุในความลืม ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แล้วแปลง ย กับ ส 

เป็นที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

มุสฺนาต ิ ย่อมลัก มุส ธาตุในความลัก – ขโมย นา ปัจจัย ติ วิภัตติ แล้วแปลง ส เป็น สฺ 

(คือท าให้เป็นตัวะกดเข้า) 

มุสต ิ ย่อมลัก มุส ธาตุในความลัก- ขโมย อ ปัจจัย ต ิวิภัต ิ

มูลต ิ ย่อมอาศัย มลู ธาตุในความอาศยั – ตั้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

มูลยต ิ ย่อมตัด มลู ธาตุในความตัด – ช าระลา้ง ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

มูเลต ิ ย่อมงอก มูล ธาตุในความงอก – ขึ้น เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

มูฬติ ย่อมสบาย มูฬ ธาตในความสบาย – สุข อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

เมเทนฺต ิ ย่อมรักใคร่ มิท ธาตุในความรักใคร่ เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ วิหาร อิ ที่ 

มิ เป็น เอ ลบ ณ คง ย ไว ้

เมชฺชต ิ ย่อมเยื่อใย ทิม ธาตุในความเยือ่ใย – รัก –เอ็นด ูย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ทีม่  มิ เป็น เอ แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

เมสต ิ ย่อมโกรธ มสิ ธาตุในความโกรธ – ขึ้งเคียด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ มิ 

แห่ง มิส ธาตุเป็น เอ 

เมสยต ิ ย่อมจัดแจง มิส ธาตุในความจัดแจง – เตรียม ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ มิ เป็น เอ แล้วลบ ณ คง ย ไว ้

เมติ ย่อมยึด เม ธาตุในความคืนให้ – ยืด – ถือ อ ปัจจัย  วิภตัติ 

เมฏต ิ ย่อมคลั่ง เมฏ ธาตุในความคลั่ง บ้า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ก แห่งเมฏ 

ธาต ุ

เมทต ิ ย่อมก าจัด เมท ธาตุในความก าจัด –ถือ – คืนให้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เมธติ ย่อมก าจัด เมธ ธาตุในความก าจัด –ไปด้วยกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๑๐๙ 

 

เมวติ ย่อมคบ เมวุ ธาตุในความเสพ – คบ – ปฏิบัติ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ วุ 

แห่ง เมวุ ธาต ุ

โมจยสึ ุ แก้แล้ว มุจ ธษตุในความแก้ – เปลื้อง –ปล่อย ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ อฃุ 

อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ พฤทธิ อุ เป็น โอ แลว้ลบ ณ คง ย ไว ้

โมฏยต ิ ย่อมบด มุฏ ธาตุในความปุน บด ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธ ิ

อุ เป็น โอ ลบ ณ คง ย ไว ้

โมทนฺติ ย่อมบันเทิง มุท ธาตุในความรื่นเริง – บันเทิง อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ  

โมทยติ ย่อมคละกัน มุท ธาตุในความรวมกัน – คละกัน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง ย ไว ้

โมกฺขนฺต ิ ย่อมพ้น โมกฺข ธาตุในความนั่ง ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้  

โมเหสสฺาม ิ จักยัง ---- ให้หลง มุห ธาตุในความหลง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสามิ ภวิ

สสันติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

มฺหยเต ย่อมยิ้มแย้ม มฺห ธาตุในความยิ้ม – สรวล – หัวเราะ อ ปัจจัย เต วัตตมานา

วิภัตติ วิการ อิ ที่ หิ เปน็ เอ เอา เอ เป็น อย. 

 

ย. 

ยกฺเขต ิ ย่อมบูชา ยกฺข ธาตุในความบูชา – นับถือ – เคารพ เณ ปัจจัยในกัตตุ วัตตมา

นาวิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ยชนฺติ ย่อมบูชา ยช ธาตุในความบูชา – บวงสรวง –เซ้น อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

ยตต ิ ย่อมพยายาม ยต ธาตุในความพยายาม – ขยัน –เซ่น อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ  



๑๑๐ 

 

ยตยต ิ ย่อมอุดหนุน ยต ธาตุในความอุปการะ –อุดหนุน – มอบให้ อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ยนฺต ิ ย่อมไป ยา ธาตุในความไป – ถึง – บรรลุ – เป็นไป อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานา

วิภัตติ แล้วรสัสะเป็น อา ที่ ยา ธาตุ เป็น เอ 

ยนฺตยต ิ ย่อมหดเข้า ยนฺติ ธาตุในความหดเข้า ย่นเข้า ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ยภติ ย่อมเสพ ยภ ธาตุในความเสพ (เมถุน)  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

ยมต ิ ย่อมปรนปรอื ยม ธษตุในความเลี้ยงดู – ปรนปรือ อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ (ลงปัจจัยหมวด จุธ ธาตุก็ได้) 

ยมต ิ ย่อมกลา่ว ยม ธาตุในความกล่าว – ร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

ยมาม ย่อมยุบยับ ยมุ ธาตุในความฉิบหาย อ ปัจจัย ม วัตตมานาวิภัตติ ลบ อ ุที่ มุ 

ทีฆะทีสุ่ดธาตุและปัจจัยเป็น อา  

ยสฺสต ิ ย่อมพยายาม ยสุ ธาตุในความพยายาม – ขยัน – หมั่น ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แปลง ย กับ ส ที่สุกธาตุเป็น สฺส 

ยายต ิ ย่อมเป็นไป ยา ธาตุในความเป็นไป – ถึง – บรรลุ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมา

นาวิภัตติ 

ยาจนฺติ ย่อมขอ ยาจ ธาตุในความขอ – วิงวอน – วอน อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานา

วิภัตติ 

ยาต ิ ย่อมไป ย  ธาตุในความไป – ถึง – บรรลุ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

ยาปยึส ุ ยัง ----- ให้เป็นไปแล้ว ยา ธาตุ ณาปย ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ เป็น อึสุ ลบ 

ณา คง ปย ไว้ (ลบ อา ที่ ยา ธาตุแล้วลบ ณ คง อาปย ไว้) 

ยาปยต ิ ย่อมเป็นไป ยป ธาตุในความเป็นไป – บรรลุ – ถึง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตต

มานาวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง ย ไว้ (เป็นเหตุกัตตุ ลบ ณฺย ปัจจัย) 



๑๑๑ 

 

ยาเปติ ย่อมยัง --- ให้เป็นไป ยา ธาตุในความไป – ถึง ณาเป ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อา 

ที่ ยา ธาตุ ลบ ณ คง เอเป ไว ้

ยาเวต ิ ย่อมเกลียดชัง ยุ ธาตุในความเกลียดชัง เณ ปัจจัยในกัตตุ พฤทธิ อุ เปน็ โอ 

เอา โอ เป็น อว ทีฆะ  อ ที่ ย เป็น อา แล้วคง เอ ไว้ 

ยุงฺคต ิ ย่อมเว้น ยุติ ธาสตุในความละ – เว้น –งด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น งฺ ลบ อิ ที่ คิ แห่ง ยุคิ ธาต ุ

ยุญฺฉต ิ ย่อมเลินเล่อ ยุฉ ธาตุในความประมาท – เลินเลอ่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น ญ ฺ

ยุญฺชติ ย่อมประกอบ ยุช ธาตุในความประกอบ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น ญฺ 

ยุชฺชต ิ ย่อมควร ยุช ธาตุในความควร – ถูกต้อง – สมควร ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

ยุชฺฌถ จะรบ ยุธ ธาตุในความรบ – ต่อสู้ – ประหาร ย ปัจจัย ในกัตตุ ถ วัตตมานา

วิภัตติ แปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น ชฺฌ 

ยุสต ิ ย่อมเบยีดเบียน ยสุ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

เยสต ิ ย่อมหมั่น เยสุ ธาตุในความหมั่น – ขยัน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ 

โยเชติ ย่อมประกอบ ยุช ธาตุในความประกอบ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ 

โยชยต ิ ย่อมปูองกัน ยุช ธาตุในความระวัง – ปูองกัน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง ย ไว ้

โยเฏต ิ ย่อมระคน ยุฏ ธาตุในความระคน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อ ุเป็น 

โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้



๑๑๒ 

 

โยฏต ิ ย่อมเกีย่วเนื่อง โยฏ ธาตุในความสมัพันธ์ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ อุ 

ที่ ฏุ แห่ง โยฏ ธาต ุ

โยคต ิ ย่อมกลา่ว ยุต ธษตุในความกล่าว – เปลาง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ  

โยธต ิ ย่อมรบ ยุธ ธาตุในความรบ – ต่อสู้ – ประหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

 

ร 

รกฺขนฺต ิ ย่อมรักษา รกฺข ธาตุในความรักษา – เลี้ยง อ ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวภิัตติ 

รขต ิ ย่อมเป็นไป รข ธาตุในความเป็นไป –ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รงฺคต ิ ย่อมไป รขิ ธาตุในความไป ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น งฺ ลบ อิ ที่ ขิ แห่ง รขิ ธาต ุ

รงฺคต ิ ย่อมไป รคิ ธาตุในความไป ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง 

งฺ ลบ อิ ที่ ค ิ

รกฺฆติ ย่อมโลด รฆิ ธาตในความโลด – กระโดด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น งฺ ลบ อิ ที่ ฆ ิ

รจยต ิ ย่อมร้อยกรอง รจ ธาตุในความตกแต่ง – ประพนัธ์ – ร้อยกรอง ณยฺ ปจัจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

รชฺชนฺตุ จงน้อม รช ธาตุในความย้อม ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง ย 

กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

รญฺชติ ย่อมแทง รชิ ธาตุในความแทง – เจาะ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น ญฺ ลบ อิ ที่ ช ิ

รชฺชติ ย่อมก าหนัด รญฺช ธาตุในความก าหนัด –  ยินดี ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ  ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช ลบ ญฺ ที่เป็นพยัญชนะสังโยค 



๑๑๓ 

 

รฐฃต ิ ย่อมบริภาษา รฐฃ ธาตุในความด่า – บริภาษ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รทติ ย่อมขีด รท ธาตุในความขีด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

รชฺฌต ิ ย่อมเบยีดเบียน รธ ธาตใุนความเบียดเบียน – ประทุษร้าย ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แล้วแปลง ย กับ ธ ที่สุดธาตุเป็น  ชฺฌ 

รนฺเธต ิ ย่อมหุง รุนธฺ ธาตุในความหุง – ต้ม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

รภต ิ ย่อมรภ ธาตุในความเริม่ – ปรารถนา – พยายาม –เบียดเบียน –ร้ายกาจ อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ  

รมนฺต ิ ย่อมยินดี รมุ ธาตุในความยินดี – รื่นรมย์ – เพลิน อ ปัจจัย  อนฺติ วิภตัติ ลบ 

อุ ที่ มุ แห่ง รมุ ธาตุ (วา่ รม ธาต)ุ 

รยต ิ ย่อมเป็นไป  รย ธาตุในความเป็นไป – ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

รวิ  ร้องแลว้ รุ ธาตุในความร้อง – กล่าว อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

รวต ิ ย่อมโกรธ รุ ธาตุในความไป – โกรธ – ขึ้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ เอา โอ เป็น อว 

รสนฺต ุ จงบรรเลง รส ธาตุในความรอ้ง – บรรเลง อ ปัจจัย อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ 

รสต ิ ย่อมยินดี รส ธาตุในความยินดี – เยื่อใย – รักใคร่ – เสื่อม –สิ้น อ ปัจจัย ติ 

วัตตมานาวิภัตติ 

รหต ิ ย่อมเว้น รห ธาตุในความเว้น – สละ – ละ อ ปจัจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รหทต ิ ย่อมดัง รหท ธาตุในความดัง –เปล่ง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

รหต ิ ย่อมสงัด รหิ ธาตุในความลับ – สงัด – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ิที่ หิ 

แห่ง รหิ ธาตุ 

ราติ ย่อมยึดถือ รา ธาตุในความยึดถอื อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

ราขต ิ ย่อมแห้ง ราข ธาตุในความแห้ง – โสก – ปฏิเสธ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 



๑๑๔ 

 

ราฆต ิ ย่อมสามารถ – อาจ ราม ธาตุในความสามารถ – อาจ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ราชต ิ ย่อมรุ่งเรอืง ราช ธาตุในความรุ่งเรอืง – ส่องสวา่ง – ไฟโรจน์  อ ปัจจัย ติ 

วัตตมานาวิภัตติ 

ราธยต ิ ย่อมยินดี ราธ ธาตุในความยินดี – เชื้อเชิญ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

ราธุนาต ิ ย่อมเชือ้เชิญ ราธ ธาตุในความเชือ้เชิญ อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติแปลง ณา เป็น 

รา  

รายต ิ ย่อมเปล่ง เร ธาตุในความเปล่ง – ออกเสยีง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ ที่ เร 

ธาตุเป็น อาย 

ราสต ิ ย่อมแสดง ริ ธาตุในความแสดง – เป็นไป นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

แปลง นาปัจจัย เป็น ณา 

ริยติ  ย่อมอยู่ ริ ธาตุในความอยู่ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วัตตมานาวิภัตติ  

ริงฺขต ิ ย่อมเป็นไป ริขิ ธาตุในความไป – เป็นไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แล้วแปลง เป็น งฺ แล้วลบ อิ ที่ ขิ เสยี 

ริงฺคต ิ ย่อมไป ริคิ ธาตุในความไป – เป็นไป – ถึง  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหติ

แปลงเป็น งฺ แล้วลบ อิ ที่ คิ  

ริญฺเจติ ย่อมระบาย ริจ ธาตุในความก าจัด – เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง 

นิคคหิต แล้วแปลงเป็น ญฺ 

ริสต ิ ย่อมก าจัด รสิ ธาตุในความก าจัด – เบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

รุณาต ิ ย่อมเร่าร้อน รุ ธาตุในความเรา่รอ้น ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

รุกฺขติ ย่อมปูองกัน รกฺข ธาตุในความปูองกัน – ระวัง  ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

รุกฺขยต ิ ย่อมหยาบช้า รกฺข ธาตใุนความหยาบช้า – หยาบ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณฺ คง ย ไว ้

รุจุ  ชอบใจแล้ว รุจ ธาตุในความชอบใจ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 



๑๑๕ 

 

รุจฺจติ ย่อมชอบใจ รุจ ธาตุในความชอบใจ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติแปลง ย กับ จ 

ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

รุชฺชติ ย่อมเสียดแทง รุธ ธาตุในความเสียดแทง – ท าลาย – สลาย ย ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

รุณฺฏต ิ ย่อมลัก รุฏิ ธาตุในความลัก –ขโมย อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ ลงนิคคหิตแปลงเป็น 

ณฺ แล้วลบ อิ ที่ ฏิ แห่ง  รุฏิ ธาต ุ

รุทติ ย่อมร้องไห้ รุธิ ธาตุในความกั้น – ปิด – ล้อม –ห้าม อี ปัจจัย นอกแบบ ติ 

วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที่ ธิ แห่ง รุธิ ธาต ุ(ว่า รุธิ ธาตุ) 

รุชฺฌต ิ ย่อมปิด รุธิ ธาตุในความขัดชวาง – ปิด –กั้น – ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

อ ที่ ธิ แล้วแปลง ย กับ ธ ที่สุด ธาตุเป็น  ชฺฌ (ว่า รุธ ธาต)ุ 

รุปฺปติ ย่อมสลาย – แตก รุป ธาตุในความแตก – สลาย ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ป ที่สุดธาตุเป็น ปฺป 

รมฺภต ิ ย่อมกั้น รุภิ ธาตุในความก้ัน – ปิด –ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

แปลงเป็น มฺ ลบ อิ ที่ ภ ิ

รุหต ิ ย่อมงอกขึ้น รุห ธาตุในความงอกขึ้น – ปรากฏ  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

รูปยต ิ ย่อมประกาศ รูป ธาตุในความประกาศ – แสดง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

เรจยต ิ ย่อมกระจาย ริจ ธาตุในความกระจาย – บริบูรณ์ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ริ เป็น เอ ลบ ณ คง ย ไว ้

เรต ิ ย่อมสืบต่อ ริจ ธาตุในความกระจาย – บริบูรณ์ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ริ เป็น เอ 

เรสต ิ ย่อมเป็นไป รสิ ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ ริ แหง่ ริส 

ธาตุเป็น เอ 

เรกติ ย่อมสงสยั เรก ธาตุในความสงสัย – สงกา อ ปจัจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 



๑๑๖ 

 

โรจต ิ ย่อมรุ่งเรอืง รุจ ธาตุในความรุ่งเรอืง – ชอบใจ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

เรเชติ ย่อมเบยีดเบียน รุช ธาตุในความเบียดเบียน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

โรฏต ิ ย่อมฆา่ รุฏ ธาตุในความฆ่า – สังหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ  

โรฐฃฺต ิ ย่อมประทุษรา้ย รุฐฃ ธาตุในความประทุษร้าย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ  

โรทนฺต ิ ย่อมร้องไห้ รุท ธาตุในความรอ้งไห้ อ ปัจจัย อนตฺิ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โรเปนฺติ ย่อมปลูก รุป ธาตุในความปลูก –หว่าน เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

โรสต ิ ย่อมเบยีดเบียน รสุ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ 

โรเสนฺต ิ ย่อมโกรธ รสุ ธาตุในความโกรธ – ขึ้ง เณ ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

โรสต ิ ย่อมกลวั โรส ธาตุในความกลัว อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

โรฬต ิ ย่อมโหดร้าย โรฬ ธาตุในความโหดร้าย อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

 

ล. 

ลกยต ิ ย่อมส าราญ ลก ธาตุในความส าราญ – เพลิดเพลิน ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ลกฺขยต ิ ย่อมก าหนด ลกฺข ธาตุในความก าหนด – เพ่ง – เห็น – เครื่องหมาย ณยฺ 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

ลขต ิ ย่อมเป็นไป ลข ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๑๑๗ 

 

ลงฺขต ิ ย่อมถึง ลขิ ธาตุในความถึง – เป็นไป  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง

เป็น งฺ ลบ อิ ที่ ขิ แห่ง ลขิ ธาต ุ

ลคฺคนฺต ิ ย่อมติดอยู่ ลค ธาตุในความติด – ข้อง – สงสัย  ย ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ค ที่สุดธาตุเป็น คฺค 

ลงฺคต ิ ย่อมเป็นไป ลคิ ธาตุในความเป็นไป –ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ฆ ิ

ลงฺฆต ิ ย่อมไป ลงฺฆ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลงฺฌฆต ิ ย่อมโลด ลงฺฆ ธาตุในความโลด – กระโดด – ไป กล่าว เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

ลจฺฉส ิ จักได้ ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย สฺสสิ ภวิสสนัติวิภัตติ แปลง สฺสสิ วภิัตติ

กับที่สุดธาตุเป็น ฉสิ แลว้ซ้อน จ 

ลจฺฉาม ิ จักได้ ลภ ธาตุในความได้ อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ แปลง สฺสามิ เป็น ฉามิ 

เพราะ ฉ อยู่หลังแปลงที่สุดธาตุเป็น จ 

ลชต ิ ย่อมล้ม ลช ธาตุในความตก – ล้ม – กล่าว – สอ่งสว่าง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

ลชฺชเร ย่อมละอาย ลชฺช ธาตุในความละอาย อ ปัจจัย ติ หรอื อนฺต ิวิภัตติ แลว้

แปลง วิภัตติ เป็น เร 

ลชยต ิ ย่อมประกาศ ลช ธาตุในความประกาศ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

ลญฺฉาเปส ิ รับสั่งให้ตีตราแล้ว ลญฺฉ ธาตุในความล้อม – ตรา –ประทับ ณาเป ปัจจัย อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ ณ คง อาเป ไวแ้ล้วลง ส อาคมหลังธาต ุ

ลฏติ ย่อมด่า ลฏฺ ธาตุในความโง่ – เขลา – ด่า อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

ลณฺฑต ิ ย่อมบด ลฑิ ธาตุในความบด – บี้ อ ปัจจัย ติ วิภัติ ลง นิคคหิตแปลงเป็น ณฺ 

ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง ลฑ ิ



๑๑๘ 

 

ลณฺฑยติ ย่อมยกขึ้น ลฑิ ธาตุในความยกข้ึน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง ลฑิ ธาตุ ลบ ณ คง ย ไว ้

ลปยต ิ ย่อมเจรจา ลป ธาตุในความกล่าว – พูด –เจรจา ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

ลมฺพต ิ ย่อมหอ้ย ลพิ ธาตุในความหน่วง – ยึด – ห้อย – ชักช้า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิต แปลงเป็น มฺ ลบ อิ ที่ พ ิ

ลปนฺติ ย่อมทักท้าย ลป ธาตุในความทักทาย - เจราจา อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ  

ลฑฺภนฺต ิ อัน......ย่อมได้ ลภ ธาตุในความได้ ย ธาตุปัจจัยในกัมม อนฺติ วิภัตติ แปลง ย 

กับ ภ ที่สุดธาตุเป็น พฺ๓ 

ลภยต ิ ย่อมอาฆาต ลภ ธษตุในความอาฆาต ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

ย ไว ้

ลสต ิ ย่อมติดกัน ลส ธาตุในความคิด – กอด – รวม – เล่น – หยอก – รักใคร่ อ 

ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

ลสต ิ ย่อมสวยงาม ลส ธาตุในความรัก – สวยงาม อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

ลาต ิ ย่อมโศก ลา ธาตุในความจับ – ยึดถือ  อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

ลาขต ิ ย่อมโศก ลาข ธาตุในความสามารถ – อาจ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

ลาฆต ิ ย่อมสามารถ ลาม ธาตุในความสามารถ – อาจ อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

ลาชติ ย่อมล้ม ลาช ธาตุในความล้ม – ตก –กล่าว อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

ลาภยต ิ ย่อมส่งไป ลาภ ธาตุในความส่งไป ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ ณ คง ย 

ไว ้

ลายาเปสฺสาม ิจักยัง.....ให้เกี่ยว ลุ ธาตใุนความเกี่ยว – ตัด ณาเป ปัจจัย สฺสามิ วภิัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ อาย ลบ ณ คง อาเป ไว ้

ลาลยต ิ ย่อมปรารถนา ลล ธาตใุนความปรารถนา – อยากได้ ณฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง ย ไว ้



๑๑๙ 

 

ลาเสนฺต ิ ย่อมเต้นร า ลส ธาตุในความเต้นร า เณ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

ลาฬยติ ย่อมสมาคม ลฬ ธาตุในความสมาคม ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

ไว ้

ลิกฺขนฺติ ย่อมเขยีน ลิข ธาตุในความเขียน – ขีด อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ วัตตมานาวิภัตติ 

แล้วซ้อน กฺ หน้า ข 

ลิงฺคต ิ ย่อมเป็นไป ลิคิ ธาตุในความเป็นไป – ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนคิคหิต

แปลง เป็น งฺ ลบ อิ ที่ ค ิ

ลงฺคยต ิ ย่อมวิจิตร ลิงฺค ธาตุในความวิจิตร ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย 

ไว ้

ลิมฺปาเปส ิ ให้ฉาบแล้ว ลิป ธาตุในความฉาบ ณาเป ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติรัสสะเป็น อิ 

ลงนิคคหิตแปลงเป็น มฺ ลบ ณ คง อาเป ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 

ลิปฺปต ิ ย่อมติดอยู่ ลิปิ ธาตุในความทา – ติด –เปื้อน ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ       

อิ ที่ ปิ แปลง ย กับ ป ที่สุดธาตุเป็น ปฺป 

ลิสฺสต ิ ย่อมแสร้ง ลิส ธาตุในความแสร้ง – ใส่ความ ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง 

ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

ลีนาต ิ ย่อมแฝง ลี ธาตุในความแฝง – แนบ – เร้น นา ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตัติ 

ลุนาต ิ ย่อมเกีย่ว – ตัด ลุ ธาตุในความเกีย่ว – ตัด –แบ่ง นา ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ  

ลุชฺชต ิ ย่อมพินาศ ลุช ธษตุในความฉิบปาย – สลาย ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง 

ย กับ ช ที่สุดธาตเป็น ชฺช 

ลุญฺชยต ิ ย่อมกลา่ว ลิชิ ธาตุในความกล่าว ณฺย ปัจจัย ต ิวิภัตติ ลง นิคคหิตแปลงเป็น 

ญฺ แล้วลบ อิ ที่ ชิ และลบ ณ คง  ย ไว ้



๑๒๐ 

 

ลุญฺจึส ุ ถอนแล้ว ลุญฺจ ธาตุในความถอน – ยื้อแย่ง – ฉุด อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

แปลงเป็น อึส ุ

ลุณฺฐฃต ิ ย่อมลัก ลุฏิ ธาตุในความลัก – ขโมย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลงเป็น 

ณฺ ลบ อิ ที่ ฏิ แห่ง ลุฏ ิ

ลุณฺฐฃต ิ ย่อมเกยีจครา้น ลุฐฃิ ธาตุในความเกียจคร้าน – หยุด – เป็นไป –ไป- ถึง อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

ลุนฺถต ิ ย่อมเบยีดเบียน ลุถ ธาตุในความเบียด อ ปัจจยั ติ วิภัตติ ลงนิคคหิต แล้ว

แปลงเป็น น ฺ

ลุปฺปต ิ ย่อมลบ ลุป ธาตุในความหาย – ลบ ย ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย 

กับ ป ที่สุดธาตุเป็น ปฺป 

ลุมฺปติ ย่อมแย่ง ลุป ธาตุในความแย่ง –ชิง –ปล้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหติแล้ว

แปลงเป็น มฺ 

ลุมฺพต ิ ย่อมชุ่ม ลุพิ ธาตุในความชุ่ม – เปียก อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตแปลง เป็น 

มฺ ลบ  ที่ พิ  

ลุมฺพยต ิ ย่อมเบยีดเบียน ลพุิ ธาตุในความเบียดเบียน ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น มฺ ลบ อิ ที่ พิ แล้วลบ ณ คง ไว้แต่ ย 

ลุมฺภต ิ ย่อมก าหนัด ลภุ ธาตุในความก าหนัด – อยากได้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น ม ฺ

เลหต ิ ย่อมเลีย ลิห ธาตุในความเลีย –ยินดี อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ 

โลกยต ิ ย่อมแลดู โลก ธาตุในความเห็น   - ดู – แลดู – กล่าว – พูด ณฺย ปัจจัย 

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง คงไว้แต่ ย 

โลฏต ิ ย่อมปั่นปุวน ลุฏ ธาตุในความปั่นปุวน – ประหาร – กล่าว – กระทบ – คน – 

กวน – อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ (ที่แปลว่า กล่าวลงในหมวด จุร 

ธาตุโดยมาก) 



๑๒๑ 

 

โลจติ ย่อมเห็นใจ โลจ ธาตุในความกลา่ว – บอก –เห็น – แลดู อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

(ที่แปลว่าลงในหมวด จุร ธาตุโดยมาก) 

โลฐฃต ิ ย่อมประหาร ลุฐฃ ธาตุในความประหาร – กระทบ – ประทุษร้าย เศร้าหมอง 

ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โลภต ิ ย่อมลุ่มหลง ลุภ ธาตุในความเล้าโลม – ลุ่มหลง – ประโลม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ 

โลฬต ิ ย่อมลุ่มหลง โลฬ ธาตุในความลุ่มหลง – บ้า อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

 

 

ว. 

วกติ ย่อมรุ่งเรอืง วก ธาตุในความรุ่งเรอืง – กระทบ – ยืดถือ – ส่องสวา่ง – จับ อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

วกฺขนฺต ิ จักกล่าว วจ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย สฺสนฺต ิวิภัตติ แปลง สฺสนฺติ เป็น ขนฺ

ติ เพราะ ข อยู่หลังแปลงที่สุดธาตุเป็น กฺ 

รกฺขาม ิ จักกล่าว วจ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ แปลง สฺสามิ เปน็ ขามิ 

เพรา ข อยู่หลังแปลงทีสุ่ดธาตุเป็น กฺ 

วกฺกยติ ย่อมกลา่ว วกฺก ธาตุในความกลา่ว – หาย – ศูนย์ – ฉิบหาย ณยฺ ปัจจัยในกัต

ตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

รกฺขติ ย่อมปูองกัน วกฺข ธาตุในความปูองกัน – ระวัง – โกรธ – ขึ้ง –เคียด อ ปัจจัย  

ติ วิภัตต ิ

วคฺคต ิ ย่อมไป วคฺค ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น งฺ แลว้ลบ อิ ที่ กิ แห่ง วกิ ธาตุ 

วงฺขต ิ ย่อมเคลอืบแคลง วขิ ธาตุในความสงสยั เป็นไป – ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ลงนิคคหิแปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ ขิ 



๑๒๒ 

 

วงฺกต ิ ย่อมงอ วงฺก ธาตุในความงอ – คด – โกง – บิด อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

วกฺเขถ ย่อมกลา่ว วฺจ ธาตุในความกล่าว เอ ปัจจัย ถ วัตตมานาวิภัตติ แปลง จ เป็น 

ข แล้วซ้อน กฺ 

วเจยฺย พึงกล่าว วจ ธาตุในความกล่าว – พูด – บอก อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภตัติ 

วจติ ย่อมรุ่งเรอืง วจ ธาตุในความรุ่งเรอืง – ส่องสวา่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วจฺฉาม จักอยู่ วส ธาตุในความอยู่ อ ปัจจัย สฺสามิ วิภตัติ แปลง สฺสาม เป็น ฉาม 

เพราะ ฉ อยู่หลัง แปลง ส เป็น จฺ 

วญฺฉต ิ ย่อมปรารถนา วฉิ ธาตุในความปรารถนา – อยากได้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลง เป็น ญฺ อ ิที่ ฉิ แห่ง วฉ ิธาต ุ

วชติ ย่อมเป็นไป วช ธาตุในความเป็นไป – ไป- ถึง –เว้น อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วชฺชนฺติ ย่อมกลา่ว วท ธาตุในความถึง –เป็นไป –เว้น –งด อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ 

ทีฆะทีสุ่ดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

วชยต ิ ย่อมแสวงหา วช ธาตุในความแสวงหา – ค้นหา – ปรุง – แต่ง ณฺย ปจัจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ณ คง ย ไว ้

วชฺชยติ ย่อมเว้น วชฺช ธาตุในความเว้น – งด – ละ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

วญฺจติ ย่อมไป วญฺจุ ธาตุในความไป- ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ต วิภัตติ ลบ อุ ที่ จุ 

แห่ง วญฺจุ ธาตุ (วญฺจ) 

วญฺเจส ิ ล่วงแล้ว วญฺจ ธาตุในความลวง –หลอก เณ ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะเป็น 

อิ ลบ อุ ที่ จุ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย (วญจฺ ธาตุ) 

วฏต ิ ย่อมพัวพัน วฏ ธาตุในความพัวพัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วฏฺฏิสฺสติ  จักควร วฏฺฏ ธาตุในความควร – วน – สมควร – เป็นไป อ ปัจจัย สฺสติ 

วิภัตติ ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัย 



๑๒๓ 

 

วเฏต ิ ย่อมแบ่ง วฏ ธาตุในความแบ่ง – จ าแนก – ร้อยกรอง –แ แต่ง เณ ปัจจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

วฏฺเฏต ิ ย่อมกรอ วฏฺฏ ธาตุในความหมุนเวียน เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง 

เอ ไว้ (ยอ่มยัง------ ให้หมุน ลง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ) 

วฏต ิ ย่อมจ าแนก วฏิ ธาตุในความจ าแนก – แบ่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ฏิ 

แห่ง วฏิ ธาต ุ

วฑฺฒนฺต ิ ย่อมเจริญ วฑฺฒ ธาตุในความเจริญ – รุ่งเรอืง – แก่ – เฒ่า อ ปัจจัย อนฺติ 

วัตตมานาวิภัตติ 

วฑฺฒยต ิ ย่อมคด วฑฺฒ ธาตุในความคด – เรี่ยราย – โปรยลง ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

วณฺฑต ิ ย่อมพัวพัน วฑิ ธาตุในความพัวพัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตแล้วแปลง

เป็น ณ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง วฑิ ธาต ุ

วณติ ย่อมกลา่ว วณ ธาตุในความกล่าว – เป็นช่อง – เป็นแผล อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

(ลงปัจจัย หมวด จุร ธาตุก็ได้) 

วณฺณยนฺต ิ ย่อมพรรณนา วณฺณ ธาตุในความพรรณนา – ยกย่อง –กล่าว ณฺย ปัจจัย

ในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

วตติ ย่อมวิงวอน วต ธาตุในความวิงวอน – ขอ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วตฺตสิ ย่อมประพฤติ วตุ ธาตุในความกลา่ว เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ซ้อน ต หน้า 

ตุ ลบ อุ ที่ ตุ แล้วลบ ณ คง เอ ไว้ (สองตัวนี้วา่ วตฺต ธาตุกัน) 

วตฺถติ ย่อมรบกวน วตฺถ ธาตุในความรบกวน อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

วท  จงกล่าว วท ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย หิ  ปัญจมีวิภัตติ แล้วลบเสีย 

วทฺธต ิ ย่อมรุ่งเรอืง วทฺธ ธาตุในความเจริญ – รุ่งเรอืง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วทฺเธต ิ ย่อมกลา่ว วทธฺ ธาตุในความกลา่ว – ตัด – เต็ม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้



๑๒๔ 

 

วเธต ิ ย่อมส ารวม วท ธาตุในความระวัง –ปูองกัน – ส ารวม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

วธิสฺสาม ิ จักฆ่า หน ธาตุในความเบียดเบียน – ประหาร – ฆ่า – ตี อ ปัจจัย สฺสามิ 

วิภัตติ แปลง หน เป็น วธ แล้วลง อิ อาคมที่หลงัธาตุปัจจัย  

วนต ิ ย่อมสมาคม วน ธาตุในความคบหา – สมาคม – ขอ – วิงวอน อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

วนฺทึส ุ ไหว้แล้ว วนทฺ ธาตุในความกราบไหว้ – ชมเชย อ ปัจจัย อฃุ อัชชัตตนีวิภัตติ 

แปลงเป็น อึส ุ

วปติ ย่อมติดต่อ วป ธาตุในความติดต่อ- เนื่อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วปาเปสฃุ  ยัง ----- ให้หว่านแล้ว วป ธาตุในความหว่าน – เพาะ –ปลูก ณาเป ปัจจัย อฃุ 

วิภัตติ ลบ ณ คง อาเป ไว้แลว้ลง ส อาคม หลังธาตุและปัจจัย 

วยติ ย่อมเป็นไป –ไป วย ธาตุในความเป็นไป –ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

วรต ิ ย่อมระวัง – ปูองกัน วร ธาตุในความระวัง – ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วเรต ิ ย่อมปรารถนา วร ธาตุในความปรารถนา – อยากได้ เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว ้

วรหต ิ ย่อมเบยีดเบียน วรห ธาตุในความด่า – เบียดเบียน ถือเอา อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ 

วลติ ย่อมส ารวม วล ธาตุในความระวัง – ไหว – สวยงาม –เล่น –เต้นร า อ ปัจจัย 

ติ วิภัตต ิ

วลญฺชิสสฺาม ิ จักใช้สอย วลชิ ธาตุในความใช้ – ใช้สอย อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ ลงนคิคหิต

อาคมที่ ล แล้วแปลงเป็น ญ ฺ

วลฺลต ิ ย่อมไหว วลลฺ ธาตุในความไหว – สั่น – ระวัง  ส ารวม อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 



๑๒๕ 

 

วลหต ิ ย่อมเบยีดเบียน วลห ธาตุในความเบียดเบยีน – ด่า – ถือเอา อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

ววตฺถเปต ิ ย่อมตั้งลงต่าง –ก าหนด วิ –อิว บทหน้า ถป ธาตุในความตั้งไว้ วางไว้ เณ 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ วิ แล้วซ้อน ตฺ หน้าธาตุ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

(เป็นเหตุกัตตุก็ได้) 

วสถ จงอยู่ วส ธาตุในความอยู่ – อาศัย – เบียดเบียน –เหล่ว อ ปัจจัย ถ ปญัจมี

วิภัตติ 

วสฺสาปสึส ุ ยัง ----- ให้ตกแล้ว วสฺส ธาตุในความโปรย – รด – ราด ณาปฺย ปัจจัย อฃุ 

วิภัตติเป็นอึสุ ลบ ณ คง อาปย ไว ้

วจฺฉต ิ ย่อมรักใคร่ วส ธาตุในความรักใคร่ – ชอบใจ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง 

ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

วสฺสยต ิ ย่อมสามารถ วสฺสุ ธาตุในความสามารถ – อาจ – พ้น ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง วสฺสุ ธาตุแล้วลบ ณ คง ย ไว ้

วหิสฺสาม  จักน าไป วห ธาตุในความเจริญ – รุ่งเรอืง – น าไป อ ปัจจัย สฺสาม วิภัตติ ลง 

อิ อาคมหลังธาตุและปจัจัย  

วฺหายต ิ ย่อมเยื่อหยิ่ง  วฺห ธาตุในความเย่อหยิ่ง – เรียก – ประหาร อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ 

เอา เอ เป็น อาย 

วพฺพต ิ ย่อมเป็นไป วพฺพ ธาตุในความเป็นไป – ไป –ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

วพฺภต ิ ย่อมไป วพฺภ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิตตมานาวิภตัติ 

วมฺภต ิ ย่อมกิน วมภฺ ธาตุในความกิน – บริโภค –ก าจัด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (ลงใน

หมสด จุร ธาตุแปลวา่จ ากัด ) 

วมต ิ ย่อมคาย วมุ ธาตุในความเรอ – อาเจียน –คาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ 

แห่ง วมุ ธาต ุ

วาต ิ ย่อมฟุูงไป วา ธาตุในความฟุูงไป – เป็นไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 



๑๒๖ 

 

วาตยต ิ ย่อมไป วาต ธาตุในความไป – สมาคม – สบาย ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

วาเจหิ จงกล่าว วจ ธาตุในความกล่าว เณ ปัจจัยในกัตตุ หิ ปัญจมีวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

วาเทยต ิ ย่อมไหว้ วที ธาตุในความไหว้ – ชมเชย – ยกยอ่ง – อวิวทิน์ ณยฺ ปัจจัย 

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ แล้วลบ อี ที่ ที แห่ง วที ธาต ุ

วายต ิ ย่อมทอ เว ธาตุในความทอ – แห้ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น อาย ุ 

วาราเปสสฺามิ  จักยัง ------- ให้ห้าม วร ธาตุในความกั้น ณาเป ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ 

ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง  อาเป ไว ้

วาเลต ิ ย่อมรักษา วล ธาตุในความรักษา – เลี้ยง เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้น

ธาตุลบ ณ คง เอ ไว ้

วาเสต ิ ย่อมนุ่งห่ม วส ธาตุในความนุ่มห่ม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

วายาเปส ิ ยัง ------ให้ทอแลว้ วิ ธาตุในความทอ  ณาเป ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

วิการ อิ ที่ วิ เป็น เอ เอา เอ เป็น อาย ลบ ณ ที ่ณาเป ลง ส อาคมหลังธาตุ

และปัจจัย 

วายต ิ ย่อมฟุูงไป วา ธาตุในความฟุูงไป – เป็นไป ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วายมาม ย่อมพยายาม วายม ธาตุในความหมั่น – ขยัน ม วัตตมานานาวิภัตติ ทฆีะ

ที่สุดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

วาเรสฺสาม ิ จักห้าม วร ธาตุในความห้าม – กั้น ณฺย ปัจจัยในกัตตุ สฺสามิ วิภัตติ ทีฆะต้น

ธาตุลบ ณ คง เอ ไว ้

วาสยสึ ุ ให้อยู่แล้ว วส ธาตุในความอยู่ – อาศัย ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อฃุ วิภัตติเป็น อึสุ 

ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง ย ไว ้



๑๒๗ 

 

วาสยต ิ ย่อมอบวาส ธาตุในความอบ – อบรม ณฺย ปัจจัย ในกัตตตุ อฃุ งิภัตติเป็น อึสุ 

ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง ย ไว ้

วาสต ิ ย่อมประดับ วาสิ ธษตุในความประดับ – ตกแต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ 

สิ แห่ง วาสิ ธาต ุ

วาหต ิ ย่อมเพียร วาหุ ธาตุในความขยัน – เพียร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ห ุแห่ง 

วาหุ ธาต ุ

วาฬต ิ ย่อมกลา่ว วฬ ธาตุในความกล่าว – เรยีก อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตต ิ

วินาต ิ ย่อมทอ วิ ธาตุในความทอ – เบียดเบียน นา ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วิกตฺเถยฺย  พึงอวด วิ บทหน้า กตฺถ ธาตุในความชมเชย – ยกย่อง –อวด อ ปัจจัย เอยยฺ 

สัตตมีวิภัตติ 

วิกฺกีณาต ิ ย่อมขาย วิ บทหน้า กี ธาตุในความซือ้ขาย นา ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง นา 

เป็น ณา แล้วซอ้น กฺ หน้าธาต ุ

วิกฺขมฺภึส ุ ข่มแล้ว วิ บทหน้า ขภิ ธาตุในความเหนีย่ว รั้ง –ข่ม – ระงับ อ ปัจจัย อฃุ 

วิภัตติเป็น อึสุ ลงนคิคหติที่  ข  แล้วแปลง เป็น มฺ ลบ อิ ที่ ภิ ซอ้น กฺ หน้า

ธาต ุ

วิกีร ิ เรี่ยรายแล้ว วิ บทหน้า กิร ธาตุในความเรี่ย ราย – กระจาย อ ปัจจัย อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น  อิ ทีฆะต้นธาต ุ

วิจรถ จงเที่ยวไป วิ บทหน้า จร ธาตุในความเทีย่วไป –ประพฤติ อ ปัจจัย ถ ปัญจมี

วิภัตติ 

วิจาเรถ จงตรวจตรา วิ บทหน้า จร ธาตุในความประพฤติ เที่ยวไป เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ถ ปัญจมีวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ ที่ เณ 

วิจินฺเตต ิ ย่อมคิด วิ บทหน้า จินฺต ธาตุ ในความคิด เณ ปจัจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง เอ ไว ้



๑๒๘ 

 

วิจินถ จงค้นไว้ วิ บทหน้า จิ ธาตุในความก่อ – สั่งสม –รวบรวม นา ปัจจัย ถ 

ปัญจมีวิภัตติ เอา อา ที ่นา ปัจจัย เป็น อ. 

วิจฺฉต ิ ย่อมเป็นไป วิจฺฉ ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวภิัตติ 

วิจฺฉยต ิ ย่อมกลา่ว วิจฺฉ ธาตุในความกลา่ว – พูด  ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ  ลบ 

ณ คง ย ไว ้

วิชฺชนฺติ มีอยู่ วทิ ธาตุในความมี – เป็น ย ปัจจัยในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ แปลง ยกับ ท ที่ 

สุดธาตุเป็น ชฺช (เป็นกัมมก็ได้) 

วิชฺชติ ย่อมหวาดเสยีว วิชิ ธาตใุนความหวาด – ไหว – ตกใจ ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ อิ ที่ ชิ แห่ง วิชิ ธาตุแล้วแปลง ย กับ ช ที่สุด ธาตุปเน ชฺช 

วิชฺฌนฺติ ย่อมเสียดแทง วิธ ธาตุในความแทง – เจาะ – ไช ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ข ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

วิชฺฌายสึ ุ ดับแล้ว วิ บทหน้า เฌ ธาตุในความส่องไสว – โพลง อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น 

อึสุ เอา เอ ที่ เฌ ธาตุเป็น อาย แล้วซ้อน ชฺ หน้าธาตุ 

วิชฺเฏส ิ สรางแล้ว วิ บทหน้า ชฏ ธาตุในความรก – เบียดเบียน เอ ปัจจัย อี วภิัตติ 

รัสสะเป็น อิ ลง ส อาคม 

วิชมฺภต ิ ย่อมบุ้ย – แสยะ วิ บทหน้า ชภ ธาตุในความบอกกาย – เหยียด กาย อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตแปลงเปฺน ม ฺ

วิชหนฺติ ย่อมละ วิ บทหนา้ หา ธาตุในความละ อ ปัจจัย อนฺต วิภัตติ เทวภาวะ หา 

ขึ้นหน้าแล้วแปลง ห เปน็ ช เอา อา ที่ พยัญขนะอัพภาพเป็น อ แลว้ลบ อา 

ที่ หา ธาต ุ

วิชานนฺติ ย่อมรู้แจ้ง วิ บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง ณา 

เป็น ญา ธาตุเป็น ชา แล้วลบ อา ที่ นา ปัจจัย 

วิชาย ิ คลอดแล้ว วิ บทหน้า ชน ธาตุในความเกิด ย ปจัจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ แปลง ชน ธาตุเป็น ชา 



๑๒๙ 

 

วิเชสฺสต ิ จักเลือกสรร วิ บทหน้า ญา ธาตุ อ ปัจจัย สสฺติ วิภัตติ แปลง ญา เป็น ชา 

เอา อา ที่ ชา เป็น อิ วกิาร อิ เป็น เอ 

วิตกฺเกสฺสติ จักตรึก วิ บทหน้า ตกฺก ธาตุในความตรึก เณ ปัจจัยในกัตตุ สฺสติ วิภัตติ ลบ 

เณ คง เอ ไว ้

วิทธาต ิ ย่อมทรงไว้ วิ บทหน้า ธา ธาตุในความทรง – วาง – ตั้ง อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

เทวภาวะ ธา ขึ้นหน้า ธษตุ แล้วแปลง ข เป็น ท เอา อา เป็น อ 

วิทฺธ เสต ิ ย่อมทรงไว้ วิ บทหน้า ธ สุ ธาตุในความไป – ถึง –เป็นไป – ก าจัด –ยื้อแย่ง เอ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน ทฺ หน้าธาตุ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง ธ สุ ธาต ุ

วิธม ิ ก าจัดแล้ว วิ บทหน้า ธม ธาตุในความเปุา อ ปจัจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ 

วินฺทามิ  ย่อมได้ วิทิ ธาตุในความได้ – ประสบ อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ นคิคหิต

แปลงเป็น นฺ ลบ อิ ที่ ท ิแห่ง วิทิ ธาตุ แล้วมีฆะที่สุดธาตุและปัจจัยเป็น อา 

(ว่า วิท ธาตุเลยก็ได้) 

วิทต ิ ย่อมรู้ วิท ธาตุในความรู้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วินมต ิ ย่อมนอ้มไปโดยต่าง วิ บทหน้า นมุ ธาตุในความโน้มนอ้ม –นอบน้อม อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ มุ แห้ง นมุ ธาต ุ

วินสฺสต ิ ย่อมฉิบหาย วิ บทหน้า นส ธาตุในความฉิบหาย ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส 

วินิจฺเฉยฺย พึงวินิจฉัย วิ – นิ บทหน้า เฉ ธาตุในความตัด อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตติ สระซ้อน

กัน ลบ เอ ที่ เฉ ธาตุแลว้ซ้อน จฺ หน้า ธาต ุ

วินิวิชฺฌต ิ ย่อมรั่วรด ว-ินิ บทหน้า วิธ ธาตุในความแทง –เจาะ  ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น ชฺฌ 

วิเนาส ิ น าไปให้วิเศษแล้ว วิ บทหน้า นี ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ รัสสะอี ที่ นี เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ ลง ส อาคมหลังธาตุปัจจัย 



๑๓๐ 

 

วิโนเทติ  ย่อมบรรเทา วิบทหน้า นุท ธาตุในความบรรเทา เณ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

วิปชฺชึส ุ ถึงแล้วซึ่งความฉิบหาย วิ บทหน้า ปท ธาตุในความถึง ย ปัจจัยในกัตตุ อฃุ 

วิภัตติ เปน็ อึสุ แปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

วิปจฺจติ ย่อมให้ผล วิ บทหน้า ปจ ธาตุในความสุก – หุง – ต้ม ย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

แปลง ย กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

วิปฺปกิรึสุ เรี่ยรายแล้ว วิ – ป บทหน้า กิร ธาตุในความเรีย่ราย อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น 

อึสุ ซ้อน ปฺ หน้า ปฺ  

วิปปชฺเหยฺย พึงละขาด วิ – ป บทหย้า หา ธาตุในความละ อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตติ เทว

ภาวะ หา ขึ้นหน้าธาตุ แล้วแปลง ห เป็น ช เอา อา เป็น อา ที่ หา ธษตุ ซ้อน 

ป 

วิปฺปลปสิ ย่อมเพ้อ วิ – ป บทหน้า ลป ธาตุในความกล่าว – เจรจา – เรียก อ ปัจจัย สิ 

วิภัตติ ซ้อน ปฺ หน้า ป ฺ

วิปฺปสีทนฺต ิ ย่อมผ่องใส วิ – ป บทหน้า สิท ธาตุในความสรา้นไป – แผ่ไป อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ สิ เป็น อี ซ้อน ปฺ หน้า ปฺ 

วิปสฺสต ิ ย่อมแจ้ง วิ บทหน้า ทสิ ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย ติ วิภัตติแปลง ทิส ธาตุ

เป็น ปสฺส 

วิพภมสึ ุ หมุนผิดไปแล้ว วิ บทหน้า ภมุ ธาตุในความหมนุ – เวียน อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติ

เป็น อึสุ ลบ อุ ที่ มุ แลว้ซ้อน พฺ หน้าธาต ุ

วิภต ิ ย่อมสรรเสรญิ วิภ ธาตุในความยกย่อง – สรรเสริญ อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วิมุจฺจึส ุ พ้นวิเศษแล้ว วิ บทหน้า มุจ ธาตุในความหลุดพน้ ย ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อึสุ 

แปลง ย กับ จ ที่สุดธาตุเป็น จฺจ 

วิรชฺชิ หน่ายแล้ว วิ บทหน้า รช ธาตุในความยอ้ม – ก าหนัด ย ปัจจัย  อี วิภัตติ 

รัสสะเป็น อิ แปลง ย กบั ช  สุดธาตุเป็น ชฺช 



๑๓๑ 

 

วิรว ิ ร้องแลว้ วิ บทหน้า รุ ธาตุในความรอ้ง – โกรธ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รสัสะเป็น 

อิ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

วิรุชฺฌต ิ ย่อมโกรธ วิ บทหน้า รุธ ธาตุในความปิด – ห้าม – โกรธ ย ปัจจัย ติ วิภตัติ 

แปลง ย กับ ที่สุดธาตุเป็น ชฺฌ 

วิโรจต ิ ย่อมรุ่งเรอืง วิ บทหน้า รุจ ธาตุในความสว่าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

วิลาปยต ิ ย่อมยัง ----- ให้ติด วิลิ ธาตุในความติด –จับ ณาเป ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ 

ลิ แลลบ ณ ที่ ณาเป ด้วย 

วิลปนฺต ิ ย่อมเพ้อ วิ บทหน้า ลป ธาตุในความกลา่ว – เพ้อ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

วิสสต ิ ย่อมกรีดกราย วิ บทหนา้ ลส ธาตุในความรักใคร่ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วิลิขต ิ ย่อมขีด วิ บทหน้า ลิข ธาตุในความขีด - เขียน  อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วิลิมฺปิสสฺาม ิ จักทา วิ บทหน้า ลิป ธาตุในความฉาบ – ทา อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ ลง

นิคคหิต แปลงเป็น ม์ แล้วลง อิ อาคม  

วิลิยนฺต ิ ย่อมย่อยยับ ลลิิ ธาตุในความติด – จับ ย ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ ลิ 

เป็น อี (บางท่านวา่ วิ บทหน้า ลี ธาตุในความแนบ --แฝง) 

วิลุมฺปึส ุ ยื้อแย้งแล้ว อิ บทหน้า ลป ธาตุในความปล้น – ชิง  ปัจจัย อฃุ วิภัตติ เป็น อึสุ 

ลงนิคคหิตทีพ่ยญัชนะตน้ธาตุ แล้วแปลงเป็น มฺ  

วิวทนฺต ิ ย่อมกลา่วแก่งแย่ง วิ บทหน้า ว ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย อนฺติ วิภตัติ 

วิวเรสฃุ  แบ่งแล้ว วิ บทหน้า วร ธาตุในความปรารถนา – อยากได้ เณ ปัจจัยในกัตตุ 

อฃุ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ ไว้ แล้วลง ส อาคมหลังธาตุและปัจจัย 

วิสติ ย่อมเขา้ไป วิส ธาตุในความเข้าไป อ ปัจจัย ติ วภิัตติ กัตตุ อี วิภัตติรัสสะเป็น  

อิ แปลง ย กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ชฺช ซ้อน สฺ หน้าธาตุ 

วิสฺสชฺชิ สละแล้ว วิ บทหนา้ สช ธาตุในความสละ ย ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะเป็น 

อิ แลง ย กับ ช ที่สุดธาตุเป็น ฃฃฺ แล้วซอ้น สฺ หน้าธาตุ 



๑๓๒ 

 

วิสฺสเส พึงเป็นอยู่ – คุ้นเคย วิ บทหน้า สส ธาตุในความหายใจ – เป็น อยู่ อ ปัจจัย 

เอยยฺ วิภัตติ ซ้อน ส หน้าธาตุแล้วลบ ยยฺ คงไวแ้ต่ เอ 

วิสฺนาต ิ ย่อมแยก วิส ธาตุในความพราก – แยก นา ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ส ปเน สฺ 

(คือท าให้เป็นตัวสะกด) 

วิสีทนฺต ิ ย่อมจมลง วิ บทหน้า สทิ ธาตุในความจม อ ปจัจัย อนฺติ วิภัตติ ทีฆะ อิ ที่ สิ 

เป็น อี 

วิโสเสห ิ จงให้เหือดแห้ง วิ บทหน้า สุส ธาตุในความแหง้ เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุ หิ 

ปัญจมีวิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

วิหญฺญต ิ ย่อมเดอืดร้อน วิ บทหน้า หน ธาตุในความฆา่ – ตี – กระทบ – เดือดรอ้น ย 

ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุเป็น ญฺญ (เป็นได้ทั้งกัตตุ ทั้งกัมม) 

วิหรต ิ ย่อมอยู่ วิ บทหนา้ หร ธาตุในความอยู่ – อยู่ อจัจัย ติ วิภัตติ 

วิหาส ิ อยู่แล้ว วิ บทหน้า หร ธาตุ อ ปัจจัย อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิทีฆะต้นธาตุแล้ว

ลบที่สุดธาตุ ลง ส อาคม 

วิเหเฐฃต ิ ย่อมเบยีดเบียน วิ บทหน้า เหฐฃ ธาตุในความเบียดเบียน – รบกวน เอ ปัจจัย 

ติ วิภัตต ิ

วีชติ ย่อมพัด วิช ธาตุในความพัด อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

วิเรต ิ ย่อมกลา้ วีร ธาตุในความกล้า – บุก – หาญ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง เอ ไว ้

วิตินาเมสสฺาม  จักยัง -----ให้น้อมไปล่วงวิเศษ วิ –อติ บทหน้า นมุ ธาตุในความน้อม

ไป เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสาม วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง เอ ไว้ สนธิ อุป

สัคเป็น วีต ิ

วีติปตนฺติ ย่อมตกล่วงไป วิ – อติ บทหน้า ปต ธาตุในความตก อ ปัจจัย อนฺติ วิภตัติ 

สนธิอุปสคัเป็น วีต ิ



๑๓๓ 

 

วีม สนฺต ิ ทดลองอยู่ มาม ธาตุในความทอลอง – สอบสวน ส ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ เทว

ภาวะ มา ขึ้นหน้าธาตุ แล้วแปลง ม เป็น ว เอา อ เป็น อี แปลง มม ธาตุเป็ ม  

จุจฺจเร อัน -----ย่อมกล่าว ใจ ธาตุในความกลา่ว ย ปัจจัยในกัมม ติ อนฺติ วิภัตติแปลง 

ย กับ จ ที่สุด ธาตุเป็น จฺจ เอาอ ที่ ว เป็น อุ แล้งแปลงวิภัตติเป็น เร 

วุฏฺฐฃหิสฺสนฺต ิ จักลุกขึ้น วิ – อุ บทหน้าหน้า ฐฃา ธาตุในความหยุด –ตั้ง – ยืน อ ปัจจัย สฺ

สนฺติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ วิ ซ้อน ฏฺ หน้าธาตุแล้วแปลง ฐฃา ธาตุเป็น ฐฃห ลง อิ 

อามคม 

วุณาติ  ย่อมร้อย วุ ธาตุในความร้อย ณา ปัจจัย ติ วิภตัติ 

วุสฺสต ิ อัน -----ย่อมอยู่ วส ธาตุในความอยู่ ย ปัจจัย ใน กัมม ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส เอา อ ที่ ว เป็น อ ุ

วุยฺหต ุ อัน --- จงพัดไป วุห ธาตุในความลอย ย ปัจจัยในกัมม ตุ ปัญจมีวิภัตติ แปร 

ย ไว้หน้า ห ไว้หลัง 

วุลุนาต ิ ย่อมคะนอง วุส ธาตุในความคะนอง ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อ ที่ ส เป็น อุ 

แล้วแปลง ณา ปัจจัยเปน็ นา 

วูปสม ิ เข้าไประงับวิเศษแลว้ ว ิ– อุป บทหน้า สม ธาตุในความสงบ ระงับ อ ปจัจัย 

อี วิภัตติ รัสสะเป็น อิ ลบ อิ ที่ วิ ทีฆะ อุ เป็น อ ู

เวต ิ ย่อมไหว วิ ธาตุในความไหว- รัก –กิน –ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ วิ 

เป็น เอ 

เวชติ ย่อมหวาดหวั่น วิธี ธาตใุนความกลัว – ตกใจ – ไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ 

อิ ที่ วิ เป็น เอ แล้วลบ อี ที่ ช ี

เวฏต ิ ย่อมกลา่ว วิฏ ธาตุในความรอ้ง – กล่าว  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที ่วิ เป็น 

เอ 

เวถต ิ ย่อมขอรอ้ง วิถุ ธาตุในความขอ – ขอร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ วิ 

เป็น เอ ลบ อุที่ ถุ เสยี 



๑๓๔ 

 

เวทยนฺต ิ ย่อมรู้ วิท ธาตุในความรู้- เสวย –จงใจ – กล่าว – รู้สึก ณฺย ปัจจัยในกัตตุ อนฺ

ติ วิภัตติ วิการ อิ เป็น เอ แล้วลบ ณ คง ย ไว ้

เวสต ิ ย่อมโปรย วสิุ ธาตุในความโปรย – ราด –รด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อ ิเป็น 

เอ ลบ อุ ที่ สุ เสีย 

เวกฺขต ิ ย่อมพิจารณา เวกฺข ธาตุในความแลเห็น – พิจารณา อ ปจัจัย ติ วิภัตติ (มิวช่ 

วิ – อิกฺข ธาตุ) 

เวธต ิ ย่อมหวั่นไหว วิธ ธาตุในความไหว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ งิการ อิ ที่ วิ เปน็ เอ 

เวฐฃต ิ ย่อมพัน เวฐฃ ธาตุในความพัน – ผูก –โพห อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ (ลง

หมวด จุร ธาตุก็ได้) 

เวณต ิ ย่อมรู ้ เวณุ ธาตุในความรู้ – คิด –ด าริ- ใคร่ครวญ –แลดู –ฟัง อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ ลบ อุ ที่ ณุ แห่ง เวณุ ธาตุ 

เวลยต ิ ย่อมก าหนด เวล ธาตุในความบอกกาล ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

เวลต ิ ย่อมเป็นไป เวลุ  ธาตุความเป็นไป – ถึง – ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อ ุที่ ลุ 

แห่ง วลุ ธาต ุ

เวจฺฉต ิ ย่อมให้ เวสุ ธาตุในความให้ ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุดก แล้ว

แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น จฺฉ (จะว่า ลง ณ ปัจจัย แล้ว เอา ส เป็น จฺ ก็

ไดเ) 

เวหติ  ย่อมหมั่น เวหุ ธาตุในความหมั่น – ขยัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ หถ แห่ง 

เวหุ ธาต ุ

โวทาเปยฺย พึงให้ผ่องแล้ว วิ – โอ บทหน้า ทา ธาตุในความช านะ ณาเป ปัจจัย เอยฺย 

วิภัตติ  ลบ อิ ที่ วิ ลบ อา ที่ ทา ธาตุ ลบ ณ ที ่ณาเป เอ ซอ้นกันสองตัวหน้า 

โดย วิธสีนธิทั้งสิ้น 



๑๓๕ 

 

โวโรเปสสฺาม ิ จักปลง ลงให้ฉิบหาย วิ – โอ บทหน้า รุป ธาตุในความปลูก – หว่าน เณ 

ปัจจัยในกัตตุ สฺสามิ วิภตัติ ลบ อิ ที่ วิ พฤทธิ อ ุเป็น โอ ลบ ณ คง ย ไว้ 

โวโลเกส ิ แลดูแล้ว วิ – โอ บทหนา้ โลก ธาตุในความแลด ู– เห็น เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะ เป็น อิ ลบ อิ ที่ วิ ลบ ณ คง เอ ไว ้ลง ส อาคมหลังธาตุและ

ปัจจัย 

โวลยต ิ ย่อมบด วุล ธาตุในความขยี้ – บด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น 

โอ ลบ ณ คง ย ไว ้

โวหเรยฺย พึงกล่าว วิ – โอ บทหนา้ หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตติ ลบ อิ 

ที่ วิ 

 

ส 

ส สต ิ ย่อมสรรเสรญิ  ส ส ธาตใุนความชม – ยกย่อง – เสริญสรร อ ปัจจัย ติ วัตต

มานาวิภัตติ 

ส เส  พึงกล่าว ส ส ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย เอยยฺ วิภัตติ ลบ ยยฺ คง ไว้แต่ 

เอ 

สกฺกุณาต ิ ย่อมอาจ สกฺก ธาตุในความอาจ – สามารถ อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติ ซ้อน กฺ 

(บางแห่งว่า สกฺก ธาตุ อุณาปัจจัย) 

สกฺกโรนฺต ิ ย่อมสักการะ สกฺการ ธาตุในความบูชา โอ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ เอา อา ที่ กา 

เป็น อ นี้กล่าวตามพนมธาตุกัจจายนะ (ควรเป็น ส  บทหน้า กร ธาตุดีกวา่) 

สกฺโกนฺติ ย่อมอาจ สกฺก ธาตุในความอาจ – สามารถ โอ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

สกฺขิสฺสต ิ จักอาจ สจ ธาตุในความอาจ – สามารถ อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ แปลงทีสุ่ด

ธาตุปเน ข ซ้อน กฺ หน้า ข ลง อิ อาคมที่ ข (บางแห่งท่านว่า สกฺก ธาตุ) 

สกฺกต ิ ย่อมเป็นไป สกฺก ธาตุในความเป็นไป – ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๑๓๖ 

 

สกฺกยต ิ ย่อมกลา่ว สกฺก ธาตุในความกลา่ว – พูด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

สงฺกต ิ ย่อมสงสยั สกิ ธาตุในความสงสัย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ ลงนิคคหิตแปลงเป็น งฺ 

ลบ อิ ที่ ก ิ

สงฺคต ิ ย่อมเป็นไป สคิ ธาตุในความเป็นไป- ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นคิคหิต

แปลงเป็น งฺ ลบ อิ ที่ คิ แห่ง สคิ ธาต ุ

สฆุณาต ิ ย่อมเบยีดเบียน สฆ ธาตุในความเบียดเบียน อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สงฺขุภ ิ ก าเริบแล้ว ส  บทหน้า ขุภ ธาตุในความไหว – สั่น อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

รัสสะเป็น อ ิ

สงฺคณฺหสิฺสาม ิ จักสงเคราะห์ ส  บทหนา้ คห ธาตุ ณฺหา ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ แปลง 

นิคคหิต เป็น งฺ ลบ ที่สดุธาตุแลลบ อา ที่ ณฺหา แล้วลง อิ อาคม 

สงฺกสายต ิ ย่อมนั่ง สงฺกเส ธาตุในความนั่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ เป็น อาย 

สงฺคามยต ิ ย่อมรบ สงฺคาม ธาตุในความรบ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

สจต ิ ย่อมกลา่ว สจ ธาตุในความกล่าว อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

สจฺฉิกโรนฺต ิ ย่อมกระท าให้แจ้ง สจฺฉ ิบทหน้า กร ธาตุในความกระท า โอ ปัจจัย  อนตฺิ 

วิภัตติ 

สชต ิ ย่อมสละ สช ธาตุในความสละ – ปล่อย  -โปรย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สชฺชต ิ ย่อมขอ้ง สช ธาตุในความข้อง – ติด ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ช 

ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

สชฺชยึส ุ จัดแจงแล้ว สชฺช ธาตุในความเป็นไป – จัดแจง – ตระเตรียม ณยฺ ปัจจัย

ในกัตตุ อฃุ วิภัตติเป็น อึสุ ลบ ณ คง ย ไว ้

สชฺชติฌายนฺต ิย่อมท่อง ส  บทหน้า เฌ ธาตุในความคอก – เพง่ อ ปัจจัย ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ 

เอา เอ เป็น อาย แปลงนิคคหิต เป็น ชฺ เพราะ ณ อยู่หลัง 

 



๑๓๗ 

 

 

สญฺชติ ย่อมเคลา้คลึง  สญฺช ธาตุในความเคล้าคลึง –กอด – รัด –ติด – ข้อง อ 

ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ 

สญฺฉินทฺิสสฺาม ิ จักตัด ส  บทหน้า ฉิท ธาตุในความตัด อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ญฺ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุแล้วแปลงเป็น นฺ ลง อิ 

อาคม 

สญญฺเมสฺสนฺต ิจักส ารวม ญมุ ธาตุในความกิน – บริโภค เอ ปัจจัย สฺสนฺติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ญฺ ลบ อุ ที ่มุ แห่ง ญมุ ธาตุ 

สญฺชานสึ ุ จ าได้แล้ว ส  บทหน้า ญา ธาตุในความรู้ นา ปัจจัย อฃุ วิภัตติเป็น อึสุ แปลง 

ญา ธาตุเป็น ชา แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ ลบ อา ที่ นา ปัจจัย 

สฏติ ย่อมแผ่ไป สฏ ธาตุในความแผไ่ป – เจ็บ –ปวด – เป็น ตอน – ขยาย-ประชุม 

อ  ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

สฏฺฏยต ิ ย่อมสามารถ สฏฺฏ ธาตใุนความเบียดเบียน – สามารถ ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

สฐต ิ ย่อมล่อล่วง สฐฃ ธาตุในความฉอ้โกง – ล่อลวง –เบียดเบียน – เศรา้หมอง อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น ณฺ  

สฐยต ิ ย่อมปรุงแต่ง สฑิ ธาตุในความปรุงแต่ง เป็นไป ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

สณฺฑต ิ ย่อมเจ็บ สฑิ ธาตุในความเจ็บ – ปวด – รก –ทึบ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง

นิคคหิตแปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ เสยี 

สณต ิ ย่อมร้อง สณ ธาตุในความร้อง – ไห้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สตฺตยต ิ ย่อมเป็นไป สตฺต ธาตุในความเป็นไป – ไปถงึ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้



๑๓๘ 

 

สถต ิ ย่อมหย่อน สถ ธาตุในความหยอ่น –อ่อน –ผูก- พัน – จ าลอง อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ (ลงปัจจัยหมวด จุร ธาตุก็ได้) 

สทฺทเหยฺย พึงเชื่อ ส  บทหน้า ธา ธาตุในความทรง –วาง อ ปัจจัย เอยฺย วิภัตติ แปลง ธา 

ธาตุเป็น ทห แปลงนิคคหิตเป็น ทฺ 

สทต ิ ย่อมยินดี สท ธาตุในความยินดี – ชอบใจ –เพลกิเพลิน อ ปัจจัย ติ วิภตัติ 

(ลงปัจจัยหมวด จุร ธาตกุ็ได้) 

สทฺเทต ิ ย่อมกลา่ว สท ธาตุในความกล่าว – เปล่ง –เรียกร้อง – น่าเกลยีด เณ ปัจจัย

ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลง ณ คง เอ ไว ้

สธติ ย่อมเปยีก สธุ ธาตุในความชุ่มชื่น – รื่นเริง – น่าเกลียด เณ ปัจัย ในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ อุ ที่ ธุ แห่ง สุ ธาต ุ

สนต ิ ย่อมคบ สน ธาตุในความคบ – สมาคม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สนฺตชฺเชส ิ คุกคามแล้ว ส  บทหน้า ตชฺช ธาตุในความขู่ – คกุคาม เณ ปัจจัยในกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลงนิคคหิตเป็น นฺ ลบ ณ คง เอ ไว ้

สนฺตยต ิ ย่อมสืบต่อ สนฺต ธาตุในความสืบต่อ – แผ่ – กว้าง เต็ม ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

สนฺตปฺเปส ิ ให้อิ่มหน าแล้ว ส  บทหน้า ตปฺป ธาตุในความอิม่ เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลงนิคคหิตเป็น นฺ ลบ ณ คง เอ ไวล้ง ส อาคม 

สนฺถยต ิ ย่อมร้อยกรอง สนฺถ ธาตุในความแต่ง – เรียบรอ้ย ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

สนฺตสนฺต ิ ย่อมสะดุ้งพร้อม ส  บทหน้า ตส ธาตุในความหวาด – เสียว สะดุ้ง  อ ปัจจัย 

อนฺติ วิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น นฺ 

สนฺทต ิ ย่อมหลั่งไหล สนฺท ธาตุในความไหลไป- หลั่งไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สนฺธาเรสฃุ  ทรงไวพ้รอ้มแล้ว ส  บทหน้า ธาร ธาตุในความทรง – วาง – ตั้ง เณ ปัจจัย

ในกัตตุ อฃุ วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น นฺ ลบ ณ คง เอ ไว้ ลง ส อาคม 



๑๓๙ 

 

สนฺตุสฺสนฺต ิ ย่อมยินดีพรอ้มม ส  บทหน้า ตุส ธาตุในความยนิดี ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น นฺ แล้วแปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

สนฺธาวสิฺส  แล่นไปพรอ้มกัน ส  บทหน้า ธาว ธาตุในความวิง่ไป อ ปัจจัย สฺส  วภิัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น นฺ ลง อิ อาคม 

สนฺนยฺหถ จงผูกสอด ส  บทหน้า นห ธาตุในความผูก ย ปัจจัยในกัตตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ 

แปลงนิคคหิตเป็น นฺ แล้วแปร ย ไว้หน้า ห ไวห้ลัง 

สนฺนิปตนฺต ิ ย่อมประชุมกัน ส  บทหน้า ปต ธาตุในความ ตก อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น นฺ 

สปต ิ ย่อมประชุม – รวม  สป ธาตุในความประชุม – รวม อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ 

สปิ  แช่งแล้ว สป ธาตุในความด่า – แช่ง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะเป็น อิ 

สปฺปต ิ ย่อมคลานไป สปฺป ธาตใุนความคลานไป – เสือกไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สพฺพต ิ ย่อมเบยีดเบียน สพฺพ ธาตุในความเป็นไป – เบียดเบียน – เต็มครบ  อ ปัจจัย 

ติ วิภัตต ิ

สภาชยต ิ ย่อมหนาว สภาช ธาตุในความเย็น – หนาว –ราด ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

สภติ ย่อมเบยีดเบียน สุภ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ ภุ 

แห่ง สภุ ธาต ุ

สมต ิ ย่อมสงบ สม ธาตุในความสงบ – ชักช้า – ยืดยาว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สมฺพยต ิ ย่อมเกีย่วเนือง สมพฺ ธาตุในความผูก – ติด  ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณ คง ย ไว ้

สมติวิชฺฌต ิ ย่อมรั่วรด ส - อติ บทหน้า วิท ธาตุในความแทง –เจาะ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น  ชฺฌ แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ม. 



๑๔๐ 

 

สมฺนฺวสต ิ ย่อมแสวงหา ส  –อนุ บทหนย้า อสิ ธาตุในความแสวงหา อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

แปลง นิคคหิตเป็น ม พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว วิการ อิ ที่ อสิ ธาตุ

เป็น เอ 

สมนุปสฺสาม ิ ย่อมพิจารณาเห็น ส  – อนุ บทหน้า ทิส ธาตุในความเห็น – แลดู   อ ปจัจัย 

มิ วัตตมานาวิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น ม แลว้แปลง ทิส ธาตุเป็น ปสฺส เพราะ

มีวิภัตติ ทีฆะทีสุ่ดธาตุแลปัจจัยเป็น อา 

สมฺปชฺชตุ จงถึงพร้อม ส  บทหน้า ปท ธาตุในความถึง – บรรลุ ย ปัจจัย ในกัตตุ ตุ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ แล้วแปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

สมฺปฏิจฺฉต ิ ย่อมรับเฉพาะ ส  – ปฏิ บทหน้า อิ ส ธาตุในความปรารถนา ย ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วิภตัติ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ แล้วแปลง ย กับ ที่สุด ธาตุเป็น จฺฉ ลบ อ ิที่ ฏิ 

แห่ง ฏิ โดยวิธสีนธ ิ

ปมฺปริวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม ส  – ปริ บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ 

สมฺปาปุณ ิ ทันแล้ว ส  – ป บทืหน้า อาป ธาตุในความถึง – บรรลุ อณุา ปัจจัย อี วภิัตติ

รัสสะเป็น อิ แปลงนคิคหิตเป็น มฺ ลบ อา ที่ อาณา 

สมฺปิณฺเฑต ิ ย่อมประมวลมา ส  บทหน้า ปิฑิ ธาตุในความรวบรวม เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ ส  เป็น มฺ ลงนคิคหิตอาคมแปลง ณฺ ลบ อิ ที่ ฑ ิแห่ง 

ปิฑิ ลบ ณ คง เอ ไว ้

สมฺผสฺุสต ิ ย่อมถูกต้องพรอ้ม ส  บทหน้า ปิฑิ ธาตุในความถูกต้อง อ ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ แล้วแปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สสฺ (สมฺผสุติ อ 

ปัจจัย) 

สมฺมชฺชต ิ ย่อมกวาด ส  บทหน้า มชฺช ธาตุในความกวาด – ช าระ – ถูก อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ 



๑๔๑ 

 

สนฺภต ิ ย่อมกลา่ว สมฺภ ธาตุในความกลา่ว – คุ้นเคย – สนิท อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

แปลงนิคคหิตเป็น ม ฺ

สมฺมนฺต ิ ย่อมระงับ สมุ ธาตุในความสงบ ระงับ – ดับ – ล าบาก –เงียบ ย ปัจจยั 

ในกัตตุ อนฺติ วิภัตติ ลบ อุที่ มุ แห่ง สมุ ธาตุแลว้แปลง ย กับ ม ที่สุดธาตุเป็น 

มฺม 

สมฺมาเปส ิ ให้ถึงพร้อมแล้ว ส  – ป บทหน้า อาป ธาตุในความถึง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ อี 

วิภัตติ รัสสะเป็น อิ แปลงนิคคหิตเป็น มฺ ลบ ณ ตง เอ ไว้แลว้ลง ส  อาคม 

สมฺสาเนส ิ นับถือแล้ว ส  บทหนา้ มาน ธาตุในความนับถือ เณ ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ

รัสสพเป็น อิ แปลง นคิคหิตเป็น ม ลบ ณ คง เอ ไว้แล้วลง ส อาคม 

สมฺมสติ ย่อมไตร่ตรอง ส  บทหนา้ สม ธาตุในความลูบคล า อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ม ฺ

สมาคญฺฉ ิ คบหาลแลว้ ส  –อา บทหน้า คม ธาตุในความไป- ถึง อ ปัจจัย อี วิภัตติรัสสะ

เป็น อิ แปลงนิคคหิตเป็น ม อาเทส ม ที่สุดธาตุเป็น ญฺฉ หรือแปลง คม เป็น 

คญฉ 

สมาทยึส ุ ถือเอาพรอ้มแล้ว ส  –อา บทหน้า ทา ธาตุในความให้ อ ปัจจัย อฃุ วิภัตติเป็น 

อึสุ แปลงนคิคหิตเป็น  ม เอา อา ที่ ทา ธาตุเป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ เอา เอ 

เป็น อย 

สมาทเปติ ย่อมชักชวน ส  –อา บทหน้า ทา ธาตุในความให้ ณาเป ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น  ม ลบ อา ที่ ทา ธาตุและณา ที่ ณาเป (เป็นเหตุกัตตุ แต่แปล

เป็นกัตตุ) 

สมาปชฺช ิ เข้าแล้ว ส  –อา บทหน้า ปท ธาตุในความถึง ย ปัจจัยในกัตตุ อี วิภัตติ รัสสะ

เป็น อิ แปลงนิคคหิตเป็น ม แล้วแปลง ย กับ ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

มหาหรถ จงรวบรวม ส  –อา บทหน้า หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย ถ ปัญจมวีิภัตติ 

แปลงนิคคหิตเป็น ม 



๑๔๒ 

 

สมิชฺฌต ุ จงส าเร็จ ส  บทหน้า อิธ ธาตุในความส าเร็จ ย ปัจจัย ในกัตตุ ตุ ปัญจมีวิภัตติ 

แปลงนิคคหิตเป็น ม แล้วแปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น ชฺฌ 

สมิญฺชนฺต ิ ย่อมเอนเอียง ส  บทหน้า อิญฺช ธาตุในความไหว – สะเทือน อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น ม 

สมฺภุราติ ย่อมบรรลุ สมฺภุ ธาตุในความถึง- บรรลุ – ส าเรจ็ ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สมุฏฺฐฃาเปส   ให้ตั้งข้ึนพร้อมแล้ว ส  – อุ บทหน้า ฐฃา ธาตุในความตั้ง ณาเป ปัจจัย อฃุ วิภัตติ 

แปลงนิคคหิตเป็น ม ซอ้น ฏฺ หน้าธาตลุบ ณ ที ่ณาเป ลง ส อาคม 

สมีรต ิ ย่อมหวั่นไหว ส  บทหน้า อีร ธาตุในความไหว – สั่น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ม  

สมุลลฺปต ิ ย่อมเจรจา ส  –อุ บทหน้า สป ธาตุในความกลา่ว อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ม ซ้อน ลฺ หน้าธาตุ 

สมุทาจรติ ย่อมร้องเรียก ส  – อุ –อา บทหน้า จร ธาตุในความประพฤติ – เที่ยวไป อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น ม แลว้ลง ท อาคม ที่ อา 

สยต ิ ย่อมนอน สี ธาตุในความนอน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ วิการ อิ  

เป็น เอ เอา เอ เป็น อย 

สรต ิ ย่อมระลึก สร ธาตุในความระลึก – ก าจัด – ไป – ถึง- เที่ยวไป – ประชุม อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สโมสรต ิ ย่อมประชุม ส  – โอ บทหน้า สร ธาตุในความไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ม  

สลฺลกฺเขถ จงก าหนด ส  บทหน้า ลกฺข ธาตุในความก าหนด เณ ปัจจัยในกัตตุ ถ ปัญจมี

วิภัตติ แปลงนิคคหิต เป็น ลฺ ลบ ณ คง เอ ไว ้

สลฺลปต ิ ย่อมเจรจา ส  บทหน้า ลป ธาตุในความกล่าว – พูด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง

นิคคหิตเป็น ล ฺ

สลต ิ ย่อมแล่นไป สล ธาตุในความแล่น  -ไหล –สั่น ปูองกัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  



๑๔๓ 

 

สลฺลต ิ ย่อมไป สลลฺ ธาตุในความไป- แล่น – ปราด อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

สว ิ ย่อมเป็นไป สวฺ ธาตุในความไป- ถึง – เป็นไป – เกิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ 

อู เป็น อุ พฤทธิ อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 

สสต ิ ย่อมเป็นอยู่ สส ธาตุในความเป็นอยู่ – หายใจ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สสต ิ ย่อมเบยีดเบียน สสฺุ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ 

แห่ง สฺสุ ธาต ุ

สหต ิ ย่อมอดกลั้น สห ธาตุในความอดกลั้น – อด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (ลงในหมวด 

จุร ธาตุก็ได้) 

สยฺหติ ย่อมครอบง า สห ธาตุในความครอบง า –อาจ – สามารถ ย ปัจจัย ติ วิภัตติ 

แปร ยฺ ไว้หนา้ ห ไว้หลงั 

สฬต ิ ย่อมร้อง สฬ ธาตุในความเลีย้งดู – ปรนเปรือ อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ  

ส ยม จงสงวน ส  บทหน้า ยม ธาตุในความเลี้ยงดู – ปรนเปรือ อ ปัจจัย หิ ปัญจมี

วิภัตติ ลบ เสีย 

ส วตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม ส  บทหน้า วตฺต ธาตุในความเป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

ส วร จงส ารวม วร ธาตุในความห้าม – กั้น อ ปัจจัย หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบเสีย 

ส วิชฺชนต ิ ย่อมมีพรอ้ม ส  บทหน้า วิท ธาตุในวความมี – เป็น ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ  ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

ส วิทหถ จงจัดแจง ส  – วิ บทหน้า ธา ธาตุในความทรงไว้ อ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภตัติ 

แปลง ธาเป็น ทห 

ส เวหติ ย่อมยัง --- ให้สลดพร้อม ส  บทหน้า วิชิ ธาตุในความกลวั เณ ปัจจัยในเหตุกัต

ตุ ติ วิภัตติ วิการ อิ ที่ ว ิเป็น เอ ลบ อิ ที่ ชิ แล ณ คง เอ ไว ้

ส สร ึ ท่องเทีย่วไปแล้ว ส  บทหน้า สร ธาตุในความเทีย่วไป อ ปัจจัย อึ อัชชัตตนี

วิภัตติ 



๑๔๔ 

 

ส สนฺเทนฺต ิ ย่อมสนทนา – เปรียบเทียบ ส  บทหน้า สนฺท ธาตุในความหลั่งไหล เอ ปัจจัย 

อนฺติ วิภัตติ 

ส สิพพฺนฺต ิ ย่อมเย็บพรอ้ม ส  บทหน้า สิว ธาตุในความเย็บ อ ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ แปลง ย 

กับ ว ที่วสุดธาตุเป็น พพฺ 

สาขต ิ ย่อมซึบซาบ สาข ธาตุในความซมึซาบ – อาบ – กระจาย – แพร่ อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

สทยต ิ ย่อมยินดี สท ธาตุในความยินดี – ชอบใจ – เพลิดเพลิน ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง ย ไว ้

สาต ิ ย่อมหุง – ต้ม สา ธาตุในความหุง – ต้ม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สาฐฃต ิ ย่อมขม้เหง สาฐฃ ธาตุในความขม่เหง อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ 

สาธยต ิ ย่อมยัง-----ให้ส าเร็จ สาธ ธาตุในความส าเร็จ ณยฺ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ฯ คง ย ไว้ (แปลเป็นกัตตุว่า ย่อมส าเร็จลง ย ปัจจัยในกัตตุ) 

สาธุนาต ิ ย่อมส าเร็จ สาธ ธาตุในความส าเร็จ อณุา ปัจจัย ติ วิภัตติแปลง ณา เป็น นา 

สานต ิ ย่อมลับ สาน ธาตุในความลับ – อาน – ท าให้คม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สามยติ ย่อมใคร่ครวญ สม ธาตุในความด าริ – คิด – เพิ่ง –แลดู – ใคร่ครวญ ณฺย 

ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง ย ไว้ 

สาเมต ิ ย่อมเรียกรอ้ง สาม ธาตุในความเรียกรอ้ง – เรียก เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง เอ ไว ้

สายต ิ ย่อมยินดี สา ธาตุในความยินดี – ลิ้ม – จิ้ม ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

สารยติ ย่อมเพลยี สาร ธาตุในความทุรพล ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติลบ ณ คง ย ไว้ 

สาเวต ิ ย่อมยัง -----ให้ยินดี สุ ธาตุในความฟัง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว ทีฆะต้นธาตุลบ ณ คง เอ ไว้ 

สาสต ิ ย่อมสั่งสอน สาส ธาตุในความสั่งสอน – บังคับ – สั่ง – พร า่สอน อ ปจัจัย ติ 

วิภัตติ 



๑๔๕ 

 

สิกยต ิ ย่อมจับต้อง สิกข ธาตุในความจับต้อง – ถูกต้อง ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

สิกฺขาเปติ ย่อมยัง -----ให้ศึกษา สิกฺข ธาตุในความศึกษา ณาเป ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ ณ 

ที่ ณาเป 

สิงฺฆสาม ิ ย่อมดม สิฆิ ธาตุในความสูด –ดม อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตแปลงเป็น งฺ 

ลบ อิ ที่ ฆิ ทีฆะทีสุ่ดธาตุแลปัจจัย เป็น อา เพราะ มิ อยู่หลัง 

สิญฺจติ ย่อมรด สิจ ธาตุในความรด- ราด – เท – วิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติลงนิคคหิต

แปลงเป็น ญฺ  

สิจฺจยต ิ ย่อมย ่ายี สิจฺจ ธาตุในความบด – ตัด –ย ่ายี  ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ 

ณฺ คง  ย ไว ้

สิทต ิ ย่อมปลด สิท ธาตุในควมปลดเปลื้อง – หลุด –พ้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สิชฺชต ิ ย่อมสุก สิท ธาตุในความระอุ  - สุก ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ แปลง ย กับ 

ท ที่สุดธาตุเป็น ชฺช 

สินฺทต ิ ย่อมเย็น สทิ ธาตุในความเย็น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตแล้วแปลงเป็น มฺ 

สินาต ิ ย่อมผูก สิ ธาตุในความผูก – พัน ลับ นา ปัจจัย  ติ วิภัตติ (สโินติ ลง ณุ 

ปัจจัย) 

สินาต ิ ย่อมหุง – ต้ม สา ธาตุในความหุง – ต้ม นา ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อา ที่ สา 

ธาตุเป็น อ ิ

สิชฺฌต ิ ย่อมส าเร็จ สิธุ ธาตุในความส าเร็จ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ เอา อุ ที่ ธ ุเป็น 

อ แปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น ชฺฌ 

สินิยฺหติ ย่อมอิ่มใจ สินิห ธาตุในความรักใคร่ – ชอบใจ อาลยั อิม่ใจ ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แล้วแปร ยฺ ไว้หน้า ห ไว้หลัง 

สิเนหยต ิ ย่อมรักใคร่ สิเนห ธาตุในความรักใคร่ – อาลยั ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้



๑๔๖ 

 

สิภติ ย่อมยกย่อง สิภ ธาตุในความยกย่อง สิภ ธาตุในความยกย่อง – สรรเสริญ อ 

ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

สิลต ิ ย่อมแสวงหา สิล ธาตุในความแสวงหา – เสาะหา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สิยต ิ ย่อมละเอียด สา ธาตุในความเล็กน้อย – ละเอยีด ย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

เอา อา ที่ สา ธาตุ เป็น อิ 

สิลาฆต ิ ย่อมสรรเสรญิ สลิาฆ ธาตุในความยกย่อง – สรรเสรญิ – ชมเชย อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

สิลิสสฺต ิ ย่อมกอดรัด  สิลสิ ธาตุในความกอดรัด – ติดกัน ย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ

แปลง ย กับ ส ที่สุดธาตุเป็น สฺส 

สิเสสต ิ ย่อมเผาผลาญ สิลสิุ ธาตุในความเผาผลาญ – เร่าร้อน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ ลิ เป็น เอ ลบ อุ ที่ ส ุ

สิโลกต ิ ย่อมประพันธ์ สิโลก ธาตุในความประพันธ์ – แต่ง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สิโลณต ิ ย่อมประหาร สิโลณ ธาตุในความฆ่า –ป ระหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สิพฺพต ิ ย่อมเย็บ สิว ธาตุในความเย็บ – แห้ง – เหียว –เป็นไป อ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิ 

ภัตติ แปลง ย กับ ว ที่สดุธาตุเป็น พฺพ (บางแห่งว่า สิวุ ธาตุ) 

สิสต ิ ย่อมเบยีดเบียน สสิ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สีทต ิ ย่อมแผ่ไป สทิ ธาตุในความแผไ่ป – จม – จบ- หยุด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ทีฆะ

ต้นธาต ุ

สีลต ิ ย่อมมั่นคง สิท ธาตุในความมั่นคง – คงที่ – รับ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ (ลงปัจจัย

หมวด จุร ธาตุก็ได้) 

สุติ ย่อมบด สุ ธาตุในความบด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สุณาต ิ ย่อมฟัง สุ ธาตุในความฟัง – ผูก – ติดต่อ  ณา ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สุนนฺต ิ ย่อมเบยีดเบียน สุ ธาตุในความเบยีดเบียน นา ปัจจัย อนฺติ วิภัตติ ลบ อา ที่ 

นา ปัจจัย 



๑๔๗ 

 

สุกฺขิสฺสต ิ จักแห้ง สุกฺข ธาตุในความแห้ง อ ปัจจัย สสฺติ วภิัตติ แล้วลง อิ อาคม 

สุขต ิ ย่อมสบาย สุข ธาตุในความสบาย อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

สุฏิติ ย่อมด่า สุฏ ธาตุในความด่า – บริภา อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

สุฏฺฏยต ิ ย่อมแห้ง สุฏฺฏ ธาตุในความแห่ง ณยฺ ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว้ 

สฌฺฐฃต ิ ย่อมปลอ่ย สุตฺต ธาตุในความแก้ – ปล่อย  ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ 

คง ย ไว ้

สุชฺฌต ิ ย่อมหมดจด สธุ ธาตุในความหมดจด – สะอาดด- ผุดผ่อง ย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ แปลง ย กับ ธ ทีสุ่ดธาตุเป็น ชฺฌ 

สุนต ิ ย่อมร้อง สุน ธาตุในความร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สุมฺภต ิ ย่อมเบยีดเบียน สมฺุภ ธาตุในความเบียดเบยีน – กล่าวประหาร – ตี อ ปัจจัย 

ติ วิภัตต ิ

สุปต ิ ย่อมหลับ สุป ธาตุในความหลับ – ฝัน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สุรต ิ ย่อมส่องสว่าง สุร ธาตุในความส่องสว่าง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

สุมรต ิ ย่อมยินดีด้วย สุ บทหน้า รม ธาตุในความยินดี –ร่าเริง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

แปร ร ไว้หลัง ม ไว้หน้า 

สุลฺลยต ิ ย่อมจัดแจง สุลลฺ ธาตุในความจัดแจง – ตระเตรียม ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ 

วิภัตติ ลบ ณ คง ย ไว ้

สุสฺสสูต ิ ย่อมปรารถนาจะฟัง สุ ธาตุในความฟัง ส ปัจจัย ติ วิภัตติ เทวภาวะ ส ุขึ้น

หน้าธาตุซ้อน สฺ หนา้ธาตุแล้วทีฆะ อุ ที่ สุ ธาตุเป็น อู 

สุสฺสต ิ ย่อมแห้ง สุส ธาตุในความแห้ง – เหี่ยว ย ปัจจัย ติ วิภัตติ แปลง ย กับ ส 

ที่สุดธาตุเป็น สสฺ 

สุยฺหเต ย่อมสามารถ สุห ธาตุในความอาจ – สามารถ ย ปัจจัย เต วิภัตติ แปล ย ไว้

หน้า (เป็นได้ทั้งกัตตุ และ กัมม) 



๑๔๘ 

 

สูจยต ิ ย่อมร้อยกรอง สูจ ธาตุในความประกาศ – แต่ง –ร้อยกรอง – ชึ้แจง ณฺย 

ปัจจัยในกัตตุ สฺจ ธาตุในความทิ่มแทง – ส่อเสยีด – เสียดแง ทีฆะต้นธาตุก็มี 

สูทต ิ ย่อมไหล สทู ธาตุในความไหล- รด- ราด –ขยาย – แสดง อ ปัจจัย ติ วภิัตติ 

สูปยต ิ ย่อมนับถือ สูป ธาตุในความนับ – นับถือ ณยฺ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณฺ 

คง ย ไว ้

สูยิตฺถ ฟังแล้ว สุ ธาตุในความฟัง ย ปัจจัยในกัมม อี อชัชัตตนีวิภัตติ แล้วแปลงเป็น 

ตฺถ ทีฆะ อุ เป็น อู ลง อิ อาคม 

สูรยติ ย่อมกลา้ สรู ธาตุในความกล้า – แข็ง – องอาจ ณฺย ปัจจัย ในกัตตุ ติ วิภัตติ 

ลบ ณ คง ย ไว ้

สูลต ิ ย่อมทิ่มแทง สูล ธาตุในความทิ่มแทง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

เสติ ย่อมนอน สี ธาตุในความนอน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ วิการ อิ 

เป็น เอ 

เสติ ย่อมเจริญ สิธาตุ ในความเจริญ – รุ่งเรอืง –ไป – ถึง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ 

อิ ที่ สิ เป็น เอ 

เสจต ิ ย่อมรด สิจ ธาตุในความไหล – รด – ราด  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ อ ิเป็น 

เอ (เสจ ธาตุก็มี) 

เสตต ิ ย่อมสะอาด สิต ธาตุในความขาว – เผือก อ ปจัจัย ติ วิภัตติ วิหาร อิ เป็น เอ 

เสธต ิ ย่อมสั่งสอน สิธุ ธาตุในความสั่ง – เจริญ –สั่งสอน – เป็นไป อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ ลบ อุ ที่ ธุ วิการ อิ เป็น เอ 

เสลยต ิ ย่อมอ านวย สลิ ธาตุในความแสดงความยินดี ณฺย ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ 

วิการ อิ ที่ สิ เป็น เอ แล้วลบ ณ คง ย ไว ้

เสเสต ิ ย่อมเหลือ สิส ธาตุในความพิเศษ – เหลือ – แปลก เณ ปัจัย ในกัตตุ วิการ อิ 

ที่ สิ เป็น เอ ลบ ณ คง เอ ไว ้

เสกต ิ ย่อมเป็นไป เสก ธาตุในความเป็นไป – ถึง – ไป อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ



๑๔๙ 

 

เสติ ย่อมหุง เส ธาตุในความหุง – ต้ม อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

เสยยฺติ ย่อมโปรย เส ธาตุในความสิ้นไป – เสื่อมไป – เป็นไป อ ปัจจัยในกัตตุ สิ วัตต

มานาวิภัตติ แล้วซ้อน ย ฺหน้า ย ปัจจัย 

เสลต ิ ย่อมไป – ถึง สุเล ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ 

ลุ แห่ง เสลุ ธาต ุ

เสวต ิ ย่อมคบ สิว ธาตุในความคบ – เสพ อ ปัจจัย ต ิวิภัตติ วิการ อิ ที่ สิ เปน็ เอ 

(เสวุ ธาตุก็มี สิ ธาตุก็มี ใช้ได้เหมือนกัน) 

โสกติ ย่อมเป็นไป สุก ธาตุในความเป็นไป –ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ 

โสจาม ิ ย่อมเศรา้โศก สุจ ธาตุในความเศรา้โศก – แห้ง –เหี่ยว อ ปัจจัย ติ วัตตมานา

วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ ทีฆะทีสุ่ดธาตุแลปัจจัยเป็น อา เพราะ มิ อยู่หลัง 

โสฐฃต ิ ย่อมหยุด สุฐฃ ธาตุในความหยุด –ช้า – เกียจครา้น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ 

โสเภถ จงงาม สุภ ธาตุในความงาม – ไฟโรจน์ เอ ปัจจัย ถ ปัญจมีวิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ 

โสฏต ิ ย่อมจองหอง โสฏุ ธาตุในความหยิ่ง – จองหอง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ แล้วลบ อุ 

ที่ ฏุ แห่ง โสฏุ ธาต ุ

โสสสฺาม ิ จักฟัง สุ ธาตุในความฟงั อ ปัจจัย สฺสามิ วิภัตต ิพฤทธิ อุ เป็น โอ 

โสเธสฺสาม จักให้ช าระ สุธ ธาตุในความหมดจด – ชระ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ สฺสาม 

วิภัตติ พฤทธิ อุ เป็น โอ แล้วลบ ณ คง เอ ไว ้

โสณต ิ ย่อมประหาร โสณ ธาตใุนความฆ่า – ประหาร – รวมกันไป – ถึง – เป็นไป อ 

ปัจจัย ติ วิภัตติ  

 

 



๑๕๐ 

 

ห 

หญญฺต ิ ย่อมเดอืดร้อน หน ธาตใุนความเบียดเบียน  ฆ่า –ประหาร ย ปัจจัย ติ วัตติ 

แปลง ย กับ น ที่ สุดธาตุเป็น ญฺญ 

หนฺนต ิ ย่อมฆา่ หน ธาตุในความฆ่า – ตี – ประหาร – เบียดเบียน อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ (ที่เป็น อนฺติ หน อ-ติ ท าทีสุ่ดธาตุใหเป็นพยัฐชนะสังโยค) 

หฏติ ย่อมผุดผอ่ง หฏ ธาตุในความรุ่งเรอืง – ส่อง – สว่าง –ผุดผ่อง อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

หเนยฺย พึงเบียดเบียน หน ธาตุในความเบยีดเบียน – เป็ยนไป –ไป – ถึง – ฆ่า –ตี –

ประหาร อ ปัจจัย เอยยฺ สัตตมีวิภัตติ  

หทต ิ ย่อมถา่ยอุจจาระ หท ธาตุในความถ่ายอุจจาระ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

หโนต ิ ย่อมถอน หนุ ธาตุในความเลิก – ถอน  โอ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ นุ แห่ง 

หนุ ธาต ุ

หมฺมต ิ ย่อมไป หมฺม ธาตุในความไป – ถึง –เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

หยต ิ ย่อมไป หย ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

หร  จงน าไป หร ธาตุในความถือ –ยึด –จับ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

หริยต ิ ย่อมเป็นไป หรยิ ธาตุในความเป็นไป- ไป –ถึง –เจ็ล อ ปัจจัย ติ วิภัตต ิ

หรียนฺต ิ อัน ---ย่อมไป หร ธาตุในความน าไป ย ปัจจัย อิ อาคมหน้า ย อนฺติ วภิัตติ 

ทีฆะ อิ เป็น อ ี

หรายต ิ ย่อมละอาย หเร ธาตุในความละอาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา เอ ที่ หเร ธาตุ

เป็น อาย 

หสนฺติ  ย่อมละลาย หส ธาตุในความร่าเริง –หัวเราะ – เสสรวล –เฮฮา อ ปัจจัย อนฺติ 

วิภัตติ 

หวติ ย่อมบูชา หู ธาตุในความบูชา – ให้ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ พฤทธิ 

อุ เป็น โอ เอา โอ เป็น อว 



๑๕๑ 

 

ทสต ิ ย่อมร้อง หส ธาตุในความร่าเริง – หัวเราะ อ ปจัจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ 

หฬต ิ ย่อมยกย่อง หฬ ธาตุในความยกย่อง – สรรเสรญิ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ  

หายนฺต ุ จงเสื่อม หา ธาตุในความเสื่อม – สิ้น ย ปัจจัย ในกัตตุ อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ 

หาสยสฺส จง ----ให้ร่าเริง หส ธาตใุนความรา่เริง – หัวเราะ ณฺย ปัจจัย ในเหตุกัตตุ สฺสุ 

ปัญจมีวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ ลบ ณ คง ย ไว ้

หาสฺส  จักน าไป หร ธาตุในความน าไป อ ปัจจัย สสฺ  กาลาติปัตติวิภัตติ ทีฆะต้นธาตุ 

แล้วลบทีสุ่ดธาต ุ

หิโณต ิ ย่อมก าจัก หิฑิ ธาตุในความเทีย่วไป- ไป  อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลง นิคคหิตแล้ว

แปลงเป็น ณฺ ลบ อิ ที่ ฑิ แห่ง หิฑิ ธาตุ 

หิกฺกติ ย่อมร้อง หิกฺก ธาตุในความรอ้ง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภัตติ  

หิลาทต ิ ย่อมส าราญ หลิาทิ ธาตใุนความส าราญ –สบาย อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อิ ที่ ทิ 

แห่ง หิลาทิ ธาต ุ

หิสต ิ ย่อมร้อง หิสุ ธาตุในความร้อง อ ปัจจัย ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แห่ง ทิสุ ธาตุ 

หึเสต ิ ย่อมเบยีดเบียน หิสิ ธาตุในความเบียดเบียน – ประทุษร้าย เณ ปัจจัยในกัตตุ 

ติ วิภัตติ ลงนิคคหิตทีพ่ยัญชนะต้นธาตลุบ อิ ที ่สิ ลบ ณ คง เอ ไว้ ( ลง อ 

ปัจจัยก็มี เช่น หึสติ ) 

หึสต ิ  ย่อมดูแคลน หีฬ ธาตุในความนา่ติ เณ ปัจจัยในกัตตุ ติ วิภัตติ ลบ ณ คง เอ 

ไว ้

หุจฺฉต ิ ย่อมงอ กุจฺฉ ธาตุในความโกง – คด – งด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

หุณฺฑต ิ ย่อมประหาร หุฑิ ธาตุในความฆา่ – ประหาร อ ปัจจัย ติ วิภัตต  ลง นิคคหิต

แปลงเป็น ณฺ แล้วลบ อ ิที่ ฑิ 

หุรต ิ ย่อมงอ หุร ธาตุในความงอ –โกง –คด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

หุฬต ิ ย่อมเป็นไป หุฬ ธาตุในความเป็นไป – ถึง ไป อ ปัจจัย  ติ วิภัตติ 

เหฐฃติ ย่อมเบยีดเบียน เหฐฃ ธาตุในความเบียดเบียน อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 



๑๕๒ 

 

เหสต ิ ย่อมเป็นไป เหสุ  ธาตุในความไป – ถึง – เป็นไป – ร้อง – ส่งเสียง อ ปัจจัย 

ติ วิภัตติ ลบ อุ ที่ สุ แหง่ เหสุ ธาต ุ

เหลต ิ ย่อมประดิษฐ์ หิล ธาตุในความท า ให้มี – เป็น –เกิด อ ปัจจัย ติ วิภัตติ วิการ 

อิ ที่ หิ เป็น เอ 

หสฺสต ิ จักมี – เป็น หุ ธาตุในความมี – เป็น อ ปัจจัย ติ วิภัตติ เอา อุ ที่ หุ ธาตุเป็น 

เอ 

เหหิต ิ จักมี – เป็น หุ ธาตุในความเป็น – มี อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ เอา อุ ที่ หุ ธาตุ

เป็น เอห แล้วลง อิ อาคม หลังธาตุ ปัจจัย ลบ สฺส คง ติ ไว ้

เหฬต ิ ย่อมพัน เหฬ ธาตุในความพัน –  โพก ไม่ใฝุใจ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ 

โหต ิ ย่อมมี – เป็น หุ ธาตุในความมี  - เป็น เพียงพอ อ ปัจจัย ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ (บางแห่งวา่ เป็น หู ธาตุ) 

โหเลต ิ ย่อม----ให้ไหว หุล ธาตใุนความไหว เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุ ติ วิภัตติ พฤทธิ อุ 

เป็น โอ ลบ ณ คง เอ ไว้ 

โหหิต ิ จักมี ----เป็น หุ ธาตุ อ ปัจจัย สฺสติ วิภัตติ เอา อุ แห่ง หุ ธาตุเป็นโอห ลง อิ 

อาคม แล้วลบ สสฺ คง ต ิไว้ (เอา อุเป็น อุว ก็มี เช่น อหุวมฺหเส) 

โหฬต ิ ย่อมเป็นไป  โหฬ  ธาตใุนความแห้ง – เหี่ยว – ไป – ถึง – เป็นไป อ ปัจจัย ติ 

วิภัตติ 

 

 

******** 

 

 

 


