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 Sanskrit grammatical texts had long been developed so far. Some orientalists divided Sanskrit 

grammatical texts into two systems, namely the Pān inian system and Non-Pān inian system or the later 

school. The important work of the later school is the  Kātantra, a grammatical text composed by 

Śarvavarman with a method distinct from Panini in about 1st century. Śarvavarman made new arrangement 

of the topics for an easy learning and for practical purpose. The Kātantra comprises 1,401 Sūtras and 4 

chapters or Adhyāyas consisting of 7 Prakaranas and 25 Pādas. Durgasim ha composed a vrtti (commentary) 

on the Kātantra in about 9th century A.D. The versions of the Katantra that are popular in India are those 

belonging to south and north India. The southern version is more popular than the northern one. The 

Katantra is also well-known in other countries as it has been translated into Tibetan, Indonesian and 

Burmese. 

 According to tradition Pāli grammatical texts are normally divided into 3 schools, namely 1) 

Kaccāyana 2) Moggallāna and 3) Saddanīti of which  Kaccāyana is the oldest and the most popular. 

Traditionally, it is believed that the Kaccāyana, a Pāli grammatical text was written in India in the 1st or 2nd 

century A.D. Modern scholars, however, are of the opinion that it was written after Buddhaghosa, the Pāli 

commentator. It has 4 chapters, 8 kappas, and 23 kandas. It is one of the most popular grammatical texts as 

can be seen from its being commented upon in India, Sri Lanka, Burma and Thailand etc.   

 From the study it is found that the Kātantra has tremendous impact on the Kaccāyana. The 

author of the Kaccāyana literally converted many sutras of the Kātantra into Pāli in his work. In some sutras 

the difference between the two texts is only the wordings but the essential meaning is more or less the same. 

The number of the sutras in the Kaccāyana is, of course, reduced to a great extent as the Pāli language has 

undergone simplification through the ages. As far as the other grammatical texts, i.e., the Moggallāna and the 

Saddanīti are concerned, the Kātantra seems to have little influence on them. The Saddanīti seem to have 

received the influence of the Kātantra through the Kaccāyana whereas the Moggallāna seems to have been 

influenced by the Cāndra. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 วรรณคดีประเภทไวยากรณของภาษาบาลี และสันสกฤต ถือวามีความสําคัญไมนอยกวา  
วรรณคดีประเภทอื่นๆ เพราะไวยากรณเปนศาสตรอยางแรกที่มีความสําคัญที่สุดกอนที่จะเขาไปสู
ศาสตรอ่ืนๆ ปตัญชลิ (ปตฺชลิ) กลาววา ความรูทางไวยากรณเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวทางคศาสตร 
โดยกอนที่จะศึกษาศาสตรตางๆ ไดนั้นจําเปนตองศึกษาไวยากรณนานถึง 12 ป1   
 นักไวยากรณคนสําคัญของอินเดียคือปาณินิ (พุทธศตวรรษที่ 1) ไดกําหนดกฎเกณฑใน
ภาษาพระเวททําใหเกิดขอบังคับที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได ตําราไวยากรณของปาณินิช่ืออัษฏาธยายี 
(อษฺฎาธฺยายี) อัษฏาธยายีนี้มีจํานวนสูตรประมาณ 4,000 สูตร (รวมปรัตยาหารสูตร 14 สูตร) แบงเปน 8 
บทหรือเรียกวาอัธยายะ (อธฺยาย)2  หลังจากปาณินิแลวยังพบวามีนักไวยากรณสันสกฤตอีกจํานวน
มากที่ไดเพิ่มเติมหรือแตงตําราอธิบายระบบไวยากรณของปาณินิ เปนตนวา ปตัญชลิ (ปตฺชลิ) ได
แตงคัมภีรมหาภาษยะ (มหาภาษฺย) อธิบายสูตรจํานวน 1,713 สูตรของปาณินิ ภรตฤหริ (ภรฺตฺฤหริ) 
แตงคัมภีรวากยปทียะ (วากฺยปทีย) ไกยฏะ (ไกยฏ) ชยาทิตยะ (ชยาทิตฺย) และวามนะ (วามน) แตง
คัมภีรกาศิกาวฤตติ (กาศิกาวฺฤตฺติ) และรามจันทร (รามจนฺทฺร) แตงคัมภีรประกริยาเกามุที (ปฺรกฺริยา
เกามุที)  ตําราไวยากรณเหลานี้ลวนแตงขึ้นเพื่อขยายความในคัมภีรไวยากรณของปาณินิใหงายขึ้น3 

แมวาจะมีผูแตงตําราอธิบายไวยากรณปาณินิจํานวนมากแตในสมัยหลังก็ยังพบวา มีผู
นิยมแตงคัมภีรไวยากรณสันสกฤตขึ้นอีก โดยไมดําเนินตามระบบคัมภีรของปาณินิ อาจเปนเพราะ
ตองการอธิบายความไวยากรณภาษาสันสกฤตใหชัดเจน โดยไมใชเกณฑของปาณินิซ่ึงมีสูตรเปน
จํานวนมากและซับซอน อีกทั้งกฎตางๆ มีเนื้อหาไมตอเนื่องกัน นักวรรณคดีเรียกกลุมไวยากรณ
เหลานี้วาเปนงานสมัยหลัง4 กลุมไวยากรณสมัยหลังนี้มีงานชิ้นสําคัญคือ ตําราไวยากรณของศรววรมนั 

                   
1 อางใน M. Winternitz, History of Indian Literature vol. 3 (Delhi : Motilal Banarsidass, 1985), 

458. 
2 A.A. Macdonell , A History  of Sanskrit Literature (Delhi: Munshiram, 1972), 435. 
3 Ibid, 436. 
4 A.B. Keith, A History of Sanskrit Literature (Delhi : Motilal Banarsidass, 1996), 431. 
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(ศร ฺววรฺมนฺ) ช่ือวา กาตันตระ (กาตนฺตฺร) ซ่ึงงานชิ้นนี้เชื่อวาเปนงานที่เกาแกและมีอิทธิพลอยางมาก
ตอคัมภีรไวยากรณสมัยตอๆ มา5 

คัมภีรกาตันตระนั้นเชื่อวาผูแตงคือ ศรววรมัน ซ่ึงมีชีวิตอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 
(คริสตศตวรรษที่ 2) ไดรจนาคัมภีรกาตันตระขึ้นใหมโดยไมอาศัยสูตรจากอัษฏาธยายีของปาณินิ 
เพื่อใหสะดวกตอการศึกษาของนักเรียนสันสกฤต ตําราที่แตงขึ้นใหมนี้บางครั้งก็เรียกวา กลาปะ 
(กลาป)6 

นักปราชญทางภาษาสันสกฤต เชน เอ็ม. วินเตอรนิทซ (M. Winternitz) และ เอ.บี. คีธ 
(A.B. Keith) ตางมีความเห็นวา คัมภีรกาตันตระไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอคัมภีรไวยากรณสันสกฤต 
สมัยหลังเทานั้น แตยังมีอิทธิพลอยางมากในแควนกัศมีระและเบงคอล รวมทั้งมีอิทธิพลอยางมาก
ตอคัมภีรไวยากรณภาษาบาลีโดยเฉพาะกัจจายนะ (กจฺจายน) และปทรูปสิทธิ (ปทรูปสิทฺธิ)7 บี.ซี. 
ลอว (B.C. Law) ผูเชี่ยวชาญวรรณคดีบาลีก็มีความเห็นเชนเดียวกับนักปราชญภาษาสันสกฤตทาน
อ่ืนๆ โดยยอมรับวาคัมภีรไวยากรณบาลีที่แตงในลังกาไดรับอิทธิพลไปจากคัมภีรกาตันตระ8 

ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะในประเทศพมา การศึกษาภาษาและวรรณคดี
บาลีเปนไปอยางกวางขวาง เอ็ม.เอช. โบด (M.H. Bode) พบวา มีพระภิกษุชาวพมาชื่อสัทธัมมญาณะ  
(สทฺธมฺมาณ) ไดแปลคัมภีรกาตันตระเปนภาษาบาลี9 สวนนักวิชาการชาวพมาเองก็ยอมรับวา     
กาตันตระมีอิทธิพลกับคัมภีรบาลี เชน อูฮกซิงไดกลาววา อาจารยผูรจนาคัมภีรกัจจายนะไดอาศัย
คัมภีรปาณินิและกาตันตระเพื่อใชเปนพื้นฐานในการศึกษาพระบาลีโดยเฉพาะพระไตรปฎก10 
ตัวอยางเชน คัมภีรกัจจายนะ สูตรที่ 9 วา “ปรสมฺาปโยเค”  ซ่ึงมีวุตติ (คําอธิบายสูตร) วา  ยา  จ  
ปน  ปเรสุ  สกฺกตคนฺเถสุ สมฺา โฆสาติ วา  อโฆสาติ วา. ตา ปโยเค สติ เอตฺถาป ยุชฺชนฺเต.11 (ช่ือ
เรียกเหลานี้ คือ โฆสะ หรือ อโฆสะ เปนตน ที่เรียกตามคัมภีรอ่ืนที่เปนภาษาสันสกฤต ถามีความ

                   
5 A.A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 436. 
6 M. Winternitz, History of  Indian Literature vol. 3 (Delhi : Motilal Banarsidass, 1985), 477 
7 ดู A.B. Keith, A History of Sanskrit Literature, 431-432 ; M. Winternitz, History of  Indian 

Literature vol. 3,  477-479. 
8 B.C. Law, A History of Pali Literature (Varanasi : Indica Books, 1933), 620. 
9 M.H. Bode, The Pali Literature of Burma (Rangoon : Burma Research Society, 1965), 26. 

10 อูฮกซิง, ปาฬิ-เมียนมาอภิธาน (ยางกุง : โรงพิมพรัฐบาลสหภาพพมา, 1954), ฆ. 
11 กจฺจายนมหาเถร, กจฺจายนพฺยากรณํ (กรุงเทพฯ : กองทุนสัททาวิเสส อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), 3. 
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เหมาะสมก็สามารถใชในคัมภีรกัจจายนะได) นอกจากกัจจายนะสูตรแลวพระอัคคธัมมาภิวังสะ 
(อคฺคธมฺมาภิวงฺส)  แหงวัดอภยาราม เมืองมัณฑเล ประเทศพมา ผูชําระคัมภีรพาลาวตาร (พาลาว
ตาร) และคัมภีรอ่ืนๆ ยังพบวาคัมภีรกาตันตระ ยังมีอิทธิพลกับไวยากรณบาลีประเภทสูตรอ่ืนๆ อีก
จํานวนมาก12 

คัมภีรกาตันตระหรือกลาปะนี้มีเพียง 4 บท หรือ 4 อัธยายะ (อธฺยาย) แตเชื่อวาคัมภีรนี้ถูก
แตงเติมใหสมบูรณโดยอรรถกถาจารยช่ือ ทุรคสิงหะ (ทุรฺคสึห) ซ่ึงมีชีวิตอยูราวพุทธศตวรรษที่ 14  
นอกจากนี้ยังพบวา มีผูแปลคัมภีรกาตันตระเปนภาษาทิเบตอีกดวย13 เนื้อหาของคัมภีรกาตันตระ
แบงเปน 4 บทใหญๆ14 ดังนี้ 

บทที่  1 เรียกวา สนธิ (สนฺธิ) แบงเปน 5 ปาทะ มีสูตร 79 สูตร 
บทที่ 2  เรียกวา นาม (นามฺนิ)  แบงเปน 6 ปาทะ มีสูตร 337 สูตร 
บทที่  3  เรียกวา อาขยาต (อาขฺยาต) แบงเปน 8 ปาทะ มีสูตร 439 สูตร 
บทที่ 4  เรียกวา กฤต  (กฤต)    แบงเปน 6 ปาทะ มีสูตร 546 สูตร 
 จํานวนสูตรในคัมภีรกาตันตระจึงมีเพียง  1401 สูตรเทานั้น 
ดังนั้น แมวาจะเปนที่ทราบกันวาคัมภีรบาลีไวยากรณ เชน กัจจายนะ และปทรูปสิทธิซ่ึง

เปนคัมภีรที ่ขยายออกมาจากกัจจายนะ จะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระแตในปจจุบัน 
ผูศึกษาไวยากรณบาลีตางมีความรูเกี่ยวกับคัมภีรกาตันตระนอยมาก ในขณะเดียวกันผูศึกษา
ไวยากรณสันสกฤตก็มีความรูเกี่ยวกับคัมภีรกาตันตระจํากัดเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาลักษณะรูปแบบ และเนื้อหาของคัมภีรกาตันตระที่มีอิทธิพลตอคัมภีรไวยากรณบาลี 
โดยเฉพาะคัมภีรกัจจายนะที่ไดรับอิทธิพลโดยตรง ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจคัมภีรไวยากรณทั้ง
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใหดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบ และเนื้อหาของคัมภีรกาตันตระและคัมภีรกัจจายนะ 

                   
12 อคฺคธมฺมาภิวํส (ชําระ), ปทสาธน-สมฺพนฺธจินฺตา-พาลาวตาร (มัณฑเล : โรงพิมพธนวดี, 1966), ค. 
13 B.C. Law, A History of Pali Literature, 620. 
14 Julius  Eggeling, The  Kātantra with  the  Commentary  of  Durgasimha  

(Calcutta : Stephen  Austin  and Son, 1874-1878). 
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 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคัมภีรกาตันตระที่มีตอคัมภีรไวยากรณภาษาบาลี ไดแก คัมภีร 
กัจจายนะ และคัมภีรไวยากรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน โมคคัลลานะ (โมคฺคลาน) สัททนีติ (สทฺทนีติ) 
เปนตน 

สมมติฐานการศึกษา 
1. คัมภีรกาตันตระคงไดรับอิทธิพลจากคัมภีรไวยากรณสันสกฤตประเภทสูตรไดแก    

อัษฏาธยายีของปาณินิ และไวยากรณอ่ืนๆ เชน สิทธานตเกามุที (สิทฺธานฺตเกามุที) รวมทั้งภาษยะ
ของคัมภีรเหลานี้ แตไดปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนําเสนอขึ้นใหมเพื่อความสะดวกในการทองจํา 

2. การนําเสนอเนื้อหาของคัมภีรกาตันตระ ผูแตงนาจะจัดเนือ้หาทีก่ระจายกนัของกฎเกณฑ
ตางๆ ที่มีมาแตโบราณใหเปนหมวดหมูเพื่องายตอการใช 

3. คัมภีรไวยากรณบาลีนาจะอาศัยวิธีการแตงสูตร การแบงเนื้อหาและอุทาหรณ 
ตลอดจนตัวอยางมาจากคัมภีรกาตันตระ 

ขอบเขตของการศึกษา 
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย โดยจะศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบและเนื้อหา

ของคัมภีรกาตันตระและคัมภีรกัจจายนะ ดวยการยกตัวอยางจากบางสูตรของคัมภีรทั้งสองมาแสดง 
เพื่อใหเห็นอิทธิพลของคัมภีรกาตันตระที่มีตอไวยากรณบาลี โดยเนนเฉพาะคัมภีรกัจจายนะซึ่งเชื่อ
วาไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระโดยตรง 

กาตันตระ หมายถึง คัมภีรไวยากรณภาษาสันสกฤต ที่มีสูตรซ่ึงแตงโดย ศรววรมัน มี 
วฤตติ และอุทาหรณซ่ึงแตงขยายโดย ทุรคสิงหะ 

กัจจายนะ หมายถึง คัมภีรไวยากรณภาษาบาลี ที่มีสูตร วุตติ และอุทาหรณ ซ่ึงแตงโดย
พระกัจจายนะตามความเชื่อวาคัมภีรนี้ใชช่ือผูแตงเปนชื่อของคัมภีร 

ขอตกลงเบื้องตน     
1. ชื่อของคัมภีรกาตันตระนั้นมีช่ือตางๆ กัน เชน กาตันตระ เกามาระ หรือ กลาปะ แต

เพื่อไมใหเกดิความสับสนผูวิจัยจะเรียกวา คัมภีรกาตันตระตลอด  
2. การใชขอความภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีจะใชอักษรไทยทั้งหมดในการปริวรรต

โดยจะคงรูปเดิมไว แตบางคํานั้นจะเขียนตามความนิยมของคนไทย เชน กฤต ที่ ภาษาบาลีใช กิต   
กิตก กิพพิธาน ในงานวิจัยฉบับนี้จะใช กฤต กับภาษาสันสกฤตและกิตกับภาษาบาลี หรือ ปจจัย  
และวิภัตติที่ใชเรียกในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตจะใชตามรูปเดิม คือ ปรัตยยะ และวิภักติ เปนตน  
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3. ช่ือเฉพาะของชื่อคัมภีรที่เปนภาษาบาลีสันสกฤตจะแสดงรูปคําเดิมไวในวงเล็บสวน
ช่ือนักปราชญชาวตะวันตกจะใชภาษาอังกฤษไวในวงเล็บในการกลาวถึงครั้งแรกเชนกัน 

4. ในการอางอิงสูตรในคัมภีรกาตันตระผูวิจัยจะอางชื่อคัมภีร เลขบทและเลขที่สูตร เชน 
กา. 1.2 หมายถึง สูตรที่อยูในคัมภีรกาตันตระ สนธิประกรณัม สูตรที่ 2 และในคัมภีรกัจจายนะจะ
อางชื่อคัมภีรและเลขที่สูตร เชน กัจ. 404 หมายถึง สูตรที่อยูในคัมภีรกัจจายนะ สูตรที่ 404 เพราะใน
คัมภีรกัจจายนะจะเรียงลําดับจากสูตรที่ 1 จนจบคัมภีรโดยไมแบงเปนกัปปะซึ่งรายละเอียดสูตร
ทั้งหมดนั้นจะอยูในภาคผนวก ข และ ค 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผลการศึกษาจะชวยใหเขาใจลักษณะความเปนมาตลอดจนความสําคัญของคัมภีร    

กาตันตระและคัมภีรกัจจายนะไดดียิ่งขึ้น 
2. ผลการศึกษาจะทําใหเห็นลักษณะและภาพรวมของคัมภีรกาตันตระที่ใชการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอและเนื้อหาจากคัมภีรสันสกฤตดั้งเดิม ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอคัมภีร
ไวยากรณภาษาบาลีที่มีลักษณะเปนสูตร 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ค.ศ.1883 เอ็ม. วินเตอรนิทซ (M. Winternitz) ศึกษาและเขียนหนังสือเร่ือง History of 

Indian Literature ไดกลาวถึงวรรณคดีสันสกฤตประเภทไวยากรณไวโดยสังเขป งานชิ้นนี้ได
กลาวถึงคัมภีรกาตันตระวามีอิทธิพลตอคัมภีรไวยากรณสันสกฤตสมัยหลังรวมทั้งคัมภีรบาลีใน
ประเทศศรีลังกา  
 ค.ศ.1874-1878 จูเลียส อิกเกลิงค (Julius Eggeling)ไดตรวจชําระคัมภีรกาตันตระ        
ของศรววรมัน ช่ือหนังสือ The  Kātantra with  the  Commentary  of  Durgasimha  พิมพที่
กัลกัตตา (Calcutta) อินเดีย 

ค.ศ.1909 เอ็ม.เอช. โบท (M.H. Bode) ไดศึกษาประวัติการศึกษาวรรณคดีภาษาบาลีใน
ประเทศพมาและเขียนหนังสือเร่ือง  The Pali Literature of Burma ไดขอสรุปวา คัมภีรกาตันตระ
มีอิทธิพล อยางมากในพมา และยังพบวามีพระภิกษุชาวพมาแปลคัมภีรกาตันตระเปนภาษาบาลีดวย  

ค.ศ.1920 เอ.บี. คีธ (A.B. Keith) ไดศึกษาวรรณคดีสันสกฤตโดยเฉพาะและเขียนหนังสือ
เร่ือง  A History of Sanskrit Literature พิมพที่เดลลี (Delhi) อินเดีย และไดรวบรวมผลงาน
เกี่ยวกับคัมภีรไวยากรณสันสกฤตพบวา ในคัมภีรกาตันตระเปนงานสมัยหลังที่สืบตอจากสมัย
โบราณและคัมภีรนี้มีอิทธิพลตอไวยากรณบาลี ไดแก  กัจจายนะ และปทรูปสิทธิ  
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ค.ศ.1933 บี.ซี. ลอว (B.C. Law) ไดรวบรวมวรรณคดีบาลีในอินเดียและศรีลังกาและ
เขียนหนังสือเร่ือง  A History of Pali Literature พิมพที่พาราณสี (Varanasi)  อินเดีย ไดกลาววา
คัมภีรภาษาบาลีไดรับอิทธิพลอยางมากจากคัมภีรภาษาสันสกฤตโดยเฉพาะอยางยิ่งคัมภีรกาตันตระ  

ค.ศ.1966 พระอัคคธัมมาภิวังสะ (อคฺคธมฺมาภิวํส) ไดตรวจชําระคัมภีรบาลีฉบับตางๆ 
และแตงคัมภีรบาลีเร่ือง ปทสาธน-ปทสาธนฎีกา-สมฺพนฺธจินฺตา-สมฺพนฺธจินฺตาฎีกา-พาลาวตาร-พา
ลาวตารฎีกา-พาลาวตารนิสฺย ไดใหขอสรุปไววา คัมภีรกาตันตระนอกจากจะมีอิทธิพลตอกัจจายน
สูตรแลวยังมีอิทธิพลกับไวยากรณบาลีนอย (คัมภีรไวยากรณที่ไมไดใชสูตร) ที่แตงในประเทศพมา
อีกดวย  

ค.ศ.1997 พระมหาเทียบ มาลัย ไดตรวจชําระไวยากรณกัจจายนะในวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เสนอตอมหาวิทยาลัยปูเน (Pune) ประเทศอินเดีย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห
ไวยากรณกัจจายนะ (Kaccāyana-Vyākarana : A Critical study) พบวาคัมภีรกัจจายนะมี
ความสัมพันธกับคัมภีรกาตันตระแตก็มิไดกลาวถึงรายละเอียดของคัมภีรกาตันตระ  

จากงานวิจัยขางตนแสดงวานักปราชญสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาคัมภีรกัจจายนะ
ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระ แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีผูศึกษาความสัมพันธของคัมภีรทั้งสอง
อยางละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีรทั้งสองอยางละเอียดจะสามารถยืนยันวาคัมภีร
ไวยากรณบาลีไดอาศัยหลักการจากคัมภีรสันสกฤต  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร ผูวิจัยใชคัมภีรกาตันตระฉบับของจูเลียส อิกเกลิงค 

(Julius Eggeling)ไดตรวจชําระคัมภีรกาตันตระของศรววรมันที่มีวฤตติอธิบายสูตรของ ทุรคสิงหะ
ดวย ช่ือ The Kātantra with the  Commentary  of  Durgasimha ฉบับพิมพที่กัลกัตตา 
(Calcutta) โดยสํานักพิมพ Stephen  Austin  and Son ในป ค.ศ.1874-1878 เปนหลัก ซ่ึงผูชวย
ศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา ไดแปลและแกไขเนื้อหาเพิ่มเติม15 โดยผูวิจัยจะศึกษา
เปรียบเทียบกับคัมภีรกัจจายนะชื่อ กจฺจายนพฺยากรณํ ฉบับที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดตรวจชําระ ในป พ.ศ.2540 แลวเรียบเรียงเปนผลงานวิจัย 

                   
15 การแปลสูตรในคัมภีรกาตันตระนี้ แปลตามวฤตติของทุรคสิงหะ ใน The Kātantra with the 

Commentary  of  Durgasimha โดยอาศัยคําแปลในหนังสือของ พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราส
โภ เปนผูแปล ใน กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส, 2547). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  2 

ประวัติความเปนมาและพฒันาการของคัมภีรไวยากรณสนัสกฤต 

 วัฒนธรรมอินเดียมีความเจริญมาชานาน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นผลงาน
ประพันธของอินเดียจึงมีศาสตรทุกแขนง นักบูรพคดีที่ศึกษาผลงานของอินเดียจึงแบงงานนิพนธ
เปนประเภทเพื่องายตอการพิจารณา  เอ. เค. เวอเดอร (A.K. Wader) แบงงานนิพนธของอินเดียเปน 
3 ประเภทใหญ คือ 

 1. คัมภีรทางศาสนาหรืออาคม คือ คัมภีรพระเวท 
 2. คัมภีรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือขนบธรรมเนียม คือ คัมภีรอิติหาสะและปุราณะ 
 3. คัมภีรที่เปนความรูตางๆ หรือ ศาสตร1 

 เอ็ม. วินเตอรนิตซ (M. Winternitz) แบงงานประเภทศาสตรหรือวรรณคดีประเภทที่ให
ความรูเปนงานหลายประเภท เชน ตําราที่เกี่ยวกับไวยากรณ พจนานุกรม ตําราปรัชญา ตําราการปกครอง 
ตําราสถาปตยกรรม ตําราที่เกี่ยวกับการครองเรือน เปนตน2 จากการศึกษางานของวินเตอรนิตซ 
และนักบูรพคดีศึกษาคนอื่นๆ แสดงวานักปราชญชาวตะวันตกเห็นวาตําราไวยากรณเปน
วรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ และชาวอินเดียโบราณใหความสําคัญกับตําราไวยากรณใน
ฐานะศาสตรสําคัญที่ตองศึกษากอนการศึกษาวิชาการอื่นๆ 

 ชาวอินเดียโบราณถือวาภาษาสันสกฤตเปนภาษาของเทพเจาที่เหลาฤาษีไดรับการ
ถายทอดจากเทพเจาและฤาษีเหลานี้ก็ถายทอดตอใหกับมนุษย การศึกษาภาษาสันสกฤตในชวงแรก
คงยังไมมีคูมอืหรือตําราไวยากรณที่ชัดเจน การเรียนภาษาสันสกฤตในอดีตคงจะเปนการเรียนรูโดย 
มุขปาฐะจากครูที่สอนพระเวทหรือศาสตรตางๆ อยางไรก็ตามในคัมภีรปาณินิไดอางถึงนัก
ไวยากรณยุคกอนปาณินิไว 10 ทาน คือ 
 1. อาปศลิ   ปา. 6.1.923 
 2. กาศยปะ (กาศฺยป)  ปา. 8.4.67, 1.2.25 
                   

1 A.K. Warder, Indian Kavya Literature Vol 1 (Delhi : Motilal Banarsidass, 1989), 
1 : 1-2. 

2  M. Winternitz, History of  Indian Literature, 3 : xviii. 
3 รายช่ือนักไวยากรณยุคกอนปาณินินั้น ปรากฏอยูในสูตรปาณินิ เชน ช่ือ อาปศลิ ปรากฏอยูใน 

อัธยายะที่ 6 ปาทะที่ 1 สูตรที่ 92  คือ “วา สุปฺยาปศเละ” ดู Astādhyāyī of Pān ini, Roman transliteration 
and English translation by Sumitra M. Katre (Delhi : Motilal Banarsidass, 1989), 679. 

7 
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 3. คารคยะ (คารฺคฺย)  ปา. 7.3.19, 8.3.20, 8.4.67 
 4. คาลวะ (คาลว)  ปา. 6.3.61, 7.1.74, 7.3.19, 8.4.67 
 5. จากรวรมณะ(จากฺรวรฺมณ) ปา. 6.1.130 
 6. ภารทวาชะ (ภารทฺวาช) ปา. 7.2.63 
 7. ศากฏายนะ (ศากฏายน) ปา. 3.4.111, 8.3.18, 8.4.50 
 8. ศากัลยะ (ศากลฺย)  ปา. 1.1.16, 6.1.127, 8.3.19, 8.4.51 
 9. เสนกะ (เสนก)  ปา. 5.4.112 
 10. สโผฏายนะ (สฺโผฏายน) ปา. 6.1.123 
 นอกจากนั้น ในคัมภีรปาณินิยังกลาวถึงคัมภีรไวยากรณที่แตงขึ้นกอนไมนอยกวา 64 
คัมภีร นักวิชาการผูเชี่ยวชาญปรัชญามีมางสาก็ยืนยันวามีคัมภีรไวยากรณที่แตงกอนคัมภีรปาณินิถึง 
85 คัมภีร4 แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมพบเอกสารเกี่ยวกับคัมภีรไวยากรณดังกลาว นักปราชญสวนใหญ
จึงใหความสําคัญกับคัมภีรไวยากรณของปาณินิวาเปนคัมภีรไวยากรณเลมแรก 

1. ความเปนมาของไวยากรณสันสกฤตกลุมตางๆ 
 ไวยากรณสันสกฤตมีผูแตงและมีกลุมของคัมภีรเปนจํานวนมาก แตคีธ (Keith) ไดแบง
นักไวยากรณสันสกฤตเปน 2 กลุม5 คือ 

 1. กลุมไวยากรณของปาณิน ิและบุคคลอื่นที่ดําเนินตามแบบของปาณิน ิ
 2. กลุมนักไวยากรณสมัยหลัง 
 เกณฑของคีธนั้นครอบคลุมและชัดเจนเพราะสามารถแบงไวยากรณสันสกฤตที่มีอยู
มากมายไดทั้งหมดและยังสอดคลองกับนกัวิชาการคนอืน่ๆ ดังนั้นในวิทยานพินธฉบับนี้ผูวิจัยจึง
เลือกใชเกณฑของคีธเปนหลักในการพิจารณา 

 

 1.1 กลุมไวยากรณของปาณนิิ และบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินตามแบบของปาณนิิ6 
                   

4 พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2547), [10-11]. 

5 วิสุทธ บุษยกุลไดแบงตําราไวยากรณสันสกฤตไว 3 กลุม คือ 1. กลุมตําราไวยากรณกอนสมัยปาณินิ    
2. กลุมตําราไวยากรณระบบของปาณินิ และ 3. ตําราไวยากรณที่เรียงลําดับเนื้อหาใหม  ดูวิสุทธ บุษยกุล “ความ
เปนมาของตําราไวยากรณสันสกฤตในอินเดีย,” อักษรวิสุทธ (กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 4-15. 
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 นักบูรพคดีจัดตําราไวยากรณปาณินิไวเปนกลุมแรกเนื่องจากงานนิพนธของปาณินิเปน
งานเรื่องแรกที่ปรากฏเปนหลักฐาน หลังจากนั้นนักปราชญสมัยตอๆ มา นํางานของปาณินิมา
อธิบายใหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้งานทั้งหมดในกลุมนี้จึงมีลักษณะเดียวกันคือ เพื่อขยายและ
อธิบายความในงานของปาณินิ ผลงานสําคัญของกลุมนี้คือ ตําราอัษฏาธยายีของปาณินิ7 ในคัมภีร 
อัษฏาธยายีมีการอางถึงนักปราชญทางภาษา เชน ศากฏายนะ (ศากฏายน) อาปศาลิ และ เศานกะ 
(เศานก) ซ่ึงนาจะมีอายุกอนปาณินิ8 นักบูรพคดีบางคนเชื่อวา ปาณินินาจะมีอายุหลังยาสกะ (ยาสก) 
ผูแตงคัมภีรนิรุกตะ (นิรุกฺต) และนักไวยากรณช่ือเศานกะ เพราะมีการอางถึงบุคคลเหลานี้ และ 
ปาณินินาจะมีอายุราว 350 ปกอนคริสตกาล ราวประมาณป พ.ศ. 1939  

 คัมภีรที่ผูแตงไดแตงอธิบายสูตรของปาณินินั้น เกิดขึ้นเนื่องจากคัมภรีอัษฏาธยายีมีเพียง
สูตรยอๆ เชน สูตรการสนธิ 
  อิโก ยณจ.ิ (อิกะ  ยณฺ  อจ)ิ (ปา. 6.1.77)10 
  สูตรนี้ใชสัญลักษณ 3 ตัว คือ อิกฺ  ยณฺ  อจฺ เปนสัญลักษณ 

 ดังนั้นเพื่อใหมีเนื้อหาที่เขาใจไดงายขึ้น ชยาทิตยะและวามนะจึงแตงคัมภีรกาศิกา11 
อธิบายความสูตรในอัษฏาธยายีใหชัดเจนขึ้นวา 
 “อจิ  ปรต  อิโก  ยณาเทโศ  ภวต,ิ  ทธฺวตฺร,  มธฺวตฺร,  กรฺตฺรรฺถมฺ,  หรฺตฺรรฺถมฺ,  ลากฤติะ. 
*อิกะ ปลุตปูรฺวสฺย  สวรฺณทรฺีฆพาธนารฺถํ  ยณาเทโศ  วกฺตวยฺะ.*  โภ3  อิ  อินฺทฺรมฺ,  โภ3  ยินทฺรม,ฺ   
อจีติ  จายมธิการะ  สมฺปฺรสารณาจฺจ’ (ปา. 6.1.108) อิติ ยาวต.ฺ”12 
 

                                                     
6 Scharfe Grammatical Literature in F. Gonda, A History of Indian Literature  

Vol V (Otto: Harrassowitz, 1977), 89. 
7  ตําราอัษฏาธยายี หมายถึง ตําราที่มี  8 อัธยายะ มีเนื้อหาเปนสูตรตางๆ ถึง 4000 สูตร 

8  A.B. Keith, A History of Sanskrit Literature, 423. 
9  M. Winternitz, History of Indian Literature vol. 3, 461. 
10  Late Srisa Chandra Vasu , The Astadhyāyī of Pānini Vol. 2 (Delhi : Motilal 

Banarsidass, 1977), 1047. 
11  หลวงจีนอี้จิงบันทึกวา พราหมณอายุ 15 ป เริ่มศึกษาคัมภีรนี้และหลังจากศึกษานาน 5 ปก็สามารถ

เขาใจคัมภีรนี้ได ดู M. Winternitz, History of Indian Literature vol. 3, 471. 

12 ดู Pand it Vāmana and Jayāditya, Kasika A a commentary on Panini’s Grammatical 
Aphorisms, Edited by Pandit Bāla Śāstrī (Benares, Medical Hall Press, 1898), 506-507. 
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  อิกฺ  =  อิ  อุ  ฤ  ฦ  (สระทั้งหมด ยกเวน อ และ อา) 
  ยณฺ  =  ยฺ  วฺ  รฺ  ลฺ 
  อจฺ =  สระทั้งหมด 
 แปลวา สระ อิ อุ ฤ ฦ เมื่อมีสระอ่ืนตามหลัง ใหเปลี่ยนเปนตัว ยฺ วฺ รฺ ลฺ ตามลําดับ13 ไดแก 
เปลี่ยน อิ อี เปน ยฺ, อุ อู เปน วฺ,  ฤ ฤา เปน รฺ และเปลี่ยน ฦ ฦา เปน ลฺ  
 มีตัวอยางรูปสาํเร็จที่ไดจากสูตรนี้ดังตอไปนี้ 
  อิ เปน ยฺ  อุ เปน วฺ  เชน  ทธิ+อตฺร/มธุ+อตฺร = ทธฺยตฺร/มธฺวตฺร นมสม/เนยใส (อยู)ที่นี ่
  อี เปน ยฺ  อู เปน ว ฺ เชน  นท/ีวธู+อา14 = นทฺยา/วธฺวา โดยแมน้ํา/โดยหญิงสาว 
  ฤ เปน รฺ เชน  มาตฺฤ+อา = มาตฺรา โดยมารดา 
  ฦ เปน ลฺ เชน  ฦ+อา-กฺฤติะ = ลากฺฤติะ การแปลงสระ ฦ เปนพยญัชนะ ล 
 แตคัมภีรกาศกิาของชยาทิตยะและวามนะมบีางสวนยังไมชัดเจน วรรุจ ิ (ซ่ึงมีอีกชื่อหนึ่ง
วา “กาตยายนะ” โดยนามของตระกูล) จึงแตงวฤตติ (วารติกะ) เพื่ออธิบายสูตรของปาณิน ิเพิ่มเติมอีก 
ตอมาปตัญชลิ นักปราชญคนสําคัญก็ไดแตงคัมภีรมหาภาษยะอธิบายคัมภีรวฤตติของกาตยายนะ15 
รายละเอียดเกีย่วกับประวัตกิลุมคัมภีรที่อธิบายสูตรไวยากรณปาณนิิไดแก16 

 1.  คัมภีรกาศิกา คัมภีรปาณินินั้นรจนาดวยสูตรเพียงอยางเดียวจึงยากแกการศึกษาคนควา 
เพราะปราศจาก คําอรรถาธิบาย (วฤตติ) และอุทาหรณ ดังนั้นทานชยาทิตยะและทานวามนะ จึง
รวมกันรจนาคัมภีรกาศิกาขึ้น โดยประกอบดวยวฤตติและอุทาหรณอยางบริบูรณ ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 คําวา “กาศิกา” หมายความวา คัมภีรที่แสดงเนื้อความใหกระจาง นักวิชาการ
สันนิษฐานวาทานทั้งสองไมใชนักบวชในศาสนาพราหมณ แตเปนนักบวชศาสนาเชน ที่อยูใน
แควนอัสสัมทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย เพราะในคําเริ่มคัมภีรมิไดแสดงการนอบนอม
พระผูเปนเจาไว เหมือนคําเริ่มคัมภีรที่คนนับถือศาสนาพราหมณมักกลาวนอบนอมพระผูเปนเจา  

 2. วารติกะ เนื่องจากคัมภรีปาณินิยังขาดความบริบูรณและยังมีขอผิดพลาดในบางแหง 
ดังนั้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดและเพิ่มเติมขอความใหบริบูรณยิ่งขึ้น วรรุจิ จึงไดแตงวารติกะขึน้ โดย
                   

13  อธิบายตามวิธีของ วิสุทธ บุษยกุล, อักษรวิสุทธ, 11. 
14 ในตนฉบับใชรูปวิภักติ อา ตฤตียา เอกพจนวา t ฺā   ดูจาก  Sumitra M. Katre, The Astādhyāyī 

of Pānini (Delhi : Motilal Banarsidass, 1989), 675. 
15  Ibit. 
16 ดูประวัติคัมภีรปาณินิ และเรื่องของคัมภีรไวยากรณที่ประพันธกอนคัมภีรปาณินิเพิ่มเติมจาก พระ

ธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, “กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2547), [9-12]. 
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เพิ่มสูตร และอุทาหรณเขามา บางแหงมวีฤตติของสูตรเหลานั้นที่เขาใจยาก วารติกะนี้นกัปราชญ
กลาวกันวาแตงขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 3 
 ฉะนั้นคัมภีรปาณินิซ่ึงจัดพิมพในปจจุบันจึงประกอบดวยคัมภีร 3 คัมภีรเหลานี้คือ คัมภีร
ปาณินิที่เปนเพียงสูตร คัมภีรกาศิกาที่เปนวฤตติและอุทาหรณของสูตร และวารติกะที่เปนเนื้อหา
อธิบายเพิ่มเติม 

 3.  คัมภีรมหาภาษยะ ราวพุทธศตวรรษที่ 4 ปตัญชลิ ไดแตงคัมภีรมหาภาษยะเพื่ออธิบาย
ปาณินิสูตรและวารติกะโดยเนนการอธิบายกฎไวยากรณตางๆ เปนหลัก นามเดิมคือภาษยะที่แปลวา 
“คัมภีรแสดงอรรถาธิบาย” จึงไดรับการเรียกขานวา “มหาภาษยะ” คือ คัมภีรแสดงอรรถาธิบายอัน
ยิ่งใหญ บางแหงยังเรียกวา “ปาตัญชลยภาษยะ” (คัมภีรภาษยะของปตัญชลิ) นักวิชาการมีความเห็น
เกี่ยวกับสมัยของฤๅษีปตัญชลิแตกตางกัน บางทานสันนิษฐานวา  เกิดในราวพุทธศตวรรษที่ 217  
บางทานกลาววาเกิดในราว พ.ศ. 40018 
 คัมภีรอัษฏาธยายีของปาณินิ  คัมภีรวารติกะของวรรุจิ และคัมภีรมหาภาษยะของปตัญชลิ 
ทั้งสามคัมภีรนี้ปราชญสมัยกอนเรียกกันวา “ตริมุนิไวยากรณ” (ตฺริมุนิวฺยากรณมฺ = คัมภีรไวยากรณ
ของมุนีทั้งสาม) ในวรรณกรรมสันสกฤตตางๆ มักแสดงการนอบนอมตอฤๅษีทั้งสามทานเหลานี้ 
เพราะถือวาเปนประดุจประทีปแหงความรูในไวยากรณ  
 ไดมีผูแตงคัมภีรอธิบายคัมภีรมหาภาษยะไวหลายทานคือ ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 
ภรตฤหริ (ภรฺตฤหริ) ไดแตงคัมภีรวากยปทียะ (วากฺยปทีปย = คัมภีรอธิบายถอยคําใหกระจาง) อัน
เปนคัมภีรขยายคัมภีรมหาภาษยะดวยโศลกลวนๆ คัมภีรนี้ไดรับการยกยองวาเปนปรัชญาแหง
ไวยากรณ  รามจันทระ (รามจนฺทฺร)ไดแตงคัมภีร ประกริยาเกามุที (ปฺรกฺริยาเกามุที = แสงจันทรสอง
นัยไวยากรณ) ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 โดยใชสูตรปาณินิเปนหลัก เรียงลําดับสูตรใหมเพื่อความ
สะดวกตอการศึกษา และทานภัฏโฏชิ ทีกษิตะ (ภฏโฏชิ ทีกฺษิต) ไดรจนาคัมภีรสิทธานตเกามุที  
(สิทฺธานฺตเกามุที = แสงจันทรสองทรรศนะไวยากรณ) ขึ้น โดยเรียงลําดับสูตรปาณินิใหมเหมือน
ประกริยาเกามุที (ปฺรกฺริยาเกามุที) ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 19 

                   
17 M. Winternitz, History of Indian Literature vol. 3, 428 ; A.A. Macdonell, A 

History  of Sanskrit Literature, 367. 
18 วิสุทธ บุษยกุล, อักษรวิสุทธ,13. 
19 ดูพระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ, [13-14]. 
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 1.2  กลุมนักไวยากรณสมัยหลัง20 
 ตอมานักไวยากรณอินเดียจํานวนหนึ่งไดแตงตําราไวยากรณขึ้นมาใหม โดยอาศัยหลัก
ของปาณินิและยกสูตรของปาณินิขึ้นมาอาง แตเรียบเรียงสูตรเหลานั้นใหมเปนขั้นตอนที่อธิบาย 
กฎเกณฑและวิธีใชตามลําดับวจีวิภาค (Parts of Speech) ซ่ึงผูเรียนจะสามารถใชตําราไดตั้งแตเมื่อ
เร่ิมตนเรียน ในจํานวนนั้นคัมภีรที่มีช่ือเสียงไดรับความนิยมมากมีอยู 4 คัมภีร คือ 
 1. คัมภีร จันทระ (จนฺทร) รจนาโดย ฤาษีจนัทรโคมิน   
 2. คัมภีร กาตนัตระ (กาตนตฺฺร) รจนาโดย ฤาษีศรววรมัน 
 3. คัมภีร มุคธโพธะ (มุคฺธโพธ) รจนาโดย ฤาษีโวปเทพ 
 4. คัมภีร สารัสวตะ (สารสฺวต) รจนาโดย ฤาษีอนุภูติ 21 
 ซ่ึงคัมภีรทั้ง 4 นี้รจนาขึ้นมาโดยดําเนินตามแบบ (เลียนแบบ) คัมภีรปาณินิ และเปนไปได
ที่วาตําราเลมแรกที่นําทางในการจัดเนื้อหาใหสะดวกแกการศึกษาภาษาสันสกฤตแบบนี้คือคัมภีร 
กาตันตระ ของศรววรมัน (มีผูเขาใจวา ศรววรมัน คงจะมีชีวิตอยูประมาณ พ.ศ. 600 ถึง 700 คือหลัง 
ปตัญชลิไมกี่รอยป) คําวา กาตันตระ แปลวา ตําราเลมเล็กๆ ซ่ึงก็คงเล็กกวาเลมอื่นๆ หลายเลม ถา
ไมเชนนั้นแลวพระเจาสาตวาหนะ (สาตวาหน) คงจะเรียนจบเลมภายในเวลาหกเดือนไมได แตเมื่อ
พิจารณาดูคัมภีรกาตันตระ ตัวจริงจะเห็นวาไมใชตําราที่งายนักที่เราเขาใจไดงาย ก็เพราะมีวฤตติ
ของ ทุรคสิงหะ (ทุรฺคสิงฺห ประมาณ พ.ศ.1300) เปนคําอธิบาย ตํารานี้ใชสูตรและศัพทเฉพาะของ
ปาณินิเปนสวนใหญ แตตัดสวนที่เกี่ยวกับพระเวทออกมาก ตํารานี้ยังนิยมใชในเบงกอลตะวันออก
และกัศมีระทางเหนือ และยังเลยไปถึงทิเบตและเอเซียกลางดวย หลักฐานทาง ทิเบตกลาววา คัมภีร
กาตันตระคลายกับ ไอนทรไวยากรณ (ไอนฺทฺรวฺยากรณ) ของอินทรโคมิน (อินฺทฺรโคมิน)22 แต
ปจจุบันนี้ยังไมพบตนฉบับไอนทรไวยากรณเลย 

2.  ประวัติคัมภีรกาตันตระ 
 สูตรของคัมภีรนี้เปนผลงานของทาน ศรววรมันในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 ซ่ึงตรงกับ
สมัยของพระเจาสาตวาหนะ สวนวฤตติและอุทาหรณเปนผลงานของทุรคสิงหะ ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14 คัมภีรกาตันตระนี้เปนไวยากรณที่เรียนงายและเหมาะสมสําหรับคนทั่วไปที่ไม
จําเปนตองเปนนักปราชญ อาจารยราธามาธวะ ทาศ ใหสัมภาษณเร่ืองนี้วา “นักไวยากรณภาษา
                   

20 วิสุทธ บุษยกุล, อักษรวิสุทธ, 15-16. 
21 กจฺจายนมหาเถร, กจฺจายนพฺยากรณํ, (64). 
22 ดู คําอธิบายของ T.W. Tawney tr., Kathasaritsagara (Delhi: Munshiram Manohalal, 

1968) 
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สันสกฤตกลาววาคัมภีรกาตันตระนั้นคนทุกชนชั้นสามารถเรียนได เชน พวกที่เรียนพระเวทอยาง
เดียว พวกที่เรียนแตศาสตรอ่ืนๆ ไมไดเรียนไวยากรณมากอน พวกพอคาเงินตรา พวกนักธุรกิจ นัก
เจรจาความที่ไมมีเวลา หรือแมกระทั่งพวกเกียจคราน และกรรมกร ก็สามารถเรียนใหเขาใจได”23 
พระมหาสุรชัย วราสโภ ผูแปล กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ ไดเขียนประวัติคัมภีรกาตันตระไวในคํานําวา คํา
วา กาตนฺตฺร ประกอบรูปศัพทมาจาก กุ + ตนฺตฺร แปลวา “สูตรยอ (แปลง กุ เปน กา) หมายถึง ยอ
ความจากคัมภีรปาณินิโดยอาศัยโครงสรางทางหลักภาษาของคัมภีรปาณินิเปนหลัก แตนํามา
ดัดแปลงใหมและเลือกสรรเฉพาะสาระสําคัญ พรอมทั้งตัดทอนขอความที่ไมสําคัญ มีสูตรทั้งหมด 
1,401 สูตร เรียกวา กลาปะ บาง เกามาระ บาง 24 

 2.1  ท่ีมาและความหมายของชื่อคัมภีร 
 ช่ือคัมภีรกาตนัตระนั้นมีผูอธิบายไวบางเชน โมเนยีร วลิเลียมส (Sir Monier Monier 
Williams) ไดอธิบายวา คําวา กาตันตระ ไววา  
  “กาตันตระ เปนชื่อไวยากรณ มีช่ือเรียกวา กลาป หรือ กลาปก  

หรือ เกามารไวยากรณ (เกามารวฺยากรณ) แตงโดย ศรีศรววรมนั  
(ศฺรีศรฺววรฺมน)ฺ โดยยดึตามสตูรที่ ภควัตกมุาร (ภควต-ฺกุมาร) แตง 
และภควัตกุมารสั่งใหแตง” 25 

 วิสุทธ บุษยกุล อธิบายคําวากาตันตระไววา  
  “คําวา กาตันตระ แปลวา ตําราเลมเล็กๆ  ซ่ึงคงเล็กกวาเลมอ่ืนๆ 

หลายเลมถาไมเชนนั้นแลว พระเจาสาตวาหนะคงจะเรียนจบเลม
ภายในเวลาหกเดือนไมได”26 

 

 พระมหาสุรชัย วราสโภ อธิบายความตางไปจากผูอ่ืนโดยอธิบายวา  
   “คําวา กลาป แปลวา แผไปสูกลุมไวยากรณ สวน เกามาร แปลวา 

เกิดจากพระนางสุรัสวดี (ช่ือวา เกามาระ นี้เปนชื่อเรียกของ 

                   
23สัมภาษณ ราธามาธวะ ทาศ, ศาสตราจารยอาคันตุกะชาวอินเดียผูเช่ียวชาญไวยากรณสันสกฤต 

ประจําศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  20 ธันวาคม 2548. 
24 พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ, [15].  
25 M.M. Williams, Sanskrit English Dictionary (Delhi : Motilal Banarsidass, 

1997), 270. 
26 ดู วิสุทธ บุษยกุล, อักษรวิสุทธ, 16. 
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คณาจารยฝายที่นับถือศาสนาเชน เพราะถือวาคัมภีรนี้ไดรับการ
ประสาทพรมาจากพระนางสรัสวดีเทพีแหงดนตรีและศิลปวิทยา)” 27 

 ผูวิจัยมีความเห็นเกี่ยวกับคําวา กลาป ตางไปจากพระมหาสุรชัย เนื่องจากเมื่อพิจารณารูป
ศัพทวา กลาป ซ่ึงแปลวา หางขนนกยูง และคําวา เกามาร ซ่ึงแปลวา พระสกันทกุมาร ศัพทคํานี้ควร
จะหมายถึง คัมภีรที่ไดประทานมาจากพระสกันทกุมารที่มีนกยูงเปนพาหนะมากกวาจะเปนตําราที่
ไดรับจากพระสุรัสวดี 28 

 อีกประการหนึ่ง สันนิษฐานวา ผูแตงใชช่ือวาเกามารไวยากรณหรือกลาปไวยากรณนั้น 
อาจตองการเลียนแบบไวยากรณของปาณินิ ซ่ึงใชช่ือสูตรตอนตนเรื่องวา มเหศวรสูตร เพราะเชื่อวา 
ปาณินิ ไดฟงมเหศวรสูตรมาจากพระศิวะ จึงใชช่ือนี้เพื่อเปนการระลึกถึงพระศิวะ ดังนั้น การใชช่ือ
วา เกามาระนั้น จึงเปนการถอมตนวา เปนไวยากรณที่จัดเปนงานขั้นลูกของไวยากรณปาณินิ
เหมือนกับที่พระสกันทกุมารเปนโอรสของพระศิวะ 

 ที่มาของคัมภีรกาตันระนี้ผูวิจยัไดศกึษาตํานานในลักษณะนิทานอธิบายความเปนมาของ
คัมภีรกาตันตระ ซ่ึงมีปรากฏเปนเรื่องเลาในกถาสริตสาคร (มีเนื้อหาเปนโศลกลวน) ที่อธิบายความ
เปนมาของกาตันตระมีใจความวา 

“คร้ังหนึ่งพระเจาสาตวาหนะเสด็จไปทรงสนานและทรงกีฬาเลนน้ํากับนาง
สนม พระองคทรงสาดน้ําใสพระสนมซึ่งมีพระมเหษีองคหนึ่งกระตวม 
กระเตี้ยมดวยหนักถัน มีองคละมุนราวดอกซึก (ศิรีษะ) พระนางทูลขอให
พระราชาอยาสาดน้ําดวยคําพูดวา “โมทไกะ” ซ่ึงแปลวา “อยา(ปา)ดวยเม็ด
น้ํา” คําวา โมทไกะ มาจากคําสนธิวา มา + อุทไกะ พระราชาไมมีความ
เขาใจเรื่องไวยากรณ ไมรูหลักสนธิ พระองคทรงเขาพระทัยวา โมทกะ 
หมายถึงขนมตม จึงรับส่ังใหนําขนมตมมาใหมเหษีเปนจํานวนมาก สวน 
มเหษีทรงหัวเราะแลวกราบทูลพระราชาวา “พระองคไมทรงทราบมาตรา
สนธิของ มา ศัพท และ อุทก ศัพท นับวาไมทรงทราบประเภทไวยากรณใน
ตอนนั้น ไฉนพระองคจึงโงเซอะดังนี้หนอ” ตอนั้นมาพระเจาสาตวาหนะ
ทรงอาย เซื่องซึมไมพูดกับใครอีก เฝาแตนั่งรําพึงถึงทางที่จะทรงแสวงหา

                   
27 พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ, [15]. 
28 ตามขนบของอินเดียและทิเบตตางก็เช่ือวา เปนเพราะคัมภีรกาตันตระไดมาจากพระสกันทกุมารจึง

ไดช่ือวา กลาป (หางนกยูง) ซึ่งเปนพาหนะของพระสกันทกุมาร ดู Peter C. Verhagen, A History of Sanskrit 
Grammartical Literature in Tibet (Leiden: E.J. Brill, 1994), 64. 
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ความรู  มีราชบัณฑิต 2 ทานผูที่ไดรับแตงตั้งเปนมุขมนตรี คือ ศรววรมัน 
และคุณาฒัย ทรงทราบพระอาการดวยไดรับฟงจากปากมหาดเล็กหลวงวา 
“พระราชาทรงรับความอับอายเพราะนางนักปราชญอวดดีซ่ึงเปนธิดาของ
วิษณุศักดิ์” ทั้งสองจึงทราบวา พระราชาเดือดรอนเพราะทรงทราบพระองค
วาไรความรู เราเปนคนโง มุขมนตรี 2 คน จึงหาทางเขาเฝาพระเจา 
สาตวาหนะ และทูลใหทราบเรื่องนี้โดยที่คุณาฒัยกราบทูลวาจะสอนให
พระองคแตกฉานในไวยากรณภายใน 6 ป ซ่ึงโดยปกติจะตองเรียน
ไวยากรณปาณินิถึง 12 ป แตศรววรมันกลาวกับคุณาฒัยวา พระราชาไมมี
เวลามากพอที่จะตองเรียนถึง 6 ป เพราะทรงมีพระราชกิจเรื่องปองกัน
ประเทศอีกมาก ตนเองจะใหพระราชาทรงแตกฉานในไวยากรณไดภายใน 
6 เดือน พระเจาสาตวาหนะจึงรับส่ังใหศรววรมันดําเนินการเรื่องนี้ แตก็ไม
สบายพระทัย ในขณะเดียวกันฝายราชบุตรชื่อสิงหคุปตกราบทูลพระราชา
วา เมื่อทราบวาพระองคไมทรงสําราญหฤทัย ก็บังเกิดความวิตกมาก จึง
เตรียมจะบั่นเกลาถวายพระจัณฑิกาเทวี เพื่อ(อุทิศเปนราชพลี)ใหพระองค
ทรงเกษมสําราญ เวลาเดียวกันนั้น มีเสียงดังมาจากฟากฟารองหามวา “อยา
ทํา (ตนเจา)เลย ความปรารถนาของพระราชาจะสําเร็จแลว” ในที่สุดก็มีผู
กราบทูลรายงานความสําเร็จประโยชนของศรววรมัน  เมื่อพระเจา 
สาตวาหนะทรงฟงขาวแลวก็ปราโมทย ฝายศรววรมันไดรับพระประสิทธิ์
จากพระกุมาร กลับมาถึง และบันดาลสรรพวิทยาซึ่งจินตนาใหมาปรากฏ 
ชัดเจนในมโนวิถีแหงพระราชา ในทันใด วิทยาทั้งมวลก็ประจักษแจงแก 
ทาวสาตวาหนะ “ส่ิงไรเลาซ่ึงพระปรเมศวรประสิทธิ์แลว จะไมสําเร็จผล29 

 ขอความในกถาสริตสาครไดกลาวสาเหตุของการแตงคัมภีรกาตันตระไวดังนี ้(1.7.12-20) 
    อถาพฺรวีตฺ  ส  เทโว  มํา  นาวทิษฺยะ  สฺวยํ  ยทิ  / 
    อภวษิฺยทิท ํ ศาสฺตฺรํ  ปาณินโียปมรฺทกมฺ  // 12 // 
    อธุนา  สฺวลฺปตนฺตฺรตฺวาตฺกาตนฺตฺราขฺยํ  ภวษิฺยติ  /   
    มทฺวาหนกลาปสฺย  นามฺนา  กาลาปกํ  ตถา  //  13 // 
    อิตฺยุกฺตวฺา  ศพทฺศาสฺตฺรํ  ตตฺปฺรกาศฺยาภนิว ํ ลฆุ  /   
    สากฺษาเทว  ส  มํา  ไทวะ  ปนุเรวมภาษต  //  14 // 

                   
29  เสถียรโกเศศ [นามแฝง], กถาสริตสาคร (พระนคร : คุรุสภาลาดพราว, 2507), 107-129. 
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    ยุษฺมทียะ  ส  ราชาป  ปูรฺวชนมฺนฺยภูทฤษิะ  /   
    ภรทฺวาชมุเนะ  ศิษฺยะ  กฺฤษณฺสํชฺโ  มหาตปาะ  //  15 // 
    ตุลฺยาภิลาษามาโลกฺย  ส  ไจกํา  มุนิกนฺยกามฺ  /   
    ยยาวกสฺมาตฺปษฺุเปษุศรฆาตรสชฺตามฺ  //  16 // 
    อตะ  ส  ศปฺโต  มุนิภิรวตีรฺณ  อิหาธุนา  /   
    สา  จาวตีรฺณา  เทวีตฺเว  ตสฺไยว  มุนกินยฺกา  //  17 // 
    อิตฺถมฤษฺยวตาโร’ยํ  นฤปติะ  สาตวาหนะ  /   
    ทฤษฺเฏ  ตฺวยยฺขิลา  วิทฺยา  ปรฺาปฺสฺยตฺเยว  ตฺวทิจฺฉยา  //  18 // 
    อกฺเลศลภฺยา  หิ  ภวนฺตยฺุตฺตมารฺถา  มหาตฺมนามฺ  /   
    ชนฺมานฺตรารฺชิตาะ  สฺผารสํสฺการากฺษิปฺตสิทฺธยะ  //  19 // 
    อิตฺยุกฺตวฺานฺตรฺหิเต  เทเว  นิรคจฺฉมห ํ พหะิ  /   
    ตณฺฑุลา  เม  ปรฺทตฺตาศฺจ  ตตฺร  เทโวปชีวภิะิ  //  20 //30 

เสฐียรโกเศศ ถอดความตอนนี้จากฉบับแปลภาษาอังกฤษของทาวนยี วา 

“ขณะนั้น เทพองคนั้นตรัสกะขาพเจา “หากเจามิไดกลาวตอเอาเองไซร 
ไวยากรณศาสตรนี้ก็จะไดเปนตําราแทนไวยากรณของปาณินิ เมื่อเปนเชนนี้
อาศัยที่เปนตํารายอใหเรียกวา คัมภีรกาตันตระ31 และกาลาปก ตามรูปกลาป 
(หางนกยูง) แหงพาหนะเรา (พระการติเกยะทรงนกยูงชื่อ ประวาณี เปน
พาหนะ) ตรัสดังนี้แลว เทพนั้นซึ่งสําแดงพระองคใหเห็นก็ประกาศ 
ศัพทศาสตรอยางใหมเปนตํารายอแกขาพเจา  ตรัสเพิ่มเติมดังนี้ดวย 
“พระราชาของเจานั้น ในบูรพชาติเปนฤษีศิษยของมุนีภัทรวาช (ภัทราวาช 
เปนโอรสของพระหฤหัสบดี เปนฤษีมีช่ืออยูในเรื่องมหาภารตะและรา
มายณะ) ช่ือกฤษณะ มีมหาตบะ เธอประสบกัญญาของมุนีตนหนึ่งซึ่งแสดง
ความสิเนหาตอบ ในทันใดนั้นเธอรูสึกเสียวแปลบในบาดแผล ซ่ึงกุสุมายุธ
เทพ (กามเทพ) พิฆาตดวยแสงศร เพราะเหตุนี้เมื่อเธอตองมุนีสาป จึงได
อวตารลงมาเกิดที่นี้ในเวลาบัดนี้ และมุนิกัญญาก็อวตารลงมาเปนมเหษี 

                   
30  Kathāsaritasāgarah ฺ (Delhi : Motilal Banarsidass, 1977), 20. 
31 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง]ไดอธิบายไวเปนเชิงอรรถวา “ไวยากรณกาตันตระ ใชกันมากในแควน     

เบงกอลภาคทิศบูรพา กลาวาเปนคัมภีรซึ่งพระการติเกยะ ดลบันดาลใหศรววรมันเปนผูจัดทํา” ดู กถาสริตสาคร, 
128. 
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เพราะฉะนั้นเมื่อทาวสาตวาหนะซึ่งเปนฤาษีอวตารลงมา ไดทอดพระเนตร
เห็นเจาแลว จะไดสําเร็จบรรดาวิทยาสมดังเจาปรารถนา เพราะอุตมรรถ ส่ิง
อันสูงสุด ถาผูเปนมหาตมันแลวอาจรูไดงายดาย เหตุที่ไดเคยส่ังสมศึกษา
ประจักษมาในชาติกอน สภาพแหงสิ่งนั้นๆ ยอมมาสูความระลึกไดดวย
อํานาจญาณพิเศษของผูนั้น” 32… 

 นอกจากที่ผูวิจยัจะพบเรื่องของคัมภีรกาตันตระจะมีปรากฏตํานานในกถาสริตสาครแลว 
ตํานานเรื่องคมัภีรกาตันตระยังปรากฏในกวีนิพนธเร่ือง กลาปวฺยากรโณตฺปตฺติปฺรสตาว ของกวีช่ือ 
วนมาลิน ดวย33 ซ่ึงในขณะที่ทําวิจัยนั้นไมพบเอกสารดังกลาว จึงไมไดนํามาเสนอไวในวิทยานิพนธ
นี้ 

 2.2  ผูแตงและสมัยท่ีแตง 
 ผูแตงคัมภีรกาตันตระนั้น นักวิชาการสวนใหญ เชื่อวาเปนผลงานของศรววรมัน เปนผู
แตงเฉพาะตัวสูตรทั้งหมด แต อาร. เอส. ไสนิ (R.S. Saini) ไดแสดงความเห็นในเรื่องนี้วา “…งาน
เกี่ยวกับกาตันตระไวยากรณที่มีอยูในปจจุบัน ลวนแตเปนผลวิวัฒนาการมาจากผลงานของศรวรมัน
ทั้งหมด โดยเฉพาะสวนเริ่มแรกจนถึงสวนอาขยาต ทานศรวรมันเปนผูเขียนเองซึ่งมากถึง 855 สูตร
เลยทีเดียว…”34 ตอมาภายหลังทุรคสิงหะ ไดแตงวฤตติ (คําอธิบาย) และแสดงอุทาหรณเพิ่มเติม จึง
ปรากฏมีโศลกที่ทุรคสิงหะไดกลาวแสดงความนอบนอมผูแตง เปนหลักฐานยืนยันผูแตงคัมภีร 
กาตันตระไววา 
  เทวเทวํ ปฺรณมฺยาเทา สรฺวชฺ ํ สรฺวทรฺศินมฺ 
   กาตนฺตฺรสฺย ปรฺวกฺษยฺาม ิ วฺยาขยฺานํ ศารวฺวมฺมกิม.ฺ 

ขาพเจา (ผูช่ือวา ทุรคสิงหะ) เมื่อไดนอบนอมเทพแหงผูรูแจงหยั่ง
เห็นสรรพสิ่ง แลวจักกลาวอรรถาธิบายกาตันตระอันคลอยตาม
ความเหน็ของทานศรววรมนั35 

 ช่ือศรววรมันนี้ถูกผนวกเขากับนิทานในเรื่องกถาสริตสาคร ดังที่ผูวิจัยไดกลาวถึงแลว 
ตํานานนี้แมจะมิใชหลักฐานที่ยืนยันการแตงเรื่องกาตันตระ แตนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ก็มักจะอาง

                   
32 เสถียรโกเศศ [นามแฝง], กถาสริตสาคร, 107-129. 
33 V. Raghavan, New Catalogus Catalogorum Vol 3 (Madras : University of Madras, 1967), 307. 
34 R.S. Saini, Kātantra-Vyākaran a (Delhi : Newselamtur, 1986), xi. 

35 พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ, 1. 
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ถึงตํานานในกถาสริตสาครนี้เสมอ36 แตถึงกระนั้นก็ยังปรากฏมีคัมภีรสมัยหลังที่แตงอธิบายคัมภีร 
กาตันตระ ยังใชช่ือของศรวรมันเปนชื่อคัมภีรอยูเหมือนกัน คือ ช่ือวา ศารววรมิกัม (ศารฺววรฺมิกมฺ) 

 เอ็ม. วินเตอรนิซ (M. Winternitz) สันนิษฐานวา ศรววรมันอาจจะเปนนักปราชญในพุทธ
ศาสนา37แตวิสุทธ บุษยกุล เชื่อวาศรววรมันคงเปนนักปราชญในศาสนาฮินดูไศวนิกาย เพราะใน
ตํานานของกถาสริตสาครมีแนวโนมเชนนั้น ช่ือศรววรมันไมถูกกลาวถึงมากนักเพราะนักศึกษาสมัย
ตอมามักจะอางถึงทุรคสิงหะผูที่อธิบายความในกาตันตระมากกวาศรววรมันซึ่งเปนผูแตง เชนการตั้ง
ช่ือคัมภีรที่อธิบายกาตันตระในสมัยหลังตั้งชื่อ สวนสมัยที่แตงนั้นนักวิชาการสวนใหญเชื่อวาเรื่อง 
กาตันตระฉบับดั้งเดิมคงจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 และคงกอนที่จะแตงคัมภีรกัจจายนะ
ที่นาจะแตงในราวพุทธศตวรรษที่ 638 ทุรคสิงหะผูอธิบายคัมภีรกาตันตระนั้นนักวิชาการเชื่อวาคงมี
อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 14 อยางไรก็ตามตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14 นั้น มีผูแตงคัมภีรอธิบาย
คัมภีรกาตันตระจํานวนมากซึ่งผูวิจัยจะไดกลาวถึงตอไป 

 2.3  วัตถุประสงคในการแตง 
 เรื่องกาตันตระนั้น ตามตํานานในกถาสริตสาครกลาววา ศรววรมันแตงเรื่องกาตันตระ
เพื่อใหพระเจาสาตวาหนะรูภาษาสันสกฤตในเวลา 6 เดือน ดังความวา 

“…ศรววรมันกลาวกับคณุาฒัยวา พระราชาไมมีเวลามากพอที่จะตอง
เรียนถึง 6 ป เพราะทรงมีพระราชกิจเรื่องปองกันประเทศอีกมาก 
ตนเองจะใหพระราชาทรงแตกฉานในไวยากรณไดภายใน 6 เดือน 
พระเจาสาตวาหนะจึงรับสั่งใหศรววรมนัดําเนินการเรื่องนี…้”39 

 แมวาเรื่องนี้จะเปนเพียงนิทานแตหากพิจารณาสาระสําคัญของเรื่องแลวจะเห็นวา ผูแตง
ตองการใหเร่ืองกาตันตระเปนแบบเรียนสันสกฤตที่สามารถเรียนรูไดงายและผูเรียนสามารถเขาใจ
ไวยากรณสันสกฤตไดในเวลาอันสั้น ดังนั้น จึงอธิบายสูตรใหมโดยไมดําเนินตามแบบสูตรของ 

                   
36 Peter C. Verhagen, A History of Sanskrit Grammartical Literature in Tibet, 64. 
37 M. Winternitz, History of  Indian Literature vol 3, 439. 
38 อยางไรก็ตามอายุของคัมภีรกัจจายนะยังคงเปนที่ถกเถียงกันเพราะนักวิชาการดานไวยากรณ เชน 

B.C. Law และ K. R. Norman เช่ือวาคัมภีรกัจจายนะคงแตงในพุทธศตวรรษที่ 15-16 ซึ่งเปนชวงที่อรรถกถา
รุงเรืองหลังพระพุทธโฆสะ แตนักวิชาการทางตะวันออกเชื่อวากัจจายนะนาจะมีอายุราวศตวรรษที่ 6 ดู สุภาพรรณ  
ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 424. 

39 เสถียรโกเศศ [นามแฝง], กถาสริตสาคร, 107 
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ปาณินิที่มีเนื้อหาซับซอนเพื่อจัดกฎเกณฑเปนหมวดหมูใหเขาใจงาย40 การจัดเนื้อหาใหเขาระบบ
ใหมแทนระบบเดิมที่ใชศึกษามานานหลายรอยปนับวาเปนนวัตกรรมใหมของการศึกษาไวยากรณ
สันสกฤต  

 2.4  โครงสรางของเนื้อหา 
 คัมภีรกาตันตระ แบงเนื้อหาออกเปนเปน 4 อัธยายะหรือบทใหญ แตละบทแยกออกเปน

ปาทะ รวมมีทั้งหมด 25 ปาทะ ในแตละปาทะจะมีจํานวนสูตรที่ไมเทากัน ซ่ึงรวมสูตรทั้งหมดมี 
1,401 สูตร41 ซ่ึงผูวิจัยมีความเขาใจวาการแบงเนื้อหาออกเปนปาทะยอยๆ นั้นเปนการแบงเนื้อหา
ออกเปนหมวดหมู เปนกลุมๆ จึงขอนําเสนอเนื้อหาของคัมภีรแบงใหเห็นโครงสรางจากอัธยายะไป
จนถึงสูตร ดังนี้42 

อัธยายะที่  1  เร่ือง สนธิ (สนฺธิ) แบงเปน 5 ปาทะ มีสูตรทั้งหมด 79 สูตร (กา. 1.1-79) 
   ปาทะที่ 1  ช่ือวา สัญชญาปาทะ (สํชฺาปาท) มี 23 สูตร 
   ปาทะที่ 2  ช่ือวา สมานปาทะ (สมานปาท) มี 18 สูตร 
   ปาทะที่ 3  ช่ือวา โอทันตปาทะ (โอทนฺตปาท) มี 4 สูตร 
   ปาทะที่ 4  ช่ือวา วรรคปาทะ (วรฺคปาท)  มี 16 สูตร 
   ปาทะที่ 5  ช่ือวา วิสรรชนียปาทะ (วิสรฺชนียปาท) มี 18 สูตร 
อัธยายะที่ 2   เร่ืองนาม (นามฺนิ) มี 3 ปาทะ มีจํานวน 206 สูตร, การกะ (การก) มี 1  

ปาทะ มีจํานวน 52 สูตร, สมาส (สมาส) มี 1 ปาทะ มีจํานวน 29 สูตร,  
ตัทธิต (ตทฺธิต) มี 1 ปาทะ มีจํานวน 50 สูตร รวมเรื่องนามทั้งหมดมี 6  
ปาทะ มีสูตรทั้งหมด 337 สูตร (กา. 2.1-337) 

   ปาทะที่ 1  ช่ือวา ลิงคปาทะ (ลิงฺคปาท)  มี 77 สูตร 
   ปาทะที่ 2  ช่ือวา สขิปาทะ (สขิปาท)  มี 65 สูตร 
   ปาทะที่ 3  ช่ือวา ยุษมัตปาทะ (ยุษฺมตฺปาท) มี 64 สูตร 
   ปาทะที่ 4  ช่ือวา การกปาทะ (การกปาท)  มี 52 สูตร 
   ปาทะที่ 5  ช่ือวา สมาสปาทะ (สมาสปาท) มี 29 สูตร 
   ปาทะที่ 6  ช่ือวา ตัทธิตปาทะ (ตทฺธิตปาท) มี 50 สูตร 

                   
40 ดังขอความในกถาสริตสาครวา “…ไวยากรณศาสตรนี้ก็จะไดเปนตําราแทนไวยากรณของปาณินิ…” 
41 ดูสูตรกาตันตระพรอมกับวฤตติ (คําอธิบาย)ของคัมภีรกาตันตระทั้งหมดไดจาก Julius  Eggeling,  

The  Kātantra. 
42 การเรียกช่ือปาทะนี้ ผูวิจัยเรียกตามชานกีประสาท ทไวเวที ดู Jānakīprasāda Dwivedī, Kalāpa-

Vyākarana V.1 (Varanasi : Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1988), 8-9. 
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อัธยายะที่ 3   เร่ืองอาขยาต (อาขฺยาต) แบงเปน 8 ปาทะ มีสูตรทั้งหมด 439 สูตร 
   (กา. 3.1-439) 
   ปาทะที่ 1  ช่ือวา ปรัสไมปาทะ (ปรสฺไมปาท) มี 34 สูตร 
   ปาทะที่ 2  ช่ือวา ปรัตยยปาทะ (ปฺรตฺยยปาท) มี 47 สูตร 
   ปาทะที่ 3  ช่ือวา ทวิวจนปาทะ (ทฺวิรฺวจนปาท) มี 42 สูตร 
   ปาทะที่ 4  ช่ือวา สัมประสารณปาทะ (สํปฺรสารณปาท)  มี 93 สูตร 
   ปาทะที่ 5  ช่ือวา คุณปาทะ (คุณปาท) มี 48 สูตร 
   ปาทะที่ 6  ช่ือวา อนุษังคปาทะ (อนุษงฺคปาท) มี 102 สูตร 
   ปาทะที่ 7  ช่ือวา อิฑาคมปาทะ (อิฑาคมปาท) มี 38 สูตร 
   ปาทะที่ 8  ช่ือวา ธุฏปาทะ (ธุฏปาท) มี 35 สูตร 
อัธยายะที่ 4   เร่ืองกฤต  (กฤต ฺ) แบงเปน 6 ปาทะ มีสูตรทั้งหมด 546 สูตร   
   (กา. 4.1-546) 
   ปาทะที่ 1  ช่ือวา สิทธิปาทะ (สิทฺธิปาท) มี 84 สูตร 
   ปาทะที่ 2  ช่ือวา ธาตุปาทะ (ธาตุปาท) มี 66 สูตร 
   ปาทะที่ 3  ช่ือวา กรรมปาทะ (กรฺมปาท) มี 95 สูตร 
   ปาทะที่ 4  ช่ือวา กวันสุปาทะ (กฺวนฺสุปาท)  มี 72 สูตร 
   ปาทะที่ 5  ช่ือวา อุณาทิปาทะ (อุณาทิปาท) มี 113 สูตร 
   ปาทะที่ 6  ช่ือวา ธาตุสัมพันธปาทะ (ธาตุสํพนฺธปาท) มี 116 สูตร 
   รวมมี    4   อัธยายะ      25 ปาทะ      1,401  สูตร 

ในคัมภีรกาตันตระยังแบงโครงสรางเนื้อหาเปนออกหมวดหมู เรียกวา ประกรณัม จัดอยู
ในอัธยายะทั้ง 4 แตแยกอัธยายะที่ 2 เร่ืองนามออกตามประเภทของนาม 4 อยาง คือ นาม การก 
สมาส และ ตัทธิต ในคัมภีรกาตันตระมีประกรณัมทั้งหมด 7 ประกรณัม ดังนี้ 

 1. สนธิประกรณัม  แบงออกเปน 5 ปาทะ มี 79 สูตร 
 2. นามประกรณัม แบงออกเปน 3 ปาทะ มี 206 สูตร 
 3. การกประกรณัม แบงออกเปน 1 ปาทะ มี 52 สูตร 
 4. สมาสประกรณัม แบงออกเปน 1 ปาทะ มี 29 สูตร 
 5. ตัทธิตประกรณัม แบงออกเปน 1 ปาทะ มี 50 สูตร 
 6. อาขยาตประกรณัม แบงออกเปน 8 ปาทะ มี 439 สูตร 
 7. กฤตประกรณัม แบงออกเปน 6 ปาทะ มี 546 สูตร 
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 จํานวนสูตรในคัมภีรกาตันตระมี 1,401 สูตรและสามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้43 
 

   ปาทะที ่1 23 สูตร  
   ปาทะที ่2 18 สูตร  
สนธิ :   สนธิประกรณมั ปาทะที ่3 4 สูตร 79 สูตร 
   ปาทะที ่4 16 สูตร  
   ปาทะที ่5 18 สูตร  
  

   ปาทะที ่1 77 สูตร  
  นามประกรณมั ปาทะที ่2 65 สูตร 206 สูตร 
   ปาทะที ่3 64 สูตร  
นาม :  การกประกรณัม  ปาทะที ่4   52 สูตร 
  สมาสประกรณัม ปาทะที ่5   29 สูตร 
  ตัทธิตประกรณัม ปาทะที ่6   50 สูตร 
 

   ปาทะที ่1 34 สูตร  
   ปาทะที ่2 47 สูตร  
   ปาทะที ่3 42 สูตร  
อาขยาต :  อาขยาตประกรณัม ปาทะที ่4 93 สูตร 439 สูตร 
   ปาทะที ่5 48 สูตร  
   ปาทะที ่6 102 สูตร  
   ปาทะที ่7 38 สูตร  
   ปาทะที ่8 35 สูตร  
  

   ปาทะที ่1 84 สูตร  
   ปาทะที ่2 66 สูตร  
กฤต :  กฤตประกรณมั ปาทะที ่3 95 สูตร 546 สูตร 
   ปาทะที ่4 72 สูตร  
   ปาทะที ่5 113 สูตร  
   ปาทะที ่6 116 สูตร  
รวม  4 บท 7 ประกรณัม 25 ปาทะ   1,401 สูตร 

                   
43 โครงสรางกาตันตระนี้ ผูวิจัยทําตามแบบของ สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี,  28. 
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 2.5 วิธีการนําเสนอเนื้อหา 
 วิธีการนําเสนอเนื้อหาในคัมภีรกาตันตระมีการเสนอเนื้อหาโดยการจัดเนื้อหาทั้งหมด
เปนสูตรตางๆ ทุรคสิงหะไดอธิบายรายละเอียดการจัดสูตรของคัมภีรกาตันตระไวในคําอธิบายสูตร
เร่ืองสนธิ สูตรที่ 2 วา “สฺชฺา จ ปริภาษา จ วิธิรฺนิยม เอว จ ปฺรติเศโธธิการศฺจ ฉทฺวิธํ สูตฺรลกฺษณมฺ 
แปลวา ลักษณะของสูตร มี 6 ประเภท คือ สัญชญาสูตร ปริภาษาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร ประติเสธ
สูตร และอธิการสูตร”44 ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดของสูตรทั้งหมดสามารถจําแนกสูตรใหเห็น
ประเภทตางๆ ในเบื้องตนจะยกตัวอยางสูตรทั้ง 6 ประเภท คือ 

(  1. สัญชญาสูตร (สฺชฺาสูตฺร) สูตรตั้งชื่อ เชน ช่ือ สระ, สมานะ, รัสสะ, ทีฆะ, นามี, 
สันธยักขระ, พยัญชนะ ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนในการใชเรียกทางไวยากรณ  ตัวอยางเชน 
   ตตฺร จตุรฺทศาเทา สฺวราม.  [กา. 1.2]  
     (ในอักษรเหลานั้น อักษรที่ขึ้นตน 14 ตัว เปนสระ  
    คือ อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ ไอ โอ เอา) 
   ทศ สมานาะ.  [กา. 1.3]   
    (สระ10 เสียงแรก เปนสมานสระ (สระที่มีเสียงเสมอกัน)) 

ปูรฺโว หฺรสฺวะ [กา. 1.5] 
    (สระขางหนา[ของสมานสระ]เปนหรัสวะ (หฺรสฺว=เสียงส้ัน)) 

  2. ปริภาษาสูตร (ปริภาษาสูตฺร) สูตรแสดงกฎทั่วไป เปนเครื่องสังเกตที่มีความหมาย
ครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีรทั้งหมด เชน กอนที่จะกลาวถึงวิธีการประกอบสนธิแตละประเภท 
คัมภีรกาตันตระไดแสดงหลักการหรือวิธีการพื้นฐานในการประกอบสนธิทุกประเภทไว 2 สูตร คือ 
   วฺยฺชนมสฺวรํ ปรํ วรฺณํ นเยตฺ. [กา. 1.21] 
    (พึงนําพยัญชนะที่ไมมีสระไปติดกับอักษรหลัง (แตไมตองนําสระไปติดกับ

อักษรที่ตามหลัง) [เชน ตทฺคจฺฉติ  ษฑตฺร  กxขนติ  ก�ผลติ]) 
   อนติกฺรมยนฺ วิศฺเลษเยตฺ. [กา. 1.22]   
    (ตองแยกอักษรออกจากกันโดยไมใหสลับที่กัน [เชน เชน ไวยากรฺณะ, อุจฺจไกะ 

การประกอบกันเขาอยางนี้ เพื่อไมใหเกิดความสับสนดานความหมาย]) 

                   
44 พบในทุรคสิงหฏีกา คําอธิธายสูตรกาตันตระสูตรที่ 2 ในสนธิประกรณัม ดู Jānakīprasāda 

Dwivedī, Kalāpa-Vyākarana V.1, 44. 
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  3.  วิธิสูตร (วิธิสูตฺร) สูตรประกอบรูปศัพท หรือสูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กรณี เฉพาะกลุม และเฉพาะศัพท ซ่ึงเปนวิธีทําใหสําเร็จรูปเปนบทตางๆ  เชน 
   สมานะ สวรฺเณ ทีรฺโฆภวติ ปรศฺจ โลปมฺ. [กา. 1.24]  
     (สมานสระจะกลายเปนทีรฆะ เมื่อ สวรรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยน 

เปนโลปะ (หายไป) [ฑณฺฑาคฺรมฺ, สาคตา, ทธีทมฺ, นทีห เต, มธูทกมฺ, ฯลฯ]) 
   อวรฺณ อิวรฺเณ เอ. [กา. 1.25] 
    (อวรรณะ (อ อา) จะเปน เอ เมื่อ อิวรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปน

โลปะ) 
   ชสิ. [กา. 2.15] 
    (อ (ที่อยูทายลิงค (II.1.1)) จะกลายเปน ทีรฆะ เมื่อ ชสฺ วภิักติตามหลัง  

[เชน วฺฤกฺษาะ]) 
  4. นิยมสูตร (นิยมสูตฺร) สูตรกําหนดใหแนนอน เชน 
   เตษํา ปรมุภยปฺราปฺเตา. [กา. 2.222] 
    (ในการกเหลานั้น เมื่อมีตัวที่จะเปนการกไดสองตัว การกที่สําคัญที่สุด ถือเปน

การก [คฺรามาย ธนํ ทตฺตฺวา ตีรฺถํ คตะ = สํปฺรทาน, กําสฺยปาตฺรฺยํา ภุงฺกฺเต= 
อธิกรณ, มฺฤทุนา ธนุษา ศรานฺกฺษิปติ =กรณ, ตรุ ตฺยชติ ขคะ= กรฺม, ตฺยชติ ทณฺฑํ 
ทณฺฑี= กรฺตา]) 

   เชน ธนุษา ศรานฺ กฺษิปติ (ยอมยิงลูกศรดวยคันธนู) แมคันธนูจะเปนแดนหลุด
ออกไปของลูกศร แตก็เปนอุปการะอยางยิ่งแกการยิง ในที่นี้จึงกลาวเปนรูปกรณะวา ธนุษา(ดวยคัน
ธนู) ไมใชเปนรูปอปาทานวา ธนุษาตฺ เพราะกรณการกกลาวไวในสูตร กา. 2.218 ตอจากอปาทาน
การกที่กลาวไวกอนในสูตร กา. 2.214 

  5. ประติเษธสูตร (ปฺรติเศธสูตฺร) สูตรหามการเชื่อมสระในเพราะพยัญชนะทาย เปนตน  
   เชน  น วฺยฺชเน สฺวรา สนฺเธยฺยาะ. [กา. 1.41] 
   (สระไมตองทําสนธิ เมื่อพยัญชนะ ตามหลัง [เชน ชเล ปทฺมมฺ, วาโย คติะ ฯลฯ]) 
   สูตรนี้แสดงการหามการเชื่อมสระดวยการลบหรืออาเทศในเพราะพยัญชนะทาย 
ดังคําวา เทวีคฤหํ = เทวี + คฤหํ (เทวาลัยของพระเทวี) 
   น วิสรฺชนียโลเป ปุนะ สนฺธิ. [กา. 1.77] 
    (เมื่อมีการลบวิสรรชนียแลว ไมเปนสนธิอีก)  
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  6. อธิการสูตร (อธิการสูตฺร) สูตรติดตามไปปรากฏในสูตรอ่ืน คือสูตรที่เสนอนําสูตร
ซ่ึงจะมีสาระอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เชน 
    กาเล. [กา. 3.10]  
     (สูตรวา กาเล พึงทราบเพื่อเปนสูตรติดตาม) 
   หมายความวาเปนสูตรที่ใชประกอบในสูตรตอไป คือสูตรวา สมฺปฺรติ วรฺตมานา 
[กา. 3.11] (ใชวรรตมานาวภิกัติ (วรฺตมานาวิภกฺต)ิในปจจบุันกาล[เชน ปจติ, ยชเต]) 
 สูตรวา กาเล ตามมาในสูตรนี้อีก ดังนั้นในสูตรนี้จึงไมมีคําวา กาเล ก็สามารถรูไดวาเปน
สูตรที่เกี่ยวกับกาล และสูตรขางตนตามไปสูตรหนารวม 5 สูตร ตั้งแตสูตรที่ กา. 3.11-3.15  
 ประเภทสูตร 6 อยางขางตน พบในฎีกาของกาตันตระ  อยางไรก็ตาม คัมภีรมุคธโพธฎีกา
ที่ช่ือวา สังกเษปฎีกา (สงฺกฺเษปฏีกา) กลาวถึงสูตร 6 ประเภท ตรงกับปทรูปสิทธิปกรณ โดยใช 
อติเทสสูตรแทนประติเษธสูตร ดังขอความในมุคธโพธฎีกา (คําอธิบายสูตร 1) วา 
   สํชฺา จ ปริภาษา จ วิธิรฺนิยม เอว จ 
   อติเทโศธิการศฺจ  ษฑฺวิธํ สูตฺรลกษฺณม.ฺ 

 ลักษณะของสูตร มี 6 ประเภท คือ สัญชญาสูตร ปริภาษาสูตร 
วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทศสูตร และอธิการสูตร 

ในคัมภีรกาตันตระประกอบดวยสูตรตางๆ ทั้งหมดจะมีเนื้อหาที่จัดอยูในกลุมของสูตร 6 
ประเภทซึ่งผูวิจัยจะแยกใหเห็นสูตรของกาตันตระทั้งหมดที่เปนประเภทตางๆ โดยแยกแสดง
ตั้งแตอัธยายะแรกเปนตนไป ในแตละอัธยายะ จะแยกแสดงใหเห็นในแตละปาทะดวย ดังตอไปนี้ 

 1. ปฺรถมาธฺยาเย (อัธยายะที่ 1) สนฺธิปฺรกรณมฺ  (เร่ืองสนธิ)  
 1.1 ปฺรถมะ ปาทะ (ปาทะที่ 1) มีสูตรทั้งหมด 23 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 19 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 
 21, 22, 23 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 1.1 

 ในสนธิประกรณัม ปาทะแรกนี้  ไมพบ วิธิสูตร ประติเษธสูตร และ อธิการสูตร  
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1.2 ทฺวิตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 2) มีสูตรทั้งหมด 18 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 กา. 1.39 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร มีจํานวน 16 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 

 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
 34, 35, 36, 37, 38, 40 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 1.41  (นับเขาในวิธิสูตร 7 สูตร  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 

 ในสนธิประกรณัม ปาทะที่ 2 นี้  ไมพบ สัญชญาสูตร  นิยมสูตร และ อธิการสูตร  

1.3 ตฤตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 3) มีสูตรทั้งหมด 4 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 4 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 

 42, 43, 44, 45 
 ในสนธิประกรณัม ปาทะที่ 3 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร ปริภาษาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร 

และ อธิการสูตร 

1.4 จตุรถะ ปาทะ (ปาทะที่ 4) มีสูตรทั้งหมด 16 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร มีจํานวน 15 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 

 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
 57, 58, 59, 60, 61 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 1.52 

 ในสนธิประกรณัม ปาทะที่ 4 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร ปริภาษาสูตร นิยมสูตร และ 
อธิการสูตร 

1.5 ป ฺจมะ ปาทะ (ปาทะที่ 5) มีสูตรทั้งหมด 18 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร มีจํานวน 17 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 

 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 
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 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 1.77 

 ในสนธิประกรณัม ปาทะที่ 5 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร ปริภาษาสูตร นิยมสูตร และ 
อธิการสูตร 

 สรุปไดวา ในสนธิประกรณัมนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 79 สูตร มีสัญชญาสูตร
จํานวน 19 สูตร ปริภาษาสูตร จํานวน 4 สูตร วิธิสูตร จํานวน 48 สูตร นิยมสูตร จํานวน 1 สูตร  
ประติเษธสูตร จํานวน 7 สูตร และไมมีสูตรที่เปนอธิการสูตร 

 2.  ทฺวิตียาธฺยาเย (อัธยายะที่ 2) นามจตุษฏฺยปฺรกรณม ฺ (เร่ืองนาม 4 กัณฑ) 

 2.1  ปฺถมะ ปาทะ (ปาทะที่ 1) มีสูตรทั้งหมด 77 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 9 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 

 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 1.-) 

 2, 6, 7 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 62 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 

 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
 76, 77 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตรมีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 33, 34, 35 

 ในนามประกรณัม ปาทะที่ 1 นี้  ไมพบ นยิมสูตร และ อธิการสูตร 

 2.2  ทฺวิตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 2) มีสูตรทั้งหมด 65 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 

 78, 94 
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 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 2.91 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 55 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 
 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
 135, 136, 140, 141, 142 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 5 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 80, 81, 137, 138, 139 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 79, 83 

 ในนามประกรณัม ปาทะที่ 2 นี้  ไมพบ อธิการสูตร 

 2.3 ตฤตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 3) มีสูตรทั้งหมด 64 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 58 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 

 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 2.200 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 4 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 145, 146, 169, 199 

 
 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 กา. 2.206 
 ในนามประกรณัม ปาทะที่ 3 นี้  ไมพบ สัญชญาสูตร และ ปริภาษาสูตร 
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 2.4  จตุรฺถะ ปาทะ [การกมฺ]  (ปาทะที่ 4 [การก]) มีสูตรทั้งหมด 52 สูตร แยกเปนประเภท
ตางๆ ไดดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 8 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 222, 225 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 40 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 223, 224, 226, 
 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 
 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 232, 248 

 ในการกประกรณัม ปาทะที่ 4 นี้  ไมพบ นิยมสูตร และ อธิการสูตร 
 2.5 ป ฺจมะ ปาทะ [สมาสะ] (ปาทะที่ 5 [สมาส]) มีสูตรทั้งหมด 29 สูตร แยกเปน
ประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 8 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 259, 263, 264, 265, 265, 267, 268, 269 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 6 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 261, 262, 277, 278, 279, 285 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 8 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 260, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 7 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 

 ในสมาสประกรณัม ปาทะที่ 5 นี้  ไมพบ ประติเษธสูตร และ อธิการสูตร 
 2.6 ษษฺะ ปาทะ [ตทฺธิตะ] (ปาทะที่ 6 [ตัทธิต]) มีสูตรทั้งหมด 50 สูตร แยกเปนประเภท
ตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 2.311 
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 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 46 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329,
 330, 331, 332, 333, 334, 335 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 2.-) 
 328, 336 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 2.337 

 ในตัทธิตประกรณัม ปาทะที่ 6 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร และอธิการสูตร 
 สรุปไดวา ในนามประกรณัมนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 337 สูตร มีสัญชญาสูตร

จํานวน 27 สูตร ปริภาษาสูตร จํานวน 13 สูตร วิธิสูตร จํานวน 269 สูตร นิยมสูตร จํานวน 15 สูตร  
ประติเษธสูตร จํานวน 12 สูตร และมีอธิการสูตร จํานวน 1 สูตร 

 3. ตฤตียาธฺยาเย (อัธยายะที่ 3) อาขฺยาตปฺรกรณมฺ (เร่ืองอาขยาต) 
 3.1  ปฺถมะ ปาทะ (ปาทะที่ 1) มีสูตรทั้งหมด 34 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 15 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 1, 2, 3, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 29,
 30, 31,  32, 33, 34 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 15 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
 20, 21, 22, 23, 28 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 11, 12, 13 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 3.10 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 1 นี้ ไมพบ นิยมสูตร และ ประติเษธสูตร 
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 3.2 ทฺวิตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 2) มีสูตรทั้งหมด 47 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 กา. 3.50 
 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 8 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 

 35, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 38 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 

 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 2 นี้ ไมพบ นิยมสูตร ประติเษธสูตรและ อธิการสูตร  
 3.3 ตฤตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 3) มีสูตรทั้งหมด 42 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 82, 85, 86 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 87, 90, 91 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 30 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 83, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 88, 89, 92 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 84, 95 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 3. 119 
 3.4  จตุรฺถะ ปาทะ (ปาทที่ 4) มีสูตรทั้งหมด 93 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 137, 140, 142 
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 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 87 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 
 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 191, 192 
  ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 3.144 
  ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 4 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร และ อธิการสูตร  
 3.5 ป ฺจมะ ปาทะ (ปาทะที่ 5) มีสูตรทั้งหมด 48 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
  ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 24 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 217, 218, 219, 220, 221, 222, 245, 246, 247, 248,
 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
 260, 262, 263, 264 
  ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 24 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 223, 224, 225, 226, 227, 228 229 230, 231, 232,
 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
 243, 244, 249, 261 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 2 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร  ปริภาษาสูตร นิยมสูตร และ 
อธิการสูตร  
 3.6 ษษฺะ ปาทะ (ปาทะที่ 6) มีสูตรทั้งหมด 102 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 270, 271, 348 
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 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 98 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 
 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 
 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 3.325 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 6 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร ประติเษธสูตร และ อธิการ
สูตร  
 3.7  สปฺตมะ ปาทะ (ปาทะที่ 7) มีสูตรทั้งหมด 38 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 13 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
 377, 378, 404 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 25 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 379, 380, 381, 382 383 384 385 386 387, 388,
 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
 399, 400, 401, 402, 403 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 6 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร  ปริภาษาสูตร นิยมสูตร  และ 
อธิการสูตร  
 3.8  อษฺฏมะ ปาทะ (ปาทะที่ 8) มีสูตรทั้งหมด 35 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 4 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 436, 437, 438, 439 
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 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 3.421 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 24 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
 415, 416, 417, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 
 430, 431, 432, 434 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 6 สูตร ไดแก (กา. 3.-) 
 418, 419, 420, 425, 433, 435 

 ในอาขยาตประกรณัม ปาทะที่ 7 นี้ ไมพบ นิยมสูตร  และ อธิการสูตร  
 สรุปไดวา ในอาขยาตประกรณัมนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 439 สูตร มีสัญชญาสูตร

จํานวน 23 สูตร ปริภาษาสูตร จํานวน 33 สูตร วิธิสูตร จํานวน 315 สูตร นิยมสูตร จํานวน 6 สูตร  
ประติเษธสูตร จํานวน 58 สูตร และมีอธิการสูตร จํานวน 2 สูตร 

 4. จตุรฺถาธฺยาเย (อัธยายะที่ 4)  กฤตฺปฺรกรณมฺ (เร่ืองกฤต) 
 4.1 ปฺถมะ ปาทะ (ปาทะที่ 1) มีสูตรทั้งหมด 84 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 22 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 15, 16, 17, 29, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 
 51, 65 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 55 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 
 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
 80, 81, 82, 83, 84 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 7 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 3, 4, 6, 37, 49, 50, 62 

 ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 1 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร  นิยมสูตร  และ อธิการสูตร  
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 4.2  ทฺวิตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 2) มีสูตรทั้งหมด 66 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  สัญชญาสูตร  มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 

 86, 93, 130 
 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 26 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 

 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 117, 118, 
 121, 125, 126, 127 128, 129 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 35 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
 119, 120, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 135, 
 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
 146, 147, 148, 149, 150 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 85, 91 

 ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 2 นี้ ไมพบ นิยมสูตร และ ประติเษธสูตร 
 4.3 ตฤตียะ ปาทะ (ปาทะที่ 3) มีสูตรทั้งหมด 95 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 4 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 197, 206, 217, 223 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 91 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 
 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 
 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
 245 
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 ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 3 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร  นิยมสูตร ประติเษธสูตร และ 
อธิการสูตร 
 4.4 จตุรฺถะ ปาทะ (ปาทะที่ 4) มีสูตรทั้งหมด 72 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
  ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 7 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 246, 247, 259, 297, 315, 316, 317 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 63 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 
 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 
 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
 312, 313, 314 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 4.303 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 กา. 4.278 

 ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 4 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร และ อธิการสูตร 
 4.5 ป ฺจมะ ปาทะ (ปาทะที่ 5) มีสูตรทั้งหมด 113 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดงันี้ 

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 4 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 396, 414, 418, 424 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 109 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 
 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
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 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 
 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 
 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430 

 ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 5 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร นิยมสูตร ประติเษธสูตร และ 
อธิการสูตร 
 4.6 ฉษฺะ ปาทะ (ปาทะที่ 6) มีสูตรทั้งหมด 116 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 2  ปริภาษาสูตร มีจํานวน 7 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 508, 525, 530, 543, 544, 545, 546 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 106 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478,  479, 480, 
 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 
 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 511, 512, 
 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 
 524, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
 537, 538, 539, 540, 541, 542 

 ประเภทที่ 5 ประติเษธสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก (กา. 4.-) 
 510, 521, 526 
 (531 มีอยูในวธีิที่ 3 ไมนับรวม) 

ในกฤตประกรณัม ปาทะที่ 6 นี้ ไมพบ สัญชญาสูตร นิยมสูตร และ อธิการสูตร 
สรุปไดวา ในกฤตประกรณัมนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 546 สูตร มีสัญชญาสูตรจํานวน 3 

สูตร ปริภาษาสูตร จํานวน 70 สูตร วิธิสูตร จํานวน 459 สูตร นิยมสูตร จํานวน 1 สูตร ประติเสธสูตร 
จํานวน 11 สูตร และมีอธิการสูตร จํานวน 2 สูตร 
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สรุปไดวา ในคัมภีรกาตันตระมีจํานวนสูตรทั้งหมด 1,401 สูตร ผูวิจัยไดสรุปใหเห็น
ประเภทของสูตรทั้ง 6 อยาง คือ มีสัญชญาสูตรจํานวน 72 สูตร ปริภาษาสูตร จํานวน 120 สูตร  
วิธิสูตร จํานวน 1,093 สูตร นิยมสูตร จํานวน 23 สูตร ประติเสธสูตร จํานวน 88 สูตร และมีอธิการสูตร 
จํานวน 5 สูตร จากการแยกใหเห็นประเภทดังกลาวทําใหทราบวาคัมภีรกาตันตระมีวิธิสูตรมากที่สุด
ซ่ึงก็เปนไปตามวิธีในการประพันธไวยากรณที่จะตองมีวิธีการประกอบรูปตางๆ มากที่สุด สวน
ประเภทของสูตรอื่นๆ ที่สําคัญที่มีอยูในหลักภาษาทางไวยการณนั้น เชน สัญชญาสูตร สูตรการตั้ง
ช่ือนั้นจะมีอยูในตอนตนและปาทะแรกๆ ของบท ซ่ึงชื่อนั้นจะสามารถนําไปใชไดตลอดทั้งเรื่อง  
ปริภาษาสูตร สูตรแสดงกฎทั่วไป จะอยูในตอนตนเรื่องเชนเดียวกัน แตก็จะกระจายไปตามปาทะ
ตางๆ ดวย สวนนิยมสูตร สูตรกําหนดใหแนนอน กับ ประติเษธสูตร สูตรหาม นั้นกระจายอยูทั่วๆ 
ไป อยูตนเรื่องบาง กลางเรื่องบาง หรือทายเร่ืองบาง เพราะกฎของภาษาจะกําหนดคาแนนอนไมได 
มักจะมีคําพิเศษอยูเสมอๆ และอธิการสูตรที่เปนสูตรติดตามนั้น มีจํานวนนอยมากเพียง 5 สูตรซึ่งไม
ปรากฏมีในเรื่องของสนธิ แตจะปรากฏในเรื่องที่จะตองใชสูตรเดียวกันนี้เปนจํานวนมากๆ เชน 
สูตรวา กาเล. (กา. 3.10) ในอาขยาต เปนตน  ดังนั้น จะสรุปวิธีการนําเสนอเนื้อหาเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทของสูตรในคัมภีรกาตันตระ 

แยกสูตร 6 ประเภท 
ท่ี บท ชื่อประกรณัม ปา

ทะ
ที่ 

สัญ
ชญ

าสูต
ร 

ปร
ิภา
ษา
สูต

ร 

วิธิ
สูต

ร 

นิย
มส

ูตร
 

ปร
ะต

ิเษธ
สตู

ร  

อธิ
การ

สูต
ร 

จําน
วน

สูต
ร 

รวม
สูตร 

1 สนธิ สนธิประกรณมั 1 19 3 - 1 - - 23 79 
   2 - 1 16 - 1 - 18  
   3 - - - - 4 - 4  
   4 - - 15 - 1 - 16  
   5 - - 17 - 1 - 18  
2 นาม นามประกรณมั 1 9 3 62 - 3 - 77 337 
   2 2 1 55 5 2 - 65  
   3 - - 58 1 4 1 64  
  การกประกรณัม 4 8 2 40 - 2 - 52  
  สมาสประกรณัม 5 8 6 8 7 - - 29  
  ตัทธิตประกรณัม 6 - 1 46 2 1 - 50  
3 อาขยาต อาขยาตประกรณัม 1 15 15 3 - - 1 34 439 
   2 1 8 38 - - - 47  
   3 3 3 30 3 2 1 42  
   4 - 3 87 2 1 - 93  
   5 - - 24 - 24 - 48  
   6 - 3 98 1 - - 102  
   7 - - 13 - 25 - 38  
   8 4 1 24 - 6 - 35  
4 กฤต  กฤตประกรณมั 1 - 22 55 - 7 - 84 546 

   2 3 26 35 - - 2 66  
   3 - 4 91 - - - 95  
   4 - 7 63 1 1 - 72  
   5 - 4 109 - - - 113  
   6 - 7 106 - 3 - 116  
รวม = 4 บท = 7 ประกรณัม 25 72 120 1093 23 88 5 1401 1401 
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 2.6  ความแพรหลายของคัมภีรกาตันตระ 
 งานเกี่ยวกับกาตันตระไวยากรณที่มีอยูในปจจุบัน ลวนแตเปนผลวิวัฒนาการมาจาก
ผลงานของศรวรมันทั้งหมด โดยเฉพาะสวนเริ่มแรกจนถึงสวนอาขยาต ทานศรวรมันเปนผูเขียนเอง
ซ่ึงมากถึง 855 สูตรเลยทีเดียว ประเด็นที่นาสนใจคือ คัมภีรกาตันตระ มีโครงสรางไมใหญมาก 
พัฒนามาเปนกฎของไวยากรณสันสกฤต ที่โดดเดนเพื่อจะทําใหสมบูรณเหมือนปาณินิ  
  Maedonell  ยืนยันวา กาตันตระ เปนงานทางไวยากรณช้ินแรกเริ่ม แมจะไมสมบูรณ
เทียบเทาปาณินิก็ตาม ทานศรวรมันก็ตั้งใจเขียนเหมาะสําหรับผูเร่ิมเรียน  
  ตามความเปนจริงทางเนื้อหาของกาตันตระแลว คงมิใชเขียนเพื่อพระราชาพระองคเดียว
แตเพื่อชวยใหนักเรียนผูสนใจสามารถแสวงหาความรูทางไวยากรณไดดวย กาตันตระไดรับความ
นิยมมากซึ่งเกิดจากมีอรรถกถาของคัมภีรนี้ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้เปนเพราะวาพระเองทรงสนใจ 
และศิษยผูสืบทอดก็เอาใจใส   
  กลาวไดชัดเจนเลยวา คัมภีรกาตันตระไดรับการสนับสนุนจากองคกษัตริย  ภายใต
ราชูปถัมภของพระองค ทําใหคัมภีรนี้ เปนที่นิยม อีกทั้งเปนตําราที่ใหวิชาการทางไวยากรณ
สันสกฤตอีกดวย  ความนิยมนี้มีแพรหลายไปในเมืองใหญ ๆ เชน รัฐเบงกอล กัศมีร และศรีกังลา 
  ในยุคปจจุบันนี้ปรากฏวา คัมภีรกาตันตระจากสองสํานักไดรับความนิยมมากคือ 1 
สายเบงกอล 2 สายกัศมีร ทั้งสองสํานักไมแตกตางกันทางเนื้อหามากนัก   แตละสายก็มีอรรถกถา
เพิ่มขึ้นมามากมาย  รวมประมาณ 44 ทาน โดยเฉพาะทานทุรคสิงหะ ถือวาเปนนักเขียนทานแรกที่
พยายามขยายความกาตันตระอยางเปนระบบ45 
 ตามตํานานของพระเจาสาตวาหนะในกถาสริตสาครเชื่อวา กาตันตระมีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 6-7 ซ่ึงสัมพันธกับคัมภีรไวยากรณ 3 ฉบับ คือ ไอนทรวยากรณ  ปราติศาขยะ และตํารา 
โตลกาปปยํ (Tolkappiyam) 46 
 นักวิชาการแบงคัมภีรกาตันตระเปน 2 สายใหญๆ คือ สายที่แพรหลายในเบงกอลที่มี    
กาตันตระวฤตติและกาตันตระฎีกาของทุรคสิงหะเปนคัมภีรสําคัญและ อีกสายหนึ่งคือสายที่
แพรหลายในกัศมีระ (แคชเมียร) ซ่ึงมีงานของคัทธรเปนสําคัญ Anna Radicchi  แสดงความเห็นวา 

                   
45 ดู R.S. Saini,  Kātantra-Vyākarana (Delhi : Newselamtur, 1986) vii-xxiv. 
46 C.H. Tawney, The Katha Sarit Sagara Vol 1 (Delhi : Munshiram Manoharlal, 

1968), 41. 
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   “ความเปนมาของคัมภีร ในกลุมกาตันตระมีมานานมาก 
อรรถาธิบายของทุรคสิงหะ นาจะเปนการอธิบายโดยอาศัย
ตนฉบับสูตรปาฐของกาตันตระในกระแสของอินเดียใต ซ่ึง
แตกตางจากกาตันตระในกระแสอินเดียเหนืออยางเชน ฉบับกศัมี
ระ…”47 

 ขอความดังกลาวสอดคลองกับการสํารวจตนฉบับตัวเขียนคัมภีรกาตันตระในประเทศ
อินเดีย ที่มี วี. รฆวัน (V. Raghavan) เปนบรรณาธิการซึ่งพบวา กาตันตระมี 2 กระแสหลัก คือ  
กระแสเบงกอล (ซ่ึงมาจากอินเดียใตอีกทีหนึ่ง) กับกระแสกัศมีระ (ซ่ึงมาจากฉบับทางเหนือ)48 การ
ตันตระฉบับที่เปนที่รูจักมากคือ ฉบับที่มีวฤตติและฎีกาของทุรคสิงหะ ผูวิจัยไดจัดพัฒนาการของ
คัมภีรกาตันตระจากกระแสอินเดียโดยใชขอมูลของ วี. รฆวัน มาเปนแผนภูมิดังนี้ 

 
กาตันตระสายเบงกอล 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
47 Anna Radicchi “More on the Karakasam ฺgraha and texts of the Kātantra school, A Sanskrit 

Grammatical Text form Bali” in Ideology and Status of Sanskrit (Leiden : E.J. Brill, 1996), 290. 
48 R.S. Saini,  Kātantra-Vyākarana, x. 

กาตันตระ ของ ศรววรมัน

กาตันตระ 
สูตรของทุรสิงหะ (พุทธศตวรรษที ่15-

กาตันตรจันทริกา 
(หริทีกษิฏะ) พุทธศตวรรษที ่

กาตันตรฉนัทะ ประกริยา 
(จันทรกานต ตระลังการะ) 

กาตันตรธาตุวฤตติฎีกา 
(รามนาถ) 

กาตันตรเกามทุ ี
(โควรธนะ) พุทธศตวรรษที ่18 

กาตันตรเกามทุ ี
(คังเคศ ศรมา ทัจจะ) 
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กาตันตระสายกัศมีระ49 
 คัมภีรกาตันตระที่อยูในสายกัศมีระเปนที่ รูจักนอยกวาสายเบงกอล ตนฉบับของ 
กาตันตระสายนี้ สวนใหญเปนตนฉบับเขียน  วี. รฆวันไดรวบรวมตนฉบับตัวเขียนกาตันตระ
สายกัศมีระไว 6 ชุด ไดแก 
 1. ลฆุวฤตติ (ลฆุวฤตฺติ) โดย ฉิจฉุ (Chicchu) หรือ ฉุจฉุ (Chucchu) หรือ ฉุฉุกภัฏฏะ 
(Chuchuka Bhat ฺt ฺha) 
 2.  ศิษยหิตานยาส (ศิษฺยหิตานฺยาส) มี 500 คาถา แตงเปนอารยาฉันท โดยอุครภูติ  
(อุคฺรภูติ) (พุทธศตวรรษที่ 16) เปนรูจักกันดีในทิเบต 
 3.  กุมารลาตะ (กุมารลาต) ตนฉบับชุดนี้ไปสมบูรณพบที่เอเซียกลาง 
 4. พาลโพธินี ของชคัทธระ (ชคทฺธร) ซ่ึงเขียนเพื่อใชสอนบุตรชายคือ ยโศธร เอกสาร
ฉบับนี้เขียนราว พุทธศตวรรษที่ 20 
 5.  นยาส (นฺยาส) ของศิติกัณฐะ (ศิติกณฺ) ซ่ึงขยายมาจากของ ชคัทธระ 
 6.  ลฆุวฤตติ  หรือที่เรียกวา ศิษยหิตา (ศิษฺยหิต) ของยโศภูติ ฉบับนี้แปลเปนภาษาทิเบต  

ดังนั้น เพื่อใหเห็นการแพรกระจายและพัฒนาการของกาตันตระ ผูวิจยัจะเขยีนแผนภูมิดังนี้ 

สรุป กาตันตระสายกัศมีระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
49 V. Raghavan, New Catalogus Catalogorum Vol 3, 317. 

กาตันตระ ของ ศรววรมัน 

กาตันตระ
สูตรของทุรสิงหะ (พุทธศตวรรษที่ 

14)

ศิษยหิตานยาส ของอุครภูติ
 (พุทธศตวรรษที่ 16) 

ลฆุวฤตฺติ
ของ ยโศภูติ 

พาลโพธินี ของ ชคัทธระ
พุทธศตวรรษ 19 

ลฆุวฤตฺติ
ของ ฉิจฺฉ ุ

กาตันตระฉบับ กุมารลาต 
ไมสมบูรณ 

นฺยาส 
ของ ศิติกณฺฐ 
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 คัมภีรกาตันตระทั้งสองกระแสแสดงถึงความแพรหลายของเรื่องกาตันตระทั้งใน
ภาคเหนือและภาคใตของประเทศอินเดีย แตเนื่องจากคัมภีรสวนหนึ่งยังไมมีการพิมพเผยแพร 
ขอมูลเร่ืองกาตันตระฉบับยอยๆ จึงมีนอย ในงานวิจัยฉบับนี้จึงจะใชขอมูลจากฉบับที่มีการพิมพ
เผยแพรแลวเปนหลัก 

คัมภีรกาตันตระฉบับสําคัญที่มีการพิมพเผยแพรแลวมี 3 ฉบับคือฉบับของทุรคสิงหะ
ฉบับของตริโลจนทาสและฉบับของกวิราชสุเษณะ50 แตละฉบับมีรายละเอียดบางสวนแตกตางกัน  
 นอกจากคัมภีรกาตันตระจะแพรหลายอยางมากในประเทศอินเดียแลวยังพบวา คัมภีร 
กาตันตระแพรหลายในทิเบตและมีการแปลคัมภีรกาตันตระบางสวนเปนภาษาทิเบต51 ในประเทศ
อินโดนีเซียก็พบวามีการแปลคัมภีรกาตันตระเปนภาษาอินโดนีเชียโบราณดวย52  
 นอกจากนี้ยังปรากฏวามีการแปลกาตันตระเปนภาษาบาลีในประเทศพมาอีกดวย
หลักฐานที่สําคัญคือในจารึกหลักหนึ่งที่พบในประเทศพมากลาวถึงการถวายคัมภีร 295 เร่ือง ใหกับ
วัดแหงหนึ่งในสมัยพุกาม จารึกหลักนี้จารึกเมื่อคริสตศักราช 1442 ซ่ึงตรงกับ พ.ศ. 1985 จารึกหลัก
นี้กลาววามีการถวายคัมภีรช่ือ กลาปปญจิกา ซ่ึงเปนคัมภีรอธิบายความของกาตันตระ53 และคัมภีร
ช่ือจังคทาส54 แตในปจจุบันก็ยังไมพบตนฉบับคัมภีรทั้งสองนี้ 
 M.H. Bode กลาวถึงคัมภีรกาตันตระที่พบในประเทศพมาตอนหนึ่งวา 
  “คัมภีรวิภัตตยัตถะ (วิภตฺตยตฺถ) นาจะเขียนไวในสมัยพุกามโดย

พระเถระชื่อ  สัทธัมมญาณะที่มีชีวิตอยูราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 
พระสัทธัมมญาณเถระนี้เปนผูมีบทบาททางการแตงคัมภีรฉันท-
ลักษณมาก คัมภีรช่ือวา ฉันโทสารัตถวิภาสินี (ซ่ึงเรียกอีกอยาง
หนึ่งวาวุตโตทยปญจิกา) ซ่ึงอธิบายความในคัมภีรวุตโตทัย และ 
ฉปจจยทีปนี ซ่ึงเปนตําราฉันทลักษณแบบเดียวกัน พระสัทธัมม-
ญาณเถระมิไดชํานาญแตภาษาบาลีเทานั้น แตทานยังชํานาญ

                   
50 ผูวิจัยใชขอมูลจากการศึกษาของ ชานกีประสาท ทไวเวที ซึ่งตรวจชําระกาตันตระทั้งสามฉบับ ดู  

Jānakīprasāda Dwivedī, Kātantra Vyākaran a 3 Vols. Varanasi: Anand Printing Press, 1998) 
51 ดู P. C. Verhagen, A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, 10-82. 
52 ดู Anna Radicchi “More on the Karakasam ฺgraha and texts of the Katantra school, A Sanskrit 

Grammatical Text from Bali” in Ideology and Status of Sanskrit, 290-296. 
53 M.H. Bode, The Pali Literature of Burma, 106. 
54 M.H. Bode อธบิายวาจังคทาสนี้มิใชช่ือคัมภีรแตเปนผูแตงคัมภีรช่ือ จังคการิกา ซึ่งเปนคัมภีรหนึ่ง

ในกลุมของกาตันตระ 
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ภาษาสันสกฤตดวย และทานไดแปลคัมภีรไวยากรณสันสกฤต
กาตันตระ (กลาปะ) เปนภาษาบาลี” 55 

 ผูวิจัยไดพยายามติดตามคัมภีรกาตันตระที่พระสัทธัมมญาณเถระแปลเปนภาษาบาลีแตก็
ยังไมพบแมจะไดสอบถามจากพระภิกษุที่เคยไปศึกษาที่ประเทศพมาหลายรูปก็ยังไมไดขอมูล
เพิ่มเติมแตจากการสัมภาษณพระคันธสาราภิวงศ ผูชํานาญดานภาษาบาลีและภาษาพมาผูเคยไป
ศึกษาภาษาบาลีในประเทศพมานั้นไดความวา พระคันธสาราภิวงศยังไมเคยพบตนฉบับกาตันตระที่
พระสัทธัมมญาณะแปลเปนภาษาบาลี ถามีเอกสารฉบับนี้จริงอาจไมแพรหลายในประเทศพมา หรือ
อาจจะสูญหายไปแลว อยางไรก็ตามพระคันธสาราภิวงศไดใหขอมูลวา มีคัมภีรนิสยะของพมาชื่อวา 
กลาปนิสยะ56 ของพระอัคคธัมมาภิวงศ (พ.ศ.2421-2486) ไดแปลคัมภีรกาตันตระฉบับภาษา
สันสกฤตเปนภาษาพมาเมื่อราว พ.ศ.2460 ฉบับที่เหลืออยูในปจจุบันเปนการคัดลอกของพระ
ปญญาวันตะ พระกวิธชนะ และพระโสภิตาลังการะ ที่คัดลอกเมื่อวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ปจุล
ศักราช 1279  (พ.ศ.2460)  ตอมาพระชนปติ รองเจาอาวาสวัดมหาคันธาราม จังหวัดอมรปุระ ไดคัดลอก
เปนครั้งที่ 2 ในวันแรม 12 ค่ํา เดือน 5 จุลศักราช 1340 (พ.ศ.2521)57  
 สวนของประเทศไทยยังไมพบตนฉบับตัวเขียนคัมภีรกาตันตระ แตมีการแปลเรื่อง 
กาตันตระที่นักปราชญชาวตะวันตกตรวจชําระไวเปนภาษาไทย  ดวยการปริวรรตสูตรเปน
อักษรไทย แปลสูตรพรอมยกอุทาหรณมาแสดงไว แตไมไดกลาวถึงสวนที่เปนวฤตติทั้งหมด พิมพ
เผยแพรเมื่อป พ.ศ.254658 
 ขอมูลทั้งหมดอาจสรุปไดวาเรื่องกาตันตระเปนไวยากรณสันสกฤตกลุมใหมที่แพรหลาย
อยางมากทั้งในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่พบหลักฐาน
มากคือประเทศพมาคือพบทั้งในศิลาจารึกและตัวเอกสารที่มีการแปลใหม ในขณะที่เร่ืองกาตันตระ
นั้นไมแพรหลายในประเทศไทย 

 
 

                   
55 M.H. Bode, “Early Pali Grammarians in Burma” Journal of The Pali Text Soceity (London : 

The Pali Text Soceity, 1908), 99-100.  

56  ดูตัวอยางตนฉบับกลาปนิสยะไดจากภาคผนวก ก. 

57  สัมภาษณ พระคันธสาราภิวงศ, อาจารยใหญสํานักเรียนบาลีใหญ วัดทามะโอ  จังหวัดลําปาง,  
16 พฤศจิกายน 2548. 

58 ดู พระธรรมโมลี และ พระมหาสุรชัย วราสโภ, กาตนฺตฺรวฺยากรณมฺ, 1-441. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

ประวัติความเปนมาและพฒันาการของคัมภีรไวยากรณบาลี  
 

 ภาษาบาลีเปนภาษาในตระกูลภาษาอินเดีย-ยุโรป (Indo-European) ซ่ึงเมื่ออยูในอินเดียมี
ช่ือเรียกวา อินเดีย-อารยะ (Indo-Aryan) แบงเปน 3 ยุค คือ (1) อินเดีย-อารยะโบราณ (Old Indo-
Aryan) ไดแกภาษาพระเวท ภาษาสันสกฤตแบบแผน (Classical Sanskrit) (2) อินเดีย-อารยะสมัย
กลาง (Middle Indo-Aryan) ไดแกภาษาบาลีที่ใชในคัมภีรทางพุทธศาสนาฝายเถรวาท ภาษา
ปรากฤตที่ใชในบทละครและในคัมภีรทางศาสนาไชนะ และภาษาอปภรัมศะ (อปภฺรํศ) (3) อินเดีย-
อารยะสมัยใหม (Modern Indo-Aryan) ไดแก ภาษาฮินดี ภาษาปญจาบี ภาษามราฐี ภาษาคุชราตี 
ภาษาเบงคาลี ภาษาโอฑิสสี เปนตน1 ภาษาบาลีนั้นเปนตระกูลภาษาที่มีรูปวิภัตติปจจัย (Inflectional 
Language) นักปราชญทางภาษาเชื่อวาเปนภาษาปรากฤตภาษาหนึ่งที่มีพัฒนาการคูกับภาษา
สันสกฤตซึ่งมีตนกําเนิดภาษามาจากคัมภีรพระเวท 

 ในสมัยของพระพุทธเจาเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรกในแควนมคธจึงใชภาษานี้ ตอมา
ภายหลังจึงมีการตั้งกฎเกณฑทางภาษาขึ้นและไดเรียกชื่อภาษาปรากฤตที่เผยแพรคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาวาภาษาบาลี เพราะเปนวจนะประพันธที่เปนระเบียบแบบแผน และนักปราชญบาง
ทานเห็นวา ภาษามาคธีเปนตนกําเนิดของภาษาบาลี2 เมื่อกลาวในฐานะที่เปนคัมภีรที่ใชสําหรับสวด
ก็เรียกวา บาลีภาษา ที่ยอมรับกันวาคือบาลีพระไตรปฏก หรือบาลีพุทธวจนะ และมาคธีภาษา
นั่นเอง3 เพราะตรงกับเนื้อความของคัมภีรปทรูปสิทธิสูตรที่ 60 ความวา ชินวจนยุตฺตํ หิ. แปลวา 
“ขอความทั้งหมดสมควรแกพระชินพจนนั่นเที่ยว” มีคาถาในวุตติกลาวถึงภาษาของชาวมคธไวเปน
รูปคาถาวา 
     สา  มาคธี  มูลภาสา นรา  ยายาทกิปฺปกา 
     พฺรหฺมมาโน  จสฺสุตาลาปา สมฺพุทฺธา  จาป  ภาสเร. 
  “ชนผูเกิดในตนกัปป พรหมทั้งหลาย  ชนผูไมเคยฟงคําพูดของมนุษย       
  และพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมพดูภาษาใด  ภาษานั้น ช่ือวา 

                   
1 T. Burrow, The Sanskrit Language (London : Faber&Faber, 1965), 2. 
2 ปรีชา ทิชินพงศ, บาลี-สันสกฤตที่เก่ียวกับภาษาไทย (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติง เฮาส, 2534), 1-3.  
3 อางถึงใน Phramaha Thiab Malai “Kaccayana-Vyakarana : A Critical Study” (Ph.D thesis 

University of Pune, 1997), 1. 
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  ภาษามาคธี (ภาษาของชาวมคธ) อันเปนภาษาดั้งเดิม”4 

 พระคันธสาราภิวงศผูแปลและอธิบายคัมภรีปทรูปสิทธิมัญชรี ไดใหคาํอธิบายความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องภาษามคธนี้ ภายในวุตติของสตูรวา ชินวจนยุตฺตํ หิ ไววา 
  “ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ คนตนกัปปเกิดมาจากพรหมที่ลงมา

กินงวนดิน และพรหมก็พูดภาษามคธเปนหลัก ดังขอความที่ปรากฏใน 
อัคคัญญสูตร แมสหัมบดีพรหมก็ไดมากราบทูลพระพุทธเจาในปฐมสมโพธิ
กาลวา อวาปุเรตํ  อมตสฺส  ทฺวารํ  (ขอพระองคจงเปดประตูแหงอมตธรรม
เถิด) ดังนั้นคนตนกัปปและพรหมทั้งหลายพรอมทั้งพระพุทธเจาทั้งหลายจึง
พูดภาษามคธ นอกจากนี้คัมภีรอรรถกถายังกลาววา แมคนที่ไมเคยฟงคําพูด
ของมนุษยก็พูดภาษามคธไดเพราะเปนภาษาธรรมชาติ แตคาดวาคงพูดได
นอยและไม ถูกตองนัก  เพราะภาษามคธเปนภาษาที่ละเอียดลึกซึ้ ง 
นักวิชาการตะวันตกกลาววา บุคคลเชนนั้นไมอาจพูดภาษาใดๆ ไดเลย และ
อางวาคนหูหนวกพูดไมไดเพราะไมไดยินเสียงคนพูด 

  คําวา มาคธี ในบาทแรก แปลวา “ภาษาของชาวมคธ” ความจริงแลว
ยังมีภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ใกลเคียงกับบาลีและใชในแควนมคธ แตมีเสียงพูด
และอักขระไมเหมือนกันบาง ในบางแหงเรียกวา อรธมาคธี กลาวคือ บาลี
เปนภาษาแบบแผนของพระพุทธเจาทั้งหลาย สวนมาคธีเปนภาษาของ
ชาวบานทั่วไปที่พูดกันในแควนมคธและแควนโกศล พบในคัมภีรกาพย
และนาฏยศาสตรมีสกุนตลาเปนตน โดยคําพูดของคนชั้นต่ํา เชน คนขับรถ
มา คนเฝาประตู 

  ภาษาที่มีช่ือเรียกอีกหลายชื่อที่ปรากฏในคัมภีรทางศาสนา คือ อริย
โวหาร (ภาษาของชาวอารยัน) ธรรมนิรุตติ (ภาษาที่กลาวดวยสภาวะเดิมไม
เปลี่ยนแปลง) สภาวนิรุตติ (ภาษาที่กลาวดวยสภาวเดิมไมเปลี่ยนแปลง) 
มาคธภาษา (ภาษาของชาวมคธ) ตันติภาษา (ภาษามีแบบแผน) มูลภาษา 
(ภาษาดั้งเดิม) ปกติภาษา (ภาษาที่มีสภาวะเดิมไมเปลี่ยนแปลง)”5 

 

                   
4 พระคันธสาราภิวงศ, ปทรูปสิทธิมัญชรี คัมภีรอธิบายปทรูปสิทธิ เลม 1 (กรุงเทพฯ : หจก.ไทยรายวัน

การพิมพ, 2547), 308. 
5 เรื่องเดียวกัน. 
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 ภาษาบาลีหรือภาษามคธจึงเปนภาษาบนัทกึพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ในรูป
ของพระไตรปฎก หรือบันทกึคัมภีรระดับรองๆ ลงมา เชน อรรถกถา ฎีกา เปนตน ดังนั้นผูจะศึกษา
บาลีพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ จําเปนจะตองศึกษาหลักภาษาบาลีใหเขาใจอยางละเอยีด
ลึกซึ้งเสียกอน6 

 สุภาพรรณ ณ บางชาง ไดกลาวถึงภาษาบาลีไวในคํานําของหนังสือ ไวยากรณบาลี วา 

 “หลักพระพุทธศาสนาที่รวมเปนพระสัทธรรม 3 ประการคือ ปริยัติสัทธรรม 
ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรมนั้น  การศึกษา เรียนรูหลักปริยัติ
สัทธรรม เปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงไว ทําใหไดรับผลเปนปฏิเวธสัทธรรม ตามสมควรแกฐานะของบุคคล
นั้นๆ ในกระบวนการศึกษาที่ตองการใหเกิดความรูความเขาใจพระสัทธรรม
ไดถูกตรงจริงๆ จนสามารถปองกันตนเองไวไมใหทําตนใหวิปริตจากพระ
ธรรมวินัย หรือทําพระธรรมวินัยใหวิปริต จําตองศึกษามาจากหลักไวยากรณ
ทางภาษาบาลี อันเปนภาษาจารึกคําสอนของพระพุทธศาสนาสายเถรวาท”7 

 จากความเห็นของนักปราชญที่ผูวิจัยไดกลาวถึงขางตนอาจสรุปไดวาภาษาบาลีเปนภาษา
ปรากฤตที่มีความสําคัญตอการศึกษาพุทธศาสนาและมีพัฒนาการพรอมกับภาษาสันสกฤต 

1.  ความเปนมาของไวยากรณบาลีกลุมตางๆ 
 ภาษาบาลี มีความหมายวา ภาษาที่เปนระเบียบแบบแผน หรือ ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน
ภาษาบาลีเปนคําที่เรียกภาษามคธที่ใชบันทึกพระพุทธพจน เมื่อพิจารณากฎเกณฑทางไวยากรณของ
ภาษาบาลีแลว เขาใจวาคงจะเริ่มมีกอนการนําเอาภาษานี้มาใชบันทึกพระพุทธพจนหรือประกาศ
พระพุทธศาสนา พระคันธสาราภิวงศไดอธิบายคัมภีรสัททาวิเสสวา  

 “สัททาวิ เสส  คือกลุมคัมภีร ไวยากรณบาลีที่ ว าด วยหลักภาษาใน
พระไตรปฎกเปนคัมภีรพื้นฐานแหงความเขาใจในภาษาบาลีตลอดจนการ
เรียนรูและวินิจฉัยขออรรถขอธรรมในพระไตรปฎก เนื่องจากหลักภาษา
เปนสิ่งสําคัญที่ควรเรียนรูกอนคัมภีรอ่ืนทั้งหมด คัมภีรสัททาวิเสสจึงเปน

                   
6 พระธรรมโมลี, กลาวสัมโทนียกถาไวในหนังสือ “กัจจายนวัณณนา คัมภีรอธิบายสูตรกัจจายน

ไวยากรณ  รจนาโดย พระวิชิตาวี” (กรุงเทพฯ : ไทยรายวันการพิมพ, 2546), [5]. 
7 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 26. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47

ตําราพื้นฐานของการศึกษาภาษาบาลี เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขาใจหลัก
ภาษาไดถูกตอง” 8  

 คัมภีรสัททาวิเสสมีองคประกอบสําคัญ 3 เร่ือง ไดแก สูตร คือกฎหรือขอบังคับใหปฏิบัติ
ตาม วุตติ คือ คําอธิบาย และอุทาหรณ คือ ตัวอยาง 
 คัมภีรไวยากรณบาลีที่เกาแกและสืบทอดจนถึงปจจุบันคือคัมภีรกัจจายนะ อยางไรก็ตาม
มีคัมภีรไวยากรณบาลีซ่ึงแตงกอนกัจจายนะหลายฉบับ เปนคัมภีรในยุคกอนกัจจายนไวยากรณ 
คัมภีรที่เชื่อวาเกาแกที่สุดนาจะเปนคัมภีรนิรุตติปฎก และมหานิรุตติซ่ึงเปนผลงานของพระมหา 
กัจจายนะพระมหาสาวกสมัยพุทธกาล คัมภีรจูฬนิรุตติปฎกของพระยมกเถระ9 เปนคัมภีรไวยากรณ
ที่ละเอียดเชื่อวาเปนคัมภีรไวยากรณที่แตงมาตั้งแตโบราณกาลแลวสาบสูญไป ยังมีอีกหลายคัมภีร 
เชน คัมภีรนิรุตติปฎก คัมภีรมหานิรุตติ ของพระกัจจายนะ และคัมภีรจูฬนิรุตติปฎกของพระยมก
เถระตามที่กลาวแลว คัมภีรโพธิสัตตไวยากรณ (ไวยากรณของพระโพธิสัตว) ที่มีสูตรแรกวา 
นรวรวจโนปการานิ จตฺตาลีสกฺขรานิ (อักษรที่เกื้อกูลตอพระพุทธพจน มี 40 ตัว) และคัมภีรสัพพ
คุณากรไวยากรณ (ไวยากรณของพระสัพพคุณากร) มีสูตรแรกวา สิทฺธกมาทาทโย วณฺณกฺขรา ติตา
ลีส (เสียง อ เปนเสียงแรก 43 เสียง ช่ือวา อักษร ตามลําดับที่ปรากฏ) พบในคัมภีรพุทธิปปสาทนี  
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยจะแบงประเภทของคัมภีรไวยากรณบาลีเปน 2 ยุค ดังนี้ 

 1. กลุมคัมภีรไวยากรณยุคกอนกัจจายนไวยากรณ10 
 2. กลุมคัมภีรไวยากรณยุคกัจจายนไวยากรณและคัมภีรไวยากรณสมัยหลัง 

 1.1  คัมภีรไวยากรณยุคกอนกัจจายนไวยากรณ  
 คําวาไวยากรณนี้ จะมีมาตั้งแตยุคกอนพุทธกาลหรือไม ยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือ
อาจจะเปนกฎทางภาษาที่ใชในยุคพุทธกาลก็ได ที่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาภาษาในยุค

                   
8พระคันธสาราภิวงศไดอธิบายกลุมคัมภรสัททาวิเสสและกลุมคัมภีรอื่นเพื่อการศึกษาพระไตรปฏกไว 

4 กลุม คือ 1) กลุมคัมภีรไวยากรณหรือสัททาวิเสส 2) กลุมคัมภีรนิฆัณฑุ คือคัมภีรประเภทพจนานุกรมศัพท  
3) กลุมคัมภีรฉันทลักษณ คือ คัมภีรวาดวยระเบียบในการวางคํา 4) กลุมคัมภีรเกฏภะ คือ คัมภีรวาดวยการตกแตง
เสียงและความหมายใหภาษามีความไพเราะ ดูพระคันธสาราภิวงศ “ความเปนมาและความหมายของสัททาวิเสส,” 
พระอภิธรรมเปนพระพุทธพจนและประวัติคัมภีรสัททาวิเสส (กรุงเทพฯ : ไทยรายวันการพิมพ, 2547), 49-53. 

9 เรื่องเดียวกัน, [10]. 
10 พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร อธิบายไวในบทนําของหนังสือ, สัททนีติปทมาลา คัมภีรหลักบาลีมหา

ไวยากรณ (กรุงเทพฯ : ไทยรายวันการพิมพ, 2547), [5]. 
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พุทธกาลนั้น จะไมมีกฎทางไวยากรณเสียเลย  คําวาไวยากรณในวรรณคดีบาลีนั้นนาจะเปนคัมภีร
ทางภาษาประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีอยูในยุคนั้น11 
 วรรณคดีไวยากรณที่โดดเดนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถบอกใหทราบวา ไวยากรณ
บาลีกําเนิดเมื่อใดนั้นยังไมมีการบันทึกชัดเจน อยางไรก็ตามอาจจะประมาณไดวา ตั้งแตมีพัฒนาการ
ดานภาษาบาลีในพระพุทธศาสนามาจนถึงปจจุบันนี้  ชาวพุทธนาจะไดรับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ศัพทและหนวยเสียงของคําอยูบางโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง แมวาจะยังไมปรากฏชัดในรูปแบบของคัมภีร
ไวยากรณที่สมบูรณก็ตาม กลาวไดวาการใชหลักฐานทางไวยากรณมีมาแตยุคพระพุทธโฆษาจารย 
ทานมักแนะนําผูศึกษาอื่นๆเสมอวาใหคนควาขอมูลทางไวยากรณจากคัมภีรไวยากรณ (สัททสัตถะ) 
หรือจากผูชํานาญดานไวยากรณ (สัททลักขณวิทู สัททวิทู อักขรจินตา) ดังนี้จะเห็นวาทานไมไดระบุ
ช่ือผูแตงหรือช่ือคัมภีรชัดเจน บี.ซี. ลอว (B.C. Law) ใหขอสังเกตวา  “เราอาจจะตองเสี่ยงถาหาก
สรุปวาไมมีคัมภีรไวยากรณบาลีปรากฎชัดเจนกอนยุคพระพุทธโฆษาจารย พระธัมมปาละ พระ
พุทธทัตตะ เลย”12 แตขณะเดียวกันก็ยังมีการอางถึงคัมภีรไวยากรณที่มีมากอนคัมภีรกัจจายนะไว
ดังนี้ 
  1. คัมภีรนิรุตติปฎก  ของพระมหาสาวกกัจจายนเถระ สมัยพุทธกาล 
  2. คัมภีรมหานิรุตติ  ของพระมหาสาวกกัจจายนเถระ สมัยพุทธกาล 
  3. คัมภีรจูฬนิรุตติปฎก ของพระยมกเถระ 
  4. คัมภีรโพธิสัตตไวยากรณ  ไวยากรณของพระโพธิสัตตมหาเถระ 
  5. คมัภีรสัพพคุณากรไวยากรณ ไวยากรณของพระสัพพคณุากร13 
 คัมภีรไวยากรณดังกลาว สาบสูญไปตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 สาเหตุที่สาบสูญไปคงเปน
เพราะมีไวยากรณฉบับอื่นที่ละเอียด บริบูรณกวา ของเดิมจึงไมเปนที่นิยม14  
 ผูศึกษาพระพุทธศาสนาสายเถรวาทมีคัมภีรไวยากรณบาลีเหลานี้ไว เพื่อศึกษา
พระไตรปฎก แตตนฉบับของคัมภีรเหลานั้นในปจจุบันสูญหายทั้งหมด แมตนฉบับทั้งหมดจะสูญ
หาย แตพระอัคควังสเถระผูแตงคัมภีรสัททนีติ (ในพุทธศตวรรษที่ 18) กลับนํามาอางอิงไวในสัทท
นีติ และพระราหุลเถระ (ในพุทธศตวรรษที่ 21) ก็นํามาอางอิงไวในปทสาธนฎีกาของทานดวย 

                   
11 อางถึงใน Phramaha Thiab Malai “Kaccayana-Vyakarana : A Critical Study”, 5. 
12 เรื่องเดียวกัน. 
13 มีอางถึงคัมภีรเหลานี้ในสัททนีติปกรณ โดย พระอัคควงศ  ดูพระคันธสาราภิวงศ  “ความเปนมา

และความหมายของสัททาวิเสส”, พระอภิธรรมเปนพระพุทธพจนและประวัติคัมภีรสัททาวิเสส, 51-52. 
14 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 10. 
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 ถึงแมตนฉบับจะสูญหาย แตยังมาปรากฏในงาน 2 ช้ินนั้นได ก็นาจะยืนยันไดวา ในพุทธ
ศตวรรษที่ 18-21 ตนฉบับอาจจะยังมีเหลืออยู หรืออาจหายไปหลังจากพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
ก็ได หรืออาจหายไปกอนหนานั้นแลว แตพระเถระทั้งสองยกมาอางโดยไมทราบที่มาชัดเจนก็ได 
จากการศึกษาคําอธิบายของทานพุทธโฆษาจารย อาจอนุมานไดวา คัมภีรไวยากรณ 5 เลมนั้นอาจ
สูญหายจริง แมวาทานจะไมไดระบุชัดเจน ก็ตาม 
 นาสังเกตวาถาตําราเหลานั้นสูญหายไปกอนหนานี้ พระพุทธโฆษาจารยและพระธัมม
ปาลเถระ จะใชคําศัพทไวยากรณที่หายไปมาอางไดอยางไร การที่ปราชญทั้งสองนํามาอางไดนี้ 
แสดงวายังมีคัมภีรไวยากรณอยูกอนยุคของทานแนนอน อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ยังมีหลักฐานไม
เพียงพอที่จะมายืนยันวา ตําราไวยากรณเหลานี้หายไปตอนไหน 
 ไวยากรณที่พระพุทธโฆษาจารยกลาวถึงนั้น จะตรงกับไวยากรณ 5 เลมนั้นหรือไม หรือ
วาจะมีคัมภีรไวยากรณบาลีที่สมบูรณที่สุดกวาคัมภีรกัจจายนะหรือไม ยังไมมีขอยุติ แตบัดนี้มี
ตนฉบับของกัจจายนไวยากรณที่ทุกคนก็ยอมรับวา เปนไวยากรณบาลีที่เกาแกที่สุดเลมเดียวที่
เหลืออยู (หนา 1-3 พระมหาเทียบ มาลัย) 
 สรุปไดความวา จะมีคัมภีรไวยากรณที่เกากวากัจจายนไวยากรณหรือไม ไมมีหลักฐาน
ยืนยัน พระพุทธโฆษาจารย ก็เอยถึงตําราไวยากรณและอางไวยากรณในงานของทาน พระอัคควัง
สเถระ ก็อางตําราไวยากรณในงานประพันธสัททนีติของทาน พระราหุลเถระ ก็อางถึงใน ปทสาธน
ฎีกาของทานอีก ก็แสดงวาตําราไวยากรณเหลานั้นอาจยังอยูในสมัยของพระเถระเหลานั้น แตก็ไม
แนนอน เพราะมีขอสังเกตวาอาจจะหายไปกอนหนานี้แลว แตทานอาจรวบรวมมาจากหลายแหลง
โดยไมทราบที่มาแนนอนก็ได แตขอสรุปที่วาไดหายไปกอนหรือยังอยูนี้ ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะ
ยืนยันได ในขณะเดียวกันในปจจุบันมีตนฉบับคัมภีรกัจจายนะเหลืออยูเพียงฉบับเดียว ที่ทุกคน
ยอมรับวาเกาแกที่สุด 

 1.2  คัมภีรไวยากรณยุคกัจจายนไวยากรณและคัมภีรไวยากรณสมัยหลัง15 
 คัมภีรไวยากรณยุคกัจจายนไวยากรณและคัมภีรไวยากรณสมัยหลังนี้ใชเรื่องกัจจายนะ
เปนเกณฑในการแบง เนื่องจากเรื่องกัจจายนะเปนที่นิยมตลอดมา ตําราไวยากรณจํานวนมากที่แตง
โดยอาศัยคัมภีรกัจจายนะเปนตนแบบ อยางไรก็ตามในสมัยตอมามีผูนําเอาสูตรจากกัจจายนะมา
ปรับปรุงโดยการอธิบายความเพิ่มเติมจนมีไวยากรณสํานักอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 

                   
15 เนื่องจากมีผูกลาวถึงคัมภีรไวยากรณสํานักอื่นๆ เชนโมคัลลานะ สัททนีติไวเปนจํานวนมาก และ

ผูวิจัยเนนที่จะศึกษาเรื่องกัจจายนะผูวิจัยจึงไมนําคัมภีรในกลุมโมคัลลานะ สัททนีติมากลาวถึงอีก ผูสนใจดู
รายละเอียดไดจาก สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 29-754. 
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 วิลเลียม ไกเกอร (W. Geiger) ไดแบงคัมภีรไวยากรณบาลี  3 สาย คือ สายกัจจายนะ สาย
โมคคัลลานะ และสายสัททนีติ16 แต เอ็ม.เอช. โบด (M.H. Bode) พบวา นักวิชาการชาวพมาแบง
คัมภีรไวยากรณออกเปน 4 สาย เพิ่มคัมภีรสัททสังคหะอีกสายหนึ่ง17 คัมภีรสัททสังคหะมีสูตรเปน
เอกเทศกวา 4,000 สูตร ตามประวัติที่ปรากฏในบัญชีช่ือหนังสือระบุวา ผูรจนาเปนราชบัณฑิตพมา
ช่ือ อูโบ หลาย หรือที่รูจักกันในนาม “ยอเมงจี” ในรัชสมัยพระเจามินดง (พ.ศ.2357-2421) คัมภีร 
สัททสังคหะนี้อาศัยไวยากรณสันสกฤตประกอบการแตงหลายคัมภีร และใชคัมภีรสิทธานตเกามุที
เปนหลัก คัมภีรนี้เปนคัมภีรที่ยังไมเคยไดรับการตรวจชําระหรือพิมพเผยแพร  

2.  ประวัติคัมภีรกัจจายนะ 
 คัมภีรกัจจายนะเปนไวยากรณบาลีที่เกาแกที่สุด และเปนพื้นฐานของไวยากรณบาลีอ่ืนๆ
ทั้งหมด18 ซ่ึงจะขอนําประวัติ รายละเอียดความเปนมาของคัมภีรมากลาวไวดังนี้ 

 2.1  ท่ีมาและความหมายของชื่อคัมภีร 
 ใครๆ ก็ทราบแลววา คัมภีรกัจจายนะนี้เกาแกที่สุด เพราะถือวาเขียนโดยพระมหา- 
กัจจายนในพุทธกาล แตก็ยังมีช่ือเรียกคัมภีรกัจจายนะนี้อีกหลายชื่อ เชน กัจจายนโยคะ (กจฺจายน
โยค), กัจจายนคันถะ (กจฺจายนคนฺถ), สุสันธิกัปปะ (สุสนฺธิกปฺป), กัจจายนมูลัปปกรณะ (กจฺจายน
มูลปฺปกรณ) หรือ มูลกัจจายนัปปกรณะ (มูลกจฺจายนปฺปกรณ) แตในงานวิจัยฉบับนี้ขอนําเสนอชื่อที่
เปนที่แพรหลายคือ คัมภีรกัจจายนะดังนี้ 
 ช่ือกัจจายนะหรือกัจจานะเปนนามของพระมหาเถระที่สําคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
การนําชื่อพระเถระมาตั้งเปนชื่อคัมภีรนั้น เพราะอางถึงสูตรเร่ิมตนที่เชื่อพระพุทธเจาตรัสไวแลว 
พระมหากัจจายนะไดนําไปอธิบายตอเปนคัมภีรกัจจายนะตอไป  
 “อตฺโถ อกฺขรส ฺาโต - เนื้อความหมายรูไดดวยอักขระ” 19 

สูตรแรกของกัจจายนะนี้เปนขอความที่พระพุทธองคปรารภแกพระภิกษุรูปหนึ่งผูภาวนา
กัมมัฎฐานคลาดเคลื่อน พระกัจจายนะจึงนําพุทธพจนนี้มาขยาย20 อาจารยในฝายเถรวาทจึงถือวาผู

                   
16 W. Geiger, Pali Literature and Language , 49-50. 
17 M.H. Bode, The Pali Literature of Burma, 26. 
18 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, 424. 
19 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 54. 
20 พระมหาสมปอง  มุทิโต, ปญจมูลคันถะ (กรุงเทพฯ :  ชมรมนิรุกติศาสตร วัดมหาธาตุ, 2544), ค. 
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แตงคัมภีรกัจจายนะคือพระกัจจานะสาวกของพระพุทธองคผูเปนเลิศในการอธิบายขยายความที่ส้ัน
ใหละเอียดพิสดาร21 
สุภาพรรณ ณ บางชาง ตั้งขอสังเกตชื่อกัจจายนะนี้วา 

“ช่ือกัจจายนะที่มาเปนชื่อตําราไวยากรณบาลีเลมแรกนี้มิใชช่ือผูแตง
โดยตรง แตเปนชื่อที่แสดงวาตําราไวยากรณเลมนี้เปนผลงานของสํานกั 
กัจจายนะหรือกัจจานะซึ่งเปนสํานักที่สืบตอผลงานทางดานการอธิบาย
ความหมายของคําและความตลอดจนลักษณะไวยากรณตามแนวทาง
ของพระ มหากัจจานะในสมัยพุทธกาล”22 

 2.2  ผูแตงและสมัยท่ีแตง 
 คัมภีรไวยากรณบาลีที่เกาแกที่สุดเทาที่มีสืบทอดมาถึงปจจุบัน คือ คัมภีรกัจจายนะ แต
เร่ืองผูแตงและสมัยที่แตงคัมภีรกัจจายนะนั้นยังมีผูแสดงทัศนะไวตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองผูแตงคัมภีรนี้ตางกัน แบงเปน 3 ทัศนะ คือ 
  ความเห็นที่ 1 เห็นวา พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาลเปนผูแตง ทัศนะนี้ปรากฏใน
คัมภีรจูฬคันธวงสซ่ึงเปนผลงานของพระนันทาจารย พระภิกษุชาวพมา  มตินี้เปนที่ยอมรับอยาง
แพรหลายในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
  ความเห็นที่ 2 เห็นวาพระมหากัจจายนะไดแตงสูตรแลวตอมาบุคคลอื่นไดแตงวุตติและ
อุทาหรณ เพื่ออธิบายคัมภีรใหชัดเจนขึ้น ความเห็นนี้ปรากฏในคัมภีรกัจจายนเภทะของพมา 
  ความเห็นที่ 3 เห็นวาพระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาล แตงในรัชสมัยของพระเจา 
สกมันธาตุ ในราวพุทธศตวรรษที่ 6 หรือในระหวางที่ราชวงศของกษัตริยพระองคนี้เรืองอํานาจ
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 เปนตนไปจนถึงพุทธศตวรรษที่ 9 แตมีบางมติกลาววาแตงในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15-16 ตรงกับความเห็นของนักวิชาการตะวันตก เชน บี.ซี. ลอว (B.C. Law) และ            
วิลเลียม ไกเกอร (W. Geiger) มีความเห็นวา พระกัจจายนะผูรจนาคัมภีรไวยากรณบาลีเลมแรก เปน
ภิกษุคนละรูปกันกับพระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาล พระกัจจายนะผูรจนาคัมภีรไวยากรณนาจะ

                   
21 ดู สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกาบาลี, 424-430. 
22 เรื่องเดียวกัน, 428. 
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มีชีวิตอยูในชวงเวลาระหวางสมัยอรรถกถากับกอนสมัยฎีกา23 จึงมีความเชื่อวาคัมภีรกัจจายนะนี้
นาจะแตงหลังพระพุทธโฆสาจารย24 

 2.3  วัตถุประสงคในการแตง 
 คัมภีรกัจจายนะนั้นมีลักษณะเปนสูตรยอๆ ที่ยากตอการเขาใจ เขาใจวาผูแตงคงตองการ
นําเสนอกฎเกณฑทางไวยากรณบาลีทั้งหมดอยางยนยอแตใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ในทํานอง
เดียวกับตําราไวยากรณสันสกฤต ลักษณะของตัวสูตรในคัมภีรกัจจายนะกลาววา ตองประกอบดวย
คุณ 3 ประการ คือ 
  1. มีสูตรอันประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ คือ 
   1.1 อปฺปกฺขร มีอักษรนอย  
   1.2 อสนฺเทห ไมมีความสงสัย  
   1.3 สารตฺถ มีเนื้อหาความอันประกอบดวยประโยชน  
   1.4 สพฺพโตมุข มีวิธีทั้งหมด วิธีมาก  
   1.5 อกฺโขภ ไมหวั่นไหว กลาใหพิสูจน   
   1.6 อนวชฺช ไมมีโทษ 
  2. มีสูตรสวดไดงายไพเราะ 
   3. สมควรตอพุทธพจน (ชินวจนยุตฺตํ หิ. [กัจ. 52] สมควรแกถอยคําของพระชินเจา) 

 ผูแตงคัมภีรกัจจายนะไดกลาวคาถาเริ่มตนที่แสดงวัตถุประสงคการแตงไววา 
  เสฏ  ติโลกมหิตํ  อภวินฺทยิคฺคํ 
  พุทฺธฺจ  ธมฺมมลํ คณมุตฺตมฺจ/ 
  สตฺถุสฺส  ตสฺส  วจนตฺถวรํ สุพุทฺธํ 
  วกฺขามิ  สุตฺตหิตเมตฺถ  สุสนฺธิกปฺป //1// 
  เสยฺยํ  ชิเนริตนเยน  พุธา  ลภนฺต ิ
  ตฺจาป  ตสฺส  วจนตฺถสุโพธเนน 
  อตฺถฺจ  อกฺขรปเทสุ  อโมหภาวา 
  เสยฺยตฺถิโก  ปทมโต  วิวิธํ  สุเณยยฺ //2//25 
                   

23 ดู B.C. Low, A History of Pali Literature (Varanasi : Indica Books, 1933), 632-633. 
24 ดู สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2526), 426. 
25 กจฺจายนมหาเถร, กจฺจายนพฺยากรณํ, 1. 
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 ขาพเจา ผูมีนามวา กัจจายนเถระ ขอนอมนมัสการโดยเคารพซึ่ง
พระพุทธเจาผูประเสริฐ เลิศดวยอริยคุณ อันชาวไตรโลกบูชาแลว ขอนอม
นมัสการโดยเคารพซึ่งพระธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้นอันหามลทิน
โทษมิได และขอนอบนอมนมัสการซึ่งหมูแหงพระอริยสงฆสาวกของ
พระพุทธเจาพระองคนั้นผูทรงคุณอันอุดม จักกลาวซ่ึงคัมภีรสนธิอันดี 
เกื้อกูลแกพระสูตรไวในคัมภีรกัจจายนะนี้ เพื่อใหกุลบุตรรูไดโดยงายซึ่ง
อรรถแหงพระดํารัสอันประเสริฐของพระศาสดานั้น นักปราชญทั้งหลาย
ยอมไดเพื่ออันรูไดโดยงายซึ่งโลกุตตรธรรมเกา อันประเสริฐของพระศาสดา
นั้นโดยนัยอันพระผูทรงชนะมารหาแสดงไวแลว  อี ก ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง 
นักปราชญทั้งหลายยอมไดเพื่ออันตรัสรูไดโดยงายซึ่งโลกุตตรธรรมเกานั้น
โดยการรูไดโดยงายซึ่งอรรถแหงพระดํารัสของพระศาสดานั้นดวย ซ่ึง
อรรถโดยความเปนผูไมหลงในอักขระและบททั้งหลายดวย  ดังนั้น
นักปราชญผูมีความตองการดวยโลกุตตรธรรมเกามีบทอันรูแลว พึงฟงคือ
ศึกษาอักขระและบทมีประการตางๆ โดยเคารพเถิด26 

 วัตถุประสงคหลักของกัจจายนะคือเพื่ออธิบายหลักและกฏเกณฑทางไวยากรณบาลีให
เปนระบบตามลําดับดังนี้  เร่ืองสัญญาวิธาน(เสียง) และสนธิ  ความรูเร่ืองคํานาม ความรูเร่ือง
อาขยาตความรูเร่ือง กิต และอุณาทิ เพื่อใหเขาใจภาษาบาลีและนําไปสูความเขาใจพระไตรปฎกซึ่ง
เปนพระพุทธพจน 

 2.4 โครงสรางของเนื้อหา 
 คัมภีรกาตันตระแบงเนื้อหาออกเปน 4 ภาคหรือบท แตละภาคแยกออกเปนกัณฑ รวม
ทั้งหมด 23 กัณฑ ในแตละกัณฑมีจํานวนสูตรที่ไมเทากัน ซ่ึงรวมสูตรทั้งหมดมี 673 สูตร การแบง
เนื้อหานั้นออกเปนกัณฑตางๆ นั้นไดแบงออกเปนหมวดหมูเนื้อหาเดียวกันจัดไวในกัณฑเดียวกัณฑ 
ผูวิจัยจะนําโครงสรางของเนื้อหาในคัมภีรกัจจายนะแบงเนื้อหาออกเปน 4 ภาค และแสดง
รายละเอียดพรอมจํานวนสูตร ดังนี้ 
 
 
 

                   
26 พระคัมภีรกัจจายนมูล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 1. 
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ภาคที่  1 เร่ืองสนธิ (สัญญาวิธาน และสนธิ) แบงเปน 5 กัณฑ มีสูตรทั้งหมด 51 สูตร 
  กัณฑที่ 1  เร่ืองสัญญาวิธาน การแสดงชื่ออักขระ  มี 11 สูตร 
  กัณฑที่ 2  เร่ืองการประกอบสนธิ คือ สระสนธิ  มี 11 สูตร 
  กัณฑที่ 3  เร่ืองการประกอบสนธิ คือ ปกติสนธิและพยัญชนสนธิ มี  7 สูตร 
  กัณฑที่ 4  เร่ืองการประกอบสนธิ คือ นิคหิตสนธิ เปนตน มี 12 สูตร 
  กัณฑที่ 5  เร่ืองการประกอบสนธิรูปพิเศษ  มี 10 สูตร 
ภาคที่  2 เร่ือง นาม (นาม การก สมาส และตัทธิต) แบงเปน 8 กัณฑ มีสูตรทั้งหมด  
  354 สูตร 27 
  กัณฑที่ 1  เร่ืองวิธีการแจกวิภัตตินาม  มี 68 สูตร 
  กัณฑที่ 2  เร่ืองวิธีการแจกวิภัตตินาม  มี 41 สูตร 
  กัณฑที่ 3  เร่ืองวิธีการแจกวิภัตตินาม  มี 50 สูตร 
  กัณฑที่ 4  เร่ืองวิธีการแจกวิภัตตินาม  มี 36 สูตร 
  กัณฑที่ 5  เร่ืองวิธีการแจกวิภัตตินาม  มี 24 สูตร 
  กัณฑที่ 6  เร่ืองความหมาย ประเภท และบทบาทหนาที่ของการกและ 
   บทบาทของวิภัตตินามที่ลงในการกตางๆ มี 45 สูตร 
  กัณฑที่ 7  เร่ืองความหมาย ลักษณะทั่วไป ประเภท ลักษณะเฉพาะ 
   และวิธีการประกอบคําสมาส เปนตน มี 28 สูตร 
  กัณฑที่ 8  เร่ืองความหมาย ประเภท และวิธีการประกอบคําตัทธิต 
      มี 62 สูตร 
ภาคที่  3 เร่ืองอาขยาต (อาขยาต) แบงเปน 4 กัณฑ มีสูตรทั้งหมด 118 สูตร 
  กัณฑที่ 1  เร่ืององคประกอบกิริยาอาขยาต บท บุรุษ วจนะ วิภัตติ และกาล 
      มี 26 สูตร 
  กัณฑที่ 2  เร่ืององคประกอบกิริยาอาขยาต ธาตุ ปจจัย วาจก มี 26 สูตร 
  กัณฑที่ 3  เร่ืองวิธีการประกอบศัพทอาขยาต  มี 24 สูตร 
  กัณฑที่ 4  เร่ืองวิธีการประกอบศัพทอาขยาต  มี 42 สูตร 
 

                   
27 สุภาพรรณ ณ บางชาง ไดแสดงความเห็นเรื่องการจัดลําดับสูตรคัมภีรกัจจายนะวา ในเรื่องนามนี้ การ

เสนอสูตรแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะประมวลสาระและวิธีการแจกวิภัตตินามศัพทตางๆ ซึ่งเปนแบบ
เดียวกันไวดวยกัน แตก็มีลักษณะเนื้อหากระจัดกระจายไมตอเนื่องไมเห็นภาพรวมของการแจกวิภัตติของนาม
ศัพทแตละศัพทหรือแตละประเภท  ดู สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 115. 
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ภาคที่  4 เร่ืองกิต (กิต และอุณาทิ) แบงเปน 6 กัณฑ มีสูตรทั้งหมด 150 สูตร 
  กัณฑที่ 1  เร่ืองปจจัยกิต บทบาทและความหมายของปจจัย มี 26 สูตร 
  กัณฑที่ 2  เร่ืองปจจัยกิต บทบาทและความหมายของปจจัย มี 21 สูตร 
  กัณฑที่ 3  เร่ืองวิธีประกอบศัพทเมื่อลงปจจัยตางๆ มี 19 สูตร 
  กัณฑที่ 4  เร่ืองวิธีประกอบศัพทเมื่อลงปจจัยตางๆ มี 17 สูตร 
  กัณฑที่ 5  เร่ืองวิธีประกอบศัพทเมื่อลงปจจัยตางๆ มี 17 สูตร 
  กัณฑที่ 6 เร่ืองอุณาทิ แสดงปจจัยกิตที่มี อุณฺ ปจจัยเปนตน มี 50 สูตร 

ในคัมภีรกัจจายนะยังแบงโครงสรางเนื้อหาเปนออกหมวดหมู เรียกวา กัปปะ28 จัดอยูใน
ภาคทั้ง 4 แตแยกภาคที่ 2 เร่ืองนามออกตามประเภทของนาม 4 อยาง คือ นาม การก สมาส และ 
ตัทธิต และในกิต แยกเปนกิตกัปปะหรือกิพพิธานกัปปะ กับ อุณาทิกัปปะ ในคัมภีรกัจจายนะมี     
กัปปะทั้งหมด 8 กัปปะ ดังนี้ 

 1. สนธิกัปปะ  แบงออกเปน 5 กัณฑ มี 51 สูตร 
 2. นามกัปปะ แบงออกเปน 5 กัณฑ มี 219 สูตร 
 3. การกกัปปะ แบงออกเปน 1 กัณฑ มี 45 สูตร 
 4. สมาสกัปปะ แบงออกเปน 1 กัณฑ มี 28 สูตร 
 5. ตัทธิตกัปปะ แบงออกเปน 1 กัณฑ มี 62 สูตร 
 6. อาขยาตกัปปะ แบงออกเปน 4 กัณฑ มี 118 สูตร 
 7. กิตกัปปะ แบงออกเปน 5 กัณฑ มี 100 สูตร 
 8. อุณาทิกัปปะ แบงออกเปน 1 กัณฑ มี 50 สูตร 

                   
28 คําวากัปปะที่เรียกช่ือในคัมภีรกัจจายนะนั้นในบางคัมภีรก็เรียกวากัณฑแตในวิทยานิพนธนี้จะเรียก

การแยกประเภทแบบนี้วา กัปปะทั้งหมด 
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จํานวนสูตรในคัมภีรกัจจายนะม ี673 สูตรและเขียนเปนแผนผังไดดังนี้29 

  กัณฑที ่1 11 สูตร  
  กัณฑที ่2 11 สูตร  
สัญญาวิธาน สนธิกัปปะ กัณฑที ่3 7 สูตร 51 สูตร 
และสนธิ  กัณฑที ่4 12 สูตร  
  กัณฑที ่5 10 สูตร  

  กัณฑที ่1 68 สูตร  
  กัณฑที ่2 41 สูตร  
 นามกัปปะ กัณฑที ่3 50 สูตร 219 สูตร 
นาม   กัณฑที ่4 36 สูตร 
  กัณฑที ่5 24 สูตร 
 การกกัปปะ กัณฑที ่6   45 สูตร 
 สมาสกัปปะ กัณฑที ่7   28 สูตร 
 ตัทธิตกัปปะ กัณฑที ่8   62 สูตร 

  กัณฑที ่1 26 สูตร  
อาขยาต อาขยาตกัปปะ กัณฑที ่2 26 สูตร 118 สูตร 
  กัณฑที ่3 24 สูตร  
  กัณฑที ่4 42 สูตร  

  กัณฑที ่1 26 สูตร  
  กณัฑที ่2 21 สูตร  
กิต และอุณาท ิ กิตกัปปะ กัณฑที ่3 19 สูตร 100 สูตร 
  กัณฑที ่4 17 สูตร  
  กัณฑที ่5 17 สูตร  
 อุณาทิกัปปะ กัณฑที ่6   50 สูตร 

รวม  4 บท 7 กัปปะ 23 กัณฑ   673 สูตร 
 

                   
29 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 28.  
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2.5 วิธีการนําเสนอเนื้อหา 
 วิธีการนําเสนอเนื้อหาในคัมภีรกัจจายนะมีการเสนอเนื้อหาโดยการจัดเนื้อหาทั้งหมดเปน
สูตรตางๆ และมีวุตติพรอมดวยอุหารณ ซ่ึงเนื้อหาทั้งหมด สามารถแยกเปนประเภทของสูตร 6 
ประเภท ซ่ึงพระคันธสาราภิวงศไดแสดงความเห็นไวในปทรูปสิทธิมัญชรีวา ปทรูปสิทธิปกรณสูตร
ที่ 63 จําแนกสูตรไว 4 ประเภท แตในคัมภีรกัจจายนสุตตัตถะ สูตรที่ 12 กลาวถึงคัมภีรมุคธโพธฏีกา
วาไดอธิบายความสูตรกัจจายนะวามีการจําแนกสูตรไว 6 ประเภทเพิ่มนิยมสูตร และอติเทสสูตร มี
ขอความอธิบายเปนคาถาวา 

   ส ฺา จ ปริภาสา จ   วิธีป  นิยโมป จ 
   อติเทโสธิกาโรติ   ฉธา วา สุตฺตลกฺขณํ. 

 แปลวา “อีกนัยหนึ่ง ลักษณะของสูตรมี 6 ประการ คือ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร 
นิยมสูตร อติเทสสูตร และ อธิการสูตร”30 ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดของสูตรทั้งหมดสามารถ
จําแนกสูตรใหเห็นประเภทตางๆ ในเบื้องตนจะยกตัวอยางสูตรทั้ง 6 ประเภท คือ 
 1. สัญญาสูตร (สฺาสุตฺต) สูตรตั้งชื่อ เชน ช่ือ อักษร, สระ, พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, 
รัสสะ ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนในการใชเรียกทางไวยากรณ  ตัวอยางเชน 
  อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ. [กัจ. 2]  
    (วรรณะ 41 ตัว มี อ เปนตน มีนิคหิตเปนที่สุด ช่ือวา อักษร) 
  ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ. [กัจ. 3]   
   (ในอักษรเหลานั้น อักษร 8 ตัว มี โอ เปนที่สุด ช่ือวาสระ) 
  ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา. [กัจ. 4] 
   (ในสระ 8 ตัวเหลานั้น สระสั้น 3 ตัว มีมาตราเบา ช่ือวา รัสสะ) 
 2. ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป เปนเครื่องสังเกตที่มีความหมาย
ครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีรทั้งหมด เชน กอนที่จะกลาวถึงวิธีการประกอบสนธิแตละประเภท 
คัมภีรกัจจายนะไดแสดงหลักการหรือวิธีการพื้นฐานในการประกอบสนธิทุกประเภทไว 2 สูตร คือ 
  ปุพฺพมโธ ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. [กัจ. 10]  
    (พึงแยกพยัญชนะออกจากสระ ทําใหไมมีสระและตั้งไวสวนหนา) 
 

                   
30 พระคันธสาราภิวงศเขียนคําอธิบายสูตรและแสดงความเห็นเรื่องประเภทของสูตร 6 ชนิดไวใน 

ปทรูปสิทธิมัญชรี ดู พระคันธสาราภิวงศ, ปทรูปสิทธิมัญชรี คัมภีรอธิบายปทรูปสิทธิ เลม 1, 23. 
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  นเย ปรํ ยุตฺเต. [กัจ. 11]   
   (นําพยัญชนะหนาที่ไมมีสระเขาหาตัวหลังตามที่เขากันได) 
 3. วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรประกอบรูปศัพท หรือสูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กรณี เฉพาะกลุม และเฉพาะศัพท ซ่ึงเปนวิธีทําใหสําเร็จรูปเปนบทตางๆ  เชน 
  สรา สเร โลป. [กัจ. 12]  
    (ลบสระหนาเพราะสระหลัง) 
  วา ปโร อสรูปา. [กัจ. 13]   
   (ลบสระหลัง เพราะสระหนาที่มีรูปตางวรรณะไดบาง) 
 4. นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรกําหนดใหแนนอน เชน 
  วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปมา. [กัจ. 29] 
   (ในฐานะที่เหมาะสมที่จะซอนพยัญชนะกัน พยัญชนะที่เปนโฆสะ (เฉพาะตัวที่ 4) 

ตองซอนพยัญชนะที่ 3 ในวรรคเดียวกัน พยัญชนะที่เปนอโฆสะ (เฉพาะตัวที่ 2) 
ตองซอนดวย พยัญชนะที่ 1 ในวรรคเดียวกัน) ลักษณะการกําหนด อยางนี้ เรียกวา 
นิยมสูตร 

 5. อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรชี้แนะวิธีที่กระทํา คือสําหรับชี้แจง  มีอยู 6 อยาง คือ 
ช้ีแจงชื่อ ชี้แจงนิมิตที่เปนเหตุใหทําการลบการเปลี่ยน  ช้ีแจงรูปของอีกอันหนึ่งเหมือนกับอีก
อันหนึ่ง ช้ีแจงสภาพของบทหนึ่งเปนอีกบทหนึ่ง หรือแสดงลิงคหนึ่งเปนอีกลิงคหนึ่ง ช้ีแจงวิธีการ
ทําตัวในกรณีที่สูตรนั้นๆ ไมไดกลาวไวโดยตรง และชี้แจงวิธีการทําตัวใหสําเร็จรูปเหมือนการทํา
ตัวใหสําเร็จของสูตรอื่น เชน 
  อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ. [กัจ. 122] 
   (ศัพทที่กลาวอิตถีลิงคในบทวิเคราะห (เพราะขยายศัพทอ่ืน) ถาศัพทนั้นเปนปุงลิงค
ได ในบทสมาสตองใหเปนปุงลิงค) สูตรนี้ช้ีแจง สภาพของอิตถีลิงคเปลี่ยนสภาพเปนปุงลิงค เพราะ
เคยเปนปุงลิงคมากอน 
  อนุปทิฏานํ วุตฺตโยคโต. [กัจ. 51]  
   (ส่ิงที่มิไดแสดงไว พึงทราบตามสูตรที่ไดกลาวมาแลว)  
 6. อธิการสูตร (อธิการสุตฺต) สูตรติดตามไปปรากฏในสูตรอ่ืน คือสูตรที่เสนอนําสูตรซ่ึง
จะมีสาระอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เชน  
  กาเล. [กัจ. 413]  
    (สูตรวา กาเล บัณฑิตพึงทราบวาเปนอธิการสูตร) 
   หมายความวาเปนสูตรที่ใชประกอบในสูตรตอไป 
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  วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน. [กัจ. 414]   
   (กริยาหมวดวัตตมานาวิภัตติ ใชลงในปจจุบันกาล) 
  สูตรวา กาเล ตามมาในสูตรนี้อีก ดังนั้นในสูตรนี้จึงไมมีคําวา กาเล ก็สามารถรูไดวา
เปนสูตรที่เกี่ยวกับ กาล และสูตรที่เปนอธิการสูตรยังตามไปไดอีก เชน สูตรวา กาเล ตามไปได
ทั้งหมด 9 สูตร ตามมาที่สูตร 414-422  เชนตามมาถึงสูตร 422 วา 
  กฺริยาติปนฺเนตีเต กาลาติปตฺติ. [กัจ. 422]   
   (กริยาหมวดกาลาติปตติวิภัตติ ใชลงในอดีตกาลของอดีต) 

ในคัมภีรกัจจายนะประกอบดวยสูตรตางๆ เปนจํานวนมาก เมื่อศึกษาแลวจะเห็นวาสูตร
ทั้งหมดจะมีเนื้อหาที่จัดอยูในกลุมของสูตร 6 ประเภทซึ่งผูวิจัยจะแยกใหเห็นสูตรของกัจจายนะ 
ทั้งหมดที่เปนประเภทตางๆ  จะแยกแสดงใหเห็นรายละเอียดในทุกๆ กัณฑ ดังตอไปนี้ 

 1. สนฺธิกปฺป-สนฺธิกณฺฑ (เร่ืองสนธิ) 
 1.1  กัณฑท่ี 1 มีสูตรทั้งหมด 11 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1 สัญญาสูตร  มีจํานวน 7 สูตรไดแก 
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 ประเภทที่ 2 ปริภาสาสูตร มีจํานวน 4 สูตรไดแก 
 1, 9, 10, 11 

 ในสนธิกัปปะ กัณฑแรกนี้  ไมพบ วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และ อธิการสูตร  

 1.2  กัณฑท่ี 2 มีสูตรทั้งหมด 11 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 11 สูตร ไดแก 

 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
 22  

 ในสนธิกัปปะ กัณฑที่ 2 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 1.3  กัณฑท่ี 3 มีสูตรทั้งหมด 7 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 6 สูตร ไดแก 

 23, 24, 25, 26, 27, 28 
 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 29 
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 ในสนธิกัปปะ กัณฑที่ 3 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร  อติเทสสูตร และ 
อธิการสูตร  

 1.4  กัณฑท่ี 4 มีสูตรทั้งหมด 12 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 12 สูตร ไดแก 

 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
 40, 41 

 ในสนธิกัปปะ กัณฑที่ 4 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร  นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 1.5  กัณฑท่ี 5 มีสูตรทั้งหมด 10 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 9 สูตร ไดแก 

 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 51 
 ในสนธิกัปปะ กัณฑที่ 5 นี้ ไมพบ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร นิยมสูตร และอติเทสสูตร  
สรุปไดวา ในสนธินี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 51 สูตร มีสัญญาสูตรจํานวน 7 สูตร  

ปริภาสาสูตร จํานวน 4 สูตร วิธิสูตร จํานวน 38 สูตร นิยมสูตร จํานวน 1 สูตร  อติเทสสูตร จํานวน 
1 สูตร และไมมีอธิการสูตร 

  2. นามกปปฺ-นามกณฺฑ (เร่ืองนาม การก สมาส ตัทธิต) 
 2.1  กัณฑท่ี 1 มีสูตรทั้งหมด 68 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 5 สูตร ไดแก 
 55, 57, 58, 59, 60 

 ประเภทที่ 2  ปริภาสาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก 
 53, 54, 56 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 59 สูตร ไดแก 
 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
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 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 
 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 52 
 ในนามกัปปะ กัณฑที่ 1 นี้  ไมพบ อติเทสสูตร และ อธิการสูตร  

 2.2  กัณฑท่ี 2 มีสูตรทั้งหมด 41 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 40 สูตร ไดแก 

 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 131 

 ในนามกัปปะ กัณฑที่ 2 นี้ ไมพบสัญญาสูตร ปริภาสาสูตร อติเทสสูตร และอธิการ
สูตร  

 2.3  กัณฑท่ี 3 มีสูตรทั้งหมด 50 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 49 สูตร ไดแก 

 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 
 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 187 

 ในนามกัปปะ กัณฑที่ 3 นี้ ไมพบ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร นิยมสูตร และอติเทสสูตร  
 2.4  กัณฑท่ี 4 มีสูตรทั้งหมด 36 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 35 สูตร ไดแก 
 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
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 241, 242, 243, 244, 246 
 ประเภทที่ 5 อติเทสสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 245 
 ในนามกัปปะ กัณฑที่ 4 นี ้ไมพบ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร นิยมสูตร และอธิการสูตร  

 2.5  กัณฑท่ี 5 มีสูตรทั้งหมด 24 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 247 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 21 สูตร ไดแก 

 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 
 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
 269 

 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 256 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 270 

 ในนามกัปปะ กัณฑที่ 5 นี้  ไมพบ ปริภาสาสูตร อติเทสสูตร และ อธิการสูตร  

 2.6  กัณฑท่ี 6 (การกกณฺฑ) มีสูตรทั้งหมด 45 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 13 สูตร ไดแก 

 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
 281, 282, 283 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 32 สูตร ไดแก 
 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
 314, 315 

 ในการกกัปปะ ซ่ึงจัดเขาในนามกัณฑที่ 6 นี้ ไมพบ ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทส
สูตร และ อธิการสูตร  

 2.7  กัณฑท่ี 7 (สมาสกณฺฑ) มีสูตรทั้งหมด 28 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 9 สูตร ไดแก 
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 316, 319, 320, 324, 325, 326, 327, 328, 329 
 ประเภทที่ 2  ปริภาสาสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 318 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 16 สูตร ไดแก 

 317, 321, 322, 323, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 
 338, 339, 340, 341, 342, 343 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 2 สูตร ไดแก 
 331, 332 

 ในสมาสกัปปะ ซ่ึงจัดเขาในนามกัณฑที่ 7 นี้  ไมพบ นยิมสูตร และ อติเทสสูตร  

 2.8  กัณฑท่ี 8 (ตทฺธิตกณฺฑ) มีสูตรทั้งหมด 62 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 2  ปริภาสาสูตร มีจํานวน 3 สูตร ไดแก 

 394, 395, 405 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 59 สูตร ไดแก 

 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391(ม.) 392, 393, 
 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404(ม.) 

 ในตัทธิตกัปปะ ซ่ึงจัดเขาในนามกัณฑที่ 8 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   นิยมสูตร อติเทส
สูตร และ อธิการสูตร  

สรุปไดวา ในนามนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 354 สูตร มีสัญญาสูตรจํานวน 28 สูตร  
ปริภาสาสูตร จํานวน 7 สูตร วิธิสูตร จํานวน 311 สูตร นิยมสูตร จํานวน 2 สูตร  อติเทสสูตร จํานวน 
4 สูตร และมีอธิการสูตร จํานวน 2 สูตร 

3.  อาขฺยาตกปปฺ อาขฺยาตกณฑฺ  (เร่ืองอาขยาต) 
 3.1  กัณฑท่ี 1 มีสูตรทั้งหมด 26 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 15 สูตร ไดแก 
 406, 407, 408, 410, 411, 412, 423, 424, 425, 426, 
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 427, 428, 429, 430, 431 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 10 สูตร ไดแก 

 409, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 
 ประเภทที่ 4 นยิมสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 413 
 ในอาขยาตกัปปะ กัณฑที่ 1 นี้ ไมพบปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และอธิการ

สูตร  

 3.2  กัณฑท่ี 2 มีสูตรทั้งหมด 26 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 457 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 24 สูตร ไดแก 

 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 
 453, 454, 455, 456 

 ประเภทที่ 6 อธิการสูตร มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 
 444 

 ในอาขยาตกัปปะ กณัฑที่ 2 นี้  ไมพบ ปริภาสาสูตร นิยมสูตร และ อติเทสสูตร  

 3.3  กัณฑท่ี 3 มีสูตรทั้งหมด 24 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 1 สูตร ไดแก 

 459 
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 23 สูตร ไดแก 

 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 
 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 
 479, 480, 481 

 ในอาขยาตกัปปะ กัณฑที่ 3 นี้ ไมพบปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และอธิการ
สูตร  

 3.4 กัณฑท่ี 4 มีสูตรทั้งหมด 42 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 42 สูตร ไดแก 
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 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 
 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 
 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
 522, 523 

 ในอาขยาตกัปปะ กณัฑที่ 4 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทส
สูตร และ อธิการสูตร  

สรุปไดวา ในเรื่องอาขยาตนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 118 สูตร มีสัญญาสูตรจํานวน 17 
สูตร  วิธิสูตร จํานวน 99 สูตร นิยมสูตร จํานวน - สูตร  อติเทสสูตร จํานวน 1 สูตร และมีอธิการ
สูตร จํานวน 2 สูตร ปริภาสาสูตรไมมีจํานวนสูตร 

  4.  กิตกปปฺ (กิพฺพิธานกปฺป) กิตกณฺฑ  (กิพฺพิธานกณฑฺ) (เร่ืองกิต) 
 4.1  กัณฑท่ี 1 มีสูตรทั้งหมด 26 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

 ประเภทที่ 1  สัญญาสูตร  มีจํานวน 2 สูตร ไดแก 
 545, 546 

 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 24 สูตร ไดแก 
 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 
 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
 544, 547, 548, 549 

 ในกิตกัปปะ กณัฑที่ 1 นี้  ไมพบ ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และ อธิการสูตร  

 4.2  กัณฑท่ี 2 มีสูตรทั้งหมด 21 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 21 สูตร ไดแก 

 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 
 570 

 ในกิตกัปปะ กัณฑที่ 2 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 4.3  กัณฑท่ี 3 มีสูตรทั้งหมด 19 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 19 สูตร ไดแก 
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 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 

 ในกิตกัปปะ กณัฑที่ 3 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 4.4 กัณฑท่ี 4 มีสูตรทั้งหมด 17 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 17 สูตร ไดแก 

 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 
 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 

 ในกิตกัปปะ กัณฑที่ 4 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 4.5 กัณฑท่ี 5 มีสูตรทั้งหมด 17 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 17 สูตร ไดแก 

 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 
 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 

 ในกิตกัปปะ กัณฑที่ 5 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และ อธิการสูตร  

 4.6 กัณฑท่ี 6 มีสูตรทั้งหมด 50 สูตร แยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 ประเภทที่ 3 วธิิสูตร  มีจํานวน 50 สูตร ไดแก 

 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 
 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 

 ในอุณาทกิัปปะ ซ่ึงจัดเขาในกิตกัณฑที่ 6 นี้  ไมพบ สัญญาสูตร   ปริภาสาสูตร นิยม
สูตร อติเทสสูตร และ อธิการสูตร  

 สรุปไดวา ในเรื่องกิตนี้จากจํานวนสูตรทั้งหมด 150 สูตร มีสัญญาสูตรจํานวน 2 สูตร 
วิธิสูตร จํานวน 148 สูตร แตในกิตนี้ไมพบปริภาสาสูตร นิยมสูตร  อติเทสสูตร  และมีอธิการสูตร
เลย คงมีเพียงสูตรตั้งชื่อ และสูตรประกอบรูปเทานั้น 
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จากการจําแนกประเภทของสูตร 6 ประเภททั้งหมดตามที่กลาวแลว สามารถแสดงไดเปน
ตาราง เพื่อจะไดเห็นภาพรวมของสูตรแตละประเภทไดดังนี้ 
ตารางที่ 2  แสดงประเภทของสูตรในคัมภีรกัจจายนะ 

แยกสูตร 6 ประเภท 
ท่ี บท ชื่อกัปปะ กัณ

ฑที่
 

สัญ
ญา

สูต
ร 

ปร
ิภา
สาส

ตูร
 

วิธ
สูต

ร 

นิย
มส

ูตร
 

อต
ิเทส

สูต
ร 

อธิ
การ

สูต
ร 

จําน
วน

สูต
ร รวมสูตร 

1 สนธิ สนธิกัปปะ 1 7 4 - - - - 11  51 
   2 - - 11 - - - 11  
   3 - - 6 1 - - 7  
   4 - - 12 - - - 12  
   5 - - 9 - 1 - 10  
2 นาม นามกัปปะ 1 5 3 59 - - 1 68 354 
   2 - - 40 - - 1 41  
   3 - - 49 - 1 - 50  
   4 - - 35 1 - - 36  
   5 1 - 21 1 1 - 24  
  การกกัปปะ 6 13 - 32 - - - 45  
  สมาสกัปปะ 7 9 1 16 - 2 - 28  
  ตัทธิตกัปปะ 8 - 3 59 - - - 62  
3 อาขยาต อาขยาตกัปปะ 1 15 - 10 - - 1 26 118 
   2 1 - 24 - 1 - 26  
   3 1 - 23 - - - 24  
   4 - - 42 - - - 42  
4 กิต  กิตกัปปะ 1 2 - 24 - - - 26 150 
   2 - - 21 - - - 21  
   3 - - 19 - - - 19  
   4 - - 17 - - - 17  
   5 - - 17 - - - 17  
  อุณาทิกัปปะ 6 - - 50 - - - 50  
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แยกสูตร 6 ประเภท 
ท่ี บท ชื่อกัปปะ กัณ

ฑที่
 

สัญ
ญา

สูต
ร 

ปร
ิภา
สาส

ตูร
 

วิธ
สูต

ร 

นิย
มส

ูตร
 

อต
ิเทส

สูต
ร 

อธิ
การ

สูต
ร 

จําน
วน

สูต
ร รวมสูตร 

รวม 4 ภาค 8 กัปปะ 23  54 11 596 3 6 3 673 673 สูตร 
 
 นอกจากสูตรทั้ง 6 ประเภทที่ผูวิจัยไดกลาวถึงแลว ในคัมภีรกัจจายนะยังแยกวิธิสูตร
ออกเปนมหาสูตรไวอีกอีกประเภทหนึ่งที่ไมไดจัดเขาไวในสูตรทั้ง 6 ประเภทเรียกวามหาวุตติสูตร 
หรือเรียกกันวามหาสูตร พระคันสาราภิวงศไดอธิบายมหาวุตติสูตรหรือมหาสูตรไวในปทรูปสิทธิ
มัญชรี มีความวา 

 มหาวุตติสูตรเปนสูตรรวมๆ ที่ใชอธิบายส่ิงที่สูตรตางๆ ไมครอบคลุมไปถึงในสนธิกัณฑ
นี้ใชมหาวุตติสูตรที่วา เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ (การพฤทธิ์ การลบ การลงอาคม  
การวิการ การทีฆะ การแปลงกลับกัน และการอาเทศยอมมีที่พยางคตน กลาง และทายในบางแหง) 
มหาวุตติสูตรดังกลาวมี 4 สูตร คือ 
  1. ย’ทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ. [กัจ. 391] 
   (ศัพทเหลาใดที่ยังไมสําเร็จรูป ศัพทเหลานั้นสําเร็จรูปดวยนิปาตนะ [สําเร็จได
เลย]) สูตรนี้นิยมใชในตัทธิตกัณฑ 
   เชน อิมสฺมึ  ทิวเส เปน อชฺช ในวันนี้ เปนตน 
  2. เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ. [กัจ. 404]  
   (ใหทําวุทธิ [พฤทธิ์] ลบ ลงอาคม วิการ วิปรีต และอาเทศ [แปลง] ทั้งในเบื้องตน 
ทามกลาง และที่สุดเหลานั้น [พฤทธ์ิสระหนา]) สูตรนี้นิยมใชในสนธิกัณฑและนามกัณฑ 
   เชน สุขสิยฺยํ เปน สุขเสยฺยํ พฤทธ์ิ อิ เปน เอ (พฤทธ์ิสระในทามกลาง) เปนตน 
  3.  กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํ ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ. [กัจ. 517]  
   (อุทาหรณในอาขยาตและกิตที่ยังไมมีสูตรสําเร็จรูปใหทํา ทีฆะ รัสสะ อาเทศ ลบ 

และลงอาคม ทั้งธาตุ วิภัตติ และปจจัยบาง) สูตรนี้นิยมใชในอาขยาตกัณฑ 
   ตัวอยางธาตุที่ไมมีสูตรแสดงไว เชน 
   ชายติ ชน ธาตุ ย ปจจัย ติ วิภัตติ = อาเทศ ชน เปน ชา   เปนตน  
  4. ปจฺจยาทนิฏา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ. [กัจ. 571] 
    (ศัพทที่ยังไมสําเร็จดวยปจจัยเปนตน ยอมสําเร็จดวยนิปาตนะ [สําเร็จไดเลย]) สูตร
นี้นิยมใชในกิตกัณฑ เชน นต + ต + สิ  = นจฺจํ, นฏฏํ เปนตน 
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 การนําเสนอรูปแบบในคัมภีรกัจจายนะนั้นมีวิธีการนําเสนอดวยการนําสูตรมากลาว 
แสดงการอธิบาย และยกตัวอยางมาใหเห็น ซ่ึงตรงกับหลักการเขียนไวยากรณที่สมบูรณแบบ ที่
จะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
  1. สูตร แสดงกฎหรือขอบังคับทางไวยากรณ 
  2. วุตต ิ ขอความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ไดตั้งไวใหสมบูรณขึ้น 
  3. อุทาหรณ ตัวอยางทีน่ํามาอางอิงใหสมเหตุสมผลกับกฎที่ไดตั้งไว โดยการตั้ง
สูตรนั้นอาศัยเนื้อหาจากพระไตรปฎก จึงยกตัวอยางดังกลาวนั้นมาแสดงเปนอุทาหรณไวในคัมภีร 
 ตัวอยางสูตรในกัจจายนะทีแ่สดงเนื้อหาไวยากรณที่มี สูตร วุตติ และอุทาหรณ ครบถวน
สมบูรณ เชนตวัอยางดังตอไปนี้ 
 สูตร 
   ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ. (กัจ. 3) 
   [ในอักษรเหลานั้น อักษร 8 ตัว มี โอ เปนที่สุด ช่ือวา สระ] 
 วุตต ิ
   ตตฺถ  อกฺขเรสุ  อการาทีสุ  โอทนฺตา  อฏ อกฺขรา  สรา  นาม  โหนฺต.ิ 
   [ในอักขระ 41 ตัวมี อ เปนตนเหลานั้น อักขระ 8 ตัว มีโอเปนที่สุด ช่ือวา สระ] 
 อุทาหรณ 
   ตํ ยถา   อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ  อิติ  สรา  นาม. 
   [อักขระ 8 ตัวเหลานั้น คือ อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ ช่ือวาสระ] 
 วุตติ (แสดงประโยชนของสตูร) 
   เตน  กวฺตฺโถ  “สรา  สเร  โลป.” 
   [ถามวา ประโยชนดวยการตัง้ช่ือ สร ยอมมีในสูตรไหน ?  
   ตอบวา ประโยชนดวยการตัง้ชื่อ สร ยอมมีในสูตร “สรา  สเร  โลป.”]31 

 2.6 ความแพรหลายของคัมภีรกัจจายนะ 
 คัมภีรกัจจายนะเปนไวยากรณที่แพรหลายมาก มีผูแตงคัมภีรอรรถาธิบายคัมภีรกัจจายนะ
โดยละเอียดหรือสรุปเนื้อหานับรอยฉบับ สวนใหญยังมิไดพิมพเผยแพร ในที่นี้จะนํารายชื่อคัมภีรที่
แตงในอินเดีย ลังกา และพมามาแสดงดังนี้ 

                   
31 ดู กจฺจายนมหาเถร, กจฺจายนพฺยากรณํ, 4. [กัจ. 3] 
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 2.6.1 คัมภีรไวยากรณสายกัจจายนะที่แตงในอินเดียและลังกา32 
  1. นยาส หรือ มุขมัตตทีปนี  ผลงานของพระวิมลพุทธิแหงลังกา แตงในชวงพุทธ 
ศตวรรษที่ 16 อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณโดยเนนการบอกลักษณะของสูตร และแสดงวิธีการ
ประกอบศัพทตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. รูปสิทธิ หรือ ปทรูปสิทธิ ผลงานของพระพุทธัปปยะ ชาวทมิฬ แตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ณ มณฑลโจละ ทางตอนใตของประเทศอินเดีย นําสูตรของกัจจายนะมาจัดลําดับใหม
เพื่อใหเขาใจเนื้อหาสาระเปนหมวดหมูชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมทั้งอธิบายขยายความเนื้อหาสาระและ
อุทาหรณใหความรูที่กวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  3. รูปสิทธิฎีกา เปนงานอธิบายขยายความสาระในรูปสิทธิ พระพุทธัปปยะเปนผู
แตงเอง 
  4. พาลาวตาร มีหลักฐานแสดงชื่อผูแตงตางกัน ในสัทธัมมาลังการ กลาววา 
พระธัมมกิตติเถระ หรือพระสัทธัมมกิตติเถระ เปนผูแตง ในคันธวงสกลาววา พระวาจิสสระ เปนผู
แตง นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นวา พระธัมมกิตติเถระ เปนผูแตงในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ที่
ลังกา 
  5. อัตถพยาขยาน ผลงานของพระจูฬพุทธะ ชาวลังกา แตงในพุทธศตวรรษที่ 19 
อธิบายขยายความกัจจายนไวยากรณโดยละเอียด 
  6. กัจจายนธาตุมัญชูสา ผลงานของพระสีลวงศ ชาวลังกา แตงในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ประมวลธาตุในกัจจายนไวยากรณมาจัดเปนหมวดหมู 
  7. อักขรมาลา ผลงานของพระนาคเสน ชาวลังกา แตงในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 
กลาวถึงอักขระบาลีและสิงหล ประพันธเปนคาถาภาษาบาลี 

 2.6.2  คัมภีรไวยากรณบาลีสายกัจจายนะที่แตงในพมา33 
 1. การิกา ผลงานของพระธัมมเสนาบดี แตงในชวงสมัยของพระเจากยันสิตถา 
(ทรงครองราชยระหวาง พ.ศ. 1600-1628) ประพันธเปนคาถาจํานวน 568 คาถา แสดงสาระ
ไวยากรณตามโครงสรางและสาระในกัจจายนไวยากรณ ตั้งแตสนธิกัณฑไปจนถึงกิตกัณฑ คัมภีรนี้
เปนไวยากรณบาลีเลมแรกที่แตงในพมา 

                   
32 ดู สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 10-11. ; พระมหาเทียบ มาลัย ไดแสดงรายชื่อคัมภีร

ไวยากรณสายกัจจายนะที่แตงอธิบายไว ดู Phramaha Thiab Malai “Kaccayana-Vyakarana : A Critical 
Study”(Ph.D thesis University of Pune, 1997), 18-21. 

33 เรื่องเดียวกัน, 11-16. ; Ibit. 
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 2. นยาสัปปทีปกา ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาล นามเดิมวา ฉปทะ แตงขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 1724 อธิบายขยายความสาระในคัมภีรนยาส 
 3. สุตตนิทเทส หรือ กัจจายนสุตตนิทเทส ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาล 
เชนกัน อธิบายความหมายของสูตรในกัจจายนไวยากรณ 
 4. สัททัตถเภทจินตา ผลงานของพระสัทธัมมสิริ แตงในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 
แสดงประเภทแหงศัพทและประเภทแหงเนื้อความเปนคาถาลวน 
 5. สัททัตถเภทจินตาทีปนี หรือ สัททัตถมหาฏีกา ผลงานของพระอภัย นาจะแตง
หลังจากสัททัตถเภทจินตาไมนาน 
 6. สัททัตถเภทจินตาฏีกา ขยายความสัททัตถเภทจินตา ไมทราบนามผูแตงและ
สมัยที่แตง 
 7. สัททัตถเภทจินตานิสสัย ขยายความสัททัตถเภทจินตา ไมทราบนามผูแตงและ
สมัยที่แตง 
 8. ลิงคัตถวิวรณ ผลงานของพระสุภูตจันทนะ แตงในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-19 
อธิบายความหมายของศัพทตางๆ 
 9. ลิงคัตถวิวรณัปปกาสกะ ผลงานของพระญาณสาคร นาจะแตงหลังการแตง 
ลิงคัตถวิวรณไมนาน ถือเปนงานรวมสมัยกันได 
 10. ลิงคัตถวิวรณฏีกา ผลงานของพระอุตตมะ เปนงานวิเคราะหขยายความ
ลิงคัตถวิวรณอีกเรื่องหนึ่ง นาจะแตงในชวงเวลาเดียวกันกับลิงคัตถวิวรณัปปกาสกะ คือ อยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 18-19 
 11. ลิงคัตถวิวรณวินิจฉัย ไมทราบนามผูแตง อธิบายคําและความที่เขาใจยากใน
ลิงคัตถวิวรณ 
 12. พาลาวตารฏีกา ผลงานของพระอุตตมะผูแตงลิงคัตถวิวรณฏีกาดวย เปนผลงาน
อธิบายขยายความคัมภีรพาลาวตารของพระวาจิสสระแหงลังกา 
 13. วาจวาจก หรือ วัจจวาจก โบท (Bode) กลาววาพระธัมมทัสสีเปนผูแตง แต
หนังสือ สัททา-แง ฉบับพมากลาววา พระเตชวันตเถระเปนผูแตง ประมาณวาแตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 18-19 เปนไวยากรณขนาดเล็ก ประพันธเปนคาถา จํานวน 59 คาถา 
 14. สัททพินทุ ผลงานของพระเจาโจสวา หรือ จาสะวา (ขึ้นครองราชยเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 1777)  เปนไวยากรณขนาดเล็ก ประพันธเปนคาถาจํานวน 16 คาถา จําแนกเปนสนธิ 
3 คาถา นาม 4 คาถา การก 3 คาถา สมาส 2 คาถา ตัทธิต 1 คาถา อาขยาต 2 คาถา กิต 1 คาถา 
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 15. สัททพินทุวินิจฉัย ผลงานของพระสิริสัทธัมมกิตติ-มหาผุสสเทวะ เปนฎีกา
ขยายความสัททพินทุ 
 16. ลีนัตถวิโสธนี ผลงานของพระญาณวิลาส อธิบายขยายความสัททพินทุ 
 17. ปรมัตถพินทุ ผลงานไวยากรณบาลีอีกเรื่องหนึ่งของพระเจาโจสะวา หรือ  
จาสะวา 
 18. วิภัตยัตถะ ผลงานของพระราชธิดาของพระเจาโจสะวา หรือ จาสะวา แสดง
เนื้อความแหงวิภัตตินามวา ปฐมาวิภัตติมีเนื้อความ 11 อยาง ทุติยาวิภัตติมีเนื้อความ 10 อยาง ตติยา
วิภัตติมีเนื้อความ 16 อยาง จตุตถีวิภัตติมีเนื้อความ 14 อยาง ปญจมีวิภัตติมีเนื้อความ 14 อยาง ฉัฏฐี
วิภัตติมีเนื้อความ 11 อยาง สัตตมีวิภัตติมีเนื้อความ 11 อยาง 
 19. ตันเบียนฏีกา หรือสันเบียนฏีกา คําวาตันเบียน หรือ สันเบียน เปนชื่อ
บรรดาศักดิ์ที่พระเจาแผนดินพระราชทานแกขาราชการสรรพสามิต หรือขาราชการศุลกากร  
ตันเบียนฏีกา หรือ สันเบียนฏีกา เปนฎีกาอธิบายขยายความคัมภีรนยาส ขาราชการสรรพสามิตเปน
ผูเปนพระราชบุตรเขยของพระเจาโจสะวา หรือ จาสะวา เปนผูแตง 
 20. มุขมัตตสาระ ผลงานของพระสาคร หรือพระคุณสาร แตงในสมัยพระเจาโจสะวา 
หรือ จาสะวา 
 21. มุขมัตตสารฏีกา ผลงานอีกเรื่องหนึ่งของพระสาคร หรือพระคุณสาคร อธิบาย
ขยายความคัมภีรมุขมัตตสาระซึ่งทานแตงเอง 
 22. วิภัตตยัตถะ ช่ือเหมือนกับวิภัตตยัตถะซ่ึงเปนพระนิพนธของพระราชธิดาของ
พระเจาโจสะวา หรือ จาสะวา แตฉบับนี้เปนผลงานของพระสัทธัมมญาณเถระ แตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ทานไดแปลคัมภีรกาตันตระหรือ กลาป อันเปนคัมภีรไวยากรณสันสกฤตซึ่งมีอิทธิพล
ตอคัมภีรกัจจายนไวยากรณเปนภาษาบาลีดวย 
 23. สัทธัมมนาสินี ผลงานของพระสิริธัมมวิลาส แตงในชวงพุทธศตวรรษที่ 19  
 24. สัททสารัตถชาลินี ผลงานของพระนาคิตะ ผูซ่ึงมีฉายาวา ขัณฑกขิปะ อยูใน
สมัยของพระเจากิตติสีหสูระ (ขึ้นครองราชย พ.ศ.1855) ประพันธเปนคาถา 516 คาถา กลาวแสดง
เรื่องสนธิจนถึงเรื่องกิต มีสาระพิเศษ 2 กัณฑจัดไวในตอนตน คือ สัททสารปกิณณกกัณฑ และ 
อัตถสารปกิณณกกัณฑ 
 25. สัททสารัตถชาลินีฏีกา ผลงานของพระเวปุลลพุทธิ ทานผูนี้แตงคัมภีรวุตโตทัย
ฎีกาดวย 
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 26. สัททวุตติ หรือ สัททวุตติปกาสกะ ผลงานของพระสัทธัมมปาล ในคัมภีร 
สาสนวงส เรียกทานวา พระสัทธัมมคุรุมหาเถระ ประพันธเปนคาถา จํานวน 115 คาถา กลาวถึง
ศัพทในคัมภีรบาลี 5 ประเภท คือ นามศัพท ชาติศัพท ทัพพศัพท กิริยาศัพท และคุณศัพท 
 27. สัททวุตติฏีกา ผลงานของพระทาฐานาคะ ทานพํานักอยูที่วัดโภงตาตุลด 
จังหวัดสะไกย เมื่อ พ.ศ. 2192 พระทาฐานาคะเปนพระราชครูของพระเจาตาลวนที่ทรงพระนามวา 
สิรินันทธรรมราชปวราธิบดี ผูทรงครองราชย ณ กรุงอังวะ ใน พ.ศ. 2172 
 28. นิรุตติสารมัญชูสา ผลงานของพระสัทธัมมคุรุ นาจะเปนทานเดยีวกนักับผูแตง
คัมภีรสัททวุตติ เปนฎีกาอธบิายขยายความคัมภีรนิรุตต ิ
 29. สัมพันธมาลินี ไมทราบนามผูแตงและสมัยที่แตง คมัภีรปฏกัตถมัย กลาววา 
คัมภีรสัมพันธมาลินีนี้แตงที่เมืองพุกาม หรือ อริมัททนะ 
 30. กัจจายนเภทะ หรือ กัจจายนเภททปีกา โบทกลาววาเปนผลงานของพระ 
มหายส แตคมัภีรคันธวงสกลาววาเปนผลงานของพระธัมมานันทะ แตงในชวงพทุธศตวรรษที่ 19 
วิเคราะหเร่ืองการใชถอยคําทางไวยากรณในกัจจายนไวยากรณประพันธเปนคาถาลวน จํานวน 180 
คาถา 
 31. กัจจายนสาระ ผลงานของพระมหายส (หรือพระธัมมานันทะ) ประพันธเปน
คาถา ความยาว 72 คาถา อธิบายสาระสําคัญเรื่องสมัญญา (หรือ สัญญาวิธาน) อาขยาต กิต การก 
สมาส และ ตัทธิต ในคัมภีรกัจจายนไวยากรณ 
 32. กัจจายนสารฏีกา ผลงานของพระมหายส (หรือพระธัมมานันทะ) อธิบายขยาย
ความกัจจายนสาระซึ่งทานแตงเอง 
 33. สารัตถวิกาสินี ผลงานของพระอริยาลังการ เปนฎีกาของคัมภีรกัจจายนเภทะ 
 34. สัมโมหวินาสินี ผลงานของพระสัทธัมมวิลาส เปนฏีกาอธิบายคัมภีรกัจจายน
สาระอีกเรื่องหนึ่ง 
 35. ธาตุปจจัยวิภาค ผลงานอีกเรื่องหนึ่งของพระอริยาลังการ จําแนกธาตุและปจจยั 
 36. มหาคัณฐ ิ ผลงานของพระมังคละหรือพระมหามังคลเถระ แตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 กลาวถึงวิธีสัมพันธศัพทนิบาตตางๆ 
 37. คัณฐัฏฐฏีิกา ผลงานของพระติกขปญญาเถระ อธิบายคําและความในมหา 
คัณฐัฏฐิ ไมมหีลักฐานเรื่องสมัยที่แตง 
 38. จุลลคัณฐัฏฐิ ในหนังสือบัญชีคัมภีรภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ของหอสมุด
พระวชิรญาณ กลาววา พระสิริวิบุลพุทธะเปนผูแตง แตไมมีหลักฐานเรือ่งสมัยที่แตง สันนิษฐานวา 
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นาจะแตงภายหลังจากที่พระมังคละแตงคัมภีรมหาคัณฐัฏฐิไมนาน มเีนือ้หากลาวถึงวธีิสัมพันธศัพท
นิบาตตางๆ เชนเดียวกับมหาคัณฐัฏฐิ แตกลาวไวเพียงโดยยอ 
 39. คันถาภรณะ หรือ คันธาภรณะ ผลงานของพระอริยวงส แตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ประพันธเปนคาถา 97 คาถา กลาวถึงศัพทนิบาต 
 40.  กัจจายนวณัณนา ผลงานของพระมหาวิชิตาว ีในหนังสือบัญชีคัมภีรภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤต ของหอสมุดพระวชริญาณ กลาววา พระมหาวิชิตาวีแตงคัมภีรกัจจายนวัณณนา
ที่เมืองหงสาวดี เมื่อจุลศักราช 988 (พ.ศ. 2169) 
 41. วาจโกปเทส เปนผลงานอีกเรื่องหนึ่งของพระมหาวชิิตาวีแสดงเหตุผลของการ
จัดหมวดหมูสาระไวยากรณบาลีในกัจจายนไวยากรณ แตในราวพุทธศตวรรษที่ 21  
 42. วาจโกปเทสฏีกา เปนผลงานของพระวิชิตาว ี (ไมใชพระมหาวิชิตาว)ี อธิบาย
ขยายความวาจโกปเทส 
 43. นิรุตติสารมัญชูสา ผลงานของพระทาฐานาค อยูในชวงสมัยพระเจาสิรินันท
ธัมมราชา (ครองราชย ณ กรงุอังวะ ใน พ.ศ. 2191) อธิบายขยายความคัมภีรนยาส คมัภีรนี้มีช่ือตรง
กับคัมภีรนิรุตติสารมัญชูสา ของพระสัทธัมมคุรุ 
 44. นิรุตติสังคหะ ผลงานของพระชมพูธชะ หรือ ชมพูทีปธชะ แตงในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 22 
 45. สรวชญานยายทีปนี ผลงานของพระชมพูธชะ หรือ ชมพูทีปธชะ 
 46. รูปเภทปกาสนา ผลงานเรื่องเรื่องหนึง่ของพระชมพูธชะ หรือ ชมพูทีปธชะ 
แตงเปนคาถา 113 คาถา อธิบายรูปศัพทอาขยาตโดยเฉพาะ บางทีเรียกวา อาขยาตรปูเภทปกาสนา 
 47. ปทวิภาค ผลงานของพระญาณะ แตงในสมัยพระเจาสิริปวรมหาธรรมราชา 
(ขึ้นครองราชย พ.ศ. 2303) 
 48. อักขรวิโสธนี ผลงานของพระปญญาสามี แตงในชวงระหวาง พ.ศ. 2395-2420 
 49. สัททเมธนี ผลงานของพระชาคราภวิงส แตงในชวงประมาณ พ.ศ. 2437 
อธิบายศัพทไวยากรณบาลี 
 50. กัจจายนวณัณนาจักก-กยัน ผลงานของพระวิสุทธาจารย พิมพเผยแพร พ.ศ.2439 
 51. ธาตวัตถสังคหะ ผลงานอีกเรื่องหนึ่งประมวลธาตุ และความหมายของธาตุ จัด
เสนอตามลําดับอักขระ ประพันธเปนคาถา มีคําแปลภาษาพมาประกอบ 
 52. วัจจวาจโกปเทส ผลงานของพระญาณดิลก แตงเมื่อ พ.ศ.2444 
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 2.6.3  คัมภีรไวยากรณบาลีสายกัจจายนะที่แตงในไทย34 
 ในประเทศไทยไดรับคัมภีรกัจจายนะเปนคัมภีรหลักในการศึกษาไวยากรณบาลีมา
นาน ถาพิจารณาจากบานแผนกของ เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง ซ่ึงแสดงรายชื่อคัมภีรบาลี
จํานวนมากซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงใชศึกษาในการพระราชนิพนธผลงานที่ทรงคุณคานี้ เมื่อ 
พ.ศ.1888 แลว ก็กลาววา คัมภีรกัจจายนะซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่นําไปสูความเขาใจคัมภีรบาลี
อ่ืนๆ นั้น นาจะไดมีการศึกษากันแลวแตสมัยสุโขทัย หรือแมในสมัยหริภุญชัยกอนสมัยสุโขทัยดวย 
 คัมภีรไวยากรณสายกัจจายนะ ที่ เรียบเรียงและแตงในประเทศไทยเทาที่หา
หลักฐานไดมี 6 เรื่อง คือ 
 1. มูลกัจจายนํ คัมภีรนี้เปนคัมภีรหลักในการศึกษาไวยากรณบาลีในประเทศไทย  
มิใชเปนคัมภีรที่แตงขึ้นใหม เพียงแตนําคัมภีรกัจจายนไวยากรณมาจัดลําดับเนื้อหาใหมตามหนังสือ
พระมูลกัจจายสูตร จัดพิมพเมื่อ พ.ศ.2457 พบวามีความแตกตางจากกัจจายนไวยากรณเพียงการ
นําเอาสาระสวนการกกัปปะ ซึ่งคัมภีรกัจจายนไวยากรณจัดไวหลังนามกัปปะไปไวตอนสุดทายหลัง
อุณาทิกัปปะ 
 หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช) อธิบายความแตกตางระหวางคัมภีรมูล- 
กัจจายนที่เปนตําราศึกษาในประเทศไทยกับคัมภีรกัจจายนไวยากรณวา 
 “มติกัจจายนะทานเรียงการกไวตอนาม คือ สนธิ นาม การก สมาส และอื่นๆ แม
มติสัททนีติ และรูปสิทธิก็เรียงไวตอนามเหมือนกัน ทานอาจเห็นวาเมื่อไดเรียนนามแลว ควรเรียน
ประกอบวิภัตตินามและเขาประโยคใหถูกตองตามวิธีการกเลย 
 สวนมติมูลกัจจายนทานยายเอาการกไปไวสุดทาย เพราะการเรียนในเมืองไทย 
เปนการเรียนตามคัมภีรซ่ึงมีอยูแลวเปนพื้นทั่วไป ยังไมไดเรียนแตง เพราะฉะนั้นมติไทยโบราณจึง
ไดยายการกไปไวสุดทาย อาจเห็นวาเรียนไมถึงการกก็แปลหนังสือออก” 
 2. มูลกัจจายนอัตถโยชนา ผลงานของพระญาณกิตติเถระ แตงที่เชียงใหม ในชวง 
พ.ศ. 2046-2047  เปนคัมภีรอธิบายความหมายของคําและความในคัมภีรมูลกัจจายน 
 3. สัททพินทุอภินวฏีกา ผลงานของพระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวเถระ แตง
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ระยะสมัยเดียวกับการแตงมูลกัจจายนอัตถโยชนาของพระญาณกิตติ  
สัททพินทุอภินวฏีกา เปนงานฎีกาอธิบายคําและความในคัมภีรภีรสัททพินทุ พระราชนิพนธของ
พระเจาโจสะวา หรือ จาสะวา แหงพมาในพุทธศตวรรษที่ 18 

                   
34 เรื่องเดียวกัน, 17-18.; Ibit. 
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 4. คันถาภรณฏีกา ผลงานของพระสุวณัณรังสีเถระ แตงที่เชียงใหม ในชวง
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 เปนฎีกาอธิบายคําและความในคัมภีร 
คันถาภรณะ ซ่ึงพระอริยวงสแตงในชวงพทุธศตวรรษที่ 20 ที่เมืองอังวะประเทศพมา 
 5. สัททัตถเภทจินตาปทักกมโยชนา ผลงานของพระธัมมเสนาบดี แตงที่เชียงใหม 
ประมาณตนพทุธศตวรรษที่ 22 อธิบายขยายความคัมภีรสัททัตถเภทจินตา ซ่ึงพระสัทธัมมสิริแตงที่
ประเทศพมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 
 6. มูลกัจจายนคัณฐี ผลงานของพระเทพกวี แตงที่อยุธยา ตอนทายของคัมภีรทาน
ไดเลาวา ทานไดศึกษาในสํานักพระมหาคง พระมหาถิล และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวดัพุทไธ-
สวรรย สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารยนีเ้ปนอาจารยของพระเทพราชาผูปกครองกรุงศรีอยุธยาระหวาง 
พ.ศ. 2231-2246 มูลกัจจายนคัณฐีนี้ อธิบายแกเนื้อความในคัมภีรมูลกัจจายนอยางสั้นๆ 
 
  ในประเทศไทย คัมภีรกัจจายนะแพรหลายมากพระภิกษุที่ศึกษาภาษาบาลีตางศึกษา
คัมภีรกัจจายนะทั้งส้ิน คัมภีรกัจจายนะที่นิยมใชในประเทศไทยนี้เรียกวามูลกัจจายนะ35 ซ่ึงมีการใช
มาตั้งแตสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยามีนักปราชญทางภาษาบาลีคือ พระมหาเทพกวีไดแตงมูลกัจ
จายนคัณฐี36 
 ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวาคัมภีรกัจจายนะนั้นเปนผลงานของนักปราชญทางภาษา
บาลีซ่ึงอาจเปนพระในกลุมหรือสํานักที่สืบทอดจากพระมหากัจจานะหรือกัจจายนะในสมัย
พุทธกาล โดยไวยากรณกลุมนี้ถือเปนไวยากรณที่เกาแกที่สุดโดยมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 
ไวยากรณกัจจายนะแพรหลายมากทั้งในอินเดีย ลังกา พมา และประเทศไทย ในสวนของประเทศ
ไทยนั้น พระภิกษุสงฆมีการศึกษาคัมภีรกัจจายนะมานานหลายรอยปกอนที่จะเปลี่ยนไปศึกษา
ไวยากรณบาลีที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระราชนิพนธขึ้นในป 
พ.ศ. 2435 ไวยากรณบาลีในระบบกัจจายนะจึงหมดความนิยมลงในที่สุด 
 
 

                   
35 ดู พระคัมภีรกัจจายนมูล (กรุงเทพฯ : กองทุนนิธิศึกษาพุทธโฆส, 2535), คํานํา. 
36 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 18. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การเปรียบเทียบอิทธิพลของคัมภีรกาตนัตระที่มีตอคัมภรีกัจจายนะ 

นักปราชญทางภาษาสันสกฤต เชน เอ็ม. วินเตอรนิทซและ เอ.บี. คีธ มีความเห็นวา คัมภีร
กาตันตระไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอคัมภีรไวยากรณสันสกฤตสมัยหลังเทานั้น แตยังมีอิทธิพลอยาง
มากในแควนกัศมีระและเบงกอล  รวมทั้งมีอิทธิพลอยางมากตอคัมภีรไวยากรณภาษาบาลี
โดยเฉพาะกัจจายนะและปทรูปสิทธิ1 บี.ซี. ลอว ผูเชี่ยวชาญวรรณคดีบาลีก็มีความเห็นเชนเดียวกับ
นักปราชญภาษาสันสกฤตทานอื่นๆ โดยยอมรับวาคัมภีรไวยากรณบาลีที่แตงในลังกาไดรับอิทธิพล
ไปจากคัมภีรกาตันตระ2  

นักวิชาการชาวพมาเองก็ยอมรับวา  กาตันตระมีอิทธิพลกับคัมภีรบาลี เชน อูฮกซิง ได
กลาววา อาจารยผูรจนาคัมภีรกัจจายนะไดอาศัยคัมภีรปาณินิและกาตันตระเพื่อใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษาพระบาลีโดยเฉพาะพระไตรปฎก3 ตัวอยางเชน คัมภีรกัจจายนะ สูตรที่ 9 วา “ปรสมฺา-
ปโยเค”  ซ่ึงมีวุตติ วา ยา จ ปน ปเรสุ สกฺกตคนฺเถสุ4 สมฺา โฆสาติ วา อโฆสาติ วา. ตา ปโยเค สติ  
เอตฺถาป ยุชฺชนฺเต.5 แตในปจจุบันยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรกาตันตระและคัมภีรกัจจายนะ
เพื่อพิสูจนขอเสนอดังกลาว ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยจะเปรียบเทียบคัมภีรกาตันตระ และ
คัมภีรกัจจายนะอยางละเอียดทีละหัวขอเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดหาขอสรุปวาคัมภีรกาตันตระมี
อิทธิพลตอคัมภีรกัจจายนะอยางไรบาง 

1.  ท่ีมาและความหมายของชื่อคัมภีร 
 คัมภีรกาตันตระนั้นหมายความวา คัมภีรเล็กๆ หรือคัมภีรยอยๆ ในบางครั้งก็เรียกวากลาป
ไวยากรณ (กลาป กาลาป หรือ กาลาปก มีใชทั้ง 3 ช่ือ)6 หรือเกามารไวยากรณ ซ่ึงชื่อกลาป และ 
เกามาร นั้นเปนชื่อที่ไดจากตํานานของพระเจาสาตวาหนะในกถาสริตสาคร สวนคัมภีรกัจจายนะนั้น

                                                        
1 ดู M. Winternitz, 477-479 และ A.B. Keith, 431-432. 
2 B.C. Law, A History of Pali Literature (Varanasi : Indica Books, 2000), 620. 
3 อูฮกซิง, ปาฬิ-เมียนมาอภิธาน (ยางกุง : โรงพิมพรัฐบาลสหภาพพมา, 1954), ฆ. 
4 คําวา สกฺกตคนฺเถสุ หมายถึง (ใน)คัมภีรสันสกฤตทั้งหลายที่อาจหมายถึงคัมภีรปาณินิและกาตันตระ 
5 กจฺจายนพฺยากรณํ, 3. 
6 Jānakīprasāda Dwivedī, Kātantra Vyākaran a Vol.1, 4. 
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เปนชื่อที่ไดอาศัยนามของพระกัจจายนะในสมัยพุทธกาลซึ่งอาจเปนสํานักของพระเถระที่มีความรูมี
ความชํานาญเกี่ยวกับไวยากรณ  

เมื่อพิจารณาความหมายของชื่อคัมภีรทั้งสองพบวาชื่อคัมภีรทั้งสองมีวัตถุประสงค
ตางกัน ช่ือกาตันตระเปนชื่อที่มีนัยของการถอมตัววาเปนคัมภีรเล็กๆ และไมมีความสําคัญเทาใดนัก
อาจเปนเพราะวานักปราชญสวนใหญยอมรับตําราอัษฏาธยายีของปาณินิมานานแลว การเรียบเรียง
ตําราใหมโดยไมอิงกับตําราเดิมอาจไมเปนที่ยอมรับดังนั้นศรววรมันจึงเขียนตําราในเชิงถอมตน
และถือวาผลงานของตนเปนงานในชั้นลูกของปาณินิ  

สวนกัจจายนะนั้นเปนการใชช่ือพระเถระในสมัยพุทธกาลมาเปนชื่อคัมภีรทั้งนี้อาจตองการ
สรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับเอกสารอยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นคลอยตาม สุภาพรรณ ณ บางชางวา 
ช่ือกัจจายนะนี้นาจะเปนกลุมของพระภิกษุในสํานักของพระกัจจายนะที่เปนเลิศทางการอธิบาย และ
เนื่องจากคัมภีรกอนหนานี้มีนอยและไมแพรหลายจึงทําใหไมมีผลงานใหเปรียบเทียบมากนัก ผลงาน
นี้จึงเปนที่ยอมรับวาเปนผลงานทางไวยากรณช้ินแรกๆ ในพุทธศาสนาที่มีความสมบูรณ 

2.  ผูแตงและสมัยท่ีแตง 
คัมภีรกาตันตระนั้นเชื่อวาผูแตงคนแรกคือ ศรววรมัน ซ่ึงเปนนักปราชญในศาสนาฮินดู

ไศวนิกายที่มีชีวิตอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 ไดรจนาคัมภีรกาตันตระขึ้นใหมโดยไมอาศัยสูตร
จากคัมภีรอัษฏาธยายีของปาณินิ สวนคัมภีรกัจจายนะนั้นผูแตงเปนนักปราชญในพุทธศาสนา แตง
ในประเทศอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 หรือหลังจากกาตันตระ 100-200 ป (ดูบทที่ 2 หนา 12) 
 ผูแตงและสมัยที่แตงคัมภีรทั้งสองมีลักษณะที่คลายกันคือไมสามารถยืนยันผูแตงที่
ชัดเจนไดชัดเจน กาตันตระนั้นอาศัยขอความตอนตนที่ทุรคสิงหะเปนผูอธิบาย ประกอบกับตํานาน
ในเรื่องกถาสริตสาครทําใหนักวิชาการสวนใหญลงความเห็นวาผูแตงคือศรววรมันสวนสมัยที่แตง
นั้นก็คาดวาคงจะราวพุทธศตวรรษที่ 7 

3.  วัตถุประสงคในการแตง 
คัมภีรกาตันตระนั้นมีการจัดสูตรที่มีเนื้อหาแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกันเพื่อ

ความสะดวกในการศึกษากฎเกณฑทางไวยากรณที่ซับซอนและเพื่อเปนทางเลือกใหมแทน
ไวยากรณของปาณินิ สวนกัจจายนะนั้นเปนการจัดระบบไวยากรณใหเปนหมวดหมูเพื่อการศึกษา
ภาษาและไวยากรณในคัมภีรพระไตรปฎก 

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคการแตงของคัมภีรทั้งสองก็พบวามีวัตถุประสงคที่เหมือนกัน
คือเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤต 
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4.  โครงสรางของเนื้อหา 
เนื้อหาของคัมภีรกาตันตระมีจํานวน  1,401 สูตร แบงเปน 4 บท บทที่ 1 เปนเรื่องการ

สนธิ มี 79 สูตร บทที่ 2 เร่ืองนาม มี 337 สูตร บทที่ 3 เร่ือง อาขยาต มี 439 สูตร และ บทที่ 4 เร่ือง 
กฤต มี 546 สูตร สวนเนื้อหาคัมภีรกัจจายนะมี 673 สูตร แบงเปน 4 บทเหมือนกันไดแก สนธิมี 51 
สูตร  นามมี 354 สูตร  อาขยาตมี 118 สูตร  และกิตมี 150 สูตร 

การแบงเนื้อหาเปนบทใหญของคัมภีรทั้งสองตรงกันคือ 
คัมภีรกาตันตระแบงเนื้อหาออกเปน 4 อัธยายะ (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) 
อัธยายะที่ 1 เร่ือง สนธิ  แบงเปน 5 ปาทะ คือ สัญชญาปาทะ สมานปาทะ โอทันตปาทะ 

วรรคปาทะ วิสรรชนียปาทะ  
อัธยายะที่ 2 เร่ืองนาม มี 3 ปาทะ การกะมี 1 ปาทะ สมาส มี 1 ปาทะ ตัทธิต มี 1 ปาทะ 

รวมเรื่องนามทั้งหมดมี 6 ปาทะ คือ ลิงคปาทะ สขิปาทะ ยุษมัตปาทะ การกปาทะ สมาสปาทะ 
ตัทธิตปาทะ 

อัธยายะที่ 3 เรื่องอาขยาต  แบงเปน 8 ปาทะ คือ ปรัสไมปาทะ ปรัตยยปาทะ ทวิวจนปาทะ 
สัมประสารณปาทะ คุณปา อนุษังคปาทะ อิฑาคมปา ธุฏปาทะ  

อัธยายะที่ 4 เรื่องกฤต  แบงเปน 6 ปาทะ คือ สิทธิปาทะ ธาตุปาทะ กรรมปาทะ กวันสุปาทะ 
อุณาทิปาทะ ธาตุสัมพันธปาทะ 

ในคัมภีรกัจจายนะไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 ภาค (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 
 ภาคที่  1 เร่ืองสนธิ (สัญญาวิธาน และสนธิ) แบงเปน 5 กัณฑ คือ เร่ืองสัญญาวิธาน เร่ือง
การประกอบสนธิ  4 กัณฑ 

ภาคที่  2 เร่ือง นาม แบงเปน 8 กัณฑ คือ ใน 5 กัณฑแรกเรื่องวิธีการแจกวิภัตตินาม กัณฑ
ที่เหลือเร่ืองการก สมาส และ ตัทธิต 

ภาคที่ 3 เร่ืองอาขยาต  แบงเปน 4 กัณฑ คือ เร่ืององคประกอบกิริยาอาขยาต บท บุรุษ 
วจนะ วิภัตติ และกาล ธาตุ ปจจัย วาจก 

ภาคที่ 4 เร่ืองกิต แบงเปน 6 กัณฑ คือเรื่องปจจัยกิต บทบาทและความหมายของปจจัย 
เร่ืองวิธีประกอบศัพทเมื่อลงปจจัยตางๆ และกัณฑสุดทายคือ เร่ืองอุณาทิ แสดงปจจัยกิตที่มี อุณฺ 
ปจจัยเปนตน 

ในคัมภีรทั้งสองยังมีการแบงประเภททางไวยากรณยอยออกไปอีก เชนในคัมภีร 
กาตันตระเรียกวาประกรณัม แตในคัมภีรเรียกวากัปปะ หรือเรียกวากัณฑ แตในคัมภีรกัจจายนะ 
อุณาทิกัปปะเพิ่มเปนชื่อตางหาก ซ่ึงในคัมภีรกาตันตระไมไดแยกออกจากกฤต สรุปไดดังนี้ 
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      คัมภีรกาตันระ คัมภีรกัจจายนะ 
 1. สนธิประกรณัม  สนธิกัปปะ   
 2. นามประกรณัม นามกัปปะ  
 3. การกประกรณัม การกกัปปะ 
 4. สมาสประกรณัม สมาสกัปปะ 
 5. ตัทธิตประกรณัม ตัทธิตกัปปะ 
 6. อาขยาตประกรณัม อาขยาตกัปปะ 
 7. กฤตประกรณัม กิตกัปปะ 
 8. ไมมี อุณาทิกัปปะ 
จากการศึกษาโครงสรางพบวาผูแตงคัมภีรกัจจายนะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระ

โดยตรง ซ่ึงการจัดเนื้อหาและชื่อเรียกทางไวยากรณจะใชคําประเภทเดียวกันทั้งหมด แมวารูปศัพท
จะตางกันแตเกิดจากคําในทางภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีไมเหมือนกันนั่นเอง ในรายละเอียดของ
โครงสรางที่เห็นตางกันนั้นไมไดเกิดจากการแบงโครงสรางไวยากรณไมเทากัน แตเกิดจากอาจารยผู
อธิบายหรือเขียนคัมภีรอธิบายความมากําหนดโครงสรางใหตางกันเอง เชนตัวอยางคัมภีรปทรูปสิทธิ 
ซ่ึงเปนคัมภีรสายกัจจายนะ ไดมีการเรียบเรียงสูตรใหมเพื่อใหเรียนงายและสามารถประกอบรูปทาง
ไวยากรณไดงาย ก็ไมไดแยกอุณาทิกัปปะเปนกัณฑตางหาก เชนเดียวกันกับคัมภีรมูลกัจจายน ของ
ไทย ไดมีการสลับการกกัณฑไปไวสุดทายเพราะถือวาผูเรียนแปลตามคัมภีรยังไมตองมีการแตง
ภาษาบาลี ยังไมตองเรียนการกก็สามารถแปลไดจึงจัดไวดานทาย  

5.  เนื้อหา 
 จากการศึกษาโครงสรางของคัมภีรทั้งสองนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสรางของ 
คัมภีรกาตันตระแลว ผูวิจัยเห็นวามีลักษณะเดียวกันกับคัมภีรกัจจายนะ ประเด็นที่จะนํามาพิจารณา
ตอไปคือ การพิจารณาเนื้อหาของคัมภีรทั้งสอง ทั้งลําดับและรายละเอียดในเรื่อง 

ผูวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีรทั้งสองอยางละเอียดแลว พบวาเนื้อหาของ
คัมภีรกัจจายนะคลายกับคัมภีรกาตันตระ ซ่ึงสามารถนํารายชื่อของสูตรที่มีเนื้อหาคลายกันนั้นมา
แสดงเปรียบเปรียบเทียบเปนตารางเพื่อใหเห็นอิทธิพลที่มีตอกัน ลําดับแรกผูวิจัยจําแนกความ
คลายกันของคัมภีรทั้งสองที่ทําใหเห็นอิทธิพลที่มีตอกันนั้นออกเปน  4 วิธีใหญๆ ยกตัวอยางของ
สูตรมาแสดงพรอมกับอธิบายและแสดงเหตุผลใหเห็นดังตอไปนี้ 
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5.1 สูตรของทัง้สองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน  
สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกันนี้แสดงใหเห็นชัดวา ผูแตง

คัมภีรกัจจายนะไดรับอิทธิพลไปจากคัมภีรกาตันตระ โดยการแปลเนื้อความของสูตรตรงๆ จาก
ภาษาสันสกฤตไปสูภาษาบาลี เชน  

 1. ตว มม งสิ.  [กา. 2.155] 
  (เปลี่ยนเปน ตว มม เมื่อ งสฺ วิภกัติ ตามหลงั [เชน ตว, มม, อติตว, อติมม]) 
  ในสูตรนี้กาตนัตระบอกวิธีเปลี่ยนรูป ตุมหฺ ศัพท กับ งสิ วิภกัติ  (จตุรถี และฉัษฐี  

เอกวจนะ) เปน ตว และเปลีย่น อมฺห ศพัท กับ งสิ วิภกัติ เปน มม เชน ตว (ของทาน) มม (ของเรา) 
  ตวมม เส. [กัจ. 141] 
  (เพราะ ส วิภัตติ อาเทศ ตุมฺห กับ ส เปน ตว อมฺห กับ ส เปน มม[เชน ตว, มม]) 
  ในสูตรนี้กัจจายนะบอกวิธีแปลงรูป ตุมฺห ศัพท กับ ส วิภัตติ (จตุตถี และ ส ฉัฏฐี  

เอกวจนะ) เปน ตว และแปลง อมฺห ศัพท กับ งสิ วิภัตติ เปน มม เชน ตว (ของทาน) มม (ของเรา) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั โดยสันสกฤตใช งสิ 

วิภกัติแทน ส วิภัตตใินบาล ี
 2. ยโต’ไปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานมฺ. [กา. 2.214] 
  (บุคคลยอมจากไปจากที่ใด หรือ เกิดความกลัวจากสิ่งใด หรือ ถือเอา จากที่ใด ส่ิงนัน้

หรือที่นั้นมีช่ือเฉพาะวา อปทานการก [เชน วฺฤกฺษาตฺปรฺณํ ปตติ, วฺยาฆฺราทฺพิเภติ, โจราทุทฺวิชเต,  
อุปาธฺยายาทธีเต ฯลฯ]) 

  ยสฺมา’ทเปติ ภย’มาทตฺเต วา ต’ทปาทาน.ํ [กัจ. 271] 
  (ความกลัวเกิดจากสิ่งใด หลีกออกจากการกะใด ความกลัวเกิดจากกาการกะใด เรียน

จากการกะใด การกะนั้น ช่ือวา อปทาน ส่ิงนั้นชื่อวา อปาทานะ) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั  กลาวคือ คําวา ยโต 

มีความหมายเหมือนกับ ยสฺมา, อไปติ เหมือนกับ อเปต ิและรูปศัพทอ่ืนๆ ก็เหมือนกนัทั้งหมด 
 3. ยุษฺมทิ มธฺยมะ. [กา. 3.6] 
  (เมื่อ ยุษฺมทฺ ศัพท(ถูกใชอยูก็ตาม ไมถูกใชอยูก็ตาม) ตองใชมัธยมบุรุษ [เชน ตฺวํ ปจสิ]) 
   ตุมฺเห มชฺฌิโม.  [กัจ. 411] 
  (เมื่อ ตุมฺห ศัพท[เปนตุลยาธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกับกิริยา) [จะประกอบอยู

หรือไมก็ตาม] ลงวิภัตติมัชฌิมบุรุษ [เชน ตฺวํ ภวสิ,  ตุมฺเห  ภวถ, ภวสิ,  ภวถ]) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั  กลาวคือ คําวา  

ยุษฺมทิ (ยุษฺมท ฺศัพท + งิ วิภกัติ) มีความหมายเหมือนกับ ตมฺุเห, มธฺยมะ เหมือนกับ มชฌฺิโม 
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 4. สมฺปฺรติ วรฺตมานา. [กา. 3.11] 
  (ใชวรรตมานาวิภักติ (วรฺตมานาวิภกฺติ)ในปจจุบันกาล[เชน ปจติ, ยชเต]) 
  วตฺตมานา ปจจฺุปฺปนฺเน. [กัจ. 414] 
  (ลงวัตตมานาวิภัตตใินปจจบุันกาล) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั  กลาวคือ คําวา  

สมฺปฺรติ เหมือนกับ ปจฺจุปฺปนฺเน คําวา วรฺตมานา เหมือนกับ วตฺตมานา 
 5. เต กฺฤตฺยาะ. (กา. 4.130) 
  (ตวยฺ ปรัตยยะเปนตนเหลานัน้ชื่อวา กฤตยปรัตยยะ [กฺฤตฺยปรตฺยย]) 
  เต กิจฺจา. [กัจ. 545] 
  ([ตพฺพ อนีย ณฺย เตยฺย ริจฺจ ปจจัย]เหลานั้น ช่ือวา กิจจะ) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั  กลาวคือ คําวา  

กฺฤตฺยาะ เหมือนกับ กิจจฺา แม ตวฺย ปรัตยยะที่กลาวไวดวยคําวา เต ก็คือ ตพฺพ ปจจยัในบาลีนั่นเอง 
 6. กฺวิปฺ จ. [กา. 4. 218] 
  (ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะดวย) 
  กฺวิ จ. [กัจ. 530] 
  (ลง กฺวิ ปจจัย [หลังจากธาตุทั้งปวง][เชน สมฺภู, สยมฺ]) 
 จะเห็นไดวา สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั  กลาวคือ คําวา กวฺปิฺ 

เหมือนกับ กฺว ินั่นเอง 

จากการศึกษาประเด็นของสตูรทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมอืนกันนัน้ ผูวจิัยได
ขอสรุปของจํานวนสูตรทั้งหมดในสองคัมภีรดังนี้7 

1.  เร่ืองสนธิ   ไมพบสูตรที่เหมือนกนั 

2.  เร่ืองนาม มีสูตรตรงกัน 15 คู ดังนี ้(กา. 2.- / กัจ.-) 8 
 155/141,  214/271,  215/273,  216/276, 217/278, 
 219/280,  220/281,  221/282,  224/285,   239/288, 
 242/304,  259/316,  261/318,  282/335,  288/344 

                                                        
7งานวิจัยฉบับนี้จะใชการอางอิงเปนตัวเลขทั้งหมด ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดของสูตรและคําแปล

ของไวยากรณทั้งสองเรื่องไดจากภาคผนวก ข และ ค ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
8 เลขตัวแรกคือเลขที่ลําดับสูตรในคัมภีรกาตันตระ เลขตัวที่ 2 คือเลขที่ลําดับสูตรในคัมภีรกัจจายนะ 
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3.  เร่ืองอาขยาตมีสูตรตรงกัน 13 คู ดังนี ้(กา. 3.- / กัจ.-) 
 6/411, 7/412, 10/413,  11/414,  72/449,  
 74/453,  85/459,  92/461, 93/464,  94/462,  
 334/469,  337/468, 344/609 
4.  เร่ืองกิตมีสูตรตรงกัน 4 คู ดังนี้ (กา. 4.- / กัจ.-) 

 130/545,  133/547,  218/530,  476/624 
 สูตรในนามซึ่งมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน รวมทั้งตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น 

สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมอืนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มีรูปศัพทและวธีิการ
เหมือนกนัทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 
ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบสูตรนามมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน ในคมัภีรกาตันตระกับคัมภีร 

กัจจายนะ 
กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 

155. ตว มม งสิ. 141. ตวมม เส.  
214. ยโต’ไปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานมฺ. 271. ยสฺมา’ทเปติ ภย’มาทตฺเต วา ต’ทปาทานํ.  
215. อีปฺสิตํ จ รกฺษารฺถานามฺ. 273. รกฺขณตฺถาน’มิจฺฉิตํ.  
216. ยสฺไม ทติฺสา โรจเต ธารยเต วา ตตฺ       

สมฺปฺรทานมฺ. 
276. ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ     

สมฺปทานํ.  
217. ย อาธารสฺตทธิกรณมฺ. 278. โย’ธาโร ต’โมกาสํ.  
219. ยตฺ กฺริยเต ตตฺ กรฺม. 280. ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ.  
220. ยะ กโรติ ส กรฺตา. 281. โย กโรติ ส กตฺตา.  
221. การยติ ยะ ส เหตุศฺจ. 282. โย กาเรต ิส เหตุ.  
224. อามนฺตฺรเณ จ. 285. อาลปเน จ.  
239. กรฺตริ จ. 288. กตฺตริ จ.  
242. นิรฺธารเณ จ. 304. นิทฺธารเณ จ.  
259. นามฺนํา สมาโส ยุกฺตารฺถะ. 316. นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ.  
261. ปฺรกฤติศฺจ สฺวรานฺตสฺย. 318. ปกติ จสสฺ สรนฺตสฺส.  
265. ตตฺปุรุษาวุเภา. 326. อุเภ ตปฺปริุสา.  
282. โกะ กต.ฺ 335. กทฺ กุสฺส.  
288. วาณปตเฺย. 344. วา ณ’ปจฺเจ.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84

 สูตรในอาขยาตซึ่งมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน รวมทั้งตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น 
สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มีรูปศัพทและวิธีการ
เหมือนกันทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสูตรอาขยาตมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกนั ในคัมภีรกาตันตระกับคัมภีร 
กัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
6. ยุษฺมทิ มธฺยมะ. 411. ตุมฺเห มชฌฺิโม.  
7. อสฺมทฺยุตฺตมะ. 412. อมฺเห อุตตฺโม.  
10. กาเล. 413. กาเล.  
11. สมฺปฺรติ วรฺตมานา. 414. วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน.  
72. นา กฺรยาเทะ. 449. กิยาทิโต นา.  
74. อาตฺมเนปทานิ ภาวกรฺมโณะ. 453. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ.  
85. ปูรฺโว’ภฺยาสะ. 459. ปุพฺโพ’พฺภาโส.  
92. ทฺวิตียจตุรฺถโยะ ปฺรถมตฤตีเยา. 461. ทุติยจตุตถฺานํ ปมตติยา.  
93. โห ชะ. 464. หสฺส โช.  
94. กวรฺคสฺย จวรฺคะ. 462. กวคฺคสฺส จวคฺโค.  
334. ปะ ปพะ. 469. ปา ปโพ.  
337. สฺถสฺติษฺะ. 468. า ติฏโ. 
344. สเทะ สีทะ. 609. สทสฺส สีทตฺตํ.  

 สูตรในกิตซ่ึงมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน รวมทั้งตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น สามารถ
นํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน
ทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสูตรกติมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน ในคัมภีรกาตันตระกับคัมภรี 
กัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
130. เต กฺฤตฺยาะ. 545. เต กิจฺจา  
133. นนฺทฺยาเทรฺยุ. 547. นนฺทาทหีิ ย.ุ  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
218. กฺวิปฺ จ. 530. กฺวิ จ. 
476. กรฺตริ กฤตะ. 624. กตฺตริ กิต.ฺ  

 
5.2 สูตรของทัง้สองคัมภีรมีรูปศัพทคลายกัน แตวิธีการตางกนั 
สูตรในกลุมนี้ตางจากกลุมแรก เพราะมิใชการแปลความตรงๆ แตนํารูปศัพทที่คลายคลึง

กัน หรือนํารูปศัพทบางตัวที่เหมือนกันจากคัมภีรกาตันตระมาใช รองรอยที่ไดจากคัมภีรกาตันตระ
คือ ส่ือความหมายเดียวกัน เปรียบเสมือนวามีเสนชัยเดียวกันแตมาจากคนละเสนทาง เชน 

 1. ปูรฺโว หฺรสฺวะ.  [กา. 1.5] 
  (สระขางหนาเปนหรัสวะ [หฺรสฺว=เสียงส้ัน]) 
  ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา. [กัจ. 4] 
  (สระ 3 ตัว ที่มีเสียงส้ัน ช่ือวา รัสสะ [คือ อ อิ อุ]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อรัสสะ (หรัสวะ) ของอักษรแรก 

สวนคัมภีรกัจจายนะตั้งชื่อสระ 3 เสียงที่มีระยะสั้น ช่ือวา รัสสะ รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึง
คลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน 

 2. ปโร ทีรฺฆะ. [กา. 1.6] 
  (สระขางหลังเปน ทีรฆะ [ทีรฺฆ=เสียงยาว]) 
  อ ฺเ ทีฆา. [กัจ. 5] 
  (สระ 5 ตัวอ่ืนที่เหลือ ช่ือวา ทีฆะ) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อทีฆะ (ทีรฆะ) ของอักษรหลัง สวน

คัมภีรกัจจายนะตั้งชื่อสระอื่นจากรัสสะชื่อวา ทีฆะ รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายคลึงกัน แต
วิธีการตางกัน  

 3. อามนฺตฺริเต สิ สมฺพุทฺธิ. [กา. 2.5] 
  (ส วิภักติที่ใชในการรองเรียก ช่ือวา สัมพุทธิ) 
  อาลปเน สิ คสฺโ. [กัจ. 57] 
  (สิ วิภัตติ อันลงในอรรถอาลปนะ มีช่ือวา ค [เชน โภ ปุริส]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อ สิ วิภักติ อาลปนะวา สัมพุทธิ สวน

คัมภีรกัจจายนะตั้งชื่อวา ค รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน 
 4. ทฺวนฺทฺวสฺถาจฺจ. [กา. 2.32] 
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  (และหลังทวันทวสมาส ชสฺ วิภักติทั้งวิภักติ (หลังอการานตะ ที่เปนลิงค (II.1.1) 
ประเภท สรฺวนามนฺ) จะเปน อิ  ก็ไดบาง [เชน กตรกตเม, กตรกตมาะ, ทฺวนฺทฺวกตเม, ทฺวนฺทฺวกตมาะ]) 

  ทฺวนฺทฏา วา. [กัจ. 165] 
  ([หลังจากสัพพนามที่เปน อ การันต]ในทวันทสมาส [อาเทศ โย ปฐมาวิภัตติเปน เอ] 

บาง [เชน กตรกตเม]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการแปลง ชสฺ วิภักติเปน อิ สวนคัมภีร 

กัจจายนะแสดงการแปลง โย ปฐมาวิภัตติเปน เอ รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายคลึงกัน แต
วิธีการตางกัน 

 5. อถ ปรสฺไมปทานิ นว. [กา. 3.1] 
  (วิภักติทั้งหลาย 9 ตัวที่จะกลาวตอไป เปน ปรัสไมปทะ(ปรสฺไมปท  ติ ตสฺ อนฺติ สิ 

ถสฺ ถ มิ วสฺ มสฺ ) 
  อถ ปุพฺพานิ วิภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิ. [กัจ. 406] 
  (ตอจาก[ตัทธิต] วิภัตติ 6 บทขางหนา ช่ือวา ปรัสบท [เชน ติ อนฺติ, สิ ถ, มิ ม]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อวิภัตติ 9 ตัวขางตน ช่ือวา ปรัสสบท 

สวนคัมภีรกัจจายนะตั้งชื่อวิภัตติ 6 ตัวขางตน ช่ือวา ปรัสสบท รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึง
คลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน 

 6. ปโรกฺษา. [กา. 3.13] 
  (ใชปโรกษ (ปโรกฺษ) วิภักติ [ในอดีตกาล][เชน ชฆาน กํสํ กิล วาสุเทวะ]) 
  อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต. [กัจ. 417]  
  (ปโรกขาวิภัตติ ลงในอดีตกาลที่ไมปรากฏชัด) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลงปโรกษาวิภักติในอดีตกาล สวน

คัมภีรกัจจายนะระบุวาใหลงปโรกขาวิภัตติในอดีตกาลที่ไมปรากฏชัด รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีร
จึงคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน 

 7. รนฺเชรฺภาวกรณโยะ. [กา. 4.66] 
  ([ลบพยัญชนะที่ 5] ที่  ร ฺชฺ ธาตุ เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะ ตามหลัง เมื่อเปน ภาวะ(ความ)

กรณะ(เครื่องมือ)[เชน ราคะ]) 
  ณมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรเณสุ. [กัจ. 590] 
  (เพราะ ณ ปจจัยในภาวะและกรณะ อาเทศ นฺช ที่สุด รนฺช ธาตุเปน ช [เชน ราโค]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลบปญจมอักษรทาย ร ฺชฺ ธาตุ ในเพราะ 

ฆ ฺ ปจจัย  สวนคัมภีรกัจจายนะแสดงการแปลง นฺช ของ รนฺช ธาตุเปน ช ในเพราะ ณ ปจจัยอัน
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เปนไปในภาวสาธนะและกรณสาธนะ รูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายคลึงกัน แตวิธีการ
ตางกัน 

 8. กฺฤตฺ. [กา. 4.91] 
  (สูตรวา กฤต [ช่ือวา กฤตปรัตยยะ] เปนสูตรติดตามมา[ในสูตรตอๆ ไป]) 
  อ ฺเ กิตฺ. [กัจ. 546] 
  (ปจจัยอ่ืนจากกิจจปจจัย ช่ือวา กิต) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงตั้งชื่อกฤตปรัตยยะ สวนคัมภีรกัจจายนะระบุ

วาปจจัยอ่ืนจากกิจจปจจัย 5 ศัพท คือ ตพฺพ อนีย ณฺย เตยฺย และ ริจฺจ ช่ือวา กิตปจจัย รูปศัพทในสูตร
ทั้งสองคัมภีรจึงคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน 

จากการศึกษาผูวิจัยไดขอสรุปเรื่องสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทคลายกัน แตวิธีการ
ตางกัน ดังนี้ 

1. เรื่องสนธิ มีสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายกนั แตวิธีการตางกัน จํานวน 21 คู ดงันี ้
 (กา. 1.- / กัจ.-) 
 1/2, 5/4,  6/5,  9/6,  10/7,  
 21/11,  22/10,  37/513,  41/23,  60/82,  
 61/31 

2. เรื่องนาม มีสูตรทั้งสองคัมภีรจึงคลายกนั แตวิธีการตางกัน  จํานวน 69 คู ดังนี ้
 (กา. 2.- / กัจ.-) 
 2/54,  29/168,  32/165,  35/167,  43/179,   
 45/62,  64/199,  66/208,  71/220,  83/220,  

87-88/217,  94/189-190, 101/191, 108/241, 130/135+137, 
131/138,  139/223,  140/243, 143/147,  145/148,  
150/143, 152/140,  154/142,  158/161, 159/139+145, 
218/279,  223/284,  229/299,  232/294,  235/287,  
236/289,  237/291,  240/313,  241/303,  243/308,  
251/31,  255/237,  256/238,  260/317,  263/324, 
264/325,  265/327,  267/328,  269/329,  272/319,  
273/320,  274/322-323,  275/321, 279/330,  280/333,  
281/334,  283/336,  288/344,  291/346,  294/352,  
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303/373,  304/385,  305/385-386,  306/384, 311/247,  
312/234,  315/248,  316/249,  317/254,  321/257,  
322/259,  323/258,  325/398,  326/399 

3.  เร่ืองอาขยาตมีสูตรที่คลายกันแตวิธีการตางกัน จํานวน 44 คู ดังนี ้
 (กา. 3.- / กัจ.-) 
 1/406,  2/407,  3/408,  4/409,  5/410,  
 13/417,  15/421,  18/415,  19/415,  20/416,  
 22/420,  23/420,  24/423,  25/425,  26/424,  
 27/427,  28/428,  29/426,  32/429,  33/430,  
 34/431,  44/438,  45/452,  65/440,  66/445,  
 67/447,  68/448,  69/448,  70/446,  71/451,  
 81/456,  82/458,  152/502,  156/479,  162/512,  
 164/506,  186/486,  187/486,  210/507,  333/476+522,  
 346/470,  352/520,  367/516,  420/519 

4.  เร่ืองกิต มีสูตรที่คลายกันแตวิธีการตางกัน จํานวน 40 คู ดังนี ้
 (กา. 4.- / กัจ.-) 
 66/590,  91/546,  93/540,  151/524,  152/524,  
 226/532,  243/555,  259/532,  260/532,  275-276/533,  
 311/643,  312/650,  313/651,  314/652,  315/653,  
 316/654,  317/655,  318/528,  320/529,  374/592,  
 348/645,  381/538,  412/548,  419/560,  423/561,  
 424/562,  427/635,  428/636,  429/552,  433/564,  
 477/625,  484/622,  485/597,  486/623,  495-499/642 

สูตรในสนธิ ซ่ึงมีรูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน รวมทั้ง
ตัวอยางทีย่กมาอธิบายนั้น สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทยีบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มี
รูปศัพทและวธีิการเหมือนกนัทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 89

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสูตรสนธิที่มีรูปศัพทคลายกัน แตวธีิการตางกันในคัมภีรกาตันตระกับ 
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
1. สิทฺโธ วรฺณสมามฺนายะ. 2. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.  
5. ปูรฺโว หรฺสฺวะ. 4. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.  
6. ปโร ทีรฺฆะ. 5. อ ฺเ ทีฆา. 
9. กาทีนิ วยฺ ฺชนาน.ิ 6. เสสา พฺย ฺชนา.  
10. เต วรฺคาะ ป ฺจ ป ฺจ ป ฺจ. 7. วคฺคา ป ฺจป ฺจโส มนฺตา.  
21. พฺย ฺชนมสฺวรํ ปรํ วรฺณํ นเยต.ฺ 11. นเย ปรํ ยตุเฺต.  
22. อนติกฺรมยนฺ วิศฺเลษเยต.ฺ 10. ปุพฺพมโธ ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย. 
37. โอ อวฺ. 513. โอ อว สเร.  
41. น วยฺ ฺชเน สฺวราะ สนฺเธยาะ. 23. สรา ปกติ พฺย ฺชเน.  
60. โม’นุสฺวารํ วฺย ฺชเน. 82. อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปห.ิ  
61. วรฺเค ตทฺวรฺคป ฺจมํ วา. 31. วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.  

สูตรในนาม ซ่ึงมีรูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน รวมทั้ง
ตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มี
รูปศัพทและวิธีการเหมือนกันทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสูตรนามที่มีรูปศัพทคลายกัน แตวิธีการตางกันในคัมภีรกาตนัตระกับ 
คัมภีรกัจจายนะ 

สูตรกาตนัตระ สูตรกัจจายนะ 
2. ตสฺมาตฺ ปรา วิภกฺตยะ. 54. ตโต จ วภิตฺติโย.  
29. สุรามิ สรฺวตะ. 168. สพฺพโต นํ สํสานํ.  
32. ทฺวนฺทวฺสฺถาจฺจ. 165. ทฺวนฺทฏา วา. 
35. พหุวฺรีเหา. 167. พหุพฺพหีมิฺหิ จ. 
43. สรฺวนามฺนสฺตุ สสโว หฺรสฺวปูรฺวาศฺจ. 179. ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.  
45. นทฺยา ไอ-อาสฺ-อาสฺ-อามฺ. 62. สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.  
64. อา เสา สิโลปศฺจ. 199. สตฺถุปตาทีน’มา สิสฺมึ สิโลโป จ.  
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สูตรกาตนัตระ สูตรกัจจายนะ 
66. อรฺ เงา. 208. อาโร รสฺส’มิกาเร.  
71. หฺรสฺวนทศีฺรทฺธาภฺยะ สิรฺโลปมฺ. 
83. นปุสกาตฺ สฺยโมรฺโลโป น จ ตทุกฺตม.ฺ 

220. เสสโต โลป คสิป.  

87.  ชสฺศโสะ ศิะ.  
88. ธุฏสฺวราทฺ ฆุฏิ นุะ. 

217. โยนํ นิ นปุสเกห.ิ 

94. ฆุฏิ จาสมฺพุทฺเธา. 189. สฺยา จ.  
190. โยน’มาโน.  

101. ฆุฏิ ตฺไว. 191. สขโต จาโยโน.  
108. ตุทภาทิภยฺ อีกาเร. 241. นฺตุสฺส ต’มีกาเร.  
130. อวมสํโยคาทโน’โลโป’ลุปฺตวจฺจ  

ปูรฺววิเธา. 
135. ราชสฺส ร ฺโราชิโน เส.  
137. นามฺหิ ร ฺา วา.  

131. อีงฺโยรฺวา. 138. สฺมึมฺหิ ร ฺเราชินิ.  
139. วามฺศโสะ. 223. อํ ย’มีโต ปส ฺโต.  
140. ภวโต วาเทรุตฺวํ สมฺพุทฺเธา. 243. โภ เค ต.ุ  
143. ยุษฺมทสฺมโทะ ปทํ ปทาตฺ ษษฺ ี-จตุรฺโถ   

ทฺวิตียาสุ วสฺนเสา. 
147. ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏ ีสุ โวโน. 

145. ตฺวตฺมตานํ เอกตฺเต เต เม ตฺวา มา ตุ   ทุติ
ยาย.ํ 

148. เตเมกวจเนสุ จ.  

150. อเมา จาม.ฺ 143. ตํม’มํมฺห.ิ  
152. ตฺวมหํ เสา สวิภกฺตฺโยะ. 140. ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.  
154. ตุภฺยมฺ มหฺยํ งย.ิ 142. ตุยฺหํมยฺห ฺจ. 
158. สามากมฺ. 161. ตุมฺหมฺเหหิ น’มาก.ํ  
159. เอตฺวมสฺถานินิ. 139. ตุมฺหมฺหากํ ตยิมย.ิ  

145. นามฺหิ ตยามยา.  
218. เยน กฺริยเต ตตฺ กรณม.ฺ 279. เยน วา กยิรเต ตํ กรณ.ํ  
223. ปฺรถมา วิภกฺติ ลิงฺคารฺถวจเน. 284. ลิงฺคตฺเถ ปมา.  
229. กรฺมฺปฺรวจนีไยศจฺ. 299. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.  
232. นมะสฺวสฺติสฺวาหาสฺวธา’ลํวษฑฺโยเค จตุรฺถ.ี 294. นโมโยคาทีสฺวป จ.  
235. ตฤตียา สหโยเค. 287. สหาทิโยเค จ.  
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สูตรกาตนัตระ สูตรกัจจายนะ 
236. เหตฺวรฺเถ. 289. เหตฺวตเฺถ จ.  
237. กุตฺสิเต’งฺเค. 291. เยนงฺควิกาโร.  
240. กาลภาวโยะ สปฺตม.ี 313. กาลภาเวสุ จ.  
241. สฺวามีสฺวราธิปติทายาทสากฺษฺปฺรติภ ู     

ปฺรสูไตะ ษษฺ ี จ. 
303. สามิสฺสราธิปติ-ทายาท-สกฺขี-ปติภ-ูปสุต-      

กุสเลหิ จ.  
243. ษษฺ ี เหตปฺุรโยเค. 308. ฉฏ ี จ.  
251. วรฺเค วรฺคานฺตะ. 31. วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.  
255. สฺตฺริยามาทา. 237. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.  
256. นทาทฺยนจฺิวาหวฺยฺนฺสฺยนฺตฤสขินานฺ       

เตภฺย อี. 
238. นทาทิโต วา อี.  

260. ตตฺสฺถา โลปฺยา วิภกฺตยะ. 317. เตสํ วิภตตฺิโย โลปา จ.  
263. ปเท ตุลฺยาธิกรเณ วิชฺเยะ  กรฺมธารยะ. 324. ทฺวิปเท ตลฺุยาธิกรเณ กมมฺธารโย. 
264. สํขฺยาปูรฺโว ทฺวิคุริติ ชฺเยะ. 325. สงฺขฺยาปุพฺโพ ทิคุ.  
265. วิภกฺตโย ทวฺิตยีาทฺยา 
 นามฺนา ปรปเทน ตุ 
 สมสฺยนฺเต สมาโส หิ 
 ชฺเยสฺตตฺปุรุษะ ส จ. 

327. อมาทโย ปรปเทภ.ิ  

267. สฺยาตํา ยทิ ปเท เทฺว ต ุ
 ยทิ วา สฺยุรฺพหนฺูยป 
 ตานฺยนยฺสฺย ปทสฺยารฺเถ 
 พหุวฺรีหิะ. 

328. อ ฺปทตฺเถสุ พหุพฺพหีิ.  

269. ทฺวนฺทวฺะ สมุจฺจโย นามโฺนรฺ พหูนํา วาป 
โย ภเวต.ฺ 

329. นามานํ สมุจฺจโย ทวฺนฺโท.  

272. ปูรฺวํ วาจยฺํ ภเวทฺ ยสฺย โส’วฺยยีภาว          
อีษฺยเต. 

319. อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยภีาโว. 

273. ส นปุสกลิงฺคํ สฺยาตฺ. 320. โส นปุสกลิงฺโค.  
274. ทฺวนฺทฺไวกตฺวม.ฺ 322. ตถา ทฺวนเฺท ปาณ-ิตูริย-โยคฺค-เสนงฺค-       

ขุทฺทชนฺตุก-ววิิธ-วิรุทฺธ-วิสภาคตฺถาทีน ฺจ.  
323. วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธ ฺ-ชน       
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สูตรกาตนัตระ สูตรกัจจายนะ 
ปทาทีน ฺจ.  

275. ตถา ทฺวิโคะ. 321. ทิคุสฺเส’กตฺตํ.  
279. อากาโร มหตะ การฺยสฺ-ตุลฺยาธิกรเณ ปเท. 330. มหตํ มหา ตุลฺยาธิกรเณ ปเท.  
280. นสฺย ตตปฺุรุเษ โลปฺยะ. 333. อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเส.  
281. สฺวเร’กฺษรวิปรฺยยะ. 334. สเร อนฺ.  
283. กา ตฺวษีทรฺเถ’กฺเษ. 336. กาปฺปตฺเถสุ จ.  
288. วาณปตเฺย. 344. วา ณ’ปจฺเจ. 
291. สฺตฺรฺยตฺรฺยาเทเรยณ.ฺ 346. เณยฺโย กตฺติกาทีห.ิ  
294. ราคานฺนกฺษตฺรโยคาจฺจ  
 สมูหาตฺ สา’สฺย เทวตา 
 ตทฺ เวตฺตยฺธีเต ตสฺเย 
 ทเมวมาเทรณษฺฺยเต. 

352. ณ ราคา ตสฺเสทม ฺตฺเถสุ จ.  

303. สํขฺยายาะ ปูรเณ ฑเมา. 373. สงฺขฺยาปูรเณ โม.  
304. ทฺวิสฺตียะ. 385. ทฺวิตีหิ ตโิย. 
305. เตฺรสฺตฤ จ. 385. ทฺวิตีหิ ตโิย.  

386. ติเย ทุตาป จ.  
306. อนฺตสฺโถ เง รฺโษะ. 384. จตุจฺเฉหิ ถา.  
311.  วิภกฺติตสํชฺฌา วิชฺเยา 
 วกฺษยฺนเฺต’ตะ ปรํ ตุ เย 
 อทฺวฺยาเทะ สรฺวนามฺนสฺเต 
 พโหศฺไจว ปราะ สฺมฤตาะ. 

247. ตฺวาทโย วิภตฺติส ฺาโย.  
  

312. ตตฺเรทมิะ. 234. อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.  
315. ป ฺจมฺยาสฺตสฺ. 248. กฺวจิ โต ป ฺจมฺยตฺเถ.  
316. ตฺร สปฺตมฺยาะ. 249. ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมห.ิ  
317. อิทโมหะ. 254. อิมสฺมา หธา จ.  
321. กาเล กึสรฺวยเทกานฺเยภยฺ เอว ทา. 257. กึสพฺพ ฺเกยกหุิ ทาทาจน.ํ  
322. อิทโม รฺหฺยธุนาทานีม.ฺ 259. อิมสฺมา รหิธุนา จ.  
323. ทาทานีเมา ตทะ สฺมฤเตา. 258. ตมฺหา ทานิ จ.  
325. ปฺรการวจเน ตุ ถา. 398. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตุ ถา 
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สูตรกาตนัตระ สูตรกัจจายนะ 
326. อิทํกิมฺภยฺาํ ถมุะ การฺยะ.  399. กิมิเมหิ ถํ.  

สูตรในอาขยาต ซ่ึงมีรูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน รวมทั้ง
ตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มี
รูปศัพทและวิธีการเหมือนกันทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสูตรอาขยาตที่มีรูปศัพทคลายกัน แตวิธีการตางกนัในคัมภีรกาตันตระกับ 
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
1. อถ ปรสฺไมปทานิ นว. 406. อถ ปุพฺพานิ วภิตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิ.  
2. ปราณฺยาตฺมเน. 407. ปราณฺย’ตฺตโนปทาน.ิ  
3. ตฺรีณิ ตฺรีณิ ปฺถมมธฺยโมตฺตมา. 408. เทฺว เทวฺ ปมมชฺฌิมุตฺตมปุริสา.  
4. ยุคปทฺวจเน ประ ปุรุษาณามฺ. 409. สพฺเพส’เมกาภิธาเน ปโร ปุริโส. 
5. นามฺนิ ปฺรยชฺุยมาเน’ป ปฺถมะ. 410. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนป ตุลฺยาธิกรเณ ปโม.  
13. ปโรกฺษา. 417. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต.  
15. ภวษิฺยติ ภวิษยฺนฺตยฺาศีะศวฺสฺตนฺยะ. 421. อนาคเต ภวิสฺสนฺต.ี  
18. ป ฺจมฺยนมุเตา. 415. อาณตฺยาสิฏเ’นุตฺตกาเล ป ฺจมี.  
19. สมรฺถนาศิโษศฺจ. 415. อาณตฺยาสิฏเ’นุตฺตกาเล ป ฺจมี. 
20. วิธฺยาทิษุ สปฺตมี จ. 416. อนุมติปริกปฺปตฺเถสุ สตฺตมี.  
22. มาโยเค’ทฺยตน.ี 420. มาโยเค สพฺพกาเล จ.  
23. มาสฺมโยเค หฺยสฺตนี จ. 420. มาโยเค สพฺพกาเล จ.  
24. วรฺตมานา. 423. วตฺตมานา ติ อนฺติ สิ ถ มิ ม, เต อนฺเต เส     

วฺเห เอ มเฺห.  
25. สปฺตมี. 425. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยุ เอยยฺาสิ เอยฺยาถ เอยยฺามิ 

เอยฺยาม, เอถ เอรํ เอโถ เอยฺยาวฺโห เอยฺย ํเอยฺ
ยามฺเห.  

26. ป ฺจมี. 424. ป ฺจมี ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺสุ วฺโห 
เอ อามเส.  

27. หฺยสฺตน.ี 427. หิยยฺตฺตน ีอา อู โอ ตฺถ อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุเส วฺหํ 
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
อึ มฺหเส.  

28. เอวเมวาทยฺตน.ี 428. อชฺชตนี อี อุ โอ ตฺถ อึ มฺหา, อา อู เส วฺหํ อํ 
(อ) มฺเห.  

29. ปโรกฺษา. 426. ปโรกฺขา อ อุ เอ ตฺถ อํ มฺห, ตฺถ เร ตฺโถ วฺโห 
อึ มฺเห.  

32. สฺยสํหิตาน ิตฺยาทีนิ ภวษิฺยนฺตี. 429. ภวิสฺสนฺต ีสฺสติ สฺสนฺติ สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ  
สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวฺเห สฺสํ    
สฺสามฺเห.  

33. ทฺยาทีนิ กริฺยาติปตฺติะ. 430. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสุ สฺเส สฺสถ สฺสํ         
สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสิสุ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสึ     
สฺสามฺหเส.  

34. ษฑาทฺยาะ สารฺวธาตุกมฺ. 431. หิยยฺตฺตนสีตฺตมีป ฺจมีวตฺตมานา           
สพฺพธาตุกํ.  

44. ธาโตศฺจ เหเตา. 438. ธาตูหิ เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ       
เหตฺวตเฺถ.  

45. จุราเทศฺจ. 452. จุราทิโต เณณยา.  
65. สารฺวธาตุเก ยณ.ฺ 440. ภาวกมฺเมสุ โย.  
66. อนฺ วิกรณะ กรฺตริ. 445. ภูวาทิโต อ.  
67. ทิวาเทรฺยนฺ. 447. ทิวาทิโต โย.  
68. นุะ สฺวาเทะ. 448. สฺวาทิโต ณุณาอณุา จ.  
69. ศฺรุวะ ศฤ จ. 448. สฺวาทิโต ณุณาอณุา จ.  
70. สฺวราทฺ รุธาเทะ ปโร นศพฺทะ. 446. รุธาทิโต นิคฺคหีต ปุพฺพ ฺจ.  
71. ตนาเทรุะ. 451. ตนาทิโต โอยิรา.  
81. เศษาตฺ กรตฺริ ปรสฺไมปทมฺ. 456. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.  
82. ทฺวิรฺวจนมนภฺยาสสฺไยกสฺวรสฺยาทฺยสฺย. 458. กฺวจาทวิณฺณาน’เมกสฺสรานํ เทฺวภาโว.  
152. ทามาคายติปพติสฺถาสฺยติชหาตีนามีกาโร 

วฺย ฺชนาเทา. 
502. ยมฺหิ ทาธามาาหาปามหมถาทีน’มี.  

156. เหรการาทหนฺเตะ. 479. หิ โลป วา.  
162. อสฺโยการะ สารฺวธาตุเก’คุเณ. 512. กรสฺสา’กาโร จ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
164. อสฺเตราเทะ. 506. สพฺพตฺถา’สสฺสา’ทิโลโป จ.  
186. โคเหรูทุปธายาะ. 486. คุหทุสานํ ทีฆํ.  
187. ทุเษะ การิเต. 486. คุหทุสานํ ทีฆํ.  
210. อสฺเตรฺภูรสารฺวธาตุเก. 507. อสพฺพธาตุเก ภ.ู  
333. คมิษฺยมํา ฉะ. 476. คมิสฺส’นฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสุ.  

522. อิสุยมูนม’นฺโต จฺโฉ วา.  
346. ชฺศฺจ. 470. าสฺส ชาชํนา.  
352. พฺรุว อีฑฺ วจนาทะิ. 520. พฺรูโต อี ติมฺห.ิ  
367. อิฑาคโม’สารฺวธาตุกสฺยาทิรฺวย ฺชนา

เทรยการาเทะ. 
516. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ.  

420. อฑฺ ธาตฺวาทิรฺหฺยสฺตนฺยทฺยตนีกฺริยาต-ิ   
ปตฺติษ.ุ 

519. อการาคโม หิยยฺตฺตน-ีอชฺชตนี-กาลาติ-     
ปตฺตีสุ.  

สูตรในกิต ซ่ึงมีรูปศัพทในสูตรทั้งสองคัมภีรคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน รวมทั้ง
ตัวอยางที่ยกมาอธิบายนั้น สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงจะนําชื่อสูตรที่มี
รูปศัพทและวิธีการเหมือนกันทั้งหมดมาแสดง ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

 ตารางที่ 9  เปรียบเทียบสูตรกิตที่มีสูตรคลายคลึงกัน แตวิธีการตางกัน ในคัมภีรกาตันตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
66. รนฺเชรฺภาวกรณโยะ. 590. ณมฺหิ รนชฺสฺส โช ภาวกรเณสุ.  
91. กฺฤตฺ. 546. อ ฺเ กติฺ.  
93. ตวฺยานีเยา. 540. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา.  
151. กรฺมณฺยณ.ฺ 524. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ.  
152. หฺวาวามศฺจ. 524. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ. 
226. นามฺนฺยชาเตา ณินิสฺตาจฉฺีลฺเย. 532. ตสฺสีลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.  
243. นิษฺา. 555. อตีเต ต-ตวนฺต-ุตาว.ี  
259. ตจฺฉีลตทฺธรฺมตสฺสาธุการิษฺวา กฺเวะ. 532. ตสฺสีลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.  
260. ตฤนฺ. 532. ตสฺสีลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
275. กฺรุธิมณฑฺิจลิศพฺทรฺเถภฺโย ยะุ. 533. สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รุจาทีหิ ย.ุ  
276. รุจาเทสฺจ วฺย ฺชนาเทะ. 533. สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รุจาทีหิ ย.ุ 
311.  ฺยนุพนธฺมติพุทฺธิปูชารฺเถภฺยะ กฺตะ. 643. ภฺยาทหีิ มติพุธิปูชาทีห ิจ กฺโต.  
312. อุณาทโย ภูเต’ป. 650. กาเล วตตฺมานาตีเต ณวฺาทโย.  
313. ภวษิฺยติ คมฺยาทยะ. 651. ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณีฆณิ.ฺ  
314. วุณฺตเุมา กฺริยายํา กฺริยารฺถายามฺ. 652. กิริยายํ ณวฺุตโว.  
315. ภาววาจนิศฺจ. 653. ภาววาจิมหฺิ จตุตฺถี.  
316. กรฺมณิ จาณ.ฺ 654. กมฺมนิ โณ.  
317. ศนฺตฺราเนา สฺยสํหิเตา เศเษ จ.  655. เสเส สฺสํ-นฺตุ-มานานา.  
318. ปทรุชวิศสฺปฤโศจํา ฆ ฺ. 528. วิส-รุช-ปทาทิโต ณ.  
320. ภาเว. 529. ภาเว จ.  
374. หนฺเตรวฺธิศฺจ. 592. วโธ วา สพฺพตฺถ.  
381. สมุโทรฺคณปฺรศํสโยะ. 538. สํหน ฺาย วา โร โฆ.  
408. น ฺยนยฺากฺโรเศ. 645. อกฺโกเส นมฺหาน.ิ  
412. กรณาธิกรณโยศฺจ. 548. กตฺตุกรณปเทเสสุ จ.  
419. อีษทฺทุะสุษุ กฤจฺฉฺรากฤจฺฉฺรารฺเถษุ ขลฺ. 560. อีสํทุสูหิ ข. 
423. อิจฺฉารฺเถษฺเวกกรฺตฤเกษุ ตุมฺ. 561. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเวตุ วา.  
424. กาลสมยเวลาศกฺตฺยรฺเถษุ จ. 562. อรหสกฺกาทีสุ จ. 
427. ไปฺรษฺยาติสรฺคปฺราปฺตกาเลษ.ุ 635. เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจฺจา.  
428. อาวศฺยกาธมรฺณโยรฺณิน.ฺ 636. อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จ.  
429. ติกฺกฤเตา สํชฺายามาศิษิ. 552. ติ กิจฺจาสฏิเ.  
433. เอกกรฺตฤกโยะ ปูรฺวกาเล. 564. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.  
477. ภาวกรฺมโณะ กฺฤตยฺกฺตขลรฺถาะ. 625. ภาวกมฺเมสุ กิจฺจ-กฺต-ขตฺถา.  
484. ยุวจฺุยามนากานฺตาะ. 622. อนกา ย-ุณฺวนู.ํ  
485. สมาเส ภาวินฺยนะ กฺตโฺว ยป.ฺ 597. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย. 
486. จโชะ กเคา ธุฏฆานุพนธฺโย. 623. กคา จชานํ.  
495. ทฤคฺทฤศทฤกฺเษษุ สมานสฺย สะ.  
496. อิทมี.  

642. อิยตมกิเอสาน’มนฺตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ         
ทิสสฺส คุณํ โท รํ สกฺขี จ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
497. กิมฺ ก.ี  
498. อโท’มูะ. 
499. อา สรฺวนามฺนะ. 
 

5.3 สูตรของทัง้สองคัมภีรมีรูปศัพทตางกนั แตวิธีการตรงกัน 
สูตรในกลุมนี้ตางจากกลุมแรกคือมิใชการแปลความตรงๆ และตรงกันขามกับกลุมที่ 2

ดวย คือไมไดนํารูปศัพทที่คลายคลึงกัน หรือนํารูปศัพทบางตัวที่เหมือนกันจากคัมภีรกาตันตระมา
ใช ในคัมภีรกัจจายนะมีวิธีการเดียวกับคัมภีรกาตันตระแตขอความที่ใชอธิบายสูตรไมเหมือนกัน 
เชน 

 1. จตุระ. [กา. 2.74] 
  (ลง น อาคม ดวย เมื่อ อามฺ วิภักติตามหลัง  หลัง จตุรฺ (จํานวน 4) [เชน จตุรฺณามฺ]) 
  สํขฺยายาะ ษณานฺตายาะ. [กา. 2.75] 
  (ลง น อาคม ดวย เมื่อ อามฺ วิภักติตามหลัง  หลังสังขยา (จํานวนนับ) ที่มี ษ น ลงทาย 

[เชน ษณฺณามฺ, ปฺจานามฺ ]) 
  โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ. [กัจ. 67]  
  (เพราะ นํ วิภัตติ ลง นฺ อาคมหลังจาก ทฺวิ สังขยาเปนตน [เชน ทฺวินฺนํ, จตุนฺนํ]) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลง น เปนอาคมทาย จตุร ศัพท ใน

เพราะ อามฺ วิภัตติ ไดรูปวา จตุรฺณามฺ สวนคัมภีรกัจจายนะแสดงการลง น เปนอาคมทาย ทฺวิ ศัพท 
เปนตน ในเพราะ นํ วิภัตติ ไดรูปวา ทฺวินฺนํ, จตุนฺนํ สูตรทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการ
ตรงกัน 

 2. กิมฺ กะ. [กา. 2.172] 
  (กิมฺ เปลี่ยนเปน ก เมื่อวิภักติตามหลัง [กะ, เกา, กทา]) 
  เสเสสุ จ. [กัจ. 229] 
  (เพราะวิภัตติที่เหลือ[จาก ว ปจจัย อาเทศ กึ เปน ก][เชน โก,  กา]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการแปลง กิมฺ เปน ก สวนคัมภีรกัจจายนะ

ระบุการแปลง กึ เปน ก ในเพราะวิภัตติและปจจัยนอกจาก สิ วิภัตติ สูตรทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพท
ตางกัน แตวิธีการตรงกัน 

 3. นามฺยนฺตโยรฺธาตุวิกรณโยรฺคุณะ. [กา. 3.217] 
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  (สระขั้นคุณ(คุณ)จะมีในที่ของวิกรณะของธาตุที่ลงทายดวย นามี [เชน เอตา เจตา  
เนตา สฺโตตา กรฺตา ภวิตา สุโนติ ตโนติ]) 

  นามินศฺโจปธายา ลโฆะ. [กา. 3. 218] 
  ([คุณ]จะมใีนที่ของ นามี ที่เปน ลฆุ ของ อุปธา ของธาตุ [เชน โกษิตา โกษิษยฺติ  

วรฺติตา วรฺติษยฺติ เภตฺตา]) 
  อ ฺเสุ จ. [กัจ. 485]  
  (เพราะปจจัยอ่ืน[จากการิตปจจัย ทําวุทธสิระของธาตุที่ไมมีสังโยคอยูหลัง] [เชน  

ภวต,ิ โหต]ิ) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการแปลงธาตุและวิกรณปจจัยทายสระชื่อวา 

นามี เปนคุณสระ และแปลงลหุช่ือวา นามี ทายอุปธาของธาตุเปนคุณสระ สวนคัมภีรกัจจายนะ
แสดงการพฤทธิ์สระ อิ วัณณะเปน เอ และสระ อุ วัณณะเปน โอ ในเพราะปจจัยอ่ืนจากการิตปจจัย 
เชน ชยติ, นยติ, สวติ, ภวติ เปนตน สูตรทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกัน ผูวิจัย
ไดขอสรุปดังนี้ 

1.  เร่ืองสนธิไมมีวิธีการตรงกันแตสูตรตางกัน 

2.  เร่ืองนามมีสูตรจํานวน 8 คู ดังนี ้
 (กา. 2.- / กัจ.-) 
 74-75/67,  172/229,  207-208/341,  210/221,  
 225/286+293+297+301-302+310+314,  276/331,  278/332,  
 314/231-232 

3.  เร่ืองอาขยาตมีสูตรจํานวน 1 คู ดังนี ้
 (กา. 3.- / กัจ.-) 
 217-218/485 

4.  เร่ืองกิตไมมีวธีิการตรงกันแตสูตรตางกัน 

 ในนามซึ่งมีสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกันดังอธิบายมานี้ 
สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมดดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบสูตรนามที่มีรูปศัพทตางกัน แตวธีิการตรงกัน ในคัมภีรกาตันตระกับคัมภีร 
กัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
74. จตุระ.  
75. สํขฺยายาะ ษณานฺตายาะ. 

67. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺห.ิ  

172. กิมฺ กะ. 229. เสเสสุ จ.  
207. อวฺยยีภาวาทการานฺตาตฺ  

วิภกฺตีนามมป ฺจมฺยาะ.  
208. วา ตฤตียาสปฺตมฺโยะ. 

341. อํ วิภตฺตนี’มการนฺตา อพฺยยภีาวา.  

210. อวฺยยาจฺจ. 221. สพฺพาส’มาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ.  
225. เศษาะ กมฺมกรณสมฺปฺรทานาปาทาน 

สฺวามฺยาทฺยธิกรเณษ.ุ 
286. กรเณ ตตยิา.  
293. สมฺปทาเน จตุตฺถี. 
297. กมฺมตฺเถ ทุติยา.  
301. สามิสฺมึ ฉฏ ี.  
302. โอกาเส สตฺตมี.  
310. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี.  
314. อุปธฺยาธิกิสฺสรวจเน.  

276. ปุวทฺ ภาษิตปุสฺกานูงฺ ปรูณฺยาทิษุ สฺตฺริยามฺ 
ตุลฺยาธิกรเณ. 

331. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ. 

278. กรฺมธารยสํชฺเ ตุ ปุวทภฺาโว วิธียเต. 332. กมฺมธารยส ฺเ จ.  
314. เตษุ ตฺเวตทการตามฺ.  231. สพฺพสฺเส’ตสฺสากาโร วา.  

232. ตฺเร นิจฺจ.ํ  

 ในอาขยาตซึ่งมีสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกันดังอธิบายมานี้ 
สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมดดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบสูตรอาขยาตที่มีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกนั ในคัมภีรกาตันตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
217. นามฺยนฺตโยรฺธาตุวิกรณโยรฺคุณะ.  
218. นามินศฺโจปธายา ลโฆะ. 

485. อ ฺเสุ จ. 

 
5.4 สูตรของทัง้สองคัมภีรมีรูปศัพทตางกนั แตวิธีการคลายกัน  
สูตรในกลุมนี้แมสูตรจะตางกันแตก็มีวิธีการที่คลายกัน ซ่ึงก็จะตางจากวิธีที่ 3 เพราะสูตร

กลุมนี้ไมไดเอาวิธีการที่ตรงๆ จากคัมภีรกาตันตระมาใช เพียงแตวาแปลเอาความและตั้งวิธีของสูตร
ใหคลายกันกับคัมภีรกาตันตระ เชน  

 1. ตตฺร จตุรฺทศาเทา สฺวรา. [กา. 1.2] 
  (ในอักษรเหลานั้น อักษรที่ขึน้ตน 14 ตัว เปนสระ [ คือ อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ 

ไอ โอ เอา]) 
  ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ. [กัจ. 3] 
  (ในอักษรเหลานั้น อักษร 8 ตัว มี โอ เปนที่สุด ช่ือวา สระ [คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่ออักษร 14 เสียงในหนตน ช่ือวา 

สระ สวนคัมภีรกัจจายนะแสดงการตั้งชื่ออักษร 8 เสียงที่มี โอ อยูทาย ช่ือวา สระ สูตรทั้งสองคัมภีร
จึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน 

 2. อํ อิตฺยนุสฺวาระ. [กา. 2.19] 
  (อักษรคือ อํ ช่ือวา อนุสวาระ (อ มีไวเพื่อใหเครื่องหมาย อนุสวาระ ออกเสียงได 

จริงๆ แลวถือวา อ ไมม)ี) 
  อํ อิติ นิคฺคหีต.ํ [กัจ. 8] 
  (จุดโปรง คือ อํ ( - ํ ) ช่ือวานคิคหิต) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อ อํ วา อนุสวาระ สวนคัมภีรกัจจาย

นะแสดงการตัง้ชื่อ อํ วา นิคคหิต ซ่ึงคําวา อนุสวาระและนิคคหิตเปนคาํไวพจนกนั สูตรทั้งสอง
คัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน 

 3. อา เสา สิโลปศฺจ. [กา.2.64] 
  (หลัง ฤการานตะ จะเปน อา เมื่อ สิ วิภักติ ตามหลัง และ สิ วิภักตนิั้นจะถูกลบดวย 

[เชน ปตา, มาตา]) 
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  สตฺถุปตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ [กัจ. 199)  
  (เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ ปตุ ศัพทเปนตน เปน อา และลบ สิ วิภัตติ

[เชน สตฺถา, ปตา]) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการแปลงนามศัพทที่มี ฤ อยูทายเปน อา 

ในเพราะ ส วิภักติ และลบ สิ วิภัตติ สวนคัมภีรกัจจายนะแสดงการแปลงสระ อุ ของ สตฺถุ และ ปตุ 
เปนตนเปน อา ในเพราะ สิ วิภัตติ และลบ สิ วิภัตติ สูตรของทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แต
วิธีการคลายกัน   

 4. อิทุทคฺนิะ. [กา. 2.8] 
  (สระ อิ และ อุ(ที่อยูทายลิงค (II.1.1))  มีช่ือเฉพาะวา อัคนิ (อคฺนิ)) 
  อิวณณฺุวณณฺา ฌลา. [กัจ. 58] 
  (อิ วัณณะ (อิ อี) ช่ือวา ฌ, อุ วัณณะ (อุ อู) ช่ือวา ล[เชน อิสิ, ทณฺฑ,ี ภิกฺขุ, อภิภ,ู อฏ ิ, 

สุขการี, โคตฺรภ]ู) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการตั้งชื่อ อิ และ อุ ช่ือวา อัคนิ สวน

คัมภีรกัจจายนะตั้งชื่อวา ฌ และ ล สูตรของทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน   
 5. ภูตกรณวตยฺศจฺ. [กา. 3.14] 
  ([ในอดีตกาล]ใชวภิักติทั้งหลายที่เปนเครือ่งมือบอกอดตีกาล ดวย [ไดแก หยัสตนี 

(หฺยสฺตน)ีอัทยัตนี (อทฺยตน)ีกริยาติปตติ (กริฺยาติปตฺต)ิ[เชน อกโรตฺ , อการฺษีตฺ , อกริษยฺต]ฺ) 
  หิยฺโยปภุติ ปจจฺกฺเข หยิฺยตตฺนี. [กัจ. 418] 
  (หิยยัตตนวีภิัตติ ลงในอดีตกาลตั้งแตวันวาน จะปรากฏชดัหรือไมก็ตาม) 
  สมีเปชฺชตนี. [กัจ. 419] 
  (อัชชตนีวภิัตติ ลงในอดีตกาลตั้งแตวันนี้ จะปรากฏชัดหรือไมก็ตาม) 
  กฺริยาติปนฺเนตเีต กาลาติปตฺต.ิ [กัจ. 422] 
  (กาลาติปตติวภิัตติ ลงในกาลที่ลวงแลวของกิริยาอันเปนอดีต) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลงหิยยตัตนี, อัชชตนี และกาลาติปตติ

วิภกัติ ที่มีอดีตกาลเปนกรณะ สวนคัมภีรกจัจายนะตั้งสูตรไว 3 สูตร เพื่อแสดงการลงหยิยัตตนีใน
อดีตกาลที่ประจักษตั้งแตวนัวาน, ลงอัชชตนีวภิัตติในอดีตกาลภายในวันนี้ และลงกาลาติปตติวิภัตติ
ในอดีตกาลที่มีกิริยาลวงไปแลว คือ ผานพนมาแลว สูตรของทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศพัทตางกัน แต
วิธีการคลายกนั   

 6.  คุปฺติชฺกิทฺภยฺะ สนฺ. [กา. 3.36] 
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  (ใช สนฺ ปรัตยยะหลัง คุปฺ ธาตุ, ติชฺ ธาตุ และ กิตฺ ธาต ุ[เชน ชุคุปฺสเต มามฺ, ติติกฺษเต 
ตปสฺตาปสะ, วิจิกิตฺสติ เม มนะ]) 

  มานฺวธทานฺศานฺภฺโย ทีรฺฆสฺจาภฺยาสสฺย. [กา. 3.37] 
  (ใช สนฺ ปรัตยยะ หลัง มานฺ ธาตุ, วธฺ ธาตุ, ทานฺ ธาตุ และ ศานฺ ธาตุ และทีรฆะจะมใีน

ที่ของอภยาสะ(อภฺยาส=ตัวซํ้า) [เชน มีมําสเต, พีภตฺสเต, ทีทําสเต, ศีศําสเต]) 
  ติช-คุป-กิต-มาเนหิ ขฉสา วา. [กัจ. 433] 
  (ลง ข ฉ ส ปจจัย หลังจาก ตชิ คุป กิต มาน ธาตุบาง [เชน ติติกฺขต,ิ ชิคุจฺฉติ, ติกิจฺฉต,ิ 

วีมํสติ]) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลง สนฺ ปรัตยยะทาย คุปฺ ธาตุ, ติชฺ ธาตุ 

และ กิตฺ ธาตุ และลง สนฺ ปจจัยทาย มานฺ ธาตุ, วธฺ ธาตุ, ทานฺ ธาตุ และ ศานฺ ธาตุ และทีฆะอัพภาส 
สวนคัมภีรกจัจายนะแสดงการลง ข ฉ และ ส ปจจัยทาย ติช, คุป, กิต และมาน ธาตุ สูตรของทั้งสอง
คัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน   

 7. วา ฉาโศะ. [กา. 4.77] 
  (อิตฺ จะอยูที่ทาย ฉา ธาตุ และ ศิ ธาตุก็ได(ไมบังคับ) [เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตนดวย ต และ

เปน อคุณ ตามหลัง] [เชน อวจฺฉิตะ หรือ อวจฺฉาตะ]) 
  าปาน’มิอี จ. [กัจ. 588] 
  ([เพราะ ต และ ติ ปจจัย อาเทศสระ อา ที่สุด]ของ า และ ปา ธาตุเปน อิ อี [เชน ฐิโต, 

ฐิติ, ปตา, ปติ]) 
  จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการแปลงสระทาย ฉา ธาตุ และ ศิ ธาตุ

เปน อิตฺ ไดบาง สวนคัมภีรกจัจายนะแสดงการแปลงสระ อา ของ ฐา ธาตุเปน อิ และแปลงสระ อา 
ของ ปา ธาตุเปน อี สูตรของทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน   

 8. อาศิษฺยกะ. [กา. 4.149] 
  (เมื่อปรากฏความปรารถนา ลง อก ปรัตยยะ [เชน ชีวกะ]) 
  ติ กิจฺจาสิฏเ. [กัจ. 552] 
  (เมื่อรูความปรารถนา ลง ติ ปจจัยและกิตปจจัย[หลังจากธาตุทั้งปวง] [เชน ชินพุทฺธิ, 

ธมฺมทินฺโน]) 
 จะเห็นไดวา สูตรในคัมภีรกาตันตระแสดงการลง อก ปรัตยยะเมื่อปรากฏความ

ปรารถนาสวนคัมภีรกัจจายนะแสดงการลง ติ และกิตกปจจัยมี ต ปจจัยเปนตนเมื่อปรากฏความ
ปรารถนา สูตรของทั้งสองคัมภีรจึงมีรูปศพัทตางกัน แตวิธีการคลายกนั   
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จากการศึกษาเปรียบเทียบ สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวธีิการคลายกัน 
ผูวิจัยไดขอสรุปดังนี ้

1. เรื่องสนธิมีสูตรจํานวน  10 คู ดังนี้  (กา. 1.- / กัจ.-) 
2/3,  19/8,  24/12+14-16+25,  25/14,  31/21,  
32/18,  40/13+17,  42/24+28,  45/51,  76/27 

2. เรื่องนามมีสูตรจํานวน 46 คู ดังนี้ (กา. 2.- / กัจ.-) 
5/57,  8/58,  10/60,  14/89,  15/107,  
17/83,  19/101,  21/108,  24/109,  28/110, 

 30/164,  37/220,  38/111,  39/114,  40/115, 
 42/111-112+216,  46/245,  48/220,  55/97,  

60/69,  63/203,  67/209,  68/200,  92/89,  
136/71+78,  141/178,  167-168/133,  174/173,  175/174,  
176/172,  177/174,  226/272,  228/306,  230-231/277,  
285-286/403,  288/344+348,  290/345,  293/347,  295/350-351,  
299/357,  300-301/360,  302/364+366+368-369,  313/234+236,  
318/252, 320/228,  327/363 

3. เรื่องอาขยาตมีสูตรจํานวน 12  คู ดังนี้ (กา. 3.- / กัจ.-) 
14/418-419+422,  36-37/433,  38/434,  39/437,  41/436,  
42/435,  43/439,  50/455,  107-108/465,  124/487,  
340/471,  415/478 

4. เรื่องกิตมีสูตรจํานวน 14 คู ดังนี้ (กา. 4.- / กัจ.-) 
21/525,  59/586,  71/585+587,  76-77/588,  131-132/527,  
149/552,  206/538,  273/527,  306/656,  328/527,  
384/644,  387-388/551,  389+397-400/553,  422/560 

 ในสนธิซ่ึงมีรูปสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน ดังอธิบายมา
นี้ สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกนัได ซ่ึงมีจํานวนทัง้หมดดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบสูตรสนธิที่มีรูปศัพทตางกัน แตวธีิการคลายกัน ในคัมภีรกาตนัตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
2. ตตฺร จตุรฺทศาเทา สฺวรา. 3. ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ.  
11. วรฺคาณํา ปรฺถมทฺวิตียาะ ศษสาศฺจาโฆษาะ. 9. ปรสม ฺา ปโยเค.  
19. อํ อิตฺยนุสฺวาระ. 8. อํ อิติ นิคฺคหีต.ํ  
24. สมานะ สวรฺเณ ทีรฺโฆภวติ ปรสฺจ  
      โลปมฺ. 

12. สรา สเร โลป.  
14. กฺวจาสวณณฺํ ลุตฺเต.  
15. ทีฆํ.  
16�. ปุพฺโพ จ. 
25. ทีฆํ.  

25. อวรฺณ อิวรฺเณ เอ. 14. กฺวจาสวณณฺํ ลุตฺเต.  
31. อิวรฺโณ ยมสวรฺเณ น จ ปโร โลปฺยะ. 21. อิวณฺโณ ยํ นวา.  
32. วมุวรฺณะ. 18. วโมทุทนตฺานํ.  
40. เอโทตฺประ ปทานฺเต โลปมการะ. 13. วา ปโร อสรูปา.  

17. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.  
42. โอทนฺตา ออิอุอา นิปาตาะ สฺวเร ปฺรกฺฤตยฺา. 24. สเร กฺวจ.ิ  
45. อนุปทิษฺฏาศฺจ. 51. อนุปทิฏานํ วุตฺตโยคโต. 
76. เอษสปโร วฺย ฺชเน โลปฺยะ.  27. โลป ฺจ ตตฺรากาโร.  

 
ในนามซึ่งสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน  ดังอธิบายมานี้ 

สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกันได ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมดดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบสูตรนามที่มีรูปศัพทตางกัน แตวธีิการคลายกัน ในคัมภีรกาตนัตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
5. อามนฺตฺริเต สิะ สมฺพุทฺธิะ. 57. อาลปเน สิ คส ฺโ.  
8. อิทุทคฺนิะ. 58. อิวณณฺุวณณฺา ฌลา.  
10. อา ศฺรทฺธา. 60. อา โฆ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
14. อกาโร ทีรฺฆํ โฆษวต.ิ 89. สุนํหิสุ จ.  
15. ชสิ. 107. สพฺพโยนนี’มาเอ.  
17. อกาเร โลปมฺ. 83.  สรโลโป’มาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ.  
19. ธุฏิ พหุตฺเว ตฺเว. 101. สุหิสฺว’กาโร เอ.  
21. งสิราตฺ. 108. สฺมาสฺมึนํ วา.  
24. เงรฺยะ. 109. อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ต.ุ  
28. วิภาษฺเยเต ปูรฺวาเทะ. 110. ตโย เนว จ สพฺพนาเมห.ิ  
30. ชสฺ สรฺว อิะ. 164. สพฺพนามการเต ปโม.  
37. ศฺรทฺธายาะ สิรฺโลปมฺ. 220. เสสโต โลป คสิป.  
38. เฏาโสเร. 111. ฆโต นาทีนํ.  
39. สํพุทฺเธา จ. 114. ฆเต จ.  
40. หฺรสฺโว’มฺพารฺถานามฺ. 115. น อมฺมาทิโต.  
42. งวนฺติ ไย-ยาสฺ-ยาสฺ-ยาม.ฺ 111. ฆโต นาทีนํ.  

112. ปโต ยา.  
216. ฆปโต สฺมึ ยํ วา. 

46. สํพุทฺเธา หฺรสฺวะ. 245. ฌลปา รสฺสํ.  
48. อีการานฺตาตฺ สิะ. 220. เสสโต โลป คสิป. 
55. อิเรทุโรชฺชสิ. 97. เวโวสุ โล จ.  
60. งิเรา สปูรฺวะ. 69. อาทิโต โอ จ.  
63. ฤทนฺตาตฺ สปูรฺวะ. 203. อุ สสฺมึ สโลโป จ.  
67. ฆุฏิ จ. 209. ปตาทีน’มสิมฺหิ.  
68. ธาโตสฺตฤศพฺทสฺยารฺ. 200. อ ฺเสฺ’วารตฺต.ํ  
92. ทีรฺฆมามิ สเนา. 89. สุนํหิสุ จ.  
136. อเนกากษฺรโยสฺตฺวสํโยคาตฺ ยเวา. 71. ยวการา จ. 
141. อวฺยยสรฺวนามฺนะ สฺวราทนฺตฺยาตฺ  

ปูรฺโว’กฺ กะ. 
178. สพฺพโต โก.  

167. ตฺริจตุโระ สฺตฺริยํา ติสฤ จตสฤ วิภกเฺตา. 
168. เตา รํ สฺวเร. 

133. ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสโฺส-ตโยจตฺตาโร-ตีณิจตฺตาริ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
174. เสา สะ. 173. อมุสฺส โม สํ.  
175. ตสฺย จ. 174. เอตเตสํ โต.  
176. อิทมิยมยมฺปุสิ. 172. อนปุสกสฺสายํ สิมฺหิ.  
177. อทฺ วฺย ฺชเน’นก.ฺ 177. อิมสทฺทสฺส จ.  
226. ปรฺยปางฺโยเค ป ฺจม.ี 272. ธาตุนามานมุปสคฺคโยคาทีสฺวป จ. 
228. ทฺวิตีไยเนน. 306. กฺวจิ ทุตยิา ฉฏ ีนมตฺเถ.  
230. คตฺยรฺถกรฺมณิ ทฺวิตยีาจตุรฺถฺเยา เจษฺฏา

ยามนธฺวน.ิ  
231. มนฺยกรฺมณิ จานาทเร’ปฺราณิน.ิ 

277. สิลาฆ-หนุ-า-สป-ธาร-ปห-กุธ-ทุหิสฺโสสูย-
ราธิกฺข-ปจจฺาสณุ-อนุปติคิณ-ปุพฺพกตฺตา- 
โรจนตฺถ-ตทตถฺ-ตุมตฺถาลมตฺถ-ม ฺา-
นาทรปฺปาณิน ิคตฺยตฺถกมมฺน ิอาสีสตฺถ- 
สมฺมุติ-ภิยยฺ-สตฺตมฺยตฺเถสุ จ.  

285. ยากาเรา สฺตฺรีกฤเตา หฺรสฺเวา กวฺจิต.ฺ  
286. หฺรสฺวสฺย ทีรฺฆตา. 

403. กฺวจา’ทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ.  

290. กุ ฺชาเทรายนณฺ สฺมฤตะ. 345. ณายนณาน วจฺฉาทิโต.  
293. พาหฺวาเทศฺจ วิธียเต. 347. อโต ณิ วา.  
295.  เตน ทีวยฺติ สํสฤษฺฏํ 
 ตรตีกณฺ จรตยฺป 
 ปณฺยาจฺฉลฺปานฺนิโยคาจจฺ 
 กฺรีตาเทรายุธาทป. 

350. เยน วา สํสฏ ํ ตรติ จรติ วหติ ณิโก.  
351. ตมธีเต เตนกตาท-ิสนฺนธิาน-นิโยค-สิปฺป-

ภณฺฑ-ชีวิกตฺเถสุ จ.  

299. อุปมาเน วติะ. 357. อุปมตฺถายิตตฺต.ํ 
300. ตตฺเวา ภาเว. 
301. ยณฺ จ ปฺรกีรฺติตะ. 

360. ณฺย-ตฺต-ตา ภาเว ต.ุ  

302. ตทสฺยาสฺตีติ มนฺตฺวนฺตฺวนีฺ. 364. ตทสฺสตฺถีติ วี จ.  
366. ทณฺฑาทโิต อิกอี.  
368. คุณาทิโต วนฺต.ุ  
369. สตฺยาทีห ิมนฺตุ.  

313. รโถเรเตตฺ. 234. อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.  
236. เอต รหิมหฺิ. 

318. กิมะ. 252. หึหํหิ ฺจนํ.  
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กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
320. ตโหะ กะุ. 228. กุ หึหํสุ จ.  
327. อาขฺยาตาจฺจ ตมาทยะ. 363. วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏา.  

 
 ในอาขยาตซึ่งสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศพัทตางกัน แตวิธีการคลายกนั ดังอธิบายมานี้ 

สามารถนํามาอธิบายเปรยีบเทียบความเหมอืนกนัได ซ่ึงมจีํานวนทั้งหมดดังตารางเปรยีบเทยีบตอไปนี้ 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบสูตรอาขยาตที่มีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน ในคัมภีรกาตันตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
14. ภูตกรณวตยฺศฺจ. 418. หิยฺโยปภตุิ ปจฺจกฺเข หิยยฺตฺตน.ี 

419. สมีเปชฺชตนี.  
422. กฺริยาติปนฺเนตีเต กาลาติปตฺติ.  

36. คุปฺติชฺกิทฺภฺยะ สน.ฺ 
37. มานฺวธทานฺศานฺภฺโย ทีรฺฆสฺจาภฺยาสสฺย. 

433. ติช-คุป-กิต-มาเนหิ ขฉสา วา.  

38. ธาโตรฺวา ตุมนฺตาทิจฺฉตไินกกรฺตฤกาต.ฺ 434. ภุช-ฆส-หร-สุปาทีหิ ตุมิจฺฉตฺเถสุ. 
39. นามฺน อาตฺเมจฺฉายํา ยิน.ฺ 437. นามมฺหาตฺติจฺฉตฺเถ.  
41. อุปมานาทาจาเร. 436. อียูปมานา จ.  
42. กรฺตุรายิะ สโลปศฺจ. 435. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร. 
43. อินฺ การิตํ ธาตฺวรฺเถ. 439. ธาตุรูเป นามสฺมา ณโย จ.  
50. เต ธาตวะ. 455. ธาตุปฺปจฺจเยหิ วภิตฺติโย.  
107. สนฺยวรฺณสฺย.  
108. อุวรฺณสฺย ชานฺตะสฺถาปวรฺคปรสฺยาวรฺเณ. 

465. อนฺตสฺสิ’วณณฺากาโร วา.  

124. สปรสฺวรายาะ สํปฺรสารณมนฺตะสฺถายาะ. 487. วจ-วส-วหาทีน’มุกาโร วสฺส เย.  
340. ทฤเศะ ปศฺยะ. 471. ทิสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกขฺา วา.  
415. อสฺย วโมรฺทีรฺฆะ. 478. อกาโร ทีฆํ หิมิเมสุ.  

 ในกิตที่เหลือซ่ึงสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน  ดังอธิบาย
มานี้ สามารถนํามาอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนกนัได ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมดดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบสูตรกิตที่มีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการคลายกัน ในคัมภีรกาตันตระกับ
คัมภีรกัจจายนะ 

กาตันตรสูตร กัจจายนสูตร 
21. นามิโน’มฺ ปฺรตฺยยวจฺไจกสฺวรสฺย. 525. ส ฺาย’ม นุ.  
59. วนติตโนตฺยาทิปฺรติษิทฺเธฎํา ธุฏิ ป ฺจโม’จฺจาตะ. 586. คม-ขน-หน-รมาทีน’มนฺโต.  
71. ธุฏิ ขนิสนิชนามฺ. 585. ชนาทีน’มา ติมฺหิ จ.  

587. รกาโร จ. 
76. ทฺยติสฺยติมาสฺถํา ตฺยคุเณ.  
77. วา ฉาโศะ. 

588. าปาน’มิอี จ.  

131. วุณฺตฤเจา.  
132. อจฺ ปจาทภิฺยศฺจ. 
273. นินฺทหึสกฺลิศขาทาเนกสฺวรวินาศวิฺยา

ภาษาสูยํา วุ ฺ. 
328. กฺษุกษฺุภยฺาํ เวา. 

527. สพฺพโต ณฺว-ุตฺวา-วี วา.  

149. อาศิษฺยกะ. 552. ติ กิจฺจาสฏิเ. 
206. ปาณิฆตาฑเฆา ศิลฺปนิ. 538. สํหน ฺาย วา โร โฆ. 
306. นีทาปฺศสุยุยุชสฺตุตุทสิสิจมิหปตทํศนหํา 

กรเณ.  
656. ฉทาทีหิ ต-ตฺรณ.ฺ  

384. ฏวนุพนธฺาทถุะ. 
385. ฑฺวนพุนธฺาตฺ ตฺริมกฺ เตน นิรฺวฤตฺเต. 

644. เวป-ุสี-ทว-วม-ุกุ-ทา-ภ-ูหฺวาทหีิ ถุตฺติมณิมา 
นิพฺพตฺเต. 

387. อุปสรฺเค ทะ กิะ.  
388. กรฺมณฺยธิกรเณ จ. 

551. ส ฺายํ ทาธาโต อิ.  

389. สฺตฺริยํา กตฺิะ.         397. ศํสิปฺรตฺยยาทะ.  
398. คุโรศฺจ นิษฺฏา เสฏะ.  
399. ษานุพนฺธภิทาทิภยฺสฺตฺวงฺ.  
400. ภีษิจนิฺตปิูชิกถิกุมฺพิจรจฺิสฺปฤหิโตลิโท

ลิภฺยศฺจ. 

553. อิตฺถิย’มติยโว วา.  

422. ศาสุยุธทฤศิธฤษิมฤษํา วา. 560. อีสํทุสูหิ ข. 
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จากการเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีรทั้งสอง ไดขอสรุปวา เนื้อหาของกาตันตระมี 
อิทธพลตอคัมภีรกัจจายนะ 4 กลุมใหญ คือ สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทและวิธีการเหมือนกัน มี 
33 คู  สูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทคลายกัน แตวิธีการตางกัน มี 177 คู  สูตรของทั้งสองคัมภีรมี
รูปศัพทตางกัน แตวิธีการตรงกัน มี 9 คู และสูตรของทั้งสองคัมภีรมีรูปศัพทตางกัน แตวิธีการ
คลายกัน มี 83 คู  ซ่ึงรวมทั้งหมดแลวมีสูตรที่ตรงกันถึง 302 คู และในบางคูนั้นอาจมีสูตรใน
คัมภีรกัจจายนะหลายสูตรไดรับอิทธิพลจากสูตรในคัมภีรกาตันตระเพียงสูตรเดียว และสูตรของ
คัมภีรกัจจายนะที่ไมตรงกันเลยที่ไมไดนํามาเปรียบเทียบไวนั้นก็ไมอาจตัดสินไดวาไมไดรับ
อิทธิพลโดยตรง อาจจะอาศัยหลักการเดียวกันแลวกําหนดวิธีและรูปศัพทขึ้นมาใหมเพื่อให
เหมาะสมกับพุทธพจนหรือตรงกับศัพทที่ใชอยูในภาษาบาลีก็ได ซ่ึงผูวิจัยจะไดนํามากลาวในหัวขอ
ตอไปดวย เมื่อสรุปภาพรวมแลวจึงเห็นวาคัมภีรกัจจายนะไดรับอิทธิพลเร่ืองสูตรจากคัมภีรกัจจาย
นะเปนอยางมาก 

6.  ลักษณะที่แตกตางระหวางกาตนัตระและกัจจายนะ 
 แมวาคัมภีรกัจจายนะจะไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระหลายอยางแตจากการศึกษา
เปรียบเทียบคัมภีรทั้งสอง ผูวิจัยก็พบวามีหลายสวนในคัมภีรกัจจายนะที่ไมปรากฏในคัมภีร 
กาตันตระ ทั้งนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของภาษาบาลีซ่ึงเปนภาษาปรากฤตแตกตางไปจากภาษา
สันสกฤต ดังนี้ 

6.1 การเพิ่มเติมเนื้อหาในกัจจายนะ 
การเพิ่มเติมเนื้อหานี้มีอยูจํานวนมาก สูตรที่นํามากลาวถึงนี้พบในคัมภีรกัจจายนะแตไม

พบในคัมภีรกาตันตระซึ่งอาจเปนเพราะผูเรียบเรียงคัมภีรกัจจายนะตองการ “ปรับสาระและ
รายละเอียดตางๆ ใหสอดคลองถูกตองกับลักษณะของภาษาบาลี” ดังที่สุภาพรรณ ณ บางชางเสนอ
ไว 

สูตรในคัมภีรกัจจายนะที่เพิม่จากคัมภีรกาตันตระแบงตามกัปป มีดังตอไปนี ้

1. ในสนธิมีจํานวนทั้งส้ิน 25 สูตรไดแก  
1, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 

2. ในนามมีจํานวนทั้งส้ิน 199 สูตรไดแก   
52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 
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68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 
105, 106, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134, 136, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 169, 170, 
171, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 
202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 
218, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 235, 
239, 240, 242, 244, 250, 251, 253, 255, 256, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
274, 275, 277, 283, 290, 296, 298, 300, 305, 307, 
309, 311, 312, 315, 337, 338, 339, 340, 348, 349, 
353, 354, 355, 358, 359, 361, 362, 365, 367, 370,

 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
 382, 383, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 

394, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 404, 405 

3. ในอาขยาตมีจํานวนทั้งส้ิน 43 สูตรไดแก    
441, 442, 443, 444, 450, 454, 457, 463, 466, 467, 
472, 473, 474, 475, 480, 481, 482, 488, 489, 490, 
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
501, 503, 504, 505, 508, 509, 510, 511, 515, 517, 
518, 521, 523 

4. ในกิตมจีํานวนทั้งส้ิน 58 สูตรไดแก    
526, 531, 534, 535, 536, 537, 539, 541, 542, 543, 
544, 549, 550, 554, 556, 557, 558, 559, 563, 565, 
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 
576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 589, 591, 593, 
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594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 
605,  606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 
630, 631, 632, 633, 634, 637, 641, 646, 647, 648, 
649, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 

คัมภีรกัจจายนะมีเนื้อหาหลายสวนที่เพิ่มจากคัมภีรกาตันตระ ที่เห็นไดชัดคือเร่ืองอุณาทิ
ที่ในคัมภีรกาตันตระไมไดแยกออกมาแสดงใหเห็นชัดแตในกัจจายนะมีเร่ืองอุณาทิมากถึง 50 สูตร 

เร่ืองนาม ในคัมภีรกัจจายนะมีเนื้อหาเพิ่มจากคัมภีรกาตันตระอีก 2 กัณฑคือกัณฑที่ 4 
และ 5  รวม 60 สูตร ซ่ึงไมพบในคัมภีรกาตันตระ 

6.2 การตัดทอนเนื้อหา 
การตัดทอนเนื้อหาสูตรนี้หมายถึงมีสูตรในคัมภีรกาตันตระแตคัมภีรกัจจายนะไม

นํามาใชทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื้อหาไมเหมาะสมกับภาษาบาลีตัวอยางที่เห็นชัดคือ เร่ืองจํานวนของ
สูตรเชน เร่ือง กฤตในคัมภีรกาตันตระมี 6 ปาทะ ในกัจจายนะมี 6 กัณฑโดยแยกอุณาทิอยูในกัณฑที่ 
6 มี 50 สูตร รวมจํานวนสูตรในกิตมีเพียง 150 สูตรในขณะที่คัมภีรกาตันตระมี 546 สูตรซ่ึงมากกวา 
คัมภีรกัจจายนะถึง 396 สูตร ไดแก สูตรปรากฏเฉพาะในคัมภีรกาตันตระ แตไมปรากฏในคัมภีร 
กัจจายนะ มีดังนี้ 

1.  อัธยายะที่ 1 เร่ืองสนธิ จํานวน 55 สูตรไดแก 
 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 
 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
 74, 75, 77, 78, 79 

2. อัธยายะที่ 2 เร่ืองนาม จํานวน 185 สูตรไดแก 
1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 
18, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 36, 41, 
44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 
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58, 59, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 
90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 
137, 138, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 
156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 
170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 209, 211, 212, 213, 222, 227, 233, 234, 
235, 238, 252, 253, 254, 257, 258, 262, 268, 270, 
271, 278, 284, 287, 289, 292, 296, 297, 298, 307, 
308, 309, 310, 319, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337 

3. อัธยายะที่ 3 เร่ืองอาขยาต จํานวน 362 สูตรไดแก  
8, 9, 12, 16, 17, 21, 30, 31, 35, 40, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 
159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 
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194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 341, 
342, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 
355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 
417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439 

4. อัธยายะที่ 4 เร่ืองกฤต จํานวน 396 สูตรไดแก 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
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52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
274, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
307, 308, 309, 310, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 382, 383, 386, 390, 391, 392, 393, 
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394, 395, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 
421, 425, 426, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 494, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 531, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 542, 543, 544, 545, 546 

 สูตรสวนใหญที่ทั้งสองคัมภีรไมตรงกันเชน พบในคัมภีรกาตันตระแตไมพบในคัมภีร 
กัจจายนะนั้นเปนเพราะความแตกตางของเสียงสระและพยัญชนะปรากฏเฉพาะในภาษาสันสกฤต 
เชน เสียง ศ และ ษ ที่ไมมีใชในภาษาบาลี เชนสูตรในคัมภีรกาตันตระวา อูษฺมาณะ ศษสหาะ. 
แปลวา “ศ ษ ส และ ห ช่ือวา อุสุมะ”  (กา .1.15) สูตรที่แสดงอักษรเหลานี้จะไมมีในคัมภีรกา
ตันตระ 

 สวนสูตรที่คัมภีรกัจจายนะเพิ่มจากคัมภีรกาตันตระเนื่องจากธรรมชาติของภาษา
สันสกฤตไมอาจนํามาใชกับภาษาบาลีไดทั้งหมด หรือไมเหมาะสมกับพระไตรปฎกทําใหมีการตัด
ทอนหรือเพิ่มสูตรใหเหมาะสมกับพระไตรปฎกดังขอความในคัมภีรกัจจายนะสูตรบทที่ 52 วา  
ชินวจนยุตฺตํ หิ ([ขอความทั้งหมด]สมควรแกพระชินพจน[คือพระไตรปฎก]นั่นเทียว) สูตรนี้จึงเปน
ขอสรุปทั้งหมดของเรื่องกัจจายนะที่คัดลอก ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากเรื่องกาตันตระเพื่อให
เหมาะสมกับภาษาบาลีใหมากที่สุดนั่นเอง 

7.  ความแพรหลายของเรื่อง 
คัมภีรกาตันตระเปนไวยากรณที่แพรหลายมาก พบตนฉบับทั้งในประเทศอินเดีย และ

ฉบับแปลภาษาทิเบต อินโดนีเซียโบราณ และฉบับแปลเปนภาษาพมา ลักษณะของการแพรหลาย
ของเรื่องแสดงวาคัมภีรกาตันตระมีการแพรไป 2 กระแส คือ กระแสที่แพรหลายทางเหนือซ่ึงอาจจะ
เปนฉบับของกัศมีรไดแพรไปทางอินเดียทางตอนเหนือและประเทศทิเบต อีกกระแสหนึ่งแพรหลาย
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ทางตอนใตและตะวันออกของอินเดีย ทําใหมีฉบับตัวเขียนหลายฉบับที่พบที่เมืองมัทราส รวมถึง
ฉบับแปลภาษาอินโดนีเชียโบราณและฉบับแปลภาษาพมาก็เปนฉบับของอินเดียใตดวย 

สวนคัมภีรกัจจายนะนั้นเปนไวยากรณกลุมที่เกาแกและแพรหลายมากที่สุด ประเทศที่รับ 
อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทตางมีการศึกษาไวยากรณกัจจายนะทั้งสิ้น ดังนั้นคัมภีรกัจจายนะจึง
แพรหลายอยางมากทั้งในอินเดีย ลังกา พมา และไทย นอกจากจะมีการแปลคัมภีรกัจจายนะเปน
ภาษาตางๆ แลวยังมีการแตงคัมภีรเพื่ออธิบายคัมภีรกัจจายนะอยางมากมาย ดูไดจากรายชื่อคัมภีร
ความแพรหลายที่ผูวิจัยไดนํารายชื่อคัมภีรแสดงในบทที่ 3 

ขอมูลที่นาสนใจคือการแปลคัมภีรกาตันตระจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาบาลีของพระ 
สัทธัมมญาณเถระในศตวรรษที่ 14 ที่แสดงวาพระภิกษุพมาเห็นความสําคัญของคัมภีรกาตันตระ แต
นาเสียดายที่ยังไมมีผูพบตนฉบับดังกลาวซึ่งหากพบตนฉบับแลวก็จะเปนขอมูลสําคัญที่ยืนยันถึง
ความสัมพันธของการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตได 

8.  อิทธิพลของคัมภีรกาตันตระที่มีตอคัมภีรกัจจายนะ 
 นักบูรพคดีศึกษาพบวาคัมภีรกาตันตระมีอิทธิพลตอคัมภีรกัจจายนะและคัมภีรไวยากรณ
ของทมิฬหลายฉบับ แตยังไมเคยมีการศึกษาวาคัมภีรกัจจายนะไดอิทธิพลดานใดจากคัมภีร 
กาตันตระในทุกๆ ดาน จากการศึกษาเปรียบเทียบผูวิจัยพบวา กัจจายนะไดอิทธิพลจากคัมภีร 
กาตันตระหลายอยาง ดังนี้ 

 8.1 อิทธิพลดานโครงสราง  
อิทธิพลทางโครงสรางนั้นจะเห็นไดจากโครงสรางของสูตรทั้งหมดในเรื่องที่ผูวิจัย

ไดเปรียบเทียบไวแลวในหัวขอที่ 4 ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนวาคัมภีรกัจจายนะใชวิธีการเดียวกับ
คัมภีรกาตันตระโดยเริ่มจากการอธิบายเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ แลวเริ่มดวยการผสมเสียงคํา(สนธิ) 
จากนั้นก็กลาวถึงคํานามโดยแยกเปนนาม การก สมาส และตัทธิต การอธิบายของกาตันตระเปน
วิธีการที่ตางไปจากไวยากรณสันสกฤตอื่นๆที่มีอยูกอนหนานี้ จึงเปนไปไดวา กัจจายนะนั้นนาจะได
อิทธิพลทางโครงสรางจากกาตันตระทั้งหมด 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทั้งหมดของทั้งสองเรื่องจะเห็นไดวาโครงสรางของ
เร่ืองกัจจายนะตรงกับกาตันตระทั้งหมดเหมือนกับที่สุภาพรรณ ณ บางชางกลาววา  
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“คัมภีรกัจจายนะแบงออกเปนกัณฑๆ (ปริเฉท) มีสนธิกัณฑเปนตนตรงกับ
กัณฑในคัมภีรกาตันตระหรือกลาป (มีอุณาทิกัปปะเทานั้นที่เกินไปจาก 
กาตันตระ)9 

8.2 อิทธิพลดานรูปแบบ  

อิทธิพลในดานรูปแบบนั้น พบวาคัมภีรกัจจายนะไดรูปแบบและการนําเสนอไปจากคัมภีร
ไวยากรณสันสกฤตซึ่งนาจะไดแกคัมภีรกาตันตระ ทั้งนี้เพราะคัมภีรกัจจายนะเลียนแบบโครงสราง
ของคัมภีรกาตันตระทั้งหมด ดังนั้นก็นาจะไดรูปแบบของคัมภีรกาตันตระไปดวย รูปแบบที่
คัมภีรกัจจายนะเหมือนกับคัมภีรกาตันตระคือการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน10 คือ การ
กลาวถึงสูตร วฤตติ และอุทาหรณ ดังนี้ 
กัจจายนะ (กัจ. 3) 
 สูตร :  ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ.  
 วุตต ิ:  ตตฺถ  อกฺขเรสุ  อการาทีสุ  โอทนฺตา  อฏ อกฺขรา  สรา  นาม  โหนฺติ. 
 อุทาหรณ :  ตํ ยถา   อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ  อิติ  สรา  นาม.  
กาตันตระ (กา. 1.2) 

สูตร :  ตตฺร จตุรฺทศาเทา สฺวรา. 
วฤตต ิ:  ตสฺมินฺ วรฺณสมามนฺายวษิเย อาเทา  เย จตุรฺทศ  วรฺณาสฺเต  สฺวรสํชฺา ภวนตฺิ. 
อุทาหรณ :  อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เอ ไอ โอ เอา. 

 นอกจากนี้วิธีการนําเสนอเนื้อหาสูตรในคัมภีรกัจจายนะก็เหมือนกับกาตันตระที่มีการ
เสนอเนื้อหาเปน 6 ประเภท คือ 
( 1. สัญชญาสูตร (สฺชฺาสูตฺร) สูตรตั้งชื่อ เชน ช่ือ สระ, สมานะ, รัสสะ, ทีฆะ, นามี,  
สันธยักขระ, พยัญชนะ ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนในการใชเรียกทางไวยากรณ   

                                                        
9 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 8. 
10 หลักการเขียนไวยากรณที่สมบูรณแบบ ที่จะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1. สูตรคือ

แสดงกฎหรือขอบังคับทางไวยากรณ 2. วุตติคือขอความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ไดต้ังไวใหสมบูรณขึ้น  
3. อุทาหรณคือตัวอยางที่นํามาอางอิงใหสมเหตุสมผลกับกฎที่ไดต้ังไวโดยการตั้งสูตรนั้นอาศัยเนื้อหาจาก
พระไตรปฎก จึงยกตัวอยางดังกลาวนั้นมาแสดงเปนอุทาหรณไวในคัมภีร ดู ปทรูปสิทธิมัญชรีเลม 1 (กรุงเทพฯ: 
ไทยรายวัน, 2547), 17. 
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 2. ปริภาษาสูตร (ปริภาษาสูตฺร) สูตรแสดงกฎทั่วไป เปนเครื่องสังเกตที่มีความหมาย
ครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีร 
 3. วิธิสูตร (วิธิสูตฺร) สูตรประกอบรูปศัพท หรือสูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กรณี เฉพาะกลุม และเฉพาะศัพท ซ่ึงเปนวิธีทําใหสําเร็จรูปเปนบทตางๆ   
 4. นิยมสูตร (นิยมสูตฺร) สูตรกําหนดใหแนนอน  
 5. ประติเศธสูตร (ปฺรติเศธสูตฺร) สูตรหามการเชื่อมสระในเพราะพยัญชนะทาย เปนตน  
 6. อธิการสูตร (อธิการสูตฺร) สูตรติดตามไปปรากฏในสูตรอ่ืน คือสูตรที่เสนอนําสูตรซ่ึง
จะมีสาระอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน  

ในคัมภีรกัจจายนะมี วิธีการนําเสนอเนื้อหาเปน 6 ประเภท เชนกันคือ 
 1. สัญญาสูตร (สฺาสุตฺต) สูตรตั้งชื่อ เชน ช่ือ อักษร, สระ, พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, 
รัสสะ ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนในการใชเรียกทางไวยากรณ  
 2. ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป เปนเครื่องสังเกตที่มีความหมาย
ครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีรทั้งหมด  
 3. วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรประกอบรูปศัพท หรือสูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กรณี เฉพาะกลุม และเฉพาะศัพท ซ่ึงเปนวิธีทําใหสําเร็จรูปเปนบทตางๆ  
 4. นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรกําหนดใหแนนอน  
 5. อธิการสูตร สูตรติดตามไปปรากฏในสูตรอ่ืน คือสูตรที่เสนอนําสูตรซ่ึงจะมีสาระอยาง
ใดอยางหนึ่งรวมกัน  
 6. อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรชี้แนะวิธีที่กระทํา คือสําหรับชี้แจง  
 เมื่อเปรียบเทียบสูตรทั้ง 6 ประเภทของกาตันตระและกัจจายนะแลวมีประเภทของสูตร 6 
อยางตรงกันแตกาตันตระมีประติเศธสูตรแตกัจจายนะเปนอติเทสสูตรทั้งนี้ สุภาพรรณ ณ บางชาง
ตั้งขอสังเกตวา  

“คัมภีรกัจจายนะเสนอสาระทางไวยากรณตามรูปแบบและวิธีนําเสนอ
ไวยากรณในระบบอินเดีย โดยอาศัยคัมภีรกาตันตระหรือกลาปเปนตนแบบ 
แลวปรับสาระและรายละเอียดตางๆ ใหสอดคลองถูกตองกับลักษณะของ
ภาษาบาลีตามที่ปรากฎใชในพระไตรปฎก”11 
ขอสังเกตดังกลาวมีน้ําหนักมากเพราะเมื่อพิจารณารูปแบบของคัมภีรกัจจายนะแลว พบวา 

กัจจายนะเลียนแบบกาตันตระทั้งหมด 

                                                        
11 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ไวยากรณบาลี, 42. 
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8.3 อิทธิพลดานเนื้อหา 
 อิทธิพลทางดานเนื้อหาของคัมภีรกาตันตระที่ไปปรากฏในเรื่องคัมภีรกัจจายนะนั้นเปน
หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงวาคัมภีรกัจจายนะมิใชผลงานของพระกัจจายนะในสมัยพุทธกาล
เพราะในสมัยพุทธกาลนั้นไวยากรณเร่ืองนี้ยังมิไดแตง จากการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร
ทั้งสองเรื่องพบวา เร่ืองกัจจายนะมีสูตรนาจะไดอิทธิพลของคัมภีรกาตันตระจํานวน 267 สูตร โดยมี
สูตรที่แปลไปจากกาตันตระจํานวน 33 สูตร และมีสูตรที่ไดวิธีการจากกาตันตระ 234 สูตร แสดงวา
คัมภีรกาตันตระมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออมกับคัมภีรกัจจายนะ 

9.  อิทธิพลของคัมภีรกาตันตระที่มีตอคัมภีรไวยากรณบาลีอ่ืนๆ 
 ตามที่นักวิชาการชาวตะวันตกไดแบงคัมภีรไวยากรณบาลี  3 สาย คือ สายกัจจายนะ สาย
โมคคัลลานะ และสายสัททนีติ แต เอ็ม.เอช. โบด พบวา นักวิชาการชาวพมาแบงคัมภีรไวยากรณ
ออกเปน 4 สาย เพิ่มคัมภีรสัททสังคหะอีกสายหนึ่ง  

 คัมภีรโมคคัลลานะ ซ่ึงเปนผลงานของพระโมคคัลลานเถระ แตงในรัชสมัยของพระเจา
ปรักกมพาหุ ในราว พ.ศ.1708 พระคันธสาราภิวงศไดแสดงความเห็นไวในประวัติคัมภีรสัททาวิเสส 
วา “…ทานผูประพันธไดแตงโดยอาศัยไวยากรณสันสกฤตชื่อจานทระเปนหลัก และอาศัยไวยากรณ
สันสกฤตอื่นๆ มีปาณินิเปนตน แตสวนใหญเห็นตามมติของคัมภีรจานทระ…” และมีความเห็น
เกี่ยวกับคัมภีรโมคคัลลานะกลาวแยงคัมภีรกัจจายนะไว เชน “…กัจจายนะไวยากรณแสดงรูปวา  
สุคนฺธิ, ทุคฺคนฺธิ, ปูติคนฺธิ, สุรภิคนฺธิ แตโมคคัลลานะไวยากรณปฏิเสธรูปเหลานี้…” นอกจากนี้การ
ตั้งชื่อในคัมภีรโมคคัลลานะจะมีความแตกตางออกไปจากคัมภีรกัจจายนะ จึงสรุปไดวา คัมภีร 
โมคคัลลานะไมไดอาศัยคัมภีรกาตันตระในการแตง ดังนั้นคัมภีรกาตันตระจึงไมไดมีอิทธิพลตอ
คัมภีรโมคคัลคัลลานะ 

 คัมภีรสัททนีติซ่ึงเปนผลงานของพระอัคควงสาจารย แตงเมื่อ พ.ศ.1697 ตามหลักฐานใน
คัมภีรสาสนาลังการนั้นไดแตงอาศัยสาระในคัมภีรกัจจายนะเปนหลักและคนควาสาระในคัมภีรอ่ืน
มาประกอบ เชนอาศัยสาระจากคัมภีรโมคคัลลานะ และคัมภีรปทรูปสิทธิดวย ซ่ึงถือวาเปนคัมภีร
อธิบายขยายความคัมภีรกัจจายนะที่มีลักษณะเปนของตัวเอง สรุปไดวาคัมภีรสัททนีตินี้ไมไดรับ
อิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระโดยตรง 

 และมีคัมภีรอีกกลุมหนึ่งคือ คัมภีรสัททสังคหะที่นักวิชาการชาวพมาเพิ่มขึ้นเปนอีกสาย
หนึ่งตางหาก คัมภีรนี้อาศัยไวยากรณสันสกฤตประกอบการแตงหลายคัมภีร และใชคัมภีรสิทธานต-
เกามุทีเปนหลัก ไมไดอาศัยเนื้อหาจากคัมภีรกาตันตระ 
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 สรุปไดวา อิทธิพลของคัมภีรกาตันตระที่มีตอคัมภีรไวยากรณบาลีนั้น ไดมีอิทธิพลตอ
คัมภีรกัจจายนะคัมภีรเดียว เพราะเมื่อเทียบระยะเวลา เนื้อหา และชื่อเรียกทางไวยากรณแลว คัมภีรกัจ
จายนะจะอาศัยเนื้อหาจากคัมภีรกาตันตระโดยตรง สวนคัมภีรไวยากรณบาลีอ่ืนๆ นั้นสวนใหญจะ
อาศัยสาระจากคัมภีรกัจจายนะแลวแตงใหม อาศัยการคนควาเพิ่มเติมจากไวยากรณสันสกฤตอื่นๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

คัมภีรไวยากรณสันสกฤตมีพัฒนาการอยางยาวนานในประเทศอินเดีย ตั้งแตสมัยกอน
พุทธกาลจนถึงราวศตวรรษที่ 13 คัมภีรไวยากรณสันสกฤตแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ไวยากรณ
กลุมปาณินิ ไวยากรณสมัยหลังปาณินิ คัมภีรไวยากรณสันสกฤตสมัยหลังปาณินิคือคัมภีรกาตันตระ
ของศรววรมันที่แตงในราวพุทธศตวรรษที่ 5 กาตันตระนั้นหมายถึง คัมภีรเล็กๆ แตศรววรมันได
จัดระบบไวยากรณสันสกฤตใหม โดยการจัดสูตรที่มีเนื้อหาแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกันไว
ดวยกัน เนื้อหาของคัมภีรกาตันตระมีจํานวน  1,401 สูตร แบงเปน 4 บท บทที่ 1 เปนเรื่องการสนธิ 
มี 79 สูตร บทที่ 2 เร่ืองนาม มี 337 สูตร บทที่ 3 เร่ือง อาขยาต มี 439 สูตร และ บทที่ 4 เร่ืองกฤต มี 
546 สูตร คัมภีรกาตันตระมีผูอธิบายความหลายคนแตฉบับที่แพรหลายที่สุดคือฉบับที่ทุรคสิงหะ
เปนผูอธิบาย คัมภีรกาตันตระเปนไวยากรณที่แพรหลายมาก พบตนฉบับทั้งในประเทศอินเดีย และ
ฉบับแปลภาษาทิเบต อินโดนีเชียโบราณและฉบับแปลเปนภาษาพมา 

คัมภีรไวยากรณบาลีนั้นมีผูแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมกัจจายนะ กลุมโมคัลลานะและกลุม 
สัททนีติ ในไวยากรณทั้งสามกลุมนี้กลุมกัจจายนะเปนกลุมที่เกาแกและแพรหลายมากที่สุด
ไวยากรณกัจจายนะนี้เชื่อวาแตงในประเทศอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 เนื้อหากัจจายนะมี 
สูตร แบงเปน 4 หมวดไดแก สนธิมี 51 สูตร นามมี 354 สูตร  อาขยาตมี 118 สูตร  และกิตมี 150 
สูตร คัมภีรกัจจายนะแพรหลายมากทั้งในอินเดีย ลังกา พมา และไทย นอกจากจะมีการแปล
คัมภีรกัจจายนะเปนภาษาตางๆ แลวยังมีการแตงคัมภีรเพื่ออธิบายคัมภีรกัจจายนะอยางมากมายดวย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรกาตันตระกับคัมภีรกัจจายนะพบวา เร่ืองคัมภีรกัจจายนะ
ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรกาตันตระอยางมาก ทั้งโครงสราง เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ สวนรายละเอียด
ของสูตรนั้นพบวา คัมภีรกัจจายนะไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมจากคัมภีรกาตันตระ โดยมี
สูตรจํานวนหนึ่งที่แปลไปจากคัมภีรกาตันตระ และอีกมีสูตรมากกวา 200 สูตรที่ไดรับอิทธิพลดาน
วิธีการ อยางไรก็ตามพบวาคัมภีรกัจจายนะไดเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนใหมากกวากาตันตระเพื่อให
เหมาะสมกับภาษาบาลี  
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ขอเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีรทั้งสอง ผูวิจัยพบวาคัมภีรกาตันตระมีความ

แพรหลายมาก นาจะมีการศึกษาสูตรตางๆ ในคัมภีรกาตันตระฉบับตางๆ เพื่อดูลักษณะรวมและ
ลักษณะที่แตกตางกัน 

2. การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเนนเนื้อหาคัมภีรกัจจายนะเปนหลัก แตระหวางที่รวบรวมขอมูล
นั้น ผูวิจัยพบวาไวยากรณกลุมโมคัลลานะและสัททนีติก็มีหลายสูตรอาศัยสูตรจากคัมภีรกาตันตระ 
และคัมภีรอัษฏาธยายี ของปาณินิ ดังนั้นนาจะมีการศึกษาที่มาหรือความสัมพันธของคัมภีร 
กาตันตระและคัมภีรอัษฏาธยายี ของปาณินิ ที่มีตอคัมภีรกลุมโมคัลลานะและสัททนีติดวยเพื่อจะได
เห็นความสัมพันธของไวยากรณสันสกฤตกับไวยากรณบาลีทั้งหมด 
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ภาคผนวก ก 
ตนฉบับกลาปนิสสยะ ภาษาสันสกฤต-พมา ของพระอัคคธัมมาภิวงศ 
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ภาคผนวก ข 

อถ ศฺรีทุรฺคสึหวิรจิตวฺฤตฺติสหิตํ กาตนฺตฺรมฺ 
ตอไปนี้เปนคัมภีรกาตันตระ พรอมกับวฤตติ (วฺฤตฺติ=คําอธิบาย) ท่ีทุรคสิงหะแตง 

คเณศาย นมะ ขอนอมไหวพระคเณศ 

   เทวเทวํ ปฺรณมฺยาเทา สรฺวชฺ ํ สรฺวทรฺศินมฺ 
   กาตน ฺตฺรสฺย ปรฺวกฺษฺยาม ิ วฺยาขฺยานํ ศารวฺวมฺมิกมฺ. 
  ขาพเจา (ผูช่ือวา ทุรคสิงหะ) เมื่อไดนอบนอมเทพแหงเทพผูรู

แจงหยั่งเห็นสรรพสิ่ง แลวจักกลาวอรรถาธิบายกาตันตระซึ่งคลอย
ตามความเหน็ของทานศรววรมัน (ศรฺววรฺมนฺ) 

 
สนฺธิ ปฺรกรณมฺ (อัธยายะท่ี 1) 

(เร่ืองสนธิ) 
1. สิทฺโธ วรฺณสมามฺนายะ. [I.1.1]1 
 อักษรทั้งหลายเปนที่ทราบกนัดีอยูแลว (คือไมตองมีการอธิบายเพิ่มเตมิอีก)2 
2. ตตฺร จตุรฺทศาเทา สฺวรา. [I.1.2] 
 ในอักษรเหลานั้น อักษรที่ขึน้ตน 14 ตัว เปนสระ  
 [ คือ อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ ไอ โอ เอา] 
3. ทศ สมานาะ. [I.1.3] 
 สระ10 เสียงแรก เปนสมานสระ (สระที่มีเสียงเสมอกัน) 
4. เตษํา เทฺว ทฺวานฺโยนฺยสยฺ สวรฺเณา. [I.1.4] 
 ในสมานสระเหลานั้นแตละคูเปนสวรรณะ (สวรฺณ) ของกันและกัน 

                                                 
1 เลขที่สูตรในคัมภีรกาตันตระนี้ผูวิจัยจัดเรียงเลขที่สูตรของแตละบท/อัธยายะ จากเลขที่ 1 ไปจน

จบบท แลวเริ่มตนเลขที่สูตร ที่ 1 ใหมในทุกๆ บทเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับคัมภีรไวยากรณบาลี 
และในภาคผนวคนี้ผูวิจัยไดจัดลําดับบท/อัธยายะ (บทที่ I สนธิ, บทที่ II นาม, บทที่ III อาขยาต, บทที่ IV 
กฤต) จัดลําดับปาทะ (ตามจํานวนปาทะของแตละบทนั้นๆ) จัดลําดับของสูตร (เริ่มตนนับสูตรที่ 1 ในแตละ
ปาทะของแตละบท) ของกาตันตรสูตรแสดงไวในวงเล็บ [-] เพื่อประโยชนในการอางอิงไวในที่นี้ดวย 

2  
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5. ปูรฺโว หรฺสฺวะ. [I.1.5] 
 สระขางหนา[ของสมานสระ]เปนหรัสวะ (หฺรสฺว=เสียงส้ัน) 
6. ปโร ทีรฺฆะ. [I.1.6] 
 สระขางหลัง[ของสมานสระ]เปน ทีรฆะ (ทีรฺฆ=เสียงยาว) 
7. สฺวโร’วรฺณวรฺโช นาม.ี [I.1.7] 
 สระทุกตัวที่ไมใช อวรรณะ (อวรฺณ=สระ อ และ อา) มีช่ือวา นามี (มาจาก นามินฺ คือสามารถ

เปลี่ยน ส เปน ษ) 
8. เอการาทีนิ สนฺธฺยกฺษราณ.ิ [I.1.8] 
 สระเริ่มตน จาก เอ อักษร [เอ ไอ โอ เอา] มีช่ือวา สันธยักษระ (สนฺธฺยกษฺร= สระผสม) 
9. กาทีนิ วฺย ฺชนาน.ิ [I.1.9] 
 อักษรเริ่มตนจาก ก [คือ ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว 

ศ ษ ส ห] ช่ือวา พยัญชนะ 
10. เต วรฺคาะ ป ฺจ ป ฺจ ป ฺจ. [I.1.10] 
 พยัญชนะเหลานั้นจัดเปนวรรคๆ ละ 5 พยัญชนะ 
11. วรฺคาณํา ปฺรถมทฺวิตียาะ ศษสาศฺจาโฆษาะ. [I.1.11] 
 พยัญชนะที่ 1 และ 2 ของวรรค และ ศ ษ ส เปน อโฆษะ  
 [คือ ก ข, จ ฉ, ฏ , ต ถ, ป ผ, ศ ษ ส ] 
12. โฆษวนฺโตนฺเย. [I.1.12] 
 พยัญชนะอื่นๆ เปนโฆษวตฺ  (มีเสียงโฆษะ)  
 [คือ ค ฆ ง, ช ฌ , ฑ ฒ ณ, ท ธ น, พ ภ ม, ย ร ล ว  ห] 
13. อนุนาสิกา งณนมาะ. [I.1.13] 
 ง  ณ น และ ม เปน อนุนาสิกา (เสียงมีลมผานจมูก) 
14. อนฺตะสฺถา ยรลวาะ. [I.1.14] 
 ย ร ล และ ว ช่ือวา อันตะสถะ  (อนฺตะสฺถ) 
15. อูษฺมาณะ ศษสหาะ. [I.1.15] 
 ศ ษ ส และ ห ช่ือวา อูษมัน (อูษฺมน)ฺ 
16. อะ อิติ วิสรฺชนียะ. [I.1.16] 
 อักษรคือ ะ ช่ือวา วิสรรชนยี (อ ในสูตรมีไวเพยีงเพื่อให  ะ ออกเสียงได จริงๆ ถือวา อ ไมมี) 
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17. xก อิติ ชิหฺวามลีูยะ.3 [I.1.17] 
 อักษรคือ xก (ที่มีเครื่องหมาย x อยูขางหนา) ช่ือวา ชิหวามูลียะ  
18. ѡ  ป อิตยฺุปธฺมานียะ.4 [I.1.18] 
 อักษรคือ  ѡ  ป ( คือมีเครื่องหมาย ѡ  อยูขางหนา) ช่ือวา อุปธมานียะ 
19. อํ อิตฺยนุสฺวาระ. [I.1.19] 
 อักษรคือ อํ ช่ือวา อนุสวาระ (อ มีไวเพื่อใหเครื่องหมาย อนุสวาระ ออกเสียงได จริงๆ แลวถือ

วา อ ไมม)ี 
20. ปูรฺวาปรโยรฺรรฺโถปลพฺเธา ปทมฺ. [I.1.20] 
 เมื่อเกิดการรูความหมายของตนคําดั้งเดิม (ปฺรกฺฤติ) ที่อยูขางหนา รวมกับวภิักติซ่ึงอยูขางหลัง 

การรวมกันเขานั้น มีช่ือเรียกเฉพาะวา ปทะ (บท) 
21. พฺย ฺชนมสฺวรํ ปรํ วรฺณํ นเยต.ฺ [I.1.21] 
 พึงนําพยัญชนะที่ไมมีสระไปติดกับอักษรหลัง (แตไมตองนําสระไปตดิกับอักษรที่ตามหลัง)

[เชน ตทฺคจฺฉติ  ษฑตฺร  กxขนติ  กѡ ผลติ] 
22. อนติกฺรมยนฺ วศิฺเลษเยตฺ. [I.1.22] 
 ตองแยกอกัษรออกจากกนัโดยไมใหสลับที่กัน  
 [เชน เชน ไวยากรฺณะ, อุจฺจไกะ การประกอบกันเขาอยางนี้ เพื่อไมใหเกิดความสับสนดาน

ความหมาย] 
23. โลโกปจาราทฺ คฺรหณสิทฺธิะ. [I.1.23] 
 การยอมรับ[ส่ิงที่ไมไดกลาวไว] ตองเขาใจวาเปนสิ่งที่รูกนัดีอยูแลว เพราะคนทั่วไปใชกันอยู

แลวอยางนั้น 
จบ ปาทะ ท่ี 1 เร่ืองสนธิ ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 

 
24. สมานะ สวรฺเณ ทีรฺฆีภวติ ปรสฺจ โลปมฺ. [I.2.1] 
 สมานสระจะกลายเปนทีรฆะ เมื่อ สวรรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ 

(หายไป)  
 [ฑณฺฑาคฺรมฺ, สาคตา, ทธีทมฺ, นทีห เต, มธูทกมฺ, ฯลฯ] 

                                                 
3 xก หมายถึงเครื่องหมาย x ที่อยูหนาอักษร ก และ ข เรียกวา ชิหวามูลียะ (ชิหฺวามูลียะ) ดู Julius 

Eggelling, The Kātantra, 5. ; Jānakīprasāda Dwivedī, Ed. Kātantra Vyākaran a, 94-95. 
4 ѡ  ป หมายถึงเครื่องหมาย ѡ  ที่อยูหนาอักษร ป และ ผ เรียกวา อุปธมานียะ(อุปธฺมานียะ) ดู 

Julius Eggelling, The Kātantra, 6. ; Jānakīprasāda Dwivedī, Ed. Kātantra Vyākaran a, 95-96. 
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25. อวรฺณ อิวรฺเณ เอ. [I.2.2] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน เอ เมื่อ อิวรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ (ถูกลบ) 
26. อุวรฺเณ โอ. [I.2.3] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน โอ เมื่อ อุวรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ (ถูกลบ) 
27. ฤวรฺเณ อรฺ. [I.2.4] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน อรฺ เมื่อ ฤวรรณะ และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ (ถูกลบ) 
28. ฦวรฺเณ อลฺ. [I.2.5] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน อลฺ เมื่อ ฦวรรณะ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ (ถูกลบ) 
29. เอกาเร ไอ ไอกาเร จ. [I.2.6] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน ไอ เมื่อ เอ และ ไอ ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ  

(ถูกลบ) 
30. โอกาเร เอา เอากาเร จ. [I.2.7] 
 อวรรณะ (อ อา) จะเปน เอา เมื่อ โอ และ เอา ตามหลัง และสระหลังจะเปลี่ยนเปนโลปะ  

(ถูกลบ) 
31. อิวรฺโณ ยมสวรฺเณ น จ ปโร โลปฺยะ. [I.2.8] 
 อิวรรณะ จะเปลี่ยนเปน ย เมือ่สระที่ไมใช สวรรณะ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  

[เชน ทธฺยตฺร, นทฺเยษา] 
32. วมุวรฺณะ. [I.2.9] 
 อุวรรณะ จะเปลี่ยนเปน ว เมื่อสระที่ไมใช สวรรณะ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  

[เชน มธฺวตฺร, วธฺวาสนม]ฺ 
33. รมฺฤวรฺณะ. [I.2.10] 
 ฤวรรณะ จะเปลี่ยนเปน ร เมื่อสระที่ไมใช สวรรณะ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  
 [เชน ปตฺรรฺถะ, กฺรรฺถะ] 
34. ลมฺ ฦวรฺณะ. [I.2.11] 
 ฦวรรณะ จะเปลี่ยนเปน ล เมื่อสระที่ไมใช สวรรณะ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ 
 [เชน ลนุพนฺธะ, ลากฺฤตะ] 
35. เอ อยฺ. [I.2.12] 
 เอ จะเปลี่ยนเปน อย ฺเมื่อสระ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  
 [เชน นยต,ิ อคฺนเย] 
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36. ไอ อาย.ฺ [I.2.13] 
 ไอ จะเปลีย่นเปน อาย ฺเมื่อสระ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  
 [เชน นายกะ, ราไยนฺทฺรี] 
37. โอ อวฺ. [I.2.14] 
 โอ จะเปลี่ยนเปน อว ฺเมื่อสระ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  
 [เชน ลวณมฺ, ปฏโวตุะ] 
38. เอา อาวฺ. [I.2.15] 
 เอา จะเปลี่ยนเปน อย ฺเมื่อสระ ตามหลัง แตสระหลังจะตองไมถูกลบ  
39. อยาทีนํา ยวโลปะ ปทานฺเต น วา โลเป ตุ ปฺรกฺฤติะ. [I.2.16] 
 ลบ ย และ ว ที ่อยฺ เปนตน (I. 2.12-16) บางก็ได(ทําก็ไดไมทําก็ไดไมบังคับ) แตเมื่อลบแลว 

จะตองไมมกีารเปลี่ยนแปลงตอไปอีก  
 [เชน ต อาหะุ, ตยาหะุ, ตสฺมา อาสนฺ, ตสฺมายาสนฺ ฯลฯ] 
40. เอโทตฺประ ปทานฺเต โลปมการะ. [I.2.17] 
 อ ที่อยูหลัง เอ  และ โอ ยอมเปลี่ยนเปน โลปะ (ถูกลบ) ในกรณีที่ เอ โอ นั้นเปนปทานตะ คือ

อยูสุดทายปทะ (บท=คํา)  
 [เชน เต’ตฺร, ปโฏ’ตฺร ฯลฯ] 
41. น วฺย ฺชเน สฺวราะ สนฺเธยาะ. [I.2.18] 
 สระไมตองทําสนธิ เมื่อพยัญชนะ ตามหลัง  
 [เชน ชเล ปทมฺมฺ, วาโย คติะ ฯลฯ] 

จบ ปาทะ ท่ี 2 เร่ืองสนธิ ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 
42. โอทนฺตา อ อิ อุ อา นิปาตาะ สฺวเร ปฺรกฺฤตฺยา. [I.3.1] 
 นิบาตที่ลงทายดวย โอ และนบิาต อ อิ อุ อา จะคงอยูตามปรกติ เมื่อสระตามหลัง  
 [เชน โน อตฺร, อโห อาศฺจรฺยมฺ,  อ อเปหิ ฯลฯ] 
43. ทฺวิวจนมเนา. [I.3.2] 
 ทวิพจนที่ไมลงทายดวย เอา จะคงอยูตามปรกติ เมื่อมีสระตามหลัง  
 [เชน อคฺนี เอเตา, ปฏ อิเมา,  มาเล อิเม  ฯลฯ] 
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44. พหุวจนมมี. [I.3.3] 
 รูป อมี ในพหวุจนะ จะคงอยูตามปกติ เมือ่สระตามหลัง  
 [เชน อมี อศฺเวา] 
45. อนุปทิษฺฏาศฺจ. [I.3.4] 
 สระที่ไมไดแสดงไวขางตน จะคงอยูตามปกติ เมื่อสระตามหลัง (หมายถึงสระที่เปน ปฺลุต) 

[อาคจฺฉ โภ เทวทตฺต3  อตฺร,  ติษฺฐ โภ ยชฺญทตฺต3 อิห ฯลฯ]5 
จบ ปาทะ ท่ี 3 เร่ืองสนธิ ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 

 
46. วรฺคปฺรถมา ปทานฺตาะ สฺวรโฆษวตฺสุ ตฺฤตยีาน.ฺ [I.4.1] 
 พยัณชนะที่ 1 ของวรรค ที่เปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) จะเปลีย่นเปนพยัญชนะที่ 3 ของ

วรรค เมื่อมีสระหรือพยัญชนะโฆษวัต(I.1.12) ตามหลัง  
 [เชน วาคตฺร, ษฑฺคจฺฉนฺต ิฯลฯ] 
47. ป ฺจเม ป ฺจมําสตฺฤตยีานฺ น วา. [I.4.2] 
 เมื่อพยัญชนะที่ 5 ตามหลังจะเปลี่ยนเปนพยัญชนะที่ 5 กไ็ดหรือ เปนพยัญชนะที่ 3 กไ็ด  

[วางฺมตี หรือ วาคฺมตี ฯลฯ] 
48. วรฺคปฺรถเมภฺยะ ศการะ สฺวรยวรปรศฺฉการ ํน วา. [I.4.3] 
 ตามหลัง พยัญชนะที่ 1 ของวรรคที่เปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) ศ ที่มีสระ และมี ย ว ร 

ตามหลัง จะเปลี่ยนเปน ฉ กไ็ด หรือไมเปลีย่นกไ็ด  
 [เชน วากฺฉูระ, วากฺศูระ, ษฏ ฉฺยามะ, ษฏ ศฺยามะ, ตฺริษฺฏปฺฉฺรุตะ, ตฺริษฺฏปฺศฺรุตะ ฯลฯ] 
49. เตภฺย เอว หการะ ปูรฺวจตุรฺถํ น วา. [I.4.4] 
 ตามหลังพยัญชนะที่ 1 ของวรรคที่เปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท)  ห จะเปลี่ยนเปนตัวที่ 4 

ของวรรคของพยัญชนะขางหนาก็ไดหรือไมเปล่ียนกไ็ด  
 [เชน วาคฺฆีนะ, วาคฺหีนะ,  ตทฺธิตมฺ, ตทฺหิตมฺ ฯลฯ] 
50. ปรรูป ตกาโร ลจฏวรฺเคษุ. [I.4.5] 
 ต ที่เปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) จะเปลี่ยนเปนรูปหลัง (ตัวตนของคําหลัง) เมื่อ ล และ จ 

วรรค และ ฏ วรรค ตามหลัง  
 [เชน ตลฺลุนาต,ิ ตจฺจรต,ิ ตชฺชยติ ฯลฯ] 

                                                 
5 สระที่เปน ปฺลุต คือมีการออกเสียงที่ไมไดเปนไปตามปกติ แตออกเสียงยืดการใชสัญลักษณเลข 3

นั้นเพื่อแสดงใหรูถึงการออกเสียงยืด 
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51. จํ เศ. [I.4.6] 
 ต ที่เปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) จะเปลี่ยนเปน จ เมือ่ ศ ตามหลัง  
 [เชน ตจฺศฺลกษฺณฺ, ตจฺศฺมศานมฺ] 
52. งณนา หฺรสฺโวปธาะ สฺวเร ทฺวิะ. [I.4.7] 
 ง ณ น ที่มีสระเสียงส้ันอยูขางหนา จะตองทําเปน 2 ตัว เมื่อสระตามหลัง  
 [เชน กฺรุงฺงตฺตรฺ, สุคณฺณตฺตร ฯลฯ] 
53. โน’นฺตสฺจฉโยะ ศการมนุสฺวารปูรฺวมฺ. [I.4.8] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ จ ฉ ตามหลัง จะเปลีย่นเปน ศ โดยมี อนุสวาระอยูขางหนา  
 [เชน ภวําศฺจรติ, ภวําศฺฉาทต]ิ 
54. ฏโยะ ษการมฺ. [I.4.9] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ ฏ ฐ ตามหลัง จะเปลีย่นเปน ษโดยมี อนุสวาระอยูขางหนา  
 [เชน ภวําษฺฏีกเต, ภวาํษฺฐกาเรณ] 
55. ตถโยะ สการม.ฺ [I.4.10] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ ต ถ ตามหลัง จะเปลีย่นเปน ส โดยมี อนุสวาระอยูขางหนา  
 [เชน ภวําสฺตรติ, ภวําสฺถุรต]ิ 
56. เล ลมฺ. [I.4.11] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ ล ตามหลัง จะเปลี่ยนเปน ล (โดยไมมี อนุสวาระอยูขางหนา)  

[ภวําลฺลุนาติ, ภวําลฺลิขต]ิ 
57. ชฌศกาเรษุ การมฺ. [I.4.12] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ ช ฌ  ศ ตามหลัง จะเปลี่ยนเปน   
 [เชน ภวาฺชยติ, ภวาฺฌาษยต,ิ ภวาฺญกาเรณ, ภวาฺเศเต] 
58. ศิ นฺเจา วา. [I.4.13] 
 น ที่เปนปทานตะ เมื่อ ศ ตามหลัง จะเปลี่ยนเปน นจฺ ก็ไดไมเปลี่ยนกไ็ด  หรือเปน ญ ก็ได   
 [เชน ภวาฺฉูระ, ภวาฺจฺศูระ, ภวาฺศูระ, กุรฺวฺจฺฉูระ, กุรฺวฺจฺศูระ, กุรฺวฺศูระ ฯลฯ] 
59. ฑฒณปรสฺตุ ณการมฺ. [I.4.14] 
 แตเมื่อ ฑ ฒ ณ ตามหลังใหเปลี่ยน น เปน ณ  
 [เชน ภวาณฺฑนีมฺ, ภวาณฺเฒากเต, ภวาณฺณกาเรณ] 
60. โม’นุสฺวารํ วฺย ฺชเน. [I.4.15] 
 ม (ที่เปนตวัสุดทาย) จะเปลีย่นเปนอนุสวาระ เมื่อพยัญชนะ ตามหลัง  
 [เชน ตวฺํ ยาสิ, ตฺวํ รมเส] 
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61. วรฺเค ตทฺวรฺคป ฺจมํ วา. [I.4.16] 
 ม (ที่เปนตวัสุดทาย) จะเปลีย่นเปนพยัญชนะที่ 5 ของวรรคนั้นๆ ก็ได ไมเปลี่ยนกไ็ด เมื่อ

พยัญชนะในวรรคตามหลัง  
 [เชน ตวฺงฺกโรติ, ตฺวํ กโรติ, ปุมฺภฺยาม,ฺ ปุ ภยฺามฺ ฯลฯ] 

จบ ปาทะ ท่ี 4 เร่ืองสนธิ ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 

62. วิสรฺชนียศฺเจ เฉ วา ศม.ฺ [I.5.1] 
 วิสรรชนียะ จะเปลี่ยนเปน ศ ก็ไดไมเปลี่ยนก็ได เมื่อ จ ฉ ตามหลัง  
 [เชน กศจฺรต,ิ กศฺฉาทติ] 
63. เฏ เ วา ษมฺ. [I.5.2] 
 วิสรรชนียะจะเปลี่ยนเปน ษ ก็ไดไมเปลี่ยนก็ได เมื่อ ฏ หรือ  ตามหลัง  
 [เชน กษฺฏีกเต, กษฺฐกาเรณ] 
64. เต เถ วา สมฺ. [I.5.3] 
 วิสรรชนียะจะเปลี่ยนเปน ส  ก็ได ไมเปลี่ยนก็ได เมื่อ เมือ่ ต หรือ ถ ตามหลัง  
 [เชน กสฺตรต,ิ กสฺถุฑติ] 
65. กขโยรฺชิวฺหฺวามูลียํ น วา. [I.5.4] 
 วิสรรชนียะจะเปลี่ยนเปน ชิหวามูลียะ กไ็ดไมเปลี่ยนก็ได เมื่อ ก ข ตามหลัง [กxกโรติ, กะ 

กโรติ, กxขนติ, กะ ขนต]ิ 
66. ปกโยรุปธฺมานยีํ น วา. [I.5.5] 
 วิสรรชนียะจะเปลี่ยนเปน  อุปธมานียะ ก็ได ไมเปลี่ยนกไ็ด เมื่อ ป ผ ตามหลัง [กѡ ปจติ, กะ 

ปจติ, กѡ ผลติ, กะ ผลต,ิ ] 
67. เศ เษ เส วา วา ปรรูปมฺ. [I.5.6] 
 วิสรรชนียะ จะใชปรรูปะ(ตวัตนของคําหลัง)ก็ไดไมใชก็ได เมื่อ ศ หรือ ษ หรือ ส ตามหลัง  
 [เชน กศเฺศเต, กะ เศเต, กษษฺณฺฑะ, กะ ษณฑฺะ, กสฺสาธุะ, กะ สาธุะ] 
68. อุมการโยรฺมธฺเย. [I.5.7] 
 วิสรรชนียะเปลี่ยนเปน อุ เมือ่อยูระหวาง อ  
 [เชน โก’ตฺร, โก’รฺถะ] 
69. อโฆษวโตศฺจ. [I.5.8] 
 วิสรรชนียะเปลี่ยนเปน อุ เมือ่อยูระหวาง อ และ พยัญชนะโฆษวัต(I.1.12)  
 [เชน โก คจฺฉติ, โก ธาวต]ิ 
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70. อปโร โลปฺโย’นฺยสฺวเร ยํ วา. [I.5.9] 
 วิสรรชนียะทีต่ามหลัง อ จะตองถูกลบเมื่อ สระอื่น(นอกจาก อ) ตามหลัง หรือจะเปลีย่นเปน 

ย ก็ได(ไมบังคับ)  
 [เชน ก อิห, กยิห, ก อุปริ, กยุปริ] 
71. อาโภภยฺาเมวเมว สฺวเร. [I.5.10] 
 วิสรรชนียะทีต่ามหลัง อา และ โภ ก็ทําอยางเดียวกัน เมือ่สระตามหลัง 
 [เชน เทวา อาหุะ, เทวายาหะุ, โภ อตฺร, โภยตฺร] 
72. โฆษวติ โลปมฺ. [I.5.11] 
 วิสรรชะนียะที่ตามหลัง อา และ โภ จะเปลี่ยนเปนโลปะ (ถูกลบ) เมื่อพยัญชนะโฆษวัต 

(I.1.12) ตามหลัง  
 [เชน เทวา คตาะ, โภ ยาสิ ฯลฯ] 
73. นามิปโร รมฺ. [I.5.12] 
 วิสรรชะนียะที่ตามหลังนามี (I.1.7) จะเปลี่ยนเปน ร  
 [เชน นิรเปกฺษะ] 
74. โฆษวตฺสฺวรประ. [I.5.13] 
 วิสรรชนียะทีต่ามหลังนาม ี(I.1.7) จะเปลี่ยนเปน ร เมื่อพยัญชนะโฆษวตั(กา.1.12) และสระ

ตามหลัง  
 [เชน อคฺนิรฺคจฉฺติ, อคฺนิรตฺร, ปฏรฺวทติ, ปฏรตฺร] 
75. รปฺรกฺฤติรนามิปโร’ป. [I.5.14] 
 ร คงอยูตามปกติ แมเมื่อไมตามหลัง นาม ี(I.1.1.7)  
 [เชน คีรฺปติะ, คีะปติะ กไ็ด, คีรฺปติะ, คีะปติะ ก็ได, คีรฺปติะ, คีะปติะ กไ็ด, ธูรฺปติะ, ธูะปติะ ก็

ได, คีรฺปติะ, คีะปติะ ก็ได] 
76. เอษสปโร วฺย ฺชเน โลปฺยะ. [I.5.15] 
 วิสรรชนียะทีต่ามหลัง เอษ และ ส จะตองถูกลบ เมื่อมีพยัญชนะตามหลัง  
 [เชน เอษ จรต,ิ ส  ฏีกเต, เอษ เศเต, ส ปจต]ิ 
77. น วิสรฺชนยีโลเป ปนุะ สนฺธิะ. [I.5.16] 
 เมื่อลบวิสรรชนียะแลว จะไมมีสนธิซํ้าอีก 
78. โร เร โลป สฺวรศฺจ ปูรฺโว ทีรฺฆะ. [I.5.17] 
 ร จะเปน โลปะ (ถูกลบ) เมื่อ ร ตามหลัง และสระหนา ร นั้นจะเปนทีรฆะ  
 [เชน อคฺนี รเถน, ปุนา ราตฺริะ, อุจฺไจ เราต]ิ 
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79. ทฺวิรฺภาวํ สฺวรปรศฺฉการะ. [I.5.18] 
 ฉ ที่ตามหลังสระ จะกลายเปน สองตัว  
 [เชน วฺฤกฺษจฺฉายา, อจฺฉติ, จะทําก็ไดไมทําก็ได เมื่ออยูหลังทีรฆะที่เปนปทานตะ เชน  กุฏีจฺ

ฉายาหรือ กุฏีฉายา แตบังคบัเมื่อตามหลัง อา และ มา เชน อาจฺฉายา,  มา จฺฉิทตฺ] 
จบ ปาทะ ท่ี 5 เร่ืองสนธิ ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 

 
นามฺนิ จตุษฏฺยมฺ [อัธยายยะที่ 2] 
(เร่ืองนาม ซ่ึงแบงเปน 4 กลุม) 

1. ธาตุวิภกฺติวรฺช อรฺถวลฺลิงฺคมฺ. [II.1.1] 
 คําที่มีความหมายซึ่งไมใชธาตุและวภิักติ ช่ือวา ลิงคะ (=ลิงฺคะ ซ่ึงตอจากนี้จะใช ลิงคแทน) 
2. ตสฺมาต ฺปรา วภิกฺตยะ. [II.1.2] 
 วิภักติ ทั้งหลาย ประกอบหลังลิงค (II.1.1) นั้น (วิภักติ คือ สิ เอา ชสฺ, อมฺ เอา ศสฺ, ฏา ภฺยามฺ,  

เง ภฺยามฺ ภฺยสฺ, งสิ ภฺยามฺ ภฺยสฺ, งสฺ โอสฺ อามฺ, งิ โอสฺ สุปฺ ใหประกอบหลังลิงค) (II.1.1)  
 [เชน ทฺฤศตฺ หรือ ทฺฤศท, ทฺฤศเทา, ทฺฤศทะ, ทฺฤศทมฺ, ทฺฤศเทา, ทฺฤศทะ, ทฺฤศทา,ทฺฤศทฺภฺยามฺ

,ทฺฤศทฺภิสฺ เปนตน] 
3. ป ฺจาเทา ฆุฏ. [II.1.3] 
 วิภกัติ 5 วิภักตแิรก เรียกวา ฆฏุ  
 [เชน สิ เอา ชสฺ, อมฺ เอา] 
4. ชสฺศเสา นปุสเก. [II.1.4] 
 ในนปุงสกลิงค ชสฺ และ ศสฺ วิภกัติ มีช่ือเฉพาะวา ฆุฏ 
5. อามนฺตฺริเต สะิ สมฺพุทฺธิะ. [II.1.5] 
 สิ วิภักติทีใ่ชในการรองเรียก มีช่ือเฉพาะวา สัมพุทธิ (II.1.5) 
6. อาคม อุทนุพนฺธะ สฺวราทนฺยาตฺ ประ. [II.1.6] 
 อาคม ที่มี อุ เปน อนุพันธ จะอยูหลังสระอืน่  
 [เชน ปทฺมาน,ิ ปยําสิ] 
7. ตฺฤตียาเทา ตุ ปราทิะ. [II.1.7] 
 แตจะเปนตวัตนของเสียงที่ตามมา ถาตฤตียาวิภกัติเปนตนตามหลัง  
 [เชน สรฺวสฺไย, สรฺเวษาม]ฺ 
8. อิทุทคฺนิะ. [II.1.8] 
 สระ อิ และ อุ(ที่อยูทายลิงค (II.1.1))  มีช่ือเฉพาะวา อัคนิ (อคฺนิ) 
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9. อีทูตฺ สตฺรฺยาขเฺยา นที. [II.1.9] 
 อี อู (ที่อยูทายลิงค (II.1.1))  ที่บอกสตรีลิงค (สฺติรีลิงฺค) มีช่ือเฉพาะวา นที 
10. อา ศฺรทฺธา. [II.1.10] 
 อา (ที่อยูทายลิงค (II.1.1))  ที่บอกสตรีลิงค มีช่ือเฉพาะวา ศรัทธา (ศฺรทฺธา) 
11. อนฺตฺยาตฺ ปูรฺว อุปธา. [II.1.11]  
 อักษรที่อยูหนาอักษรสุดทาย ช่ือวา อุปธา (II.1.11)  
 [เชน อ หนา  น ใน ราชน,ฺ  อิ หนา ท ในคําวา ภิท,ฺ ฤ หนา ต ในคําวา วฤฺตฺ เปนตน] 
12. วฺย ฺชนาน ฺโน’นุษงคฺะ. [II.1.12] 
 น ที่อยูหนาพยญัชนะสุดทายของลิงค (II.1.1)หรือธาตุ มีช่ือเฉพาะวา อนษุังคะ (อนุษงคฺ) 
 [เชน วทิุษะ, สฺรสฺยเต] 
13. ธุฏ วฺย ฺชนมนนฺตะสฺถานนุาสิกมฺ. [II.1.13] 
 พยัญชนะที่ไมใชอันตะสถะและไมใชอนนุาสิกา ช่ือวา ธุฏ 
14. อกาโร ทีรฺฆํ โฆษวต.ิ [II.1.14] 
 อ (ที่อยูทายลิงค (II.1.1)) จะกลายเปน ทีรฆะ เมื่อวภิักตทิี่เปนพยัญชนะโฆษวัต(II.1.12) 

ตามหลัง  
 [เชน อาภยฺาม,ฺ วฺฤกฺษาย, วฺฤกฺษาณาม]ฺ 
15. ชส.ิ [II.1.15] 
 อ (ที่อยูทายลิงค (II.1.1)) จะกลายเปน ทีรฆะ เมื่อ ชสฺ วภิักติตามหลัง  
 [เชน วฺฤกฺษาะ] 
16. ศสิ สสฺย จ นะ. [II.1.16] 
 อ (ที่อยูทายลิงค (II.1.1)) จะกลายเปน ทีรฆะ เมื่อ ศสฺ วภิักติตามหลัง และ น จะตองอยูในที่

ของ ส  
 [เชน วฺฤกฺษาน]ฺ 
17. อกาเร โลปมฺ. [II.1.17] 
 อ (ที่อยูทายลิงค (II.1.1) จะกลายเปน โลปะ (ถูกลบ) เมื่อ อ ตามหลัง  
 [เชน วฺฤกฺษม]ฺ 
18. ภิไสสฺ วา. [II.1.18] 
 ภิสฺ วภิักต(ิที่อยูหลังลิงค (II.1.1) ที่เปนอการานตะ) เปลี่ยนเปน ไอสฺ ไดบาง  
 [เชน วฺฤกฺไษะ] 
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19. ธุฏิ พหุตฺเว ตฺเว. [II.1.19] 
 อ (ที่เปนตวัทายของลิงค (II.1.1)) จะเปน เอ ในพหวุจนะเมื่อ ธุฏ (II.1.13) ตามหลัง   
 [เชน เอษ,ุ วฺฤกฺเษภฺยะ] 
20. โอสิ จ. [II.1.20] 
 อ (ที่เปนตวัทายของลิงค (II.1.1)) จะเปน เอ เมื่อ โอสฺ วิภกัติตามหลัง  
 [เชน วฺฤกฺษโยะ] 
21. งสิราต.ฺ [II.1.21] 
 งสิ วิภักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1)ที่เปนอการานตะ) เปลี่ยนเปน อาต ฺ 
 [เชน วฺฤกฺษาต]ฺ 
22. งสฺ สฺยะ. [II.1.22] 
 งสฺ วิภักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1)ที่เปนอการานตะ) เปลี่ยนเปน สฺย  
 [เชน วฺฤกฺษสฺย] 
23. อิน ฏา. [II.1.23] 
 ฏา วิภักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1) ที่เปนอการานตะ) เปลี่ยนเปน อิน  
 [เชน วฺฤกฺเษณ] 
24. เงรฺยะ. [II.1.24] 
 ย จะเปนตวัแทน เง วภิักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1) ที่เปนอการานตะ)   
 [เชน วฺฤกฺษาย] 
25. สฺไม สรฺวนามนฺะ. [II.1.25] 
 สฺไม จะเปนตวัแทน เง วภิักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1) อการานตะที่เปนสรฺวนามน)ฺ   
 [เชน สรฺวสฺไม, วิศฺวสฺไม] 
26. งสิะ สฺมาต.ฺ [II.1.26] 
 งสิ วิภักติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1) อการานตะที่เปนสรฺวนามนฺ) จะเปน สฺมาตฺ   
 [เชน สรฺวสฺมาตฺ, วิศฺวสฺมาต]ฺ 
27. งิะ สฺมิน.ฺ [II.1.27] 
 งิ วิภกัติ (ที่อยูหลังลิงค (II.1.1) อการานตะที่เปนสรฺวนามนฺ) จะเปน สฺมนิฺ   
 [เชน สรฺวสฺมนิฺ, วิศวฺสฺมิน]ฺ 
28. วิภาษฺเยเต ปูรฺวาเทะ. [II.1.28] 
 สฺมาตฺ และ สฺมินฺ ใชหลัง ปรฺูว เปนตน ไดบาง  
 [เชน ปูรฺวสฺมาตฺ, ปูรฺวาต,ฺ ปูรฺวสฺมิน,ฺ ปูรฺเว] 
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29. สุรามิ สรฺวตะ. [II.1.29] 
 ลง ส อาคม (หลังลิงค (II.1.1) อการานตะ ที่เปนสรฺวนามนฺ) ทุกตัว เมื่อ อามฺ วิภกัติ ตามหลัง 

[สรฺเวษาม,ฺ วิศเฺวษาม]ฺ 
30. ชสฺ สรฺว อิะ. [II.1.30] 
 ชสฺ วิภักติทั้งวภิักติ (หลังลิงค (II.1.1) อการานตะ ที่เปนสรฺวนามน)ฺ จะเปน อิ  
 [เชน สรฺเว, วิศเฺว] 
31. อลฺปาเทรฺวา. [II.1.31] 
 ชสฺ วิภักติทั้งวภิักติ (หลังกลุมที่มี อลฺป เปนตน) จะเปน อิ  ก็ไดบาง  
 [เชน อลฺเป, อลฺปาะ, ปฺรถเม, ปฺรถมาะ] 
32. ทฺวนฺทฺวสฺถาจฺจ. [II.1.32] 
 และหลังทวนัทวสมาส ชสฺ วิภกัติทั้งวภิักติ (หลังอการานตะ ที่เปนลิงค (II.1.1) ประเภท 

สรฺวนามน)ฺ จะเปน อิ  ก็ไดบาง  
 [เชน กตรกตเม, กตรกตมาะ, ทฺวนฺทวฺกตเม, ทฺวนฺทวฺกตมาะ] 
33. นานฺยตฺ สารฺวนามิกมฺ. [II.1.33] 
 วิธีที่ใชกับสรรพนามยอมไมมีในทวนัทสมาสอื่น[จากการแปลง ชสฺ เปน อิ]  
 [เชน ปูรฺวาปราย, ปูรฺวาปราตฺ, ทกฺษิโณตฺตรปูรฺวาณาม]ฺ 
34. ตฺฤตียาสมาเส จ. [II.1.34] 
 วิธีที่ใชในสรรพนามอื่นยอมไมมใีนตตยิาสมาสและอื่นๆ 
 [เชน มาเสน ปรฺูวาย มาสปูรฺวาย, มาเสน อวราะ มาสาวราะ] 
35. พหุวฺรีเหา. [II.1.35] 
 วิธีที่ใชในสรรพนามอื่นยอมไมมีในพหุพพหีิสมาส 
 [เชน ตวฺตฺกปตฤฺกะ, มตฺกปตฺฤกะ] 
36. ทิศํา วา. [II.1.36] 
 วิธีที่ใชในสรรพนามอื่นยอมมีไดบางในพหุพพีหิสมาสแหงศัพทที่แสดงทิศ 
 [เชน อุตฺตรปูรฺสฺไย, อุตฺตรปูรฺวาไย] 
37. ศฺรทฺธายาะ สิรฺโลปม.ฺ [II.1.37] 
 สิ วิภักติ  ตามหลัง ศรัทธา (II.1.10) กลายเปน โลปะ (ถูกลบ) (มาลา) 
38. เฏาโสเร. [II.1.38] 
 อา ของศรัทธา (II.1.10) จะเปลี่ยนเปน เอ เมื่อ ฏา และ โอสฺ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน ตุลยา, ตุลโยะ] 
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39. สํพุทฺเธา จ. [II.1.39] 
 อา ของศรัทธา (II.1.10) จะเปลี่ยนเปน เอ ใน สัมพุทธิ (II.1.6)  
 [เชน เห ศฺรทฺเธ, เห มาเล] 
40. หฺรสฺโว’มฺพารถฺานาม.ฺ [II.1.40] 
 หรัสวะ (สระเสียงส้ัน) จะอยูในที่ของศรัทธา (II.1.10) ที่เปนคํามีความหมายวาแม   
 ในสัมพุทธิ (II.1.6)  
 [เชน เห อมฺพ, เห อกฺก] 
41. เอาริมฺ. [II.1.41] 
 เอา วิภกัต ิหลังศรัทธา (II.1.10) เปลี่ยน เปน อี  
 [เชน ศฺรทฺเธ, มาเล] 
42. งวนฺติ ไย-ยาสฺ-ยาส-ฺยาม.ฺ [II.1.42] 
 หลัง ศรัทธา (II.1.10) เมื่อวิภกัติ ที่มี ง (เง งสิ งสฺ งิ) ตามหลัง เปลี่ยนวภิกัติเหลานัน้เปน  

ไย ยาสฺ ยาสฺ ยามฺ (ตามลําดับ)  
 [เชน มาลาไย, มาลายาะ, มาลายาะ, มาลายามฺ] 
43. สรฺวนามฺนสฺตุ สสโว หฺรสฺวปูรฺวาศฺจ. [II.1.43] 
 แตหลังศรัทธา (II.1.10) ที่เปน สรรพนาม ไย ยาสฺ ยาสฺ ยามฺ จะตองมี ส อาคม อยูหนา และ

หนา ส อาคม ตองเปนหรัสวะ(สระเสียงส้ัน)  
 [เชน สรฺวสฺไย, สรฺวสฺยาสะ, สรฺวสฺยาะ, สรฺวสฺยาม]ฺ 
44. ทฺวิตียาตฺฤตียาภฺยํา วา. [II.1.44] 
 หลังทฺวิตียา และ ตฺฤตียา ไย ยาสฺ ยาสฺ ยามฺ จะมี ส อาคม อยูหนา และหนา ส อาคม ตองเปน 

หรัสวะ (สระเสียงส้ัน)บางก็ได  
 [เชน ทวฺิตียสฺไย, ทฺวิตียาไย, ตฺฤตียสฺไย,  ตฺฤตียาไย] 
45. นทฺยา ไอ-อาส-ฺอาสฺ-อามฺ. [II.1.45] 
 หลังนที (อี อู ในสตรีลิงค II.1.9) เมื่อวภิักต ิที่มี ง (เง งสิ งสฺ งิ) ตามหลังเปลี่ยนวภิักติเหลานั้น

เปน ไอ อาสฺ อาสฺ อามฺ (ตามลําดับ)  
 [เชน นทไฺย, นทฺยาะ, นทฺยาะ, นทฺยาม,ฺ วธฺไว, วธฺวาะ, วธฺวาะ, วธฺวามฺ] 
46. สํพุทฺเธา หฺรสฺวะ. [II.1.46] 
 หลังนที (II.1.9) ในสัมพุทธิ (วภิักติที่ 8) เปนหรัสวะ (สระเสียงส้ัน)  
 [เชน เห นท,ิ เห วธุ] 
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47. อมฺศโสราทิรฺโลปมฺ. [II.1.47] 
 หลังนที (II.1.9) ตัวตนของ อมฺ และ ศสฺ วภิักติ จะตองเปลี่ยนเปนโลปะ(ถูกลบ)  
 [เชน นทีม,ฺ นทีะ, วธูมฺ, วูธูะ] 
48. อีการานฺตาตฺ สิะ. [II.1.48] 
 หลัง นท ี(II.1.9)  เฉพาะที่เปนอีการานตะ (คําที่ลงทายดวย อี) สิ ภักติ ก็เปล่ียนเปนโลปะ 

(ถูกลบ) ดวย  
 [เชน นท,ี มห]ี 
49. วฺย ฺชนาจฺจ. [II.1.49] 
 หลังพยัญชนะ(คํานามลงทายดวยพยัญชนะ) สิ ภักติ ก็เปนเปลี่ยนโลปะ(ถูกลบ) ดวย  
 [เชน วาก,ฺ ตฑิตฺ] 
50. อคฺเนรโม’การะ. [II.1.50] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) อ ที่ อมฺ วภิักติ ตองเปลีย่นเปนโลปะ (ถูกลบ)  
 [เชน อคฺนิม,ฺ ปฏมฺ, พุทฺธิมฺ,  เธนุมฺ] 
51. เอาการะ ปูรฺวมฺ. [II.1.51] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) เอา วภิักต ิตองเปลี่ยนเปนสระที่อยูขางหนา  
 [เชน อคฺน,ี ปฏ, พุทฺธี,  เธนู] 
52. ศโส’การะ สศฺจ โน’สฺตฺริยาม.ฺ [II.1.52] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) อ ของ ศสฺ วิภักติ ตองเปลี่ยนเปนสระขางหนา และ ส ตองเปลี่ยน เปน น 

ในสตรีลิงคไมตองทํา(อยางนี้)  
 [เชน อคฺนีน,ฺ ปฏนฺ แตสตรีลิงค พุทฺธีะ,  เธนูะ] 
53. ฏา นา. [II.1.53] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) นา จะแทนที่ ฏา วิภกัติ ในสตรีลิงคไมตองทํา(อยางนี้)   
 [เชน อคฺนินา, ปฏนา แตในสตรีลิงค พุทฺธฺยา,  เธนฺวา] 
54. อโท’มุศฺจ. [II.1.54] 
 เปลี่ยน อทสฺ ศัพท เปน อมุ ดวย และ นา จะแทนที ่ฏา วิภกัติ ในสตรีลิงคไมตองทํา(อยางนี)้  

[อมุนา แตในสตรีลิงค อมุยา] 
55. อิเรทุโรชฺชสิ. [II.1.55] 
 เปลี่ยน อิ (ของลิงค (II.1.1)) เปน เอ และเปลี่ยน อุ (ของลิงค (II.1.1)เปน โอ เมื่อ ชสฺ วิภกัติ 

ตามหลัง  
 [เชน อคฺนยะ, ปฏวะ, พุทฺธยะ,  เธนวะ] 
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56. สมฺพุทฺเธา จ. [II.1.56] 
 ในสัมพุทธิ(II.1.5) เปลี่ยน อิ (ของลิงค(II.1.1) เปน เอ และเปลี่ยน อุ(ของลิงค (II.1.1) =II.1.1)  

เปน โอ ดวย   
 [เชน เห อคฺเน, เห  เธโน] 
57. เง. [II.1.57] 
 เปลี่ยน อิ (ของลิงค (II.1.1)) เปน เอ และเปลี่ยน อุ(ของลิงค=II.1.1)  เปน โอ เมื่อ เง วิภกัติ 

ตามหลัง  
 [เชน อคฺนเย, ปฏเว, พุทฺธเย,  เธนเว] 
58. งสิงโสรโลปศจฺ. [II.1.58] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) ลบ อ ของ งสิ และ ของ งสฺ วิภักติ ดวย พรอมกับเปลี่ยน อิ (ของลิงค= 

II.1.1) เปน เอ และเปลี่ยน อุ(ของลิงค=II.1.1)  เปน โอ  
 [เชน อคฺเนะ,อคฺเนะ,  เธโนะ, เธโนะ] 
59. โคสฺจ. [II.1.59] 
 อ ของ งสิ และ ของ งสฺ วิภกัติ จะถูกลบดวย  หลัง โค ศัพท  
 [เชนโคะ, โคะ] 
60. งิเรา สปูรฺวะ. [II.1.60] 
 หลัง อัคนิ (II.1.8) งิ วภิักติรวมกับสระหนา จะเปน เอา  
 [เชน อคฺเนา, เธเนา] 
61. สขิปตโฺยรฺงิะ. [II.1.61] 
 หลัง สขิ และ ปติ งิ วิภกัติ เปล่ียนเปน เอา  
 [เชน สขฺเยา,  ปตฺเยา] 
62. งสิงโสรุมะ. [II.1.62] 
 อ ของ งสิ และ งสฺ วิภกัติ ทีอ่ยูหลัง หลัง สขิ และ ปติ จะเปลี่ยนเปน อุ (คือเปน อุสฺ)  
 [เชน สขฺยะ, สขฺยุะ, ปตฺยุะ, ปตฺยุะ] 
 63. ฤทนฺตาตฺ สปูรฺวะ. [II.1.63] 
 อ ของ งสิ และ งสฺ วิภกัติ จะรวมกับสระหนาเปน อุ  (หลังลิงค (II.1.1)) ที่เปนฤการานตะ (คํา

ลงทายดวย ฤ)  
 [เชน ปตะุ, มาตุะ, ปตุะ, มาตุะ] 
64. อา เสา สิโลปศฺจ. [II.1.64] 
 หลัง ฤการานตะ จะเปน อา เมื่อ สิ วิภักติ ตามหลัง และ สิ วิภักตนิั้นจะถูกลบดวย  
 [เชน ปตา, มาตา] 
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65. อคฺนิวจฺฉส.ิ [II.1.65] 
 ฤการานตะ จะเปลี่ยนเหมือน อัคนิ (II.1.8) เมื่อ ศสฺ วิภักตติามหลัง   
 [เชน ปตฺฤาน]ฺ 
66. อรฺ เงา. [II.1.66] 
 ฤการานตะ จะเปลี่ยนเปน อรฺ เมื่อ งิ วิภกัติตามหลัง  
 [เชน ปตริ, มาตริ] 
67. ฆุฏิ จ. [II.1.67] 
 ฤการานตะ เปล่ียนเปน อรฺ ดวย เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน ปตเรา, ปตระ] 
68. ธาโตสฺตฺฤศพทฺสฺยารฺ. [II.1.68] 
 ศพัทที่ประกอบดวย ตฺฤ (ที่สรางจากธาตุ) จะเปลี่ยน ฤ เปน อารฺ เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน กรฺตาเรา, กรฺตาระ] 
69. สฺวสฺราทีนํา จ. [II.1.69] 
 ฤ ของศัพท สฺวสฺฤ เปนตน จะเปลี่ยนเปน อารฺ ดวย เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน สฺวสาเรา นปฺตาเรา] [ศัพทกลุมนี้ คือ สฺวสฺฤ, นปฺตฺฤ, ตฺวษฺฏฤ, กฺษตตฺฺฤ, โหตฺฤ, โปตฺฤ, 

ปฺรศาสฺตฺฤ] 
70. อา จ น สํพุทฺเธา. [II.1.70] 
 ไมเปลี่ยน ฤ เปน อารฺ และ อา ใน สัมพุทธิ (II.1.5)  
 [เชน เห กรฺตะ, เห สฺวสะ] 
71. หฺรสฺวนทีศฺรทฺธาภฺยะ สิรฺโลปมฺ. [II.1.71] 
 ในสัมพุทธิ(II.1.5)  สิ วิภกัติ จะถูกลบ เมื่อตามหลัง หรัสวะ (สระเสียงสั้น) ตามหลัง นที 

(II.1. 9) และตามหลัง ศรัทธา (II.1.10)  
 [เชน เห วฺฤกษฺ, เห อคฺเน, เห เธโน, เห นท,ิ เห วธุ, เห ศฺรทฺเธ, เห มาเล] 
72. อามิ จ นุะ. [II.1.72] 
 ลง น อาคม ดวย เมื่อ อามฺ วภิักติ ตามหลัง หรัสวะ (สระเสียงส้ัน) ตามหลัง นที (II.1. 9) และ

ตามหลัง ศรัทธา (II.1.10)  
 [เชน วฺฤกฺษาณามฺ, อคฺนีนาม,ฺ เธนูนาม,ฺ นทีนามฺ, วธูนาม,ฺ ศฺรทฺธานามฺ, มาลานามฺ] 
73. เตฺรสฺตฺรยศฺจ. [II.1.73] 
 ลง น อาคม เมื่อ อามฺ วิภกัติตามหลัง และ เอา ตฺรย ไปแทนที่ ตฺริ (จํานวน 3) ดวย  
 [เชน ตฺรยาณามฺ] 
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74. จตุระ. [II.1.74] 
 ลง น อาคม ดวย เมื่อ อามฺ วภิักติตามหลัง  หลัง จตุรฺ (จํานวน 4)  
 [เชน จตุรฺณาม]ฺ 
75. สํขฺยายาะ ษฺนานฺตายาะ. [II.1.75] 
 ลง น อาคม ดวย เมื่อ อามฺ วภิักติตามหลัง  หลังสังขยา (จํานวนนับ) ที่มี ษ น ลงทาย  
 [เชน ษณณฺาม,ฺ ปฺจานามฺ ] 
76. กเตศฺจ ชสฺศโสรฺลุกฺ. [II.1.76] 
 หลัง กติ ศัพท และหลังสังขยา (จํานวนนับ) ที่มี ษ น ลงทาย โลปะ(หายไป) ชสฺ และ ศสฺ วิ

ภักต ิจะถูกลบ  
 [เชน กติ กต,ิ ษฏ ษฏ, ปฺจ ปฺจ] 
77. นิโย งิราม.ฺ [II.1.77] 
 หลัง นี งิ  วภิักติ จะเปน อามฺ  
 [เชน นยิาม,ฺ คฺรามณฺยาม]ฺ 

จบ ปาทะ ท่ี  1 เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฤฺตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 
78. น สขิษฺฏาทาวคฺนิะ. [II.2.1] 
 สขิ ศัพทไมเปนพวกเดยีวกับ อัคนิ (II.1.8) เมื่อ ฏา วิภักตเิปนตนตามหลงั  
 [เชน สฺขฺยา สฺขฺเย]  
79. ปติรสมาเส. [II.2.2] 
 ปติ ศัพทไมเปนพวกเดยีวกับ อัคนิ (II.1.8) เมื่อ ฏา วิภักตเิปนตนตามหลงั เมื่อ ปติ ไมไดเปน

สวนหนึ่งของคําสมาส  
 [เชน ปตยฺา ปตฺเย แตเมื่อเปนคําสมาส- นรปตินา] 
80. สฺตฺรี นทีวต.ฺ [II.2.3] 
 สฺตฺรี ศัพท เหมือน นที (II.1.9) (เมื่อวิภักตติามหลัง)  
 [เชน เห สฺตฺริ สฺตฺริไย สฺตฺรีณามฺ] 
81. สฺตฺรฺยาขยฺาวิยุเวา วาม.ิ [II.2.4] 
 อิยฺ และ อุวฺ ทีบ่อกสตรีลิงค จะทําเหมือน นที (II.1.9) ก็ได เมื่อ อามฺ วิภักติตามหลัง  
 [เชน ศฺรีณามฺ ศฺริวามฺ ภฺรูณามฺ ภฺรุวามฺ แต ยวกฺริยามฺ กฏปฺรุวามฺ เพราะคําหลังเหลานีไ้มใชสตรี

ลิงค] 
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82. หฺรสฺวศฺจ งวติ. [II.2.5] 
 และ หรัสวะ (เสียงส้ัน)จะตองมี เมื่อ วิภกัตทิี่มี ง (เง งสิ งสฺ งิ) ตามหลัง 
 [เชน พุทฺธฺไย พุทฺธฺเย เธนฺไว เธนเว ศฺริไย ศริฺเย ภฺรุไว ภฺรุเว ปฏไว ปฏเว สฺตฺริไย] 
83. นปุสกาตฺ สฺยโมรฺโลโป น จ ตทุกฺตม.ฺ [II.2.6] 
 หลังนปุงสกลิงค  ลบ สิ และ อมฺ และ ส่ิงที่จะตองทําที่เคยพูดถึงแลวก็ไมตองมี  
 [เชน ปยะ ปยะ ตตฺ ตตฺ สุสขิ สุสขิ ] 
84. อการาทสมฺพุทฺเธา มุศฺจ. [II.2.7] 
 หลังนปุงสกลิงค ที่เปน อการานตะ ไมใชในสัมพุทธิ (II.1. 5)  ลบ สิ และ อมฺ วิภกัต ิพรอม

กับลง ม อาคม ดวย  
 [เชน กณฺุฑมฺ อติชรมฺ  แตใน สัมพุทธิ เห กณฺุฑ] 
85. อนฺยาเทสฺตุ ตะุ. [II.2.8] 
 แตหลังกลุม  อนฺย เปนตน (ที่เปนนปุงสกลิงค) ลบ สิ และ อมฺ วิภกัต ิพรอมกับลง ต อาคม 
 [เชน อนยฺตฺ อนฺยตรตฺ อิตรตฺ กตรตฺ กตมต]ฺ  
86. เอารีมฺ. [II.2.9] 
 หลังนปุงสกลิงค(ทุกตัว) เอา วิภกัติ เปลี่ยนเปน อี  
 [เชน กณฺุเฑ ปยสี] 
87. ชสฺศโสะ ศิะ. [II.2.10] 
 หลังนปุงสกลิงค(ทุกตัว)  ศิ จะไปอยูในที่ ของ ชสฺ และ  ศสฺ วิภักต ิ 
 [เชน ปทฺมานิ ปยําสิ] 
88. ธุฏสฺวราทฺ ฆุฏิ นุะ. [II.2.11] 
 น อาคมหนา ธุฏ(II.1.13) และหลัง สระ จะมีในที่ของ นปุงสกลิงค เมื่อ ฆุฏ (II.1.4 =ชสฺ และ 

ศสฺ) ตามหลัง 
 [เชน ปยําสิ ปทฺมานิ สุกรฺตฺฤาณิ สุสขีนิ]  
89. นามินะ สฺวเร. [II.2.12] 
 หลังนปุงสกลิงคที่ลงทายดวย นามี (I.1.7=สระทุกตัวเวน อ อา) ลง น อาคม เมื่อ สระตามหลัง

[เชน วาริณา วาริเณ] 
90. อสฺถิทธิสกฺถฺยกฺษฺณามนฺนนตฺษฺฏาเทา. [II.2.13] 
 อสฺถิ เปนตน(ที่เปนนปุงสกลิงคมีนามี (I.1.7)เปนที่สุด) จะมี อนฺ เปนตวัลงทาย  เมื่อ ฎา วิภกัติ 

เปนตน ที่เปนสระ ตามหลัง  
 [เชน อสฺถฺนา ทธฺนา สกฺถฺนา อกฺษฺณา อตยฺสฺถฺนา อติทฺธฺนา]  
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91. ภาษิตปุสฺกํ ปุวทฺ วา. [II.2.14] 
 เมื่อ ฏา วิภักติเปนตน ที่เปนสระ ตามหลัง (นปุงสกลิงคที่ลงทายดวยนามี(I.1.7)) เปนตัวขยาย

ปุงลิงค เปนเหมือนปุงลิงคไดบาง  
 [เชน กรฺตฺฤณา กุเลน, มฺฤทเว, มฺฤทุเน วสฺตรฺาย]  
92. ทีรฺฆมามิ สเนา. [II.2.15] 
 ลิงคที่ลงทายดวย นาม ี(I.1.7) จะเปน ทีรฆะ เมื่อ อามวภิกัติ พรอมดวย น อาคมตามหลัง  
 [เชน อคฺนีนาม ฺเธนูนามฺ กรฺตฤฺาณามฺ] 
93. นานฺตสยฺ โจปธายาะ. [II.2.16] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของอุปธา (II.1.11)  ของลิงค (II.1.1)ที่ลงทายดวย น ฺเมื่อ อามฺ วิภกัต ิพรอม

ดวย น อาคม  ตามหลัง   
 [เชน ปฺจานามฺ, สปฺตานามฺ] 
94. ฆุฏิ จาสมฺพุทฺเธา. [II.2.17] 
 และทีรฆะจะมีในที่ของอุปธา (II.1.11)  ของลิงค (II.1.1)ที่ลงทายดวย นฺ เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) 

ตามหลัง และเมื่อไมใช สัมพทุธิ(II.1. 5)  
 [เชน ราชา ราชาเนา สามาน]ิ 
95. สานฺตมหโตรฺโนปธายาะ. [II.2.18] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของอุปธา (II.1.11) ของ นฺ ของคําที่ลงทายดวย สฺ และ ของ มหนฺตฺ เมือ่ ฆุฏ 

(II.1.3) ตามหลัง และเมื่อไมใช สัมพุทธิ(II.1. 5)  
 [เชน เศฺรยานฺ เศฺรยําเสา มหานฺ มหานฺเตา แต เห เศฺรยน]ฺ 
96. อปศฺจ. [II.2.19] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของอุปธา (II.1.11) ของ นฺ และของอุปธาที่ไมใช นฺ ของ อปฺ ศัพท เมื่อ ฆุฏ 

(II.1.3) ตามหลัง และเมื่อไมใช สัมพุทธิ(II.1.5)  
 [เชน อาปะ, สฺวามฺป ตฑาคานิ, แต เห ศุจฺยปฺ] 
97. อนฺตฺวสนตฺสฺย จาธาโตะ เสา. [II.2.20] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของ อ ของนามศัพทที่ลงทายดวย อนฺตุ ปรัตยยะ และ อสฺ ปรัตยยะ ที่มิใชธาตุ 

เมื่อ สิ วิภักติตามหลัง   
 [ภวาน,ฺ โคมาน, สุโศฺรตาะ] 
98. อินฺหนฺปูษารยฺมฺณํา เศา จ. [II.2.21] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของ อุปธา (II.1.11) แหงศพัทที่มี อินฺ และ หนฺ อยูทาย, ปูษนฺ ศัพท และ อรฺ

ยมนฺ ศัพท เมือ่ ศิ (II.2.10) และ สิ  วิภักติ ตามหลัง และเมื่อไมใช สัมพทุธิ(II.1.5)   
 [เชน สุทณฺฑนี ิสุวฺฤตฺรหาณิ สุปูษาณิ สฺวรฺยมาณิ ทณฑฺี วฺฤตฺรหา ปูษา อรฺยมา] 
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99. อุศนะปุรุทํโศ’เนหสํา สาวนตฺะ. [II.2.22] 
 ที่สุด อนฺ จะอยูในที่ของ อุศนสฺ, ปุรุทํศสฺ และ อเนหสฺ  เมื่อ สิ วิภักติ ทีไ่มใช สัมพุทธิ (II.1.5)  

ตามหลัง  
 [เชน อุศนา ปรุุทํศา อเนหา แต เห อุศนะ เห ปุรุทํศะ เห อเนหะ] 
100. สขฺยุศฺจ. [II.2.23] 
 ที่สุด อนฺ จะอยูในที่ของ สขิ ศัพทดวย เมื่อ สิ วิภักติทีไ่มใช สัมพุทธิ (II.1.5) ตามหลัง  
 [เชน สขา แต เห สเข] 
101. ฆุฏิ ตฺไว. [II.2.24] 
 ที่สุดไอ จะอยูในที่ของ สขิ (คือไอ แทน อิ) เมื่อ ฆุฏ(II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน สขาเยา สขายะ สขายมฺ สขาเยา] 
102. ทิว อุทฺ วฺย ฺชเน. [II.2.25] 
 ที่สุด อุ จะอยูในที่ของ ทิวฺ (คือ อุ แทน ว)ฺ เมื่อพยัญชนะตามหลัง  
 [เชน ทฺยภุยฺามฺ ทฺยุษุ ทยฺุคตะ ทฺยุตฺวม]ฺ  
103. เอา เสา. [II.2.26] 
 เอา จะอยูในทีข่อง ทิวฺ (คือ เอา แทน ว)ฺ เมื่อ สิ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน เทยฺาะ และ เห เทยฺาะ] 
104. วามฺยา. [II.2.27] 
 อา จะอยูในทีข่อง ทิวฺ (คือ อา แทน ว)ฺ เมื่อ อมฺ วิภกัติ ตามหลัง ก็ได  
 [เชน ทฺยามฺ ทวิมฺ อติทฺยามฺ อติทิวม]ฺ 
105. ยุเชรสมาเส นรฺุฆุฏิ. [II.2.28] 
 น อาคมจะมีในที่ของ ยุชฺ (ที่ลงทายดวย กวฺปิฺ ปรัตยยะ คืออยูหนา ชฺ) ที่ไมใชสวนของ

คําสมาส เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง   
 [เชน ยุงฺ ยฺุเชา ยฺุชะ แต อศฺวยกุ]ฺ 
106. อภฺยสฺตาทนฺตรินการะ. [II.2.29] 
 หลัง ธาตุ ชนิด อภฺยสฺต(ถูกซ้ํา) อนฺติ วภิักติ จะไมมี นฺ เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง   
 [เชน ททตฺ ทธตฺ ชกฺษตฺ ชาคฺรตฺ แต ลิหน]ฺ  
107. วา นปุสเก. [II.2.30] 
 ในนปุงสกลิงค อนฺติ ก็ไมมี นฺ ไดบาง  
 [เชน ททต,ิ ททนฺติ, ชาคฺรนฺติ กุลาน]ิ 
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108. ตุทภาทิภยฺ อีกาเร. [II.2.31] 
 หลัง ตุทฺ ภา เปนตน อนฺติ กไ็มมี น ฺไดบาง เมื่อ อี ตามหลัง  
 [เชน ตุทต,ี ตุทนฺตี สฺตฺรี, ตุทตี, ตุทนฺตี กุเล, ภาตี ภานฺตี สฺตฺรี, ภาตี ภานฺตี กุเล  แต ปจนฺตี 

ทิวฺยนตฺี เปนตน นฺ จะตองมีเสมอ] 
109. หเนรฺเหฆิรุปธาโลเป. [II.2.32] 
 เมื่อมีการลบอุปธา (II.1.11) ของ หนฺ ธาตุ ฆฺ จะมีในที่ของ  หฺ  
 [เชน วฺฤตฺรฆนฺะ วฺฤตฺรฆฺนา]   
110. โคเรา ฆุฏิ. [II.2.33] 
 เอา จะอยูในทีข่อง โค ศัพท (ที่อยูโดดๆ)  เมื่อ ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน เคาะ คาเวา คาวะ  แต เหจิตฺรโค เห จติฺรควะ ] 
111. อมฺศโสรา. [II.2.34] 
 อา จะอยูในทีข่อง โค ศัพท เ มื่อ อมฺ และ ศสฺ วิภักติตามหลัง  
 [เชน คามฺ คาะ] 
112. ปนฺถิมนฺถฺยฤภกฺุษีณํา เสา. [II.2.35] 
 อา จะอยูในที่ (แทนสระทาย) ของ ปนฺถิ มนฺถิ และ ฤภุกษฺิ เมื่อ สิ วิภกัติ ตามหลัง  
 [เชน ปนฺถาะ เห ปนฺถาะ มนถฺาะ เห มนฺถาะ ฤภุกษฺาะ เห ฤภุกฺษาะ] 
113. อนนฺโต ฆุฏ.ิ [II.2.36] 
 อนฺ จะอยูในที(่แทนสระทาย) ของ ปนฺถิ มนฺถิ และ ฤภุกษฺิ เมื่อ ฆุฏ (II.1.3)วภิักติ ตามหลัง  
 [เชน ปนฺถาเนา มนฺถาเนา ฤภุกฺษาเณา] 
114. อฆุฏสฺวเร โลปมฺ. [II.2.37] 
 โลปะ (การลบ) จะตองมใีนที่(แทนสระทาย) ของ ปนฺถิ มนฺถิ และ ฤภกฺุษิ เมื่อสระทีไ่มใช ฆุฏ 

(II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน ปถะ ปถา มถะ มถา ฤภุกฺษะ ฤภกฺุษา] 
115. วฺย ฺชเน เจษํา นิะ. [II.2.38] 
 นฺ ของคําเหลานี้ จะถูกลบดวย เมื่อสระที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) และเมื่อพยญัชนะตามหลงั  
 [เชน ปถะ ปถิกะ ปถยติ มถะ มถิกะ มถยต ิปถิภฺยามฺ ปถิตฺวมฺ มถิภยฺาม ฺมถิตฺวมฺ]   
116. อนุษงฺคศฺจากฺรุ ฺเจตฺ. [II.2.39] 
 และ อนุษังคะ (II.1.12= น ที่อยูหนาพยัญชนะสุดลิงคหรือธาตุ ) ที่ไมใช กฺรฺุจ ธาตุ และ

ไมใชธาตุที่มี อิ เปน อิตฺ จะเปนโลปะ (ถูกลบ) เมื่อสระที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) และเมื่อพยัญชนะ
ตามหลัง  
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 [เชน วทิุษะ วทิุษา วิทุษี ไวทุษฺยมฺ มหตะ มหตา มหทภฺฺยามฺ มหตฺสุ มหตฺตา แต กฺรฺุจะ  กฺรุงฺภฺ
ยามฺ สุกํสะ สุกนฺภยฺาม]ฺ 

117. ปุโส’นฺศพฺทโลปะ. [II.2.40] 
 การลบ อนฺ จะมีในที่ของ ปุมนฺสฺ ศัพท  เมื่อสระที่ไมใช ฆฏุ (II.1.3) และเมื่อพยัญชนะ

ตามหลัง  
 [เชน ปุสะ ปุสา ปุภฺยามฺ ปุสฺตฺวมฺ เปาสฺนมฺ แต ปุมําเสา] 
118. จตุโร วาศพฺทสฺโยตฺวมฺ. [II.2.41] 
 อุ จะอยูในที่ของ วา ของ จตรฺุ (เมื่อเปลี่ยนเปน จตฺวารฺ) เมื่อสระที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) และเมื่อ

พยัญชนะตามหลัง  
 [เชน จตุระ จาตุริกะ จตุรฺถะ จตุรฺภิะ จาตุรฺยมฺ] 
119. อนฑุหศฺจ. [II.2.42] 
 อุ จะอยูในที ่วา ของ  อนฑฺวาหฺ เมื่อสระที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) และเมื่อพยญัชนะตามหลงั  
 [เชน อนฑหุะ อนฑุหา อานฑุหิกะ อนฑุทภฺฺยามฺ  อนฑุหยฺม]ฺ 
120. เสา นุะ. [II.2.43] 
 ลง น อาคม เมื่อ สิ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน อนฑวฺานฺ แต อนฑวฺาเหา] 
121. สมฺพุทฺธาวุภโยรฺหฺรสฺวะ. [II.2.44] 
 ในสัมพุทธิ (II.1.5)  หรัสวะ (เสียงส้ัน) จะตองมี ในที่ของ จตุรฺ (จตฺวารฺ) และ อนฑุห ฺ 
 [เชน เห ปฺริยจตฺวะ เห อนฑวฺนฺ] 
122. อทสะ ปเท มะ. [II.2.45] 
 เมื่อเปนบท (คํา) ม จะอยูในที่ ท  ของ อทสฺ เมื่อวิภักติ ตามหลัง  
 [เชน อมุษฺมาต ฺอมุษฺมิน]ฺ  
123. อฆุฏสฺวราเทา เสฏกสฺยาป วนฺเสรฺวศพฺทสฺโยตฺวมฺ. [II.2.46] 
 อุ จะอยูในที ่ว ของ  วนฺสฺ เมื่อปรัตยยะขึน้ตนดวยสระและที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง แมวา 

วนฺสฺ นั้น จะใชกับ ธาตุ ประเภท เสฏ ก็ตองทํา  
 [เชน เปจษุะ เปจุษา เปจษุี ไปจุษมฺ วิทษุะ วทุษา วิทุษี ไวทุษมฺ (เมื่อ ย ตามหลัง ก็รวมดวย) ไป

จุษฺยม]ฺ 
124. ศฺวยุวมโฆนํา จ. [II.2.47] 
 อุ จะอยูในที่ของ ว ของ ศฺวนฺ ยุวน ฺมฆวนฺ เมื่อปรัตยยะขึน้ตนดวยสระและที่ไมใช ฆฏุ (II.1.3) 

ตามหลัง  
 [เชน ศุนะ ศุนา ศุนี ยูนะ ยนูา ยูนี มโฆนะ มโฆนา มโฆนี] 
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125. วาเหรฺวศพฺทสฺเยา. [II.2.48] 
 เอา จะอยูในทีข่อง ว  ของ  วาหฺ เมื่อปรัตยยะขึ้นตนดวยสระและที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน ปฺรษฺเฐาหะ ปฺรษฺเฐาหา ปฺรษฺเฐาหี ปฺราษฺเฐาหยฺม]ฺ 
126. อนฺเจรโลปะ ปูรฺวสฺย จ ทีรฺฆะ. [II.2.49] 
 อ ที่ อฺจ จะเปนโลปะ (ถูกลบ) และ ทีรฆะ จะตองมีที่สระหนา อ นัน้ เมื่อปรัตยยะขึน้ตน

ดวยสระและทีไ่มใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน ปฺรตีจะ ปฺรตีจา ปฺรตีจี ปฺราตีจฺยมฺ โคจะ โคจา โคจี เคาจฺยม]ฺ 
127. ติรฺยงฺ ติรศฺจะ. [II.2.50] 
 เปลี่ยน ติรฺยฺจฺ เปน ติรศฺจ ฺนั้น เมื่อปรัตยยะขึ้นตนดวยสระและที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน ติรศฺจะ ตริศฺจา  ติรศฺจี ไตรศฺจฺยม]ฺ 
128. อุทงฺ อุทีจิะ. [II.2.51] 
 เปลี่ยน อุทฺจ ฺเปน อุทีจ ฺเมื่อปรัตยยะขึ้นตนดวยสระและที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน อุทีจะอุทจีา อุทีจี เอาทีจยฺม]ฺ 
129. ปาตฺ ปทํ สมาสานฺตะ. [II.2.52] 
 ปาทฺ เมื่ออยูทายคําสมาส เปลี่ยนเปน ปท ฺเมือ่ปรัตยยะขึน้ตนดวยสระและที่ไมใช ฆุฏ (II.1.3) 

ตามหลัง  
 [เชน วยฺาฆฺรปทะ วยฺาฆฺรปทา วฺยาฆฺรปที ไวยาฆฺรปทฺยม]ฺ 
130. อวมสํโยคาทโน’โลโป’ลุปฺตวจฺจ ปูรฺววิเธา. [II.2.53] 
 หลัง อนฺ ที่ไมมีสังโยคที่มี ว และ ม เปนตวัทาย จะมกีารลบ อ ของ อนฺ  เมื่อปรัตยยะขึน้ตน

ดวยสระและทีไ่มใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง เมื่อ อนฺ ตามหลัง สังโยคที่มี ว และ ม เปนตัวทาย 
ก็จะไมมีการลบ อ ของ อนฺ  

 [เชน ราชฺะ ราชฺา ทธฺนะ ทธฺนา ปฺรติทิวนฺะ ปฺติทวิฺนา  แต ปรฺวณะ จรฺมณะ] 
131. อีงฺโยรฺวา. [II.2.54] 
 หลัง อนฺ ที่ไมมีสังโยคที่มี ว และ ม เปนตวัทาย จะมกีารลบ อ ของ อนฺ  เมื่อปรัตยยะขึน้ตน

ดวยสระและทีไ่มใช ฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง บางก็ได เมื่อ อี และ งิ วภิักติ ตามหลัง  เมือ่ อนฺ 
ตามหลัง สังโยคที่มี ว และ ม เปนตัวทาย ก็จะไมมีการลบ อ ของ อนฺ  

 [เชน สามฺนี สามนี ราชฺ ิ ราชนิ แต ปรฺวณี จรฺมณ]ี 
132. อา ธาโตรฆุฏสฺวเร. [II.2.55] 
 อา จะอยูในทีข่อง ธาตุ เมื่อปรัตยยะขึ้นตนดวยสระและที่ไมใชฆุฏ (II.1.3) ตามหลัง  
 [เชน กีลาลปะ กีลาลปา] 
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133. อีทูโตริยุเวา สฺวเร. [II.2.56] 
 อี และ อู (หลังธาตุ) เปลี่ยนเปน อิยฺ และ อุวฺ (ตามลําดับ) เมื่อ วิภกัติขึ้นตนดวยสระตามหลัง 
 [เชน นิเยา นยิะ ลุเวา ลุวะ แต นฺยรฺถะ ลฺวรฺถะ] 
134. สุธีะ. [II.2.57] 
 อี ของ สุธี เปน อิยฺ เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง  
 [เชน สุธิเยา สุธิยะ]  
135. ภูรวรฺษาภูรปนุรฺภูะ. [II.2.58] 
 อู ที่ ภู ที่ไมใช วรฺษาภู และ ไมใช ปุนรฺภู  เปน อุวฺ เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง  
 [เชน มิตฺรภเุวา  มิตฺรภุวะ อตภิุเวา อตภิวุะ แต วรฺษาภฺเวา ปุนรฺภฺเวา] 
136. อเนกากฺษรโยสฺตฺวสํโยคาตฺ ยเวา. [II.2.59] 
 แต อี และ อู ทายศัพทที่มีอักษรหลายตวั และไมอยูหลังพยัญชนะ สัง ยุกต เปลี่ยน เปน ยฺ และ 

ว ฺ(ตามลําดับ)  เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง  
 [เชน ครฺามณฺเยา คฺรามณฺยะ ยวลฺเวา ยวลฺยะ แต นเิยา ลุเวา และ ยวกฺริเยา กฏปฺรุเวา] 
137. ภฺรูรฺธาตุวต.ฺ [II.2.60] 
 ภฺรู ศัพท ถือเหมือน ธาตุ เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง  
 [เชน ภฺรุเวา ภรฺุวะ] 
138. สฺตฺรี จ. [II.2.61] 
 สฺตฺรี ศัพท ทําเหมือนธาตุ เชนกันเมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง  
 [เชน สฺตฺริเยา สฺตฺริยะ] 
139. วามฺศโสะ. [II.2.62] 
 สฺตฺรี ศัพท ทําเหมือนธาตุ ก็ได เมื่อ อมฺ และ ศสฺ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน สฺตฺริยมฺ สฺตฺรีมฺ สฺตฺริยะ สฺตฺรีะ] 
140. ภวโต วาเทรุตวฺํ สมฺพุทฺเธา. [II.2.63] 
 แปลง ว เปนตนของ ภวนฺ เปน อุ เมื่อ สิ วิภกัติในสัมพุทธ(ิII.1.5) ตามหลัง บางก็ได  
 [เชน เห โภะ เห ภวน]ฺ 
141. อวฺยยสรฺวนามนฺะ สฺวราทนฺตยฺาตฺ ปูรฺโว’กฺ กะ. [II.2.64] 
 ลง อกฺ ปรัตยยะ หนาสระที่อยูทายอัพยยศัพทและสรรพนาม และ ก ปรัตยยะ (แสดงจาํนวน

มาก)  
 [เชน อุจจฺไกะ อุจฺไจะ นีจไกะ  นีไจะ สรฺวกะ สรฺวะ วิศวฺกะ วิศฺวะ ยษฺุมกาภะิ ยษฺุมาภะิ ฯลฯ] 
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142. เก ปฺรตฺยเย สตฺฺรีกฺฤตาการปเร ปูรฺโว’การ อิการมฺ. [II.2.65] 
 เมื่อ ก ปรัตยยะตามหลัง อา ที่สรางสตรีลิงค อ ที่อยูหนา ก นั้น จะกลายเปน อิ  
 [เชน สรฺวิกา อุษฺฏริกา ปาจิกา ฯลฯ] 

จบ ปาทะ ท่ี  2 เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 
143. ยุษฺมทสฺมโทะ ปทํ ปทาตฺ ษษฺ ีจตุรฺโถทฺวิตียาสุ วสฺนเสา. [II.3.1] 
 ในทวิตยีา จตรุถี และ ษัษฐี วิภกัติ วสฺ และ นสฺ เปน บท (คํา) บทหนึ่ง  หลังบท (ปกติ) แหง  

ยุสฺมทฺ และ อสฺมทฺ (ในพหุวจนะ)  
 [เชน ปุโตฺร ยษฺุมากม,ฺ ปุโตฺร’ สฺมากมฺ, ปุโตฺร วะ, ปุโตฺร  นะ ฯลฯ] 
144. วํา เนา ทฺวิตฺเว. [II.3.2] 
 บทนั้น (วสฺ และ นสฺ) เปลี่ยนเปน วามฺ และ เนา ในทววิจนะ  
 [เชน คฺราโม ยวุโยะ, คฺราม อาวโยะ, คฺราโม วาม,ฺ คฺราโม เนา ฯลฯ] 
145. ตฺวนฺมโทเรกตเฺว เต เม ตฺวา มา ตุ ทฺวิตยีายามฺ. [II.3.3] 
 ในเอกวจนะ เต เม จะมใีนทีข่อง ตฺวตฺ และ มตฺ แต ตฺวา และ มา จะมใีนที่ของ ตฺวตฺ และ มตฺ 

ในทวิตยีาวิภกัติ  ก็ได  
 [เชน ปุตฺรสฺ ตว, ปุโตฺร มม, ปุตฺรสฺ เต, ปุโตฺร เม ฯลฯ] 
146.  น ปาทาเทา. [II.3.4] 
 ไมมีการเปลี่ยน เมื่ออยูตนบาท  
 [เชน ปานฺตุ โว นรสึหสฺย เปนตน] 
147. จาทิโยเค จ. [II.3.5] 
 และเมื่อเชื่อมกับ จ (วา ห อห เอว) จะไมมีการเปลี่ยนอยางนี้  
 [เชน ปุโตฺร ยุษฺมากมฺ จ, ปุโตฺร’ สฺมากมฺ จ] 
148. เอษํา วิภกฺตาวนฺตโลปะ. [II.3.6] 
 ลบยัญชนะทาย ของ ยุษฺมทฺ อสฺมทฺ เมื่อวิภกัติตามหลัง  
 [เชน ยษฺุมภยฺม,ฺ อสฺมภฺยมฺ ฯลฯ] 
149. ยุวาเวา ทฺวิวาจิษุ. [II.3.7] 
 เปลี่ยนเปน ยุว และ อาว (ตามลําดับ) เมื่อเปนทววิจนะ  
 [เชน ยวุาภฺยามฺ, อาวาภยฺามฺ ฯลฯ] 
150. อเมา จามฺ. [II.3.8] 
 เปลี่ยน อมฺ และ เอา วภิักตเิปน อามฺ เมื่อเปนทววิจนะ  
 [เชน ตวฺาม,ฺ มามฺ, ยุวามฺ อาวามฺ] 
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151. อานฺ ศสฺ. [II.3.9] 
 เปลี่ยน ศสฺ วภิกัติ เปน อาน ฺ 
 [เชน ยษฺุมาน,ฺ อสฺมานฺ, อติตฺวาน,ฺ อติมานฺ] 
152. ตฺวมหํ เสา สวิภกฺตฺโยะ. [II.3.10] 
 ตฺวตฺ และ มตฺ พรอมกับวภิักติ ใหเปลี่ยนเปน ตฺวํ และ อห ํเมื่อ สิ วิภักตติามหลัง  
 [เชน ตวฺม,ฺ อหมฺ, อติตฺวม,ฺ อตฺยหมฺ แต อธิตฺวตฺ อธิมตฺ ลบ สิ] 
153. ยูยํ วยํ ชส.ิ [II.3.11] 
 เปล่ียนเปน ยูยมฺ วยม ฺเมื่อ ชสฺ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน ยยูม,ฺ วยมฺ, อติยูยม,ฺ อติวยม]ฺ 
154. ตุภฺยมฺ มหฺยํ งยิ. [II.3.12] 
 เปลี่ยนเปน ตภฺุยมฺ และ มหยฺมฺ เมื่อ เง วิภกัติตามหลัง  
 [เชน ตภฺุยม,ฺ มหฺยม,ฺ อติตุภฺยมฺ, อติมหฺยม]ฺ 
155. ตว มม งส.ิ [II.3.13] 
 เปลี่ยนเปน ตว มม เมื่อ งสฺ วิภักติ ตามหลัง  
 [เชน ตว, มม, อติตว, อติมม] 
156. อตฺ ป ฺจมฺยทฺวิตฺเว. [II.3.14] 
 เปล่ียน ปญจม ีเปน อตฺ เมื่อไมใช ทววิจนะ 
 [เชน ตวฺต,ฺ มตฺ, ยุษฺมต,ฺ อสฺมตฺ อติยุวต,ฺ อตฺยาวตฺ แต ยวุาภฺยาม,ฺ อาวาภยฺาม]ฺ 
157. ภฺยสภยฺมฺ. [II.3.15] 
 เปลี่ยน ภยฺสฺ วภิักติ เปน ภยฺม ฺ 
 [เชน ยษฺุมภยฺม,ฺ อสฺมภฺยมฺฯลฯ] 
158. สามากมฺ. [II.3.16] 
 เปลี่ยน อามฺ วภิักติ พรอม ส อาคม เปน อากมฺ  
 [เชน ยษฺุมากม,ฺ อสฺมากมฺ] 
159. เอตฺวมสฺถานิน.ิ [II.3.17] 
 เปลี่ยนเปน เอ เมื่อวิภกัติ ประเภท อสฺถานนิฺ [คือ วิภักติทีค่งที่ไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น) ขึ้นตน

ดวยพยัญชนะตามหลัง ตามหลัง  
 [เชน ตวฺยา, มยา, ยุวโยะฯลฯ แต ยษฺุมาน,ฺ อสฺมานฺ] 
160. อาตฺวํ วฺย ฺชนาเทา. [II.3.18] 
 เปลี่ยนเปน อา เมื่อวิภักติ ประเภท อสฺถานินฺ ขึ้นตนดวยพยัญชนะตามหลัง  
 [เชน ยุวาภฺยาม,ฺ อาภฺยามฺ ฯลฯ] 
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161. ไระ. [II.3.19] 
 ไร เปลี่ยนเปน อา เมื่อวิภกัติ ขึ้นตนดวยพยญัชนะ ตามหลัง  
 [เชน ราะ, ราภยฺาม,ฺ ฯลฯ] 
162. อษฺฏนะ สวรฺสุ. [II.3.20] 
 อา จะอยูในทีข่อง อษฺฏนฺ (คือแทน น) เมื่อ วิภกัติทุกตวั ตามหลัง  
 [เชน อษฺฏาภิะ อษฺฏาภฺยะ ฯลฯ] 
163. เอา ตสฺมาชชฺสศฺโสะ. [II.3.21] 
 หลัง  อษฺฏนฺ นั้น เอา จะอยูในที่ของ ชสฺ และ ศสฺ วภิักติ  
 [อษฺเฏา อษฺเฏา  การเปลี่ยนเปน อา ไมเปนการบังคับเสมอ ดังนั้น อษฺฏภิะ อษฺฏสุ ก็ไดบาง] 
164. อรฺวนฺนรฺวนฺตริสาวน ฺ. [II.3.22] 
 อรฺวนฺ เปลี่ยนเปน อรฺวนฺต เมือ่ ปรัตยยะ ตามหลัง และ ตองไมมี น  
 [เชน อรฺวนฺเตา, อรฺวนฺตะ, อรฺวตฺสุ, อาวรฺตม,ฺ อารฺวตฺยมฺ, อรฺวตี แต อรฺวา, อนรฺวาเณา] 
165. เสา จ มฆวานฺ วา. [II.3.23] 
 แปลง มฆวนฺ ศัพทเปน มฆวนฺตฺ เมื่อ สิ วิภักติตามหลัง ไดบาง  
 [เชน มฆวาน,ฺ มฆวนฺเตา, มฆวนฺตะ, มฆวตฺสุ] 
166. ชรา ชรสฺ สฺวเร วา. [II.3.24] 
 เปลี่ยน ชรา เปน ชรสฺ เมื่อวิภักติขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง บางก็ได 
 [เชน  ชเร, ชรเสา, ชราะ, ชรสะ] 
167. ตฺริจตุโระ สฺตริฺยํา ติสฤ จตสฤ วิภกฺเตา. [II.3.25] 
 ในสตรีลิงค ติสฺฤ และ จตสฺฤ จะอยูในที่ของ ตฺริ และ จตรฺุ เมื่อวิภกัติตามหลัง  
 [เชน ติสฺระ, จตสฺระ, ติสฺฤภิะ, จตสฺฤภิะ] 
168. เตา รํ สฺวเร. [II.3.26] 
 ฤ ของทั้งสองคํานั้นจะเปน รฺ เมื่อวิภกัติขึน้ตนดวยสระตามหลัง  
 [เชน ติสฺระ, จตสฺระ] 
169. น นามิ ทีรฺฆมฺ. [II.3.27] 
 ทีรฆะไมมี เมือ่ อามฺ วิภกัติทีม่ี นฺ อาคมอยูดวยตามหลัง  
 [เชน ติสฺฤณามฺ, จตุรฺณาม]ฺ 
170. นฤ วา. [II.3.28] 
 นฤ ศพัท มีทรีฆะหรือไมมีกไ็ด เมื่อ อามฺ วภิักติที่ม ีนฺ อาคมอยูดวยตามหลัง  
 [เชน นฺฤณาม,ฺ นฺฤาณาม]ฺ 
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171. ตฺยทาทีนาม วิภกฺเตา. [II.3.29] 
 อ จะมีในที่ของที่สุดของกลุม ตฺยทฺ เมื่อวภิกัติตามหลัง  
 [สฺยะ, เตฺยา, สะ, เตา] 
172. กิมฺ กะ. [II.3.30] 
 กิมฺ เปลี่ยนเปน ก เมื่อวิภกัตติามหลัง  
 [กะ, เกา, กทา] 
173. โท’เทฺวรฺมะ. [II.3.31] 
 ม จะอยูในที่ของ ท นอกจาก ทฺวิ  
 [อิเมา,  อิมเกา แต ทฺเวา] 
174. เสา สะ. [II.3.32] 
 แปลง ท เปน ส จะอยูในที่ของ ท ของกลุมคํามี ตยทฺ เปนตน เมื่อ สิ วิภักติตามหลัง  
 [เชน อเสา, อสเกา]  
175. ตสฺย จ. [II.3.33] 
 และในที่ของ ต  ดวย เมื่อ สิ วิภกัติตามหลงั  
 [เชน สฺยะ, สฺยกะ, สะ, สกะ] 
176. อิทมิยมยมฺปุสิ. [II.3.34] 
 เปลี่ยน อิทมฺ เปน อิยมฺ และเปลี่ยนเปน อยมฺ ในปุงลิงค เมื่อ สิ วิภักติตามหลัง  
 [เชน อิยํ สฺตฺรี, อยํ ปุมานฺ แต อิทํ กุลมฺ] 
177. อทฺ วฺย ฺชเน’นกฺ. [II.3.35] 
 อิทมฺ ที่ไมมี อกฺ ปรัตยยะ ประกอบอยูจะเปลี่ยนเปน อ เมือ่วิภกัติขึ้นตนดวยพยัญชนะตามหลัง 
 [เชน อาภยฺาม,ฺ เอภิะ แต อิมไกะ] 
178. เฏาโสรนะ. [II.3.36] 
 อน จะอยูในทีข่อง อิทมฺ (ที่ไมมี อกฺ ปรัตยยะ)  เมื่อ ฏา และ โอสฺ วิภักตติามหลัง  
 [เชน อเนน, อนโยะ แต อิมเกน, อิมกโยะ] 
179. เอตสฺย จานฺวาเทเศ ทฺวิตียายํา ไจนะ. [II.3.37] 
 [เชน อน จะอยูใน]ที่ทั้ง ของ เอต และ(ของอิทมฺ) เมื่อ ฏา และ โอสฺ วิภกัติตามหลัง เมื่อมีการ

แทนที่ อยางนีแ้ลว ในการพดูถึงครั้งที่สอง เกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน ไหเปลี่ยน อน เปน เอน อีกที
หนึ่ง  

 [เชน เอตํ วฺยากรณมธยาปย, อโถ เอนํ เวทมธฺยาปย, อิมํ ฆฏมานย, อโถ เอนํ ปริวรฺตย , เอเตน  
ราตฺริรธีตา,  อโถ เอเนนาหรปฺยธีตมฺ] 
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180. ตสฺมาทฺ ภิสฺ ภรฺิ. [II.3.38] 
 หลัง อิทมฺ (ที่ถูกเปลี่ยนใหเปน อ) นั้น ภิสฺ วิภกัติ เปน ภิรฺ  
 [เอภะิ] 
181. อทสศฺจ. [II.3.39] 
 และหลัง อทสฺ ศัพทดวย  
 [เชน อมีภะิ, แต อมุไกะ] 
182. สาเวา สิโลปศจฺ. [II.3.40] 
 เอา จะมี ในทีข่องที่สุดของ อทสฺ เมื่อ สิ วิภักติ ตามหลัง และ สิ วิภักตถูิกลบดวย  
 [เชน อเสา, อสเกา] 
183. อุตฺวํ มาต.ฺ [II.3.41] 
 หลัง มฺ ของ อทสฺ ศัพทจะตองมี อุ (=อมุ)  
 [เชน อมุม,ฺ อมู, อมูนฺ] 
184. เอทฺ พหุเตฺว ตฺวี. [II.3.42] 
 แตหลัง มฺ เอ จะเปลี่ยนเปน อี ในพหวุจนะ  
 [เชน อมี, อมีภฺยะ] 
185. อปา เภ ทะ. [II.3.43] 
 ทฺ จะอยูในที่ของ อปฺ ศัพท (คือแทน ป)ฺ เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวย ภ ฺตามหลัง 
 [เชน อทฺภะิ, อทฺภฺยะ แต อพภฺาระ] 
186. วิรามวฺย ฺชนาทิษฺวนฑุนฺนหิวนฺสีนํา จ. [II.3.44] 
 และในที่ของ อนฑฺวาหฺ นฆฺ และ วนฺสฺ เมื่อ วิรามะ (เมื่อไมมีอะไรตามหลัง) และเมื่อ

พยัญชนะทั่วไป ตามหลัง ดวย  
 [เชน สฺวนฑุต,ฺ อนฑุทฺ ภยฺาม,ฺ อุปานตฺ,อุปานทฺภฺยาม,ฺ สุวิทฺวต,ฺ วิทฺวทภฺยฺาม,ฺ อนฑุตฺตา, อุปานตฺ

ตา, วิทฺวตฺตา] 
187. สฺรสิธฺวโสศฺจ. [II.3.45] 
 และหลัง สฺรสฺ และ ธฺวสฺ ดวย  
 [เชน อุขาสฺรตฺ, อุขาสฺรทฺภฺยามฺ, อุขาสฺรติกลฺปะ, ปรฺณธฺวตฺ, ปรฺณธฺวทฺภยฺามฺ, ปรฺณธฺวทฺเทศฺยะ] 
188. หศษจฺฉานฺเตชาทีนํา ฑะ. [II.3.46] 
 ฑฺ จะมใีนที่ของคําที่ลงทายดวย หฺ ศฺ ษฺ ฉฺ และ อีชฺ เปนตน  
 [เชน มธุลิฏ, มธุลิฑฺภฺยาม,ฺมธุลิฏปาศะ, สุวิฏ, สุวิฑฺภฺยาม,ฺ สุวิฏตระ, ษฏ, ษฑฺภยฺาม ฺฯลฯ] 
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189. ทาเทรฺหสฺย คะ. [II.3.47] 
 คฺ จะอยูในที่ของ หฺ ที่มี ท เปนตัวตนของคาํ 
  [เชน โคธุก,ฺ โคธุคฺภฺยามฺ โคธุกฺตมะ] 
190. จวรฺคทฤคาทีนํา จ. [II.3.48] 
 และในที่ของ จ วรรค และของ ทฺฤศฺ เปนตน  
 [เชน วาก,ฺ วาคฺภฺยาม,ฺ ตฺฤษฺณกฺ, ตฺฤษฺณคภฺฺยามฺ, ทฺฤกฺ, ทฺฤคฺภฺยาม ฺฯลฯ] 
191. มุหาทีนํา วา. [II.3.49] 
 และในที่ของ มุหฺ เปนตน บางก็ได  
 [เชน มุก,ฺ มุคฺภยฺาม,ฺมุกฺตฺวม,ฺ มุฏ, มุฑฺภฺยาม ฺฯลฯ] (คําอ่ืนมี ทฺรุหฺ ษฺณหฺุ ษริฺหฺ นศ]ฺ 
192. หจตุรฺถานฺตสยฺ ธาโตสตฺฺฤตยีาเทราทิจตุรฺถตฺวมกฺฤตวต.ฺ [II.3.50] 
 พยัญชนะที่ส่ีของวรรคจะไปแทนพยัญชนะที่สามที่เปนตนธาตุ ของธาตุที่ลงทายดวย ห หรือ

พยัญชนะที่ส่ีของวรรค  
 [นิธุฏ, นิธุฑฺภยฺาม]ฺ 
193. สชุษาศิโษ ระ. [II.3.51] 
 รฺ จะอยูในที่ของ สชุษฺ และ อาศิษฺ (คือแทนตัวสุดทาย) 
 [เชน สชูะ, สชูรฺภฺยาม,ฺ สชูะษ,ุ สชุสฺตา, อาศีะ, อาศีรฺภฺยามฺ,อาศีะษ,ุ อศีสฺตา] 
194. อิรุโรทีรูเรา. [II.3.52] 
 เปลี่ยน อิรฺ และ อุรฺ เปน อีรฺ และ อูรฺ  
 [เชน คีะ, คีรฺภยฺาม,ฺ คีรฺษุ, คีสฺตรา,ธูะ, ธูรฺภฺยามฺ, ธูรฺษุ,ธูสฺตรา] 
195. อหฺนะ สะ. [II.3.53] 
 สฺ จะอยูในที่ของ อหนฺ (คือแทน น)ฺ  
 [เชน อหะ, อโหภยฺาม,ฺ อหสฺตฺวม]ฺ 
196. สํโยคานตฺสฺย โลปะ. [II.3.54] 
 จะมีการลบตัวทายของสังโยค(พยัญชนะทีไ่มมีสระคั่น)  
 [เชน วทิฺวาน,ฺ กฎจิกะี, ปุภฺยามฺ, ปุสุ]  
197. สํโยคาเทรฺธุฏะ. [II.3.55] 
 จะมีการลบ ธุฏ (II.1.13) ที่เปนตัวตนของสังโยค (พยัญชนะที่ไมมีสระค่ัน) 
 [สาธุมกฺ, สาธุมคฺภฺยาม]ฺ 
198. ลิงฺคานตฺนการสฺย. [II.3.56] 
 จะมีการลบ นฺ ที่เปนตัวทายของลิงค (II.1.1)  
 [เชน สขา, ราชภฺยาม,ฺ ราชภะิ, ราชสุ, ราชตฺวม]ฺ  
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199. น สํพุทฺเธา. [II.3.57] 
 ไมลบ ในสัมพุทธิ (II.1.5)  
 [เชน เห ราชน]ฺ 
200. นสํโยคานฺตาวลุปฺตวจฺจ ปูรฺววิเธา. [II.3.58] 
 เมื่อกระทําวิธีในสูตรกอนๆ แลว [ตั้งแตการทีรฆะจนถึงการลบ น อักษร] น อักษรและอักษร

ทายสังโยคใหถือเหมือนมิไดถูกลบ 
 [ราชภฺยาม,ฺ ราชภิะ, ราชสุ, วิทฺวาน,ฺ สุกนฺภยฺาม]ฺ 
201. อิสุสฺโทษํา โฆษวติ ระ. [II.3.59] 
 รฺ จะตองมีในที่ของ อิสฺ อุสฺ  และ โทสฺ เมื่อพยัญชนะโฆษวัต (I.1.12) ตามหลัง  
  [เชน สรฺปรฺภฺยามฺ, ธนุรฺภฺยาม,ฺ โทรฺภฺยาม]ฺ 
202. ธุฎํา ตฺฤตียะ. [II.3.60] 
 พยัญชนะที่ 3 ของวรรค จะอยูในที่ของ ธุฏ (II.1.13) เมื่อพยัญชนะโฆษวตั(I.1.12) ตามหลัง 

[เชน โยษิทฺภยฺามฺ, จิตฺรลิคฺภิะ,มชฺชติ, ลชฺชติ, ภฺฤชฺชติ] 
203. อโฆเษ ปฺรถมะ. [II.3.61] 
 พยัญชนะที่ 1 ของวรรคจะอยูในที่ของ  ธุฏ (II.1.13) เมื่อพยัญชนะอโฆษะ(I. 1.11) ตามหลัง

[เชน ษฏสุ, ชฺญานภุตฺสุ, อิจฺฉติ, คจฺฉติ] 
204. วา วิราเม. [II.3.62] 
 พยัญชนะที่ 1 ของวรรคจะอยูในที่ของ ธุฏ (II.1.13) บางกไ็ด เมื่อเปนวิราม (พยัญชนะสุดทาย

ของคํา)  
  [เชน วิธป,ฺ วิธพฺ,วาก,ฺ วาค]ฺ 
205. เรผโสรฺวิสรฺชนียะ. [II.3.63] 
 วิสรรชนียจะอยูในที่ของ เรผะและ สฺ เมือ่เปนวิราม (พยัญชนะสุดทายของคํา)  
 [เชน คะี, ธูะ, วฺฤกฺษะ] 
206. วิรามวฺย ฺชนาทาวุกฺตํ นปุสกาตฺ สฺยโมรฺโลเป’ป. [II.3.64] 
 หลังนปุงสกลิงค ส่ิงที่กลาวแลวเมื่อ วิรามและพยัญชนะตามหลัง ยอมมี ดวย เมื่อมีการลบ สิ 

และ อมฺ วภิักติ  
 [เชน สุวาก,ฺ สุวาคฺ, สุปถิ, สุวิทฺวต,ฺ สุจตุะ] 

จบ ปาทะ ท่ี  3  เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
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207. อวฺยยีภาวาทการานฺตาตฺ วภิกฺตีนามมป ฺจมฺยาะ. [II.4.1] 
 หลังอัพยยภีาวสมาสที่เปนอการานตะ(ลงทายดวย อ) อมฺ จะอยูในที่ของวิภกัติทั้งหลายยกเวน

ปญจมีวิภกัต ิ
 [เชน อุปกุมภฺมฺ แต อุปกุมภฺาตฺ ก็มี] 
208. วา ตฺฤตยีาสปตฺมฺโยะ. [II.4.2] 
 หลังอัพยยภีาวสมาสที่เปนอการานตะ(ลงทายดวย อ) อมฺ จะอยูในที่ของตฤตียาและสัปตมี 

วิภกัติบางก็ได  
 [เชน อุปกุมภฺมฺ, อุปกุมฺเภน, อุปกุมฺภม,ฺ อุปกุมฺเภ]    
209. อนฺยสฺมาลฺลุกฺ. [II.4.3] 
 หลังอัพยยภีาวสมาสอื่น (คือที่ไมลงทายดวย อ) จะตองลบวิภกัติ  
  [เชน อุปวธ,ุ อุปกรฺตฺฤ] 
210. อวฺยยาจฺจ. [II.4.4] 
 และหลังอัพยยศัพท จะตองลบวิภักตดิวย  
 [เชน สฺวะ, ปฺราตะ, จ, วา, ห, อห แมตวัอ่ืนๆ ก็อยางนี้  อัพยยศพัทจึงมช่ืีอเฉพาะวา ปทะ] 
211. รูฒานํา พหุตฺเว’สฺตฺริยามปตยฺปฺรตยฺยสฺย. [II.4.5] 
 ในพหพูจนของศัพทประเภท รูฒ ใหลบปรัตยยะ (อณฺ ปรัตยยะ) ทีแ่ทน อปตฺย  เมื่อไมแสดง

สตรีลิงค   
 [ป ฺจาลสฺย อปตฺยานิ ป ฺจาลาะ ฯลฯ] 
212. ครฺคยสฺกพิทาทีนํา จ. [II.4.6] 
 และของ ครฺค, ยสฺก และ วิท ศัพทเปนตน ใหลบปรัตยยะ (อณฺ ปรัตยยะ) ที่แทน อปตฺย  เมื่อ

ไมแสดงสตรีลิงค  
 [ครฺคาะ, วตฺสาะ] 
213. ภฤคฺวตฺรฺยงฺคิรสกุตฺสวสิษฺโคตเมภฺยศฺจ. [II.4.7] 
 และหลัง ภฤคุ, อตฺริ, องฺคิรสฺ, กุตฺส, วศิษฺ และ โคตม ศัพทเปนตน ใหลบปรัตยยะ (อณฺ 

ปรัตยยะ) ที่แทน อปตฺย  เมื่อไมแสดงสตรีลิงค   
 [ภฤควะ, อตฺรยะ, องฺคิรสะ, กุตฺสาะ, วสิษฺาะ, โคตมาะ] 
214. ยโต’ไปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานม.ฺ [II.4.8] 
 บุคคลยอมจากไปจากที่ใด หรือ เกิดความกลัวจากสิ่งใด หรือ ถือเอา จากที่ใด ส่ิงนัน้หรือที่

นั้นมีช่ือเฉพาะวา อปทานการก  
 [เชน วฺฤกฺษาตปฺรฺณํ ปตต,ิ วฺยาฆฺราทฺพิเภต,ิ โจราทุทฺวิชเต, อุปาธฺยายาทธีเต ฯลฯ] 
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215. อีปฺสิตํ จ รกฺษารฺถานาม.ฺ [II.4.9] 
 ส่ิงใดตองใช ธาตุที่มีความหมายวา ปองกนั รักษา ส่ิงนัน้มีช่ือเฉพาะวา อปทานการก ดวย  
 [เชน ยเวภฺโย คํา รกฺษต,ิ ยเวภฺโย คํา นิเษธติ, ศาลิภฺยะ ศกุานฺวารยต,ิ อหิภยฺ อาตฺมานํ รกฺษต,ิ  

กูปาทนฺธํ วารยต]ิ 
216. ยสฺไม ทิตฺสา โรจเต ธารยเต วา ตตฺ สมปฺฺรทานมฺ. [II.4.10] 
 ความตองการที่จะใหแกการกมีอยู หรือ มนัเปนที่พอใจของผูใด หรือเขามุงหมายสําหรับผูใด

หรือส่ิงใด ผูนั้นหรือส่ิงนั้นมีช่ือเฉพาะวา สัมปทานการก (สมฺปฺรทาน)  
 [เชน พฺราหฺมณาย คํา ททาติ, เทวทตฺตาย โรจเต โมทกะ,  ยชฺญทตฺตาย สฺวทเต ทธิ, วษิฺณุมิตฺราย 

คํา ธารยเต ฯลฯ]  
217. ย อาธารสฺตทธิกรณมฺ. [II.4.11] 
 ส่ิงใดเปนที่รองรับ (กริยา คือ การกระทํา) ส่ิงนั้นมีช่ือเฉพาะวา อธิกรณะ  
 [เชน กฎ อาสฺเต, ติเลษุ ไตลมฺ, ทิวิ เทวาะ] 
218. เยน กฺริยเต ตตฺ กรณมฺ. [II.4.12] 
 การกระทําถูกทําดวยส่ิงใด ส่ิงนั้น มีช่ือเฉพาะวา กรณการก  
 [เชน ทาเตฺรณ ธานฺยํ ลุนาต,ิ มนสา เมรุ คจฺฉติ] 
219. ยตฺ กฺริยเต ตตฺ กรฺม. [II.4.13] 
 ส่ิงใดถูกทําส่ิงนั้นคือ กรรมการก  
 [เชน กฏํ กโรติ, โอทนํ ปจต ิฯลฯ] 
220. ยะ กโรติ ส กรฺตา. [II.4.14] 
 ผูใดหรือส่ิงใดทําผูนั้นหรือส่ิงนั้น คือ กรฺตฤฺการก  
 [เชน ฉาเตรฺณ หนฺยเต, ไจเตฺรณ กฺฤตม]ฺ 
221. การยติ ยะ ส เหตุศฺจ. [II.4.15] 
 ผูใดหรือส่ิงใดใหทํา ผูนั้นหรอืส่ิงนั้น มีช่ือเฉพาะวา เหต(ุเปนสาเหต)ุ ดวย  
 [เชน หารยต,ิ ปาจยต]ิ 
222. เตษํา ปรมุภยปฺราปฺเตา. [II.4.16] 
 ในการกเหลานั้น เมื่อมีตวัทีจ่ะเปนการกไดสองตัว การกที่สําคัญที่สุด ถือเปนการก  
 [คฺรามาย ธนํ ทตฺตฺวา ตีรฺถํ คตะ = สํปฺรทาน, กําสฺยปาตฺรฺยํา ภุงฺกฺเต=อธิกรณ, มฺฤทุนา ธนุษา  

ศรานฺกฺษิปติ =กรณ, ตรุ ตฺยชติ ขคะ= กรฺม, ตฺยชติ ทณฑฺํ ทณฺฑ=ี กรฺตา] 
223. ปฺรถมา วิภกฺตลิิงฺคารฺถวจเน. [II.4.17] 
 ใชประถมาวิภักติ ในการแสดงความหมายและพจนของ ลิงค (II.1.1)  
 [อุจฺไจะ, วฺฤกฺษะ, กุณฺฑม,ฺ กุมารี, เอกะ, ทฺเวา, พหวะ ฯลฯ] 
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224. อามนฺตฺรเณ จ. [II.4.18] 
 และในการรองเรียกดวย  
 [เชน เห ปุตฺร, หา ปุตฺร, ธิกฺ ปุเตฺรา ฯลฯ] 
225. เศษาะ กรฺมกรณสมฺปฺรทานาปาทานสฺวามฺยาทฺยธิกรเณษุ. [II.4.19] 
 วิภักติที่เหลือ(หกวิภักติ) ใชในกรณี ตางๆ คือ  กรรม กรณะ สัมประทานะ อปทานะ สวามี 

(เจาของ) เปนตน และในอธิกรณะ  
 [เชน กฏํ กโรติ=กรฺม, ปรศุนา ฉินตฺติ=กรณ, คุรเว คํา ททาติ=สํปฺรทาน, วฺฤกาทฺภยมฺ=อปทาน,  

เทวทตฺตสฺย สฺวามี=สฺวามี, ในกรณีอธิกรณะ คือ กฎ อาสฺเต, อธีโต วฺยากรเณ, สาธุรฺมาตริ, 
อสาธุะ ปตริ เปนตน สปฺตมี ใช ในกรณีที่การกระทํามีสาเหตุเกี่ยวของดวย เชน จรฺมณิ ทฺวีปนํ 
หนฺติ ทนฺตโยรฺหนฺติ กฺุชรมฺ, เกเศษุ จรมี  หนฺติ สีมฺนิ ปุษฺกลโก หตะ] 

226. ปรฺยปางฺโยเค ป ฺจมี. [II.4.20] 
 ใชปญจมีวภิักติ เมื่อใชกับ ปริ อป และ อางฺ (อา)  
 [เชน อป และ ปริ ใชในความหมายวา ยกเวน อา ใชหมายถึง ขอบเขต รวมไวภายใน เชน ปริ ตฺ

ริครฺเตภโฺย วฺฤษฺโฏ เทวะ, อป ปาฏลิปุตฺราทวฺฺฤษฺโฏ เทวะ, อาปาฏลิปุตฺราทฺวฺฤษฺโฏ เทวะ] 
227. ทิคิตรรฺเต’นฺไยศฺจ. [II.4.21] 
 และเมื่อใชกับ ทิศฺ อิตร ฤเต และ อนฺย ดวย  
 [เชน ปูรฺโว คฺรามาตฺ, อุตฺตโร คฺรามาตฺ, ปูรฺโว คฺริษฺมาทฺวสนฺตะ, อิยมสฺยาะ ปูรฺวา ทิก,ฺ อิตโร 

เทวทตฺตาต,ฺ ฤเต เทวทตฺตาต,ฺ อนฺโย เทวทตตฺาตฺ, ภินฺโน เทวทตฺตาต]ฺ 
228. ทฺวิตีไยเนน. [II.4.22] 
 ใชทวิตยีาวภิักติ เมื่อใชกับ คาํที่ลงทาย ดวย เอน ปรัตยยะ  
 [เชน ทกษฺิเณน คฺรามมฺ, อุตฺตเรณ หิมวนฺตมฺ]  
229. กรฺมฺปฺรวจนีไยศฺจ. [II.4.23] 
 ใชทวิตียาวภิักติ กับนิบาตที่คุมทวิตียาวิภักตดิวย  
 [เชน วฺฤกฺษมภิ วิทฺโยตเต วิทฺยุต,ฺ วฺฤกฺษํ วฺฤกฺษมภ ิติษฺฐต,ิ สาธุรฺเทวทตฺโต มาตรมภิ ฯลฯ] 
230. คตฺยรฺถกรฺมณิ ทฺวิตียาจตุรฺถฺเยา เจษฺฏายามนธฺวน.ิ [II.4.24] 
 ใชไดทั้งทวิตียาและจตุรถี ในกรณีเปนกรรมของธาตุที่มีความหมายวาไป เมื่อเปนการกระทํา

โดยใชการเคลื่อนไหวทางกาย ไมใชในการเดินทาง  
 [เชน คฺรามํ คจฉฺติ, คฺรามาย คจฺฉติ, แต มนสาเมรุ คจฺฉติ ถาเกี่ยวกับการเดนิทาง เชน อธฺวานํ 

คจฺฉติ, ปนฺถานํ คจฺฉต]ิ 
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231. มนฺยกรฺมณิ จานาทเร’ปฺราณนิิ. [II.4.25] 
 ใชไดทั้งทวิตียาและจตุรถีวภิกัติ เมื่อเปนกรรมของ  มนฺ ที่เปนการดหูมิน่ ไมแสดงถึงสัตว  
 [เชน น ตวฺํา ตฤฺณํ มนฺเย, น ตฺวํา ตฺฤณาย มนฺเย, น ตฺวา พษุํ มนฺเย, น ตฺวา พุษาย มนฺเย ฯลฯ] 
232. นมะสฺวสฺติสฺวาหาสฺวธา’ลํวษฑฺโยเค จตุรฺถี. [II.4.26] 
 ใชจตุรถีวภิักต ิกับ นมสฺ สฺวสฺติ สฺวาหา สฺวธา อลมฺ วษฑฺ  
 [เชน นโม เทเวภยฺะ, สฺวสฺติ ปฺรชาภฺยะ, สฺวาหาคฺนเย, สฺวธา ปฺฤตฺฤภฺยะ, อลํ มลฺโล มลฺลาย, 

วษฑนิฺทฺราย] 
233. ตาทรฺถฺเย. [II.4.27] 
 ใชจตุรถีวภิักต ิในกรณีทีห่มายถึงการเปนประโยชน หรือมีจุดมุงหมายเพื่อส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  

[เชน ยูปาย ทารุ, รนฺธนาย สฺถาลี, ศฺราทฺธาย นิคลฺหเต, ยทฺุธาย สนฺนหยฺเต, ปตฺเย เศเต]   
234. ตุมรฺถาจฺจ ภาววาจินะ. [II.4.28] 
 ใชจตุรถีวภิักต ิหลังคําที่บอก ความเปน (อาการนาม) อันเปนความหมายของตุมฺ ปรัตยยะ 
 [ปากาย วฺรชต]ิ 
235. ตฺฤตียา สหโยเค. [II.4.29] 
 ใชตฤตียาวภิักติ เมื่อใชกับ สห  
 [เชน ปุเตฺรณ สหาคตะ, ปุเตฺรณ โคมานฺ, ปุเตฺรณ สากม,ฺ ปุเตฺรณ สารฺธมฺ, ปุเตฺรณ สมมฺ,  
 ปุเตฺรณาคตะ สฺถูโล โคมานฺ] 
236. เหตฺวรฺเถ. [II.4.30] 
 ใชตฤตียาวภิักติ ในความหมายเปนสาเหต ุ 
 [เชน ธเนน กลุมฺ, อนฺเนน วสติ] 
237. กุตฺสิเต’งฺเค. [II.4.31] 
 ใชตฤตียาวภิักติ ในกรณีของอวัยวะทีน่ารังเกียจ  
 [เชน อกษฺฺณา กาณะ, ปาเทน ขฺชะ,  ปฺฤษฺเฐน กุพฺชะ]  
238. วิเศษเณ. [II.4.32] 
 ใชตฤตียาวภิักติ ในกรณีที่เปนวิเศษณะ (การขยายความ)  
 [เชน ชฏาภิสฺตาปสมทฺรากฺษีตฺ, ศิขยา ปริวฺราชกมปศฺยต]ฺ 
239. กรฺตริ จ. [II.4.33] 
 ใชตฤตียาวภิักติ ในกรณีเปนผูทําดวย (กรรตุการก)  
 [เชน เทวทตฺเตน กฺฤตม,ฺ ไจเตฺรณ หนยฺเต] 
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240. กาลภาวโยะ สปฺตม.ี [II.4.34] 
 ใชสัปตมีวิภกัติ ในกรณีเกีย่วกับกาลเวลาและ ส่ิงที่เกิดขึ้นขณะนั้น  
 [เชน ศรทิ ปุษปฺฺยนฺติ สปฺตจฉฺทาะ, โคษุ ทหฺุยมานาสวฺาคตะ, ทุคฺธาสฺวาคตะ] 
241. สฺวามีศฺวราธิปติทายาทสากฺษปิฺรตภิูปฺรสไูตะ ษษฺ ี จ. [II.4.35] 
 ใช สัปตมีวิภกัติ กับ สฺวามินฺ อีศฺวร อธิปติ ทายาท สากฺษนิฺ ปฺรติภู และ ปฺรสูต และใช ษัษฐ ี

วิภกัติไดดวย  
 [เชน ควํา สฺวามี, โคษุ สฺวามี, ความีศฺวระ, โคษฺวีศฺวระ ฯลฯ] 
242. นิรฺธารเณ จ. [II.4.36] 
 ใชษัษฐวีภิักติ และสัปตมีวภิกัติ ในกรณีที่เปนนิรธารณะ (การดึงคนหรือส่ิงของเพียงหนึ่ง

เดียวออกมาจากกลุม)  
 [เชน ปุรุษาณํา กฺษตฺริยะ ศูระ, ปุรุเษษุ กษฺตริฺยะ ศูระ ฯลฯ] 
243. ษษฺ ี เหตุปฺรโยเค. [II.4.37] 
 ใชษัษฐวีภิักติเมื่อใชกับเหตุ ศัพท  
 [เชน อนนฺสฺย เหตุรฺวสต]ิ 
244. สฺมฤตฺยรฺถกรฺมณิ. [II.4.38] 
 ใชษัษฐวีภิักติ เมื่อเปนกรรมของธาตุ ที่มีความหมายนึกถึงคิดถึง  
 [เชน มาตะุ สฺมรติ, ปตุรธฺเยติ] 
245. กโรเตะ ปฺรติยตฺเน. [II.4.39] 
 ใชษัษฐวีภิักติ ในกรณีที่เปนความพยายามโตตอบกลับไปยัง กฺฤ ธาตุ  
 [เชน เอโธทกสฺโยปสฺกุรุเต] 
246. หึสารฺถานามชวฺเระ. [II.4.40] 
 ใชษัษฐวีภิักติ ในกรณีเปนกรรมที่เปนความพยายามโตตอบกลับไปยัง ธาตุ ที่มีความหมายวา 

ทําราย เบียดเบียน แตไมใช ชฺวรฺ ธาตุ  
 [เชน เจารสฺย รุชติ, ทาสฺยา อามยติ, เจารสฺโยชฺชาสยติ, เจารสฺย นิหนฺติ, เจารสฺย ปฺรหนฺติ, 

เจารสฺย ปฺรณิหนฺติ ฯลฯ] 
247. กรฺตฺฤกรฺมโณะ กฺฤติ นิตฺยมฺ. [II.4.41] 
 เมื่อมีบทประกอบดวย กฺฤต ฺปรัตยยะ ใชษัษฐีวภิักตเิสมอหลัง กรฺตฺฤ (ผูทํากริยา) และกรฺม 

(กรรม) เสมอ  
 [ภวตะ ศายิกา, ภวตะ อาสิกา, อาปา สฺรษฺฏา, ปุรํา เภตฺตา] 
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248. น นิษฺาทิษุ. [II.4.42] 
 ไมลงษัษฐวีิภกัติ เมื่อมีบทประกอบดวย นษิฺา ปรัตยยะเปนตน  
 [เทวทตฺเตน กฤฺตมฺ, โอทนํ ภุกฺตวาน]ฺ 
249. ษโฑ โณ เน. [II.4.43] 
 ณฺ จะอยูในที่ของ ษฑฺ (คือแทน ฑ)ฺ เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวย น ตามหลัง 
 [เชน ษณณฺามฺ แต ษฑนฺยนมฺ เพราะ นยน ไมใชวภิักต]ิ 
250. มโน’รนุสฺวาโร ธุฏิ. [II.4.44] 
 อนุสฺวาร จะตองอยูในที่ของ มฺ และ นฺ เมื่อ ธุฏ (II.1.13) ตามหลัง  
 [เชน ปุสะ, ศานฺติะ, อฺุฉิตา, ยฺุเชา, สฺวามฺป] 
251. วรฺเค วรฺคานฺตะ. [II.4.45] 
 เมื่อพยัญชนะในวรรคตามหลัง อนุสฺวารจะเปนพยัญชนะสุดวรรค  
 [เชน ศงฺกิตา, อฺุฉิตา, วฺจติา, ยฺุเชา, สฺวามฺป]  
252. ตวรฺคสฺจฏวรคฺโยเค จฏวรฺเคา. [II.4.46] 
 ต วรรค จะตองเปน จ วรรค และ ฏ วรรค เมื่อไปชิด(ชน)กับ จ วรรค และ ฏ วรรค  
 [เชน มชฺชต,ิ ลชฺชเต, ภฺฤชฺชต,ิ ยชฺะ, ยาจฺา, ราชฺะ, ษณณฺาม,ฺ อฑฺฑติ, อฏฏติ, อฏฏเต] 
253. นามิกรประ ปรฺตฺยยวิการาคมสฺถะ สิะ ษํ นุวิสรฺชนียษานตฺโร’ป. [II.4.47] 
 สฺ ที่ไมใชพยญัชนะตัวสุดทาย ที่อยูหลังนามี (I.1.7 =สระทุกตวัยกเวน อ อา) อยูหลัง ก ร 

รวมทั้ง ส ที่อยูที่ปรัตยยะ อยูที่วิการ(เสียงทีเ่ปลี่ยนมา) และอยูที่อาคม จะตองเปลี่ยนเปน ษ 
แมจะมี น อาคม วิสรรชนียและ ษ คั่นอยู 

 [เชน อคฺนิษ,ุ วายุษ,ุ ทิกฺษ,ุ คีรฺษุ, ธูรฺษุ, เอษะ, สรฺเวษาม,ฺ สรฺป  ํษิ, ธนูษ,ิ สุปะษุ ฯลฯ] 
254. รษฤวรฺเณภฺโย โน ณมนตฺฺยะ สฺวรหยวกวรฺคปวรฺคานตฺโร’ป. [II.4.48] 
 นฺ ที่ไมใชพยญัชยะสุดทายคํา ตามหลัง ร ษ ฤ จะตองเปลี่ยนเปน ณฺ แมจะมี สระ ห ย ว 

กวรรค และ ปวรรค คั่นอยู  
 [เชน หรณม,ฺ ปุรุเษณ, มาตฺฤเกณ ฯลฯ] 
255. สฺตฺริยามาทา. [II.4.49] 
 ในสตรีลิงค อา จะตองมีหลัง อการานตะ  
 [เชน อชา, เอฑกา, จฏกา, มูษิกา] 
256. นทาทฺยนฺจิวาหฺวฺยนฺสฺยนตฺฺฤสขินานฺเตภฺย อี. [II.4.50] 
 ในสตรีลิงค อี ปรัตยยะจะตองมี หลังอักษรสุดทาย นท เปนตน อนฺจฺ, วาหฺ , อุ, อิ,  อนฺสิ, อนฺตฺ, 

ฤ, สขิ และ หลัง น ที่เปนตัวสุดทายศัพท  
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 [เชน นที, มหี, ภษี, ปฺลวี, ปฺราจี, อติปฺราจี, ปฺรษฺเฐาหี, ปฏวี, ทากฺษี, วิทุษี, อติวิทุษี, ปจนฺตี, 
อติปจนฺตี, ภวตี, มฆวตี, กรฺตฺรี, สขี, ทณฺฑินี] 

257. อีกาเร สฺตฺรีกฺฤเต’โลปฺยะ. [II.4.51] 
 อ จะถูกลบเมือ่ อี ที่สรางสตรีลิงคตามหลัง  
 [เชน นท,ี มห]ี 
258. สฺวโร หฺรสฺโว นปุสเก. [II.4.52] 
 สระจะเปน หรัสวะ (เสียงส้ัน) ในนปุงสกลิงค  
 [เชน โสมปมฺ, เสนาน,ิ ยวลุ, อติริ, อตินุ, กลุมฺ] 

จบ ปาทะ ท่ี  4 เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 
259. นามฺนํา สมาโส ยุกฺตารฺถะ. [II.5.1] 
 ความหมายของคํานามทั้งหลายที่ถูกตอกันเขา เรียกวา สมาส  
260. ตตฺสฺถา โลปฺยา วิภกฺตยะ. [II.5.2] 
 วิภกัติทั้งหลายที่อยูที่สมาสนั้น จะตองถูกลบ 

[เชน นีโลตฺปลมฺ, ราชปุรุษะ, ราชตา, ปุตฺรียต]ิ 
261. ปฺรกฺฤติศฺจ สฺวรานฺตสฺย. [II.5.3] 
 และการคงเปนปกติตามเดิม จะเปนของคําที่ลงทายดวยสระ [เมื่อวิภักตถูิกลบแลว] 
 [เชน สขิปฺริยะ, สขิปฺราปฺตะ] 
262. วฺย ฺชนานฺตสยฺ ยตฺสุโภะ. [II.5.4] 

[เมื่อวภิักติถูกลบแลว] ส่ิงใด[ที่ไดกลาวไว]ในกรณีของ สุ และ ภ [ส่ิงนั้นจะตองมใีนกรณีของ 
คําที่มีความหมายถูกตอกันเขา( คําสมาส)] ที่ลงทายดวยพยัญชนะ  

 [เชน วิทฺวทฺคมนมฺ, ทิคฺคตะ, ษฑากฺฤติะ, ชฺญานภุทาศฺรยะ] 
263. ปเท ตุลฺยาธิกรเณ วิชฺเยะ กรฺมธารยะ. [II.5.5] 
 [ในสมาสใด]เมื่อบท (คํา) เปนอธิกรณะเดียวกัน[สมาสนั้น] เรียกวา กรรมธารยะ (กรฺมธารฺย) 
 [เชน นีลํ จ ตทตฺุปลํ เจติ นีโลตฺปลมฺ ฯลฯ] 
264. สํขฺยาปูรฺโว ทฺวิคุริติ ชฺเยะ. [II.5.6] 
 เมื่อกรรมธารยะมีจํานวนนับอยูขางหนา เรียกวา ทวิคุสมาส (ทฺวิค)ุ  
 [เชน ป ฺจสุ กปาเลษุ สํสกฺฤต โอทนะ ป ฺจกปาล โอทนะ] 
265. ตตปฺุรุษาวุเภา. [II.5.7] 
 กรรมธารยะและทวิคุ ทั้งสองนั้น คือ ตัตปรุุษมาส (ตตฺปุรุษ) 
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266. วิภกฺตโย ทฺวติยีาทฺยา นามฺนา ปรปเทน ต ุ
 สมสฺยนฺเต สมาโส หิ ชฺเยสฺตตฺปุรุษะ ส จ. [II.5.8] 
 คําที่แจกในทวตีียาวภิักตเิปนตนถูกรวมเขากับนามอื่น นัน่ก็เรียกวา ตัตปุรุษสมาส เชนกัน

[เชน กษฺฏํ ศฺริตะ กษฺฏศฺริตะ, ปตฺฤสมะ, โคหติมฺ, วฺฤกภตีะ, ราชปุรุษะ, อกฺษโศณฺฑะ] 
267. สฺยาตํา ยทิ ปเท เทฺว ตุ ยทิ วา สฺยุรฺพหูนฺยป 
 ตานฺยนฺยสยฺ ปทสฺยารฺเถ พหุวฺรีหิะ. [II.5.9] 
 สมาสใดมีคํา(ปท)สองคําหรือหลายคําเปนตัวขยายคําอ่ืน สมาสนั้น ช่ือวา พหุวรีหิ (พหุวฺรีห)ิ 

[เชน อารูฒวานโร วฺกฺษะ, ทตฺตโภชโน’ติถิะ, มตฺตพหุมาตางฺคํ วนมฺ ฯลฯ] 
268. วิทิกฺ ตถา. [II.5.10] 
 [ช่ือของทิศเฉียง ก็ ช่ือวา พหุวรีห]ิ เชนกนั  
 [เชน ทกษฺิณสยฺาศฺจ ปูรฺววฺสฺยาศฺจ ทิโศรฺยทนฺตราลํ สา ทกฺษิณปูรฺวา ทกิ]ฺ 
269. ทฺวนฺทฺวะ สมุจฺจโย นามฺโนร ฺพหูนํา วาป โย ภเวต.ฺ [II.5.11] 
 การรวบรวมนามสองบทหรือหลายบท ช่ือวา ทวนัทสมาส 
 [เชน เทวทตฺตศฺจ ยชฺทตฺตศฺจ เทวทตฺตยชฺทตฺเตา] 
270. อลฺปสฺวรตรํ ตตฺร ปูรฺวมฺ. [II.5.12] 
 ในทวนัทสมาสนั้น คํา(ปท)ที่มีสระจํานวนนอยยอมอยูขางหนา 
 [เชน ปฺลกฺษนยฺโคฺรธมฺ] 
271. ยจฺจารฺจิตํ ทฺวโยะ. [II.5.13] 
 และระหวางคาํสองคํา คําที่เปนที่เคารพยอมไปอยูขางหนา 
 [เชน เทวไทเตยฺา, วาสุเทวารฺชุเนา] 
272. ปูรฺวํ วาจฺยํ ภเวทฺ ยสฺย โส’วฺยยภีาว อีษฺยเต. [II.5.14] 
 สมาสใดคําหนามีน้ําหนักมากกวา(เปนตัวคุม)คําหลัง สมาสนั้นเรียกวา อวยยีภาวะ(อวฺยยีภาว) 

[เชน สฺตฺรีษฺวธิกฺฤตฺย กถา ปฺรวฤตฺตา อธิสฺตฺริ, อุปกุมฺภม,ฺ นิรฺมกฺษิกม,ฺ อติศีตมฺ, ยถาศกตฺิ] 
273. ส นปุสกลิงฺคํ สฺยาต.ฺ [II.5.15] 
 อวยยีภาวสมาสนั้นเปนนปุงสกลิงค 
 [เชน สมตฺวํ ภูเมะ สมํภูม,ิ สมํปทาติ] 
274. ทฺวนฺทฺไวกตฺวมฺ. [II.5.16] 
 ความเปนหนึ่งเดียวของทวันทสมาสก็เปนนปุงสกลิงค 
 [เชน คงฺคาโศณม,ฺ มถุราปาฏลิปุตฺรมฺ, อหนิกุลมฺ, ปาณิปาทมฺ, หสฺตฺยศวฺมฺ ฯลฯ] 
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275. ตถา ทฺวิโคะ. [II.5.17] 
 ทวิคุสมาสก็[เปนนปุงสกลิงค]เชนกนั 
 [เชน ป ฺจควมฺ, จตุษฺปถม]ฺ 
276. ปุวทฺ ภาษิตปุสฺกานูงฺ ปูรณฺยาทิษุ สฺตฺริยามฺ ตุลฺยาธิกรเณ. [II.5.18] 
 คําสมาสที่เดิมเปนสตรีลิงค แตเปนตวัขยายของปุงลิงคใหถือเหมือนปงุลิงค เมื่อเปนบทที่มี

อธิกรณะ (วภิกัติ) เดยีวกัน ยกเวนคําที่ประกอบดวย อุงฺ ปรัตยยะและประกอบดวยปรตัยยะที่
แสดงปูรณสังขยา 

 [เชน โศภนภารฺยะ,� ทีรฺฆชงฺฆะ] 
277. สํชฺาปูรโณโกปธาสฺตุ น. [II.5.19] 
 ศัพทแสดงชื่อ, ศัพทสตรีลิงคที่มีปูรณปรัตยยะอยูหลัง และประกอบดวยปรัตยยะทีแ่สดงปูรณ

สังขยา และศพัทที่มี ก อักษรเปนอุปธา (II.1.11)  ไมเปนเหมือนปุงลิงค 
 [เชน ทตฺตาภารฺยะ] 
278. กรฺมธารยสํชฺเ ต ุ ปุวทฺภาโว วิธียเต. [II.5.20] 
 สวนในกรรมธารยสมาส ความเปนเหมือนปุงลิงคยอมกระทําได 
 [เชน ก ี จ สา ภารฺยา เจติ กภารฺยา] 
279. อากาโร มหตะ การฺยสฺ- ตุลฺยาธิกรเณ ปเท. [II.5.21] 
 อา จะตองอยูในที่ของ มหต ฺศัพท เมื่อคําเปนอธิกรณะเดียวกัน 
 [เชน มหาเทวะ, มหาวกฺตฺระ] 
280. นสฺย ตตฺปุรุเษ โลปฺยะ. [II.5.22] 
 ลบ น พยัญชนะ ในตัตปุรุษสมาส 
 [เชน น สวรฺณะ อสวรฺณะ] 
281. สฺวเร’กฺษรวิปรฺยยะ. [II.5.23] 
 เมื่อสระตามหลัง มีการสลับอักษร[ที่ น ในตัตปุรุษมาส] 
 [เชน อนชะ, อนชมฺ, อนชกะ] 
282. โกะ กตฺ. [II.5.24] 
 กตฺ จะอยูในทีข่อง กุ [ใน ในตัตปุรุษสมาส] 
 [เชน กุตฺสิตะ อศฺวะ กทศฺวะ, กทุษฺฏระ] 
283. กา ตฺวีษทรฺเถ’กฺเษ. [II.5.25] 
 กา จะอยูในทีข่อง กุ [ใน ในตัตปุรุษสมาส] เมื่อมีความหมายวาเล็กนอย และเมื่อ อกฺษ ตามหลัง 
 [เชน กาลวณม,ฺ กามฺพลมฺ, กากฺษะ] 
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284. ปุรุเษ ตุ วิภาษยา. [II.5.26] 
 แตเมื่อ ปุรุษ ตามหลัง เปลี่ยนก็ไดไมเปลี่ยนก็ไดไมบังคบั 
 [เชน กาปุรุษะ, กุปุรุษะ] 
285. ยากาเรา สฺตฺรีกฺฤเตา หฺรสฺเวา กฺวจิตฺ. [II.5.27] 
 อี และ อา ที่สรางสตรีลิงคเปนหรัสวะในที่บางแหง 
 [เชน เรวติมิตรฺะ, โรหิณิมิตรฺะ, ภรณิมิตฺระ, อิษฺฏกจิตมฺ, อิษีกตูลม,ฺ มาลภาริณี กนยฺา] 
286. หฺรสฺวสฺย ทีรฺฆตา. [II.5.28] 
 ความเปนทีรฆะมีในที่ของหรัสวะ ในที่บางแหง 
 [เชน ทาตฺรากรฺณะ, ทฺวิวิธากรฺณะ, ทฺวิคุณากรฺณะ, องฺคุลากรฺณะ] 
287. อนวฺยยวิสฤษฏฺสฺตุ สการํ กปวรฺคโยะ. [II.5.29] 
 แต วิสรรชนียที่ไมใชอัพยยะ จะเปลี่ยนเปน ส เมื่อ ก วรรคและ ป วรรค ตามหลัง 
 [เชน อยสฺปาศมฺ, อยสฺกลฺปมฺ ฯลฯ] 

จบ ปาทะ ท่ี  5 เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฺฤตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
 
288. วาณปตฺเย. [II.6.1] 

ใช อณฺ ปรัตยยะ หลังคํานามลงทายดวย ษัษฐวีิภกัติ บางก็ได เมื่อคําวา อปตฺย จะตองหมายถึง 
(คือใชแทน อปตฺย ที่แปลวา ลูก, เชื้อสาย) 

 [เชน เอาปควะ, ปาณฺฑวะ, อาศฺวปตะ, ไศวะ, เปฺราษฺฐะ] 
289. ณฺย ครฺคาเทะ. [II.6.2] 
 ใช ณยฺ ปรัตยยะหลัง ครฺค ศัพทเปนตน [ที่ลงทายดวย ษษัฐีวภิักต ิเมื่อคําวา อปตฺย จะตอง

หมายถึง] 
 [เชน คารฺยะ, วาตฺสฺยะ] 
290. กุ ฺชาเทรายนณฺ สฺมฤตะ. [II.6.3] 
 ใช อายนณฺ ปรัตยยะ หลัง กุ ฺช ศัพทเปนตน 
 [เชน เกา ฺชายนฺยะ] 
291. สฺตฺรฺยตฺรฺยาเทเรยณฺ. [II.6.4] 
 ใช เอยณฺ ปรัตยยะหลังศัพทในสตรีลิงคและหลัง อตฺริ ศัพทเปนตน 
 [เชน ไวนเตยะ, เสาปรฺเณยะ, เกามณฑฺเลยะ, อาเตฺรยะ ฯลฯ] 
292. อิณตะ. [II.6.5] 
 ลง อิณฺ ปรัตยยะหลัง นามทีล่งทายดวย อ 
 [เชน ทากษฺิะ] 
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293. พาหฺวาเทศฺจ วิธียเต. [II.6.6] 
 ใช อิณฺ ปรัตยยะหลัง พาหุ เปนตนดวย 
 [เชน พาหวะิ ฯลฯ] 
294. ราคานฺนกฺษตฺรโยคาจฺจ สมูหาตฺ สา’สฺย เทวตา 
 ตทฺ เวตฺตฺยธีเต ตสฺเย ทเมวมาเทรณฺษฺยเต. [II.6.7] 

ใช อณฺ ปรัตยยะหลังศัพทในกรณี อยางนี ้คือ หมายถึงยอมสี หมายถึงเวลาที่พระจนัทรเขาไป
อยูในกลุมดาวกลุมใดกลุมหนึ่ง, หมายถึงหมู, หมายถึง เทวดาองคนั้นเปนของคนนี,้หมายถึง
เขารูส่ิงนั้น,  หมายถึงเขาเรียนสิ่งนั้น, หมายถึงส่ิงนี้เปนของเขา 

 [เชน เกาสุมฺภมฺ, เปาษะ ฯลฯ] 
295. เตน ทีวฺยติ สํสฤษฺฏํ ตรตีกณฺ จรตยฺป 
 ปณฺยาจฉฺลฺปานฺนิโยคาจฺจ กฺรีตาเทรายุธาทป. [II.6.8] 

ใช อิกณฺ ในความหมายวา- เขาเลนดวยส่ิงนั้น, ปะปนกับสิ่งนั้น, ขามดวยส่ิงนัน้, ทองเที่ยวไป
ดวยส่ิงนั้น, ศัพทแสดงสินคาขาย, ศัพทแสดงศิลปะ, ศัพทแสดงการประกอบ, ศัพทแสดง
สินคาซ้ือ และศัพทแสดงอาวุธเปนตน 

 [เชน อากษฺิกะ, ทาธิกมฺ, เคาปุจฺฉิกะ, ศากฏิกะ] 
296. นาวสฺตารยฺฺเย วิษาทฺ วธฺเย ตลุยา สมฺมิเต’ป จ ตตฺร สาเธา ยะ. [II.6.9] 

ใช ย ปรัตยยะ หลัง เนา หมายถึง- ควรขาม, หลัง วิษ หมายถึง- ควรฆา,  หลัง ตุลยา หมายถึง- 
เมื่อวัดดวยการชั่ง, หมายถึง- ดีในสิ่งนั้น 
[เชน นาวฺยม,ฺ วิษยฺะ, ตุลฺยมฺ, กรฺมณฺยะ] 

297. อียสฺตุ หิเต. [II.6.10] 
 สวน อีย ปรัตยยะ ใชในความหมายวา เปนประโยชน 
 [เชน วตฺสียะ] 
298. ยทุควาทิตะ. [II.6.11] 
 ใช ยตฺ ปรัตยยะ ใชในความหมายวา เปนประโยชน หลังคําลงทายดวย อุ และ โค ศัพทเปนตน 

[เชน กฺฤกวากวฺยม,ฺ วธวยฺะ, ควฺยมฺ ฯลฯ ] 
299. อุปมาเน วติะ. [II.6.12] 
 ใช วตฺ ปรัตยยะ ใชในความหมายวา อุปมานะ (มาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบ) 
 [เชน ราชวต,ฺ มถุราวตฺ  ฯลฯ ] 
300. ตตฺเวา ภาเว. [II.6.13] 
 ใช ต และ ตวฺ ปรัตยยะ ใชในความหมายวา ภาวะ (ความ) 
 [เชน  ศุกฺลตา, โคตา, โคตฺวมฺ] 
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301. ยณฺ จ ปฺรกีรฺตติะ. [II.6.14] 
 ยณฺ ปรัตยยะ ก็ใชในความหมายวา ภาวะ (ความ) ดวย 
 [เชน ชาฑยฺม]ฺ 
302. ตทสฺยาสตฺีติ มนฺตฺวนตฺฺวีน.ฺ [II.6.15] 

ใช มนฺต,ุ วนฺต,ุ วินฺ และ อินฺ ปรัตยยะ ใชในความหมายวา ตตฺ อสฺย อสฺติ (ส่ิงนั้นของบุคคลนั้น
มีอยู) 

 [เชน คาโว วิทยฺนฺเต’สฺเยติ โคมานฺ] 
303. สํขฺยายาะ ปูรเณ ฑเมา. [II.6.16] 
 ใช ฑ และ ม ปรัตยยะ หลังจํานวนนับ ในความหมายวา ลําดับที่ 
 [เชน เอกาทศะ, ปฺจมะ, ปฺจมี] 
304. ทฺวิสฺตียะ. [II.6.17] 
 ใช ตีย ปรัตยยะ หลัง ทฺวิ ศัพท 
 [เชน ทวฺิตียะ] 
305. เตฺรสฺตฺฤ จ. [II.6.18] 
 ใช ตีย ปรัตยยะ หลัง ตฺริ ศัพท และแปลงเปน ตฺฤ 
 [เชน ตฺฤตียะ] 
306. อนฺตสฺโถ เง รฺโษะ. [II.6.19] 
 หลัง  รฺ และ ษ ฺเมื่อ ฑ ปรัตยยะ ตามหลัง จะมี ถ เปนที่สุด  
 [เชน จตุรฺถะ, ษษฺ] 
307. กติปยาตฺ กเตะ. [II.6.20] 
 ใช ถ ปรัตยยะ หลัง กติปย ศพัทและ กติ ศพัท 
 [เชน กติปยถะ, กติถ] 
308. วึศตฺยาเทสฺตมฏ. [II.6.21] 
 ใช ตมฏ ปรัตยยะ หลัง วึศติ ศัพทเปนตน 
 [เชน วศึติตมะ, ตฺรึศตฺตมะ ฯลฯ] 
309. นิตฺยํ ศตาเทะ. [II.6.22] 
 ใช ตมฏ ปรัตยยะเสมอ หลัง ศต ศัพทเปนตน 
 [เชน เอกศตตมะ, เอกสหสฺรตมะ, เอกโกฏิตมะ] 
310. ษษฺฏยาทฺยตตปฺราต.ฺ [II.6.23] 
 ใช ตมฏ ปรัตยยะเสมอ หลัง ษษฺฏิ ศัพทเปนตนที่ไมอยูหลังจํานวนนับ 
 [เชน ษษฺฏิตมะ, สปฺตติตมะ อสีติตมะ นวตติมะ แต เอกษษฺฏะ เอกสปฺตตะ] 
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311. วิภกฺติตสชํฌฺา วิชฺเยา วกฺษฺยนฺเต’ตะ ปรํ ตุ เย 
 อทฺวฺยาเทะ สรฺวนามฺนสฺเต พโหศฺไจว ปราะ สฺมฤตาะ. [II.6.24] 

ปรัตยยะที่จะกลาวตอไปนี้ พงึทราบวา มีช่ือวา วภิักติ จะใชหลัง สรฺวนาม ที่ไมใช ทฺว ิ เปน
ตนและหลัง พหุ ศัพท 

312. ตตฺเรทมิะ. [II.6.25] 
 เปลี่ยน อิทมฺ เปน อิ เมื่อ ปรัตยยะที่มีช่ือวา วิภกัติเหลานัน้ตามหลัง 
 [เชน อิตะ, อิห, อิทานีมฺ, อธุนา] 
313. รโถเรเตตฺ. [II.6.26] 
 เปลี่ยนเปน เอต และ อิตฺ เมื่อ ร และ ถ ตามหลัง 
 [เชน เอตรฺห,ิ อิตฺถมฺ] 
314. เตษุ ตฺเวตทการตาม.ฺ [II.6.27] 
 เอต ศัพทกลายเปน อ เมื่อ ตสฺ ปรัตยยะเหลานั้นตามหลงั 
 [เชน อตะ, อตฺร] 
315. ป ฺจมฺยาสฺตสฺ. [II.6.28] 
 ใช ตสฺ ปรัตยยะ หลังคําปญจมีวิภกัติก็ได (ไมบังคับ) 
 [เชน สรฺวสฺมาตฺ สรฺวตะ, ตสฺมาตฺ ตตะฯลฯ] 
316. ตฺร สปตฺมฺยาะ. [II.6.29] 
 ใช ตฺร ปรัตยยะ หลังคําสัปตมีวิภกัต ิก็ได (ไมบังคับ) 
 [เชน สรฺสฺมินฺ สรฺวตฺร] 
317. อิทโมหะ. [II.6.30] 
 ใช ห ปรัตยยะ หลัง อิทมฺ ศัพทในสัปตมีวภิกัติ ก็ได (ไมบังคับ) 
 [เชน อิมสฺมินฺ อิห] 
318. กิมะ. [II.6.31] 
 หลัง กิมฺ ศัพท (ก็ไดไมบังคับ) 
 [เชน กสฺมินฺ กหุ] 
319. อตฺ กฺว จ. [II.6.32] 
 ใช อตฺ ปรัตยยะหลัง กิมฺ ศัพท และเปลี่ยนเปน กฺว 
 [เชน กสฺมินฺ กวฺ] 
320. ตโหะ กุะ. [II.6.33] 
 เปลี่ยน กึ เปน กุ เมื่อ ต และ ห ตามหลัง 
 [เชน กุตะ, กุห] 
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321. กาเล กึสรฺวยเทกานฺเยภฺย เอว ทา. [II.6.34] 
 ใช ทา ปรัตยยะ หมายถึง กาลเวลา หลัง กมิฺ, สรฺว, ยต,ฺ เอก และ อนยฺ ศัพท 

[เชน กสฺมินฺ กาเล=กทา, สรฺวทา, ยทา, เอกทา, อนฺยทา] 
322. อิทโม รฺหฺยธุนาทานีมฺ. [II.6.35] 
 ใช รฺห,ิ อธุนา และ ทานีมฺ ปรัตยยะ หลัง อิทมฺ ศัพท 
 [เชน เอตรฺห,ิ อธุนา, อิทานีมฺ] 
323. ทาทานีเมา ตทะ สฺมฤเตา. [II.6.36] 
 ใช ทา และ ทานีมฺ ปรัตยยะหลัง ตทฺ ศัพท 
 [เชน ตสฺมินฺ กาเล=ตทา, ตทานีมฺ] 
324. สทฺยอาทฺยา นปิาตยฺนฺเต. [II.6.37] 
 ศัพทมี สทฺย เปนตน เปนคําสําเร็จรูป ไมเปนไปตามกฎ 
 [เชน สมาเน กาเล อหนิ สทฺยะ] 
325. ปฺรการวจเน ต ุถา. [II.6.38] 
 ใช ถา ปรัตยยะหลัง หมายถึง ประการะ (ประเภท, ชนิด) หลัง ตทฺ ศัพท   
 [เชน สรฺวถา] 
326. อิทํกิมฺภฺยํา ถมุะ การฺยะ. [II.6.39] 
 จะตองใช ถมุ ปรัตยยะหลัง อิทมฺ และ กิมฺ ศัพท 
 [เชน อิตฺถมฺ, กถมฺ] 
327. อาขฺยาตาจฺจ ตมาทยะ. [II.6.40] 
 ใช ตม ปรัตยยะเปนตน หลัง นาม และ อาขยาต 

[เชน อาฒฺยตระ, อาฒฺยตระ, ปจติตรามฺ, ปจติตมามฺ] 
328. สมาสานฺตคตานํา วา ราชาทนีามทนฺตตา. [II.6.41] 
 อ เปนที่สุดแหงศัพทมี ราชนฺ เปนตน ที่อยูทายสมาส ก็ได (ไมบังคับ)  
 [เชน อุปราชม,ฺ อธฺยาตฺมมฺ] 
329. ฑานุพนฺเธ’นฺตฺยสฺวราเทรฺโลปะ. [II.6.42] 
 เมื่อปรัตยยะทีม่ ีฑ เปนอนุพนัธ การลบจะมีในที่ของสวนสุดทายที่มีสระขึ้นตน 
 [เชน จาก จตวฺารึศตฺ เปน จตวฺารึศะ, ปฺจาศตฺ เปน ปฺจาศะ] 
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330. เตรฺวึศเตรป. [II.6.43] 
 [การลบจะม]ีในที่ของ ติ ของ วึศติ ศัพทดวย 
 [เชน จาก วึศต ิเปน วึศะ] 
331. อิวรฺณาวรฺณฺโยรฺโลปะ สฺวเร เย จ. [II.6.44] 
 การลบจะมีในที่ของ  อิ อี (อิวรรณะ) และ อ อา (อวรรณะ) เมื่อ ปรัตยยะ ที่เปน สระ และ ย 

ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อาตฺเรยะ, ทากฺษิะ, คางฺเคยะ, คารฺคฺยะ ฯลฯ] 
332. นสฺตุ กฺวจิต.ฺ [II.6.45] 
 ลบ น อักษรในบางแหง 
 [เชน เอาฑุโลมิะ  ฯลฯ] 
333. อุวรฺณาสฺตฺโวตวฺมาปาทฺยะ. [II.6.46] 
 สวน อุ อู จะเปลี่ยนเปน โอ 
 [เชน เอาปควะ] 
334. เอเย’กทฺรฺวาสฺตุ ลุปฺยเต. [II.6.47] 
 เมื่อ เอย ปรัตยยะตามหลัง อุ อู จะถูกลบ แตไมลบหลัง  กทฺรู ศัพท  
 [เชน กามณฺฑเลยะ ฯลฯ แต กาทฺรเวยะ] 
335. การฺยาววาวาวาเทศาโวกาเราการโยรป. [II.6.48] 
 จะตองแทน โอ และ เอา ดวย อวฺ และ อาว ฺดวย 
 [เชน เอาปควะ, ควฺยม,ฺ นาวยฺมฺ] 
336. วฤทฺธิราเทา สเณ. [II.6.49] 
 สระขั้นวฺฤทฺธิ จะตองมีที่สระตน(ของคํา) เมื่อปรัตยยะทีม่ี ณ เปนอนพุนัธตามหลัง 
 [เชน ไศวะ, เอาปควะ] 
337. น ยฺโวะ ปทาทฺโยรฺวฤทฺธิราคมะ. [II.6.50] 

สระข้ันวฺฤทฺธิ จะตองไมมี ใกล ย และ ว อักษร ที่ตนคําบท  อาคม[คือ ไอ และ เอา จะตองมี
ในที่ของ ยฺ และ ว ฺนั้น]  

 [เชน  วฺยสน เปน ไวยสนะ, สฺวศฺว เปน เสาวศฺวะิ ฯลฯ] 
จบ ปาทะ ท่ี  6 เร่ือง นาม ท่ีมี 4 กลุม ตาม วฤตติ (วฤฺตฺต=ิคําอธิบาย) ของทุรคสิงหะ 
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อาขฺยาตปฺรกรณมฺ [อัธยายะท่ี 3] 
(เร่ืองอาขยาต) 

1. อถ ปรสฺไมปทานิ นว. [III.1.1] 
 วิภกัติทั้งหลาย 9 ตัวที่จะกลาวตอไป เปน ปรัสไมปทะ(ปรสฺไมปท)  
 [เชน ติ ตสฺ อนฺติ สิ ถสฺ ถ มิ วสฺ มสฺ ] 
2. ปราณฺยาตฺมเน. [III.1.2] 
 วิภัตติ 9 ตัวขางหลัง ช่ือวา อาตมเนปทะ (อาตฺมเนปท)  
 [เชน เต อาเต อนฺเต เส อาเถ เธฺว  เอ วเห มเห] 
3. ตฺรีณิ ตฺรีณิ ปฺถมมธฺยโมตฺตมา. [III.1.3] 

วิภัตติ 3 ตัวๆ ช่ือวา ปฐมบุรุษ [ติ ตสฺ อนฺติ และ เต อาเต อนฺเต], มัธยมบุรุษ [สิ ถสฺ ถ และ  
เส อาเถ เธฺว]  และอุตตมบุรุษ [มิ วสฺ มสฺ และ เอ วเห มเห] 

4. ยุคปทฺวจเน ประ ปุรุษาณาม.ฺ [III.1.4] 
 เมื่อมีการกลาวถึงเวลาระหวางการกระทําตัวเดยีวกัน ในบุรุษทั้งสามนั้น จะตองใชอุตตมบุรุษ 
 [เชน ส จ ตวฺ ํจาหํ จ ปจามะ] 
5. นามฺนิ ปฺรยุชยฺมาเน’ป ปฺถมะ. [III.1.5] 
 เมื่อนาม ถูกใชอยู(และไมถูกใชอยูก็ตาม) เอ วเห มเห 
 [เชน ส ปจต]ิ 
6. ยุษฺมทิ มธฺยมะ. [III.1.6] 
 เมื่อ ยุษฺมทฺ ศัพท(ถูกใชอยูก็ตาม ไมถูกใชอยูก็ตาม) ตองใชมัธยมบุรุษ 
 [เชน ตวฺํ ปจส]ิ 
7. อสฺมทฺยุตฺตมะ. [III.1.7] 
 เมื่อ อสฺมทฺ ศัพท(ถูกใชอยูกต็าม ไมถูกใชอยูก็ตาม) ตองใชอุตตมบุรุษ 
 [เชน อหํ ปจามิะ] 
8. อทาพฺทาเธา ทา. [III.1.8] 
 ทา และ ธา ธาตุ ยกเวน ทาปฺ และ ไทปฺ ธาต ุมีช่ือเฉพาะวา ทา 
 [เชน ทียเต, ธียเต] 
9. กฺริยาภาโว ธาต.ุ [III.1.9] 
 ศัพทใด[ทําให]กิริยา (การกระทํา) มีขึ้น [เกดิขึ้น] ศัพทนัน้มีช่ือเฉพาะวา ธาตุ 
 [เชน ภวติ ฯลฯ] 
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10. กาเล. [III.1.10] 
 สูตรวา กาเล พึงทราบเพื่อเปนสูตรติดตาม 
11. สมฺปฺรติ วรฺตมานา. [III.1.11] 
 ใชวรรตมานาวิภกัต ิ(วรฺตมานาวภิกฺต)ิในปจจุบันกาล 
 [เชน ปจต,ิ ยชเต] 
12. สฺเมนาตีเต. [III.1.12] 
 ใชวรรตมานาวิภกัติกับ สฺม ในอดีตกาล  
 [เชน ทหติ สฺม ตฺริปุรํ หระ] 
13. ปโรกฺษา. [III.1.13] 
 ใชปโรกษ (ปโรกฺษ) วิภักต ิ[ในอดีตกาล] 
 [เชน ชฆาน กสํํ กิล วาสุเทวะ] 
14. ภูตกรณวตฺยศฺจ. [III.1.]14 

[ในอดีตกาล]ใชวิภกัติทั้งหลายที่เปนเครื่องมือบอกอดีตกาล ดวย [ไดแก หยัสตนี (หฺยสฺตน)ี
อัทยัตนี (อทฺยตนี)กริยาติปตติ (กฺริยาติปตฺต)ิ 
[เชน อกโรตฺ , อการฺษีตฺ , อกริษฺยต]ฺ 

15. ภวิษฺยติ ภวิษยฺนฺตฺยาศีะศฺวสตฺนฺยะ. [III.1.15] 
 ในอนาคต ใช ภวษิยติ อาศิรฺ และ ศวัสตนี (ภวษิฺยติ อาศิรฺ และ ศฺวสฺตน)ี วิภกัต ิ 

[เชน กฏํ กรษิยฺติ , ศกฺรํ วธฺยาตฺ , โอทนํ โภกฺตา] 
16. ตาสํา สฺวสชํฺาภิะ กาลวิเศษะ. [III.1.16] 

ความแตกตางของกาลเวลา พึงทราบดวยช่ือเฉพาะประจาํตัวของวภิักตเิหลานั้น [วรฺตมานา 
ใชในเวลา ที่กาํลังดําเนินไปอยู [เชน มําสํ น ขาทติ, อิห กุมาราะ กฺรีฑนฺติ ฯลฯ] 

17. ปฺรโยคตศฺจ. [III.1.17] 
 [ทราบได]จากการใชดวย [คือดูความสัมพนัธกับคําอ่ืนดวย] 
 [เชน อธีษวฺ มาณวก ปุรา วิทโฺยตเต วิทยฺุต]ฺ 
18. ป ฺจมฺยนุมเตา. [III.1.18] 
 ใชปญจมีวภิักติ ในความหมาย อนุญาต 
 [เชน เอวํ กุรุ, กฏํ กุรุ] 
19. สมรฺถนาศิโษศฺจ. [III.1.19] 
 ในความหมาย สามารถ และ การอวยพร ดวย 

[เชน ปรฺวตมปยฺุตฺปาฏยาน,ิ สมุทฺรมป โศษฺยาณ,ิ  ชีวตุ ภวานฺ,  นนฺทตุ ภวานฺ] 
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20. วิธฺยาทิษุ สปตฺมี จ. [III.1.20] 
ใชสัปตมี(สปฺตมี)วภิักตใินความหมาย วิธิ (การบอกใหรูถึงส่ิงที่ไมรู, กฎ, ขอกําหนด, ขอควร
ปฏิบัติ, คําแนะนํา) เปนตน 

 [เชน กฏํ กุรฺยาตฺ, อิห ภฺุชีต] 
21. กฺริยาสมภิหาเร สรฺวกาเลษุ มธฺยไมกวจนํ ป ฺจมฺยาะ. [III.1.21] 

ใช มัธยมบุรุษ เอกพจน ของปญจมีวิภกัติ ในกาลเวลาทั้งหมด เมื่อแสดงการกระทําบอยๆ 
หรือจริงจัง 

 [เชน ลุนาหิ ลุนาห]ิ 
22. มาโยเค’ทฺยตน.ี [III.1.22] 
 ใชอัทยัตนี (อทฺยตน)ีเมื่อใชกับ มา ศัพท  
 [เชน มา การษฺตีฺ] 
23. มาสฺมโยเค หฺยสฺตนี จ. [III.1.23] 
 ใช หยัสตน ี(หฺยสฺตน)ี ดวย เมื่อใชกับ สฺมา ศัพท  
 [เชน มาสฺมกโรตฺ] 
24. วรฺตมานา. [III.1.24] 
 วิภกัติเหลานี้ คือ [ติ, ตสฺ, อนฺติ; สิ, ถสฺ, ถะ; มิ, วสฺ, มสฺ; เต อาเต, อนฺเต; เส, อาเถ, เธฺว;  
 เอ, วเห, มเห] มีช่ือเฉพาะวา วรรตมานา(วรฺตมานา) 
25. สปฺตม.ี [III.1.25] 

วิภกัติเหลานี้ คือ คือ [ยาต,ฺ ยาตามฺ, ยุสฺ; ยาสฺ, ยาตมฺ, ยาต;ฺ ยาม,ฺ ยาว,ฺ ยาม; อีตฺ, อียาตามฺ, อีรนฺ; 
อีถามฺ, อียาถามฺ, อีธฺวมฺ; อีย, อีวห,ิ อีมหิ] มีช่ือเฉพาะวา สัปตมี (สปฺตมี) 

26. ป ฺจมี. [III.1.26] 
วิภกัติเหลานี้ คือ [ตุ, ตาม,ฺ อนฺตุะ; ห,ิ ตมฺ, ต; อาน,ิ อาว, อาม; ตามฺ, อาตามฺ, อนฺตามฺ; สฺว,  
อาถามฺ, ธฺวมฺ; ไอ, อาวไห, อามไห] มีช่ือเฉพาะ ปญจมี (ปฺจมี) 

27. หฺยสฺตน.ี [III.1.27] 
วิภกัติเหลานี้ คือ [ทิ, ตามฺ, อนฺ; สิ, ตมฺ, ส; อมฺ, ว, ม; ต, อาตามฺ, อนฺต; ถาสฺ, อาถามฺ, ธฺวม,ฺ อิ, 
วห,ิ มห]ิ มีช่ือเฉพาะ หยัสตน ี(หฺยสฺตน)ี 

28. เอวเมวาทฺยตนี. [III.1.28] 
 อัทยตี ก็อยางนี้เหมือนกัน (คือเหมือนหยสัตนี) 
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29. ปโรกฺษา. [III.1.29] 
วิภกัติเหลานี้ คือ [อฏ, อตุสฺ, อุสฺ; ถลฺ, อถุสฺ, อ; อฏ, ว, ม; เอ, อาเต, อิเร; เส, อาเถ, ธฺเว; เอ, วเห, 
มเห] มีช่ือเฉฑษะวา ปโรกษา 

30. ศฺวสฺตน.ี [III.1.30] 
วิภกัติเหลานี้ คือ [ตา, ตาเรา, ตารสฺ; ตาสิ, ตาสฺถสฺ, ตาสฺถ; ตาสฺมิ, ตาสฺวสฺ, ตาสฺมสฺ; ตา, ตาเรา, 
ตารสฺ; ตาเส, ตาสาเถ, ตาธฺเว; ตาเห, ตาสฺวเห, ตาสฺมเห] มีช่ือเฉพาะวา ศวัสตน ี

31. อาศีะ. [III.1.31] 
วิภกัติเหลานี้ คือ [ยาต,ฺ ยาตามฺ, ยาสุสฺ; ยาสฺ, ยาสฺตมฺ, ยาสฺต; ยาสมฺ, ยาสฺว, ยาสฺม; สีษฺฏ,  
สียาสฺตามฺ, สีรนฺ; สีสฺาสฺ, สียาสฺตาม, สีษฺวมฺ; สีย, สีวเห, สีมเห] มีช่ือเฉพาะวา อาศีรฺ 

32. สฺยสํหิตานิ ตฺยาทีนิ ภวิษฺยนตฺ.ี [III.1.32] 
วิภกัติมี ติ เปนตนที่ประกอบดวย สฺย  [คือ สฺยติ, สฺยตสฺ, สฺยนฺต;ิ สฺยสิ, สฺยถะ, สฺยถ; สฺยาม,ิ  
สฺยาวสฺ, สฺยามสฺ; สฺยเต, สฺเยเต, สฺยนฺเต; สฺยเส, สฺยเถ, สฺยเธฺว; สฺเย, สฺยาวเห, สฺยามเห] มีช่ือ
เฉพาะวา ภวิษยันต(ีภวิษฺยนตฺ)ี 

33. ทฺยาทีนิ กฺริยาติปตฺติะ. [III.1.33] 
วิภกัติมี ทิ เปนตน [ที่ประกอบดวย สฺย  คอื สฺยตฺ, สฺยตามฺ, สฺยน;ฺ สฺยสฺ, สฺยตมฺ, สฺยต; สฺยมฺ,  
สฺยาว, สฺยาม; สฺยต, สฺเยตาม,ฺ สฺยนฺต; สฺยถาสฺ, สฺเยถามฺ, สฺยธฺวม;ฺ สฺเย, สฺยาวห,ิ สฺยามหิ] มีช่ือ
เฉพาะวา กริยาติปตติ (กฺริยาติปตฺต)ิ 

34. ษฑาทฺยาะ สารฺวธาตุกมฺ. [III.1.34] 
วิภกัติส่ีหมวดแรกในวภิักติ 6 หมวด มีช่ือเฉพาะวา สารวธาตุกะ (สารฺวธาตุก) [ คือ วรรตมา
นา ปญจมี สัปตมี และ หยัสตนี) 

จบปาทะที่ 1 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 
35. ปฺรตฺยยะ ประ. [III.2.1] 
 ปรัตยยะ จะอยูหลัง (ประกฤติ=ตนตอคํา) 
 [เชน วฤกฺษะ  อศฺวกะ ชุคุปฺสเต โคปายติ ฯลฯ] 
36. คุปฺตชิฺกิทฺภยฺะ สนฺ. [III.2.2] 
 ใช สนฺ ปรัตยยะหลัง คุปฺ ธาตุ, ตชฺิ ธาตุ และ กิตฺ ธาตุ 

[เชน ชุคุปฺสเต มามฺ, ติติกฺษเต ตปสฺตาปสะ, วิจิกิตฺสติ เม มนะ] 
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37. มานฺวธทานฺศานฺภฺโย ทีรฺฆสฺจาภฺยาสสยฺ. [III.2.3] 
ใช สนฺ ปรัตยยะ หลัง มานฺ ธาตุ, วธฺ ธาตุ, ทานฺ ธาตุ และ ศานฺ ธาตุ และทรีฆะจะมใีนทีข่อง 
อภยาสะ(อภฺยาส=ตัวซํ้า) 
[เชน มีมําสเต, พีภตฺสเต, ทีทําสเต, ศีศําสเต] 

38. ธาโตรฺวา ตุมนตฺาทิจฺฉตไินกกรฺตฺฤกาต.ฺ [III.2.4] 
ใช สนฺ ปรัตยยะ หลังธาตุที่ลงทายดวย ตุมฺ ที่มีผูทํากริยาของกริยาที่มีความหมายวา ตองการ 
ปรารถนา อยูในธาตุตัวเดยีวกันนั้น 
[เชน แทนที่จะใช กรฺตุมจิฺฉติ จะใช จิกีรฺษติ ก็ได, แทนทีจ่ะใช  โภกฺตุมจิฺฉติ จะใช พุภกฺุษเต] 

39. นามฺน อาตฺเมจฺฉายํา ยนิ.ฺ [III.2.5] 
 ใช ยินฺ ปรัตยยะหลังนามในความหมายวา ความปรารถนาของตน 
 [เชน ปุตฺรียต]ิ 
40. กามฺย จ. [III.2.6] 
 ใชไดทั้ง[ยินฺ ]และ กามยฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปุตฺรกามยต]ิ 
41. อุปมานาทาจาเร. [III.2.7] 

ใช ยินฺ ปรัตยยะ หลังนามที่เปนตัวมาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบ หมายถึง ทําใหเหมือน 
 [เชน ปุตฺรียติ มาณวกม]ฺ 
42. กรฺตุรายิะ สโลปศฺจ. [III.2.8] 

ใช อาย ิปรัตยยะ หลังนามนามที่เปนตวัผูทาํกริยาและ[เปนตัวมาตรฐานสําหรับการเปรยีบเทยีบ] 
[เชน ศฺเยนายเต ฯลฯ]และจะลบ อายิ ก็ได [เชน ครฺทภต]ิ 

43. อินฺ การิตํ ธาตวฺรฺเถ. [III.2.9] 
 ใช อินฺ ปรัตยยะ [ที่มีช่ือเฉพาะวา] การิตะ  [หลังกริยานาม] เมื่อมีความหมายเหมือนธาตุ 

[เชน หลยต,ิ กลยติ , สํวสฺตฺรยต,ิ สํจรฺมยติ ฯลฯ] 
44. ธาโตศฺจ เหเตา. [III.2.10] 
 และใช อินฺ ปรัตยยะ หลัง ธาตุเมื่อ[ผูทํากริยามีผูอ่ืน] เปนสาเหตุ [ใหทํากริยา] 
 [เชน แทนที่จะใชวา กุรฺวนฺต ํปฺรยุงฺกฺเต จะใช การยติ  ก็ได ฯลฯ] 
45. จุราเทศฺจ. [III.2.11] 

และใช อินฺ ปรัตยยะ หลัง จุรฺ ธาตุเปนตน ดวย ในความหมายเดิม [เชน โจรยต,ิ จินฺตยติ] 
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46. อินิ ลิงฺคสฺยาเนกากฺษรสฺยานตฺยฺสฺวราเทรฺโลปะ. [III.2.12] 
เมื่อ อินฺ ปรัตยยะ ตามหลัง การลบ จะมีในที่ของสระที่เปนตัวตนของสวนสุดทายของ ลิงค  
ที่มีอักษรหลายตัว 

 [เชน อติหสฺตยต,ิ อุปวีณยต]ิ 
47. รศพฺท ฤโต ลโฆรฺวฺย ฺชนาเทะ. [III.2.13] 

ตัวแทนที่เปน รฺ จะมีในที่ของ ฤ ที่เปน ลฆุ  ที่ลิงคที่มีอักษรหลายตัวที่ขึน้ตนดวยพยัญชนะ 
เมื่อ อินฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน จาก ปฺฤถุ เปน ปฺรถยติ จาก มฺฤทุ เปน มฺรทยติ จาก ทฺฤฒ เปน ทฺรฒยติ ฯลฯ] 
48. ธาโตรฺยศพฺทศฺเจกฺรียิตํ กฺริยาสมภิหาเร. [III.2.14] 

ใช ย หลังธาตุเมื่อแสดงถึงการกระทําบอยๆหรือจริงจัง และ ย ตวันี้มีช่ือเฉพาะวา เจกรยีิตะ 
(เจกฺรียิต) 

 [เชน แทน ปุนะปุนะ ปจติ ใช ปาปจฺยเต] 
49. คุปูธูปวิจฺฉปิณปิเนรายะ. [III.2.15] 
 ใช อาย หลัง ปนฺ ธาตุ กับดวย คุป,ฺ ธูปฺ, วิจฺฉฺ, และ ปน ฺธาตุ ในความหมายเดิม 
 [เชน โคปายติ ฯลฯ] 
50. เต ธาตวะ. [III.2.16] 
 ศัพทที่มี สนฺ ปรัตยยะ เปนตน อยูทายเหลานั้น มีช่ือเฉพาะวา ธาต ุ
 [เชน ชุคุปฺสเต] 
51. จกาสกาสปฺรตยฺยานฺเตภฺย อามฺ ปโรกฺษายามฺ. [III.2.17] 
 ในปโรกษา ใช อามฺ หลัง จกาสฺ ธาตุ, สกาสฺ ธาตุ และธาตุที่มีปรัตยยะอยูหลัง  
  [เชน จกาสําจเกฺร กาสําจเกฺร โลลูยาํจเกฺร  จกิีรฺษําจการ] 
52. ทยยาสศฺจ. [III.2.18] 
 ทยฺ ธาตุ, อยฺ ธาตุ และ อาสฺ ธาตุ ดวย 
 [เชน ทยําจเกฺร ปลยําจเกฺร อาสําจเกฺร] 
53. นามฺยาเทรฺคุรุมโต’นฤจฺฉะ. [III.2.19] 
 หลังธาตุที่เปนคุรุ ซ่ึงมีสระชื่อวา นาม ี(นามินฺ) อยูหนา แตไมใช ฤจฺฉฺ ธาตุ 
 [เชน อีหําจเกฺร อุญําจเกฺร อฺุฉําจเกฺร แต อานรฺจฺฉ] 
54. อุษวิทชาคฤภฺโย วา. [III.2.20] 
 หลัง อุษฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ และ ชาคฺฤ ธาตุ ดวยก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน อูษําจการ หรือ อุโวษ วิทําจการ หรือ วิเวท ชาครําจการ หรือ ชชาคาร] 
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55. ภีหฺรีภฤหุวํา ตวิจฺจ. [III.2.21] 
ในปโรกษา ของธาตุเหลานี้ คือ  ภี ธาตุ, หรีฺ ธาตุ, ภฺฤ ธาตุ และ หุ ธาตุ จะม ีอามฺ ขางหลัง 
ก็ไดและเปนเหมือน(เมื่อประกอบ) ติ วภิักติ (คือตองมี ทฺวิตฺว =การทําใหเปนสอง) ดวย 
[เชน พภิยําจการ หรือ พิภาย ชิหฺรําจการ หรือ ชิหฺราย พิภรําจการ หรือ พภาร ชุหวําจการ  
หรือ ชุหาว] 

56. อามะ กฺฤนุปฺรยุชฺยเต. [III.2.22] 
 กฺฤ ธาตุใน ปโรกษา จะถูกประกอบหลัง อามฺ 
 [เชน อีหําจเกฺร จกาสําจการ  (มฺ จะเปน อนสุวาระ หรือ พยัญชนะสุดวรรคก็ได] 
57. อสฺภุเวา จ ปรสฺไม. [III.2.23] 
 และในปรัสไมบท อสฺ ธาตุ และ ภู ธาต ุในปโรกษา [จะถูกประกอบหลัง อามฺ] 
 [เชน อีกษฺามาส อีกฺษําพภวู จกาสามาส จกาสําพภูว] 
58. สิชทฺยตนฺยาม.ฺ [III.2.24] 
 สิจฺ จะอยูหลังธาตุเมื่ออัทยตนีวภิักติ ตามหลัง 
 [เชน อไนษีตฺ อไจษีต]ฺ 
59. สณนิฏะ ศิฑนฺตานฺนามฺยปุธาททฤศะ. [III.2.25] 

สณฺ จะอยูหลังธาตุที่เปน อนฏิ (ไมมี อิ เชื่อม)  มีที่สุดธาตุ เปนพวก ศิฏ  [คือ ศ ษ ศ และ ห]  
มีนามี(นามินฺ) เปนอุปธา แตไมใช ทฤศฺ ธาตุ [เมื่ออัทยตนวีิภกัติ ตามหลงั] 

 [เชน อลิกฺษตฺ อกฺรุกฺษตฺ แต อโกษีตฺ (เพราะไมใช อนิฏ) แต ทฺฤศฺ ธาตุ จะเปน อทฺรากษฺีตฺ] 
60. ศฺริทฺรุสฺรุกมิการิตานฺเตภยศฺจณฺ กรฺตริ. [III.2.26] 

จณฺ จะอยูหลัง ศฺริ ธาตุ, ทฺรุ ธาตุ, สฺรุ ธาตุ, กมฺ ธาตุ และธาตุที่มี การิต ปรัตยยะอยูขางหลัง  
ใน กรรตุวาจก (กรฺตฺฤ) [เมื่ออัทยตนวีิภกัติ ตามหลัง] 
[เชน อศิศฺริยต ฺอทุทฺรุวตฺ อสุสฺรุวตฺ อจกมต อจีกรตฺ อปปจตฺ  แตในกรรมวาจกไมมี จณฺ เชน  
สมาศฺริยิษาตํา ราชาเนา คฺฤเห เทวทตฺเตน] 

61. อณฺ อสุวจิขฺยาติลิปสิจิหฺวะ. [III.2.27] 
 อณฺ จะอยูหลัง อสุ ธาตุ, วจฺ  ธาตุ, ขฺยา ธาตุ, ลิปฺ ธาตุ สิจฺ ธาตุ และ เหฺว ธาตุ 
 [เชน อปาสฺยต อโวจตฺ  อกฺขยฺตฺ อลิปตฺ อสิจตฺ อหฺวตฺ ] 
62. ปุษาทิทฺยตุาทยฺฺฦการานุพนธฺารฺติสรฺติศาสตฺิภฺยศฺจ ปรสฺไม. [III.2.28] 

และ หลัง ธาตมุี ปุษฺ เปนตน, ธาตุมี ทฺยุตฺ เปนตน, ธาตุมี ฦ เปนอนุพันธ, ฤ ธาตุ, สฤ ธาตุ และ 
ศาส ธาตุ ในปรัสไมบท  

 [เชน อปุษตฺ อศุษตฺ อทฺยุตตฺ อศฺวิตตฺ อคมต ฺอฆสตฺ อารตฺ อสรตฺ อศิษตฺ] 
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63. อิชาตฺมเน ปเทะ ปฺรถไมกวจเน. [III.2.29] 
อิจฺ จะอยูหลัง ปทฺ ธาตุ ในอาตมเนบท อัตตโนบท ประถมบุรุษ เอกพจน [ในประโยค กรฺตฺฤ 
ในอัทยตน]ี 

 [เชน อุทปาทิ สมปาทิ] 
64. ภาวกรฺมโณศฺจ. [III.2.30] 
 ใน[ประโยค]ภาวะและกรรม(กรฺม) ดวย  
 [เชน อสฺถายิ ภวตา, อการิ กโฏ ภวตา] 
65. สารฺวธาตุเก ยณฺ. [III.2.31] 

ยณฺ [จะอยูหลังธาตุทุกตัว] เมื่อสารวธาตุก(คือ วิภกัติใน วรรตมานา ปญจมี สัปตมี และ  
หยัสตน)ี อยูขางหลัง[และถูกใชในประโยคภาวะและกรรม]  
[เชน ศยยฺเต ภวตา ประโยคภาวะ, คฺราโม คมฺยเต ภวตาประโยคกรรม] 

66. อนฺ วิกรณะ กรฺตริ. [III.2.32] 
อนฺ จะอยูหลัง ธาตุ [และ อนฺ นั้น] มีช่ือเฉพาะวา วิกรณ เมือ่สารวธาตกุ(คือ วภิักตใิน วรรตมานา 
ปญจมี สัปตมี และ หยัสตน)ี อยูขางหลัง[และถูกใช]ในประโยคกรฺตฺฤ (ประโยคกรรตวุาจก) 

 [เชน ภวติ ] 
67. ทิวาเทรฺยนฺ. [III.2.33] 
 ยนฺ วกิรณ จะอยูหลัง ทิว ฺธาตุเปนตน 
 [เชน ทวีฺยต]ิ 
68. นุะ สฺวาเทะ. [III.2.34] 
 นุ วิกรณ จะอยูหลัง สุ ธาตุเปนตน 
 [เชน สุโนต]ิ 
69. ศฺรุวะ ศฤ จ. [III.2.35] 

นุ วิกรณ จะอยูหลัง ศฺรุ ธาตุ และ ศฺรุ จะมีตวัแทนเปน ศฺฤ  [เมื่อสารวธาตุกะ อยูขางหลังใน
ประโยคกรฺตฺฤ] 

 [เชน ศฺฤโณต]ิ 
70. สฺวราทฺ รุธาเทะ ปโร นศพฺทะ. [III.2.36] 

น ศัพทจะอยูสระของกลุมธาตุ มี รุธฺ ธาตุเปนตน[เมื่อสารวธาตุกะ อยูขางหลังในประโยค 
กรฺตฺฤ] 

 [เชน รุณทฺธิ, ภินตฺต]ิ 
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71. ตนาเทรุะ. [III.2.37] 
อุ วิกรณ จะอยูหลังกลุมธาตุมี ตนฺ ธาตุ เปนตน[เมื่อสารวธาตุกะ อยูขางหลังในประโยค 
กรฺตฺฤ] 

 [เชน ตโนต]ิ 
72. นา กฺรยาเทะ. [III.2.38] 

นา วิกรณ จะอยูหลังกลุมธาตมุี กฺรี ธาตุ เปนตน[เมื่อสารวธาตุกะ อยูขางหลังในประโยค 
กรฺตฺฤ] 

 [เชน กฺรีณาต]ิ 
73. อาน วฺย ฺชนานฺตาทฺเธา. [III.2.39] 

อาน วิกรณ จะอยูหลังกลุมธาตุมี กฺรี ธาตุ เปนตน ที่ลงทายดวยพยัญชนะ เมื่อ หิ วภิักต ิ
 ตามหลัง[เมื่อสารวธาตุกะ อยูขางหลังในประโยคกรฺตฺฤ] 

 [เชน ปุษาณ, พธาน]  
74. อาตฺมเนปทาน ิภาวกรฺมโณะ. [III.2.40] 
 ใชวภิักติอาตมเนบทในประโยค ภาวะและกรรม 
 [เชน อาสฺยเต ภวตา ประโยคภาวะ, กฺริยเต กโฏ เทวทตฺเตน ประโยคกรรม] 
75. กรฺมวตฺ กรฺมกรฺตา. [III.2.41] 

กรรมและกรรตา (=ประโยคที่ผูทําและผูถูกทําเปนตวัเดยีวกัน) เปนเหมือนกรรม [ดังนั้นจึง
ตองใชวภิักตใินอาตมเนบท] 
[เชน ลูยเต เกทาระ สฺวยเมว, อเภทิ กุศูละ สฺวยเมว, ปจฺยเต โอทเนน สฺวยเมว ประโยคภาวะ] 

76. กรฺตริ รุจาทิงานุพนฺเธภฺยะ. [III.2.42] 
ในประโยคกรตฺฺฤ (กรรตุวาจก) ใชวิภกัติอาตมเนบท หลัง รุจฺ ธาตุเปนตนและหลังธาตทุี่มี  
งฺ เปนอนุพันธ 
[เชน โรจเต, วรฺธเต, เศเต ฯลฯ] 

77. เจกฺรียิตานฺตาต.ฺ [III.2.43] 
ในประโยคกรตฺฺฤ ใชวิภกัติอาตมเนบท หลัง ธาตุ ที่มี เจกรีฺยต ตามหลัง  
[เชน ปาปจยฺเต โลลูยเต ] 

78. อายยฺนตฺาจฺจ. [III.2.44] 
 ในประโยคกรตฺฺฤ ใชวิภกัติอาตมเนบท หลัง ธาตุ ที่มี อายิ ปรัตยยะตามหลัง  
  [เชน หํสายเต] 
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79. อินฺยชาเทรุภยมฺ. [III.2.45] 
[ในประโยคกรฺตฺฤ] ใชวภิักตไิดทั้งสองบท หลัง ธาตุที่ลงทายดวย อินฺ, ธาตุที่มี  เปน 
อนุพันธ และ ยชฺ ธาตุเปนตน 

 [เชน การยติ การยเต สุโนติ สุนุเต ยชติ ยชเตฯลฯ] 
80. ปูรฺววตฺ สนนตฺาต.ฺ [III.2.46] 
 หลังธาตุที่มี สนฺ อยูทาย เปนเหมือนขางหนา(ที่ผานมาแลว) 
 [เชน รุโรจิษเต อธิชิคําสเต ปาปจิษเต ศิศฺเยนายิษเต ปปกษฺติ ปปกฺษเต] 
81. เศษาตฺ กรฺตริ ปรสฺไมปทมฺ. [III.2.47] 
 หลังธาตุที่เหลือ ใชวภิักติปรัสไมบท ในประโยคกรฺตฺฤ (กรรตุวาจก) 
 [เชน ภวติ อตตฺิ ชุโหติ ทีวยฺติ ฯลฯ] 

จบปาทะที่ 2 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 
82. ทฺวิรฺวจนมนภยฺาสสฺไยกสฺวรสฺยาทฺยสฺย. [III.3.1] 

การพูดซ้ําสองครั้ง(การซ้ํา) จะมีในที่ของสวนตน[ของธาตุ] ที่ไมมี อภยฺาส(การซ้ําเสียง) ที่มี
สระเสียงเดยีว 

 [เชน ปปาจ, ชุโหติ] 
83. สฺวราเทรฺทฺวิตียสฺย. [III.3.2] 
 [การซ้ํา]จะมีที่สวนที่สอง[ของธาตุ] ที่ขึ้นตนดวยสระ 
 [เชน อาศิศตฺ อฏาฏยเต] 
84. น นพทราะ สโํยคาทโย’เย. [III.3.3] 

ไมมี[การซ้ํา] น, พ, ท และ ร ที่เปนตัวตนของสังโยค(พยญัชนะที่ไมมีสระคั่น) เมื่อปรัตยยะ 
ที่มิใช ย ตามหลัง  
[เชน อุนฺทิทษิติ อฺุชิชิษติ อฑฺฑิฑิษติ อรฺจจิิษต ิแตเมื่อ ย ตามหลัง เชน อรารฺยเต] 

85. ปูรฺโว’ภฺยาสะ. [III.3.4] 
 ตัวหนา[ของธาตุที่ซํ้าอักษร], มีช่ือเฉพาะวา อภยาสะ (อภฺยาส) 
 [เชน ปปาจ เทหิ] 
86. ทฺวยมภฺยสตฺม.ฺ [III.3.5] 
 ทั้งสอง( ตัวซํ้าและตัวที่ถูกซ้าํ)มีช่ือเฉพาะวา อภยัสตะ (อภฺยสฺต) 
 [เชน ททาติ ไอยรุะ] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186

87. ชกฺษาทิศฺจ. [III.3.6] 
 ชกฺษ ฺธาตุเปนตนแมจะไมไดถูกซ้ํา ก็มีช่ือเฉพาะวา อภยสัตะ ดวย 
 [เชน ชกษฺติ ชาคฺรติ ทริทฺรติ จกาสติ ศาสติ] 
88. จณฺปโรกฺษาเจกฺรียิตสนนฺเตษุ. [III.3.7] 
 [การซ้ํา] จะมีที่ที่มี จณฺ , ปโรกษาวภิักต,ิ เจกรียิตะ และ สนฺ อยูทาย 
 [เชน อปปจตฺ เอานฺทิทตฺ ปปาจ ปาปจฺยเต โปฺรรฺโณนูยเต ปปกฺษติ อฏิฏิษติ] 
89. ชุโหตฺยาทีนํา สารฺวธาตุเก. [III.3.8] 
 [การซ้ํา] จะมีที่ หุ ธาตุเปนตน เมื่อสารวธาตุกะ ตามหลัง 
 [เชน ชุโหติ อชุโหตฺ ฯลฯ] 
90. อภฺยาสสฺยาทิรฺวฺย ฺชนมวเศษฺยมฺ. [III.3.9] 
 พยัญชนะตนของ อภยาสะตองคงไว 
 [เชน ศิศฺราย ชเคฺลา พํภฺรมฺยเต] 
91. ศิฏปโร’โฆษะ. [III.3.10] 

พยัญชนะอโฆษะที่อยูหลัง พยัญชนะที่มีช่ือเฉพาะวา ศิฏ คือ ศ ษ ศ และ ห [ตองคงไว คือ 
ใหลบ ศิฏ] 

 [เชน จุศจฺฺโยต จาก ศฺจยฺุตฺ ธาตุ ติษฺเว จาก สฺถา ธาตุ จสฺกนฺท จาก สฺกนทฺฺ ธาตุ]  
92. ทฺวิตียจตุรฺถโยะ ปฺรถมตฺฤตีเยา. [III.3.11] 
 พยัญชนะที่ 1 และ ที่ 2 จะอยูในที่ของ พยญัชนะที่ 2 และ ที่ 4 [ตามลําดับ] 
 [เชน จขาน จาก ขนฺ ธาตุ จิจฺเฉท จาก ฉิทฺ ธาตุ ชุโฆษ ปผาล ฑุเฒาเก พภาร ฯลฯ] 
93. โห ชะ. [III.3.12] 
 ช จะอยูในที่ของ  ห ที่เปนตวั อภยาสะ 
 [เชน ชฆาน จาก หนฺ ธาตุ ชุโหติ จาก หุ ธาตุ] 
94. กวรฺคสฺย จวรฺคะ. [III.3.13] 
 จ วรรคจะอยูในที่ของ ก วรรค 
 [เชน จการ จาก กฺฤ ธาตุ จขาน จาก ขนฺ ธาตุ ชคาม จาก คมฺ ชฆาส จาก ฆสฺ ธาตุ] 
95. น กวเตศฺเจกฺรียิเต. [III.3.14] 
 ไมมีเปลี่ยน เปน จ วรรค ที่ กุ ธาตุ เมื่อ เจกรยีิตะ ตามหลัง 
 [เชน โกกูยเต ขระ] 
96. หฺรสฺวะ. [III.3.15] 
 หรัสวะ จะมีทีท่ี่สุดของ อภยาสะ 
 [เชน ตสฺเถา  จาก สฺถา ธาตุ ลุลูษติ จาก ลู ธาตุ ฑุเฒาเก จาก เฒากฺ ธาตุ] 
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97. ฦวรฺณสฺยาการะ. [III.3.16] 
 อ จะมีในที่ของ ฤ วรรณะ (ฤ ฤา) 
 [เชน ววฺฤเธ จาก วฺฤธฺ ธาตุ จกฺรตุะ จาก กฺฤ ธาตุ] 
98. ทีรฺฆ อิณะ ปโรกฺษายามคุเณ. [III.3.17] 

ทีรฆะจะมี ในที่ของอภยาสะ ของ อิ ธาตุ ในปโรกษาวภิกัติ เมื่อไมการเปลี่ยนสระเปนขั้นคุณ 
 [เชน อียตะุ อียะุจาก อิ ธาต ุแตเมื่อเปลี่ยนเปนคุณ อิยยิถ] 
99. อสฺยาเทะ สรฺวตฺร. [III.3.18] 
 ทีรฆะจะมใีนที่ของ อ ที่เปนตัวตนทกุแหง[ของตัวอภยาสะ][เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] 
 [เชน อาฏิถ อาฏตุะ จาก อฏ ธาตุ] 
100. ตสฺมานฺนาคมะ ปราทิทนฺตศเฺจตฺ สํโยคะ. [III.3.19] 

น อาคม จะมหีลัง อภยาสะ[ที่เปลี่ยนเปนทรีฆะ] นั้น ถาพยัญชนะสุดทาย[ของธาตุ]เปน
สังโยค (พยัญชนะไมมีสระคั่น)[เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] 

 [เชน อานรฺจฺฉ อานรฺจฺฉตุะ อานรฺจฺฉุะ อาน ฺช อาน ฺชตุะ อาน ฺชุะ]  
101. ฤกาเร จ. [III.3.20] 
 เมื่อ ฤ ตามหลังดวย [เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] 
 [เชน อานฺฤเธ อานฺฤธาเต อานฺฤธิเร] 
102. อศฺโนเตศฺจ. [III.3.21] 
 ในที่ของ อศฺ ธาตุ ดวย [เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] 
 [เชน วยฺานเศ วฺยานศาเต วยฺานศิเร]  
103. ภวเตระ. [III.3.22] 
 อ จะอยูในที่ของสระของตัวอภยาสะของ ภู ธาตุ[เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] 
 [เชน พภูว พภวูตุะ พภวูุะ] 
104. นิชิวิชิวิษํา คุณะ สารฺวธาตุเก. [III.3.23] 

สระขั้นคุณจะมีในที่ของสระของตัวอภยาสะของ นิชฺ ธาตุ, วิชฺ ธาตุ และ วษิฺ ธาตุ เมื่อ 
สารวธาตุกะ ตามหลัง 

 [เชน เนเนกฺติ เนนิชฺยาตฺ เวเวกฺติ เววิชฺยาตฺ อเนเนกฺ อเวเวกฺ เวเวษฺฏิ เวเวษฏฺ] 
105. ภฤ ฺหางฺมางามิต.ฺ [III.3.24] 

อิ จะมีในที่ของสระของตัวอภยาสะของ ภฤฺ ธาตุ, หา ธาตุ และ มา ธาตุ [เมื่อสารวธาตุกะ  
ตามหลัง] 
[เชน พภิรฺติ พภิฺฤยาต ฺชิหีเต มิมีเต] 
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106. อรฺติปปตฺรฺโยศฺจ. [III.3.]25 
 อิ จะมีในที่ของสระของตัวอภยาสะของ ฤ ธาตุ, ปฺฤ ธาตุ [เมื่อสารวธาตุกะ ตามหลัง] 
 [เชน อิยรฺตฺติ อิยฺฤยาตฺ ปปรฺตฺติ ปปฺฤยาตฺ] 
107. สนฺยวรฺณสฺย. [III.3.26] 
 อิ จะมีในที่ของสระของตัวอภยาสะ ทีเ่ปน อ วรรณะ (อ อา) เมื่อ สนฺ ตามหลัง  
  [เชน ปปกษฺต,ิ ปปาสติ] 
108. อุวรฺณสฺย ชานตฺะสฺถาปวรฺคปรสฺยาวรฺเณ. [III.3.27] 

[อิ จะมใีนที่สระของตัวอภยาสะ] ที่เปน อุ วรรณะ (อุ อู)[เมื่อ สนฺ ตามหลัง] อุ วรรณะ นั้น
ตองอยู หลังธาตุ กลุม ชุ อยูหลัง อันตะสถา และอยูหลัง ปวรรค 
[เชน ชิชาวยิษติ หลัง ชุ ธาต ุยิยาวยษิติ ยยิวษิติ หลัง ยุ ธาตุ ริราวยิษติ หลัง รุ ธาตุ ลิลาวยษิติ 
หลัง ลู ธาตุ ปปวิษติ พภิาวยษิติ หลัง ปวรรคฯลฯ]  

109. คุณศฺเจกฺรียิเต. [III.3.29] 
 สระขั้นคุณ  จะมีในที่สระของตัวอภยาสะ เมื่อ เจกรียติะ ตามหลัง 
 [เชน เจจียเต โปปูยเต] 
110. ทีรฺโฆ’นาคมสยฺ. [III.3.30] 
 ทีรฆะจะม[ีในที่สระของตัวอภยาสะ] ที่ไมใชอาคม [เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง] 
 [เชน ปาปจยฺเต แตเมื่อมีอาคม วนวีจฺยเต วรีวฺฤศฺจฺยเต] 
111. วนฺจิสฺรนฺสิธฺวนฺสิภฺรนฺสิกสปิติปทิสฺกนฺทามนฺโต น.ี [III.3.31] 

[เมื่อ เจกรยีิตะ ตามหลัง] นี จะเปนตวัสุดทาย หลัง อ ของอภยาสะ ของ วนฺจฺ ธาต,ุ สฺรนฺสฺ ธาตุ
, ธฺวนฺสฺ ธาตุ, ภฺรนฺสฺ ธาตุ, กสฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ, ปทฺ ธาตุ และ สฺกนฺทฺ ธาตุ  

 [เชน วนีวจฺยเต สนีสฺรสฺยเต ทนีธฺวสฺยเต ฯลฯ]  
112. อโต’นฺโตนุสฺวาโรนุนาสิกานตฺสฺย. [III.3.32] 

[เมื่อ เจกรยีิตะ ตามหลัง] อนุสวาระ จะเปนตัวสุดทาย หลัง อ ของอภยาสะ ของ ธาตุ ที่ 
ลงทาย ดวยอนุนาสิกา  
[เชน พภํณยฺเต ยํยมฺยเต] 

113. ชปาทนีํา จ. [III.3.33] 
 ของ ชปฺ ธาตุ เปนตน ดวย[เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง] 
 [เชน ชํชปฺยเต ชํชภฺยเต ฯลฯ] 
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114. จรผโลรุจฺจ ปรสฺยาสฺย. [III.3.34] 
ของ จร ธาตุ และ ผลฺ ดวย พรอมกับ อุ อู เปนตัวแทนของ อ ที่อยูขางหลัง[เมื่อ เจกรียติะ  
ตามหลัง] 

 [เชน จจํูรฺยเต, ปผุลฺยเต]  
115. ฤมโต รีะ. [III.3.35] 
 [เมื่อ เจกรยีิตะ ตามหลัง] รี จะเปนตวัสุดทาย หลัง อ ของอภยาสะ ของธาตุที่มี ฤ  
 [เชน นรีนฤตยฺเต จาก นฺฤตฺ ธาตุ] 
116. อโลเป สมานสยฺ สนฺวลฺลฆุนนีิ จณฺปเร. [III.3.36] 
 เมื่อไมลบ สระที่มีช่ือเฉพาะวา สมานะ ใหทําเหมือน สน ฺเมื่อ อินฺ ที่เปนลฆุ และมี จณฺ  
  ปรัตยยะตามหลัง 
 [เชน อปปวต ฺอลีลวตฺ อศฺริศวต]ฺ  
117. ทีรฺโฆ ลโฆะ. [III.3.37] 
 ทีรฆะในที่ของ ลฆุ  
 [เชน อปปจตฺ อชูหวต]ฺ 
118. อตฺ ตฺวราทีนาํ จ. [III.3.38] 
 แปลงสระอัพภาสของ ตฺวรฺ ธาตุเปนตนเปน อตฺ 
119. อิโต โลโป’ภฺยาสสฺย. [III.3.39] 
 ตั้งแตสูตรนี้ไป ใหลบอภยาสะ[ทั้งตัว] 
 [เชน อมีมปตฺ อทีทปตฺ]  
120. สนิ มิมีมาทารภลภศกปตปทามิสฺ สฺวรสฺย. [III.3.40] 

อิสฺ จะเปนตวัแทนสระของ มิ ธาตุ, มี ธาตุ, มา ธาตุ, ทา ธาตุ, รภฺ ธาตุ, ลภฺ ธาตุ, ศกฺ ธาตุ,  
ปตฺ ธาตุ และ ปทฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ตามหลัง และลบอภยาสะ ดวย 
[เชน มิตฺสติ จาก มี ธาตุ  ปฺรมิตฺสติ จาก มา ธาตุ ทิตฺสติ ธิตฺสติ จาก ธาตุ ที่มีช่ือเฉพาะวา  
ทา อา ริปฺ สติ จาก รภฺ ธาตุ ฯลฯ] 

121. อาปฺโนเตรีะ. [III.3.41] 
อี จะเปนตวัแทนสระของ อาปฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ตามหลัง และลบอภยาสะ ดวย 

 [เชน อีปฺสต]ิ  
122. ทนฺเภริจฺจ. [III.3.42] 

อิตฺ และ อี จะเปนตัวแทนของสระของ ทนฺภฺ ธาตุ [เมื่อ สนฺ ตามหลัง และลบอภยาสะ ดวย] 
 [เชน ธิปฺสติ, ธีปฺสติ] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 190

123. ทิคิ ทยเตะ ปโรกฺษายาม.ฺ [III.3.43] 
 ทิคิ จะเปนตวัแทนของ เท ธาตุ เปน ทิคิ เมือ่ปโรกษาวภิักติ ตามหลัง [และลบอภยาสะ] 
 [เชน ทิคฺเย  ทคิฺยาเต ทิคฺยิเร] 

จบปาทะที่ 3 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 
124. สปรสฺวรายาะ สํปฺรสารณมนตฺะสฺถายาะ. [III.4.1] 

สัมประสารณะ (สมฺปฺรสารณ=การหดเสียง) พรอมกับสระของธาตุที่อยูขางหลัง จะมใีนที่
ของอันตะสถา 

125. คฺรหิชฺยาวยิวฺยธิวษฺฏิวฺยจิปฺรจฺฉิวฺรศฺจิภฺรสฺชีนามคุเณ. [III.4.2] 
[สัมประสารณะจะม]ีในที่ของ คฺรหฺ ธาตุ, ชิ ธาตุ, อูยฺ ธาตุ, วฺยธฺ ธาต,ุ วษฺ ธาตุ, วฺยจฺ ธาต,ุ  
ปฺรจฺฉฺ ธาตุ, วฺรศฺจฺ ธาตุ และ ภฺรสฺชฺ ธาตุ เมื่อ ปรัตยยะ ทีไ่มใชขั้นคุณ ตามหลัง 
[เชน คฤหฺยเต คฺฤหฺณา ติ ชียเต ชินาติ อูยตะุ อูยุะ วิธฺยติ อูศุะ วิจยฺเต ปฺฤจฺฉฺยเต ฯลฯ]  

126 สฺวปวจิยชาทีนํา ยณปฺโรกฺษาศีะษุ. [III.4.3] 
[สัมประสารณะจะม]ีในที่ของ สฺวปฺ ธาตุ, วจฺ ธาตุ, ยชฺ ธาตุเปนตน เมื่อ ยณฺ ปรัตยยะ, ปโรกษา
วิภกัติ และอาศีรฺ วิภักติ ตามหลัง 

 [เชน สุปฺยเต สุษุปตุะ สุปฺยาต ฺอุจฺยเต อูจตะุ อุจฺยาตฺ อิชฺยเต อีชตุะ อิชฺยาต]ฺ  
127 ปโรกฺษายามภยฺาสสฺโยภเยษามฺ. [III.4.4] 
 เมื่อปโรกษาตามหลัง สัมประสารณะ จะมใีนที่ของ อภยาสะ ของธาตุธาตทุั้งสอง   
 [คือ คฺรหฺ ธาตุเปนตนและ สฺวปฺ ธาตุเปนตน]  
 [เชน ชิชฺเยา สุษฺวาป อุวาจ ฯลฯ] 
128. วฺยเถศฺจ. [III.4.5] 
 ในที่ของ วฺยถฺ ธาตุ ดวย [เมื่อปโรกษาวภิักตติามหลัง] 
 [เชน ววิยฺเถ ฯลฯ] 
129. น วาศฺวฺโยรคุเณ จ. [III.4.6] 

ไมมี[สัมประสารณะ]ในที่ของ เว ธาตุ และ ศฺวิ ธาตุ [เมื่อปโรกษาวภิักติตามหลัง] และ เมื่อ 
ไมใชสระขั้นคุณตามหลัง  
[เชน วเวา ศิศฺวาย ฯลฯ] 

130. สฺวปสฺวมิวฺเยำ เจกฺรียิเต. [III.4.7] 
[สัมประสารณะ]จะมีในที่ของ สฺวปฺ ธาตุ, สฺวมฺ ธาตุ และ วเฺย ธาตุ เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง 

 [เชน โสษุปฺยเต เสสิมฺยเต เววียเต] 
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131. สฺวาเปศฺจณิ. [III.4.8] 
 [สัมประสารณะ]จะมีในที่ของ สฺวปฺ ธาตุ, เมื่อ จณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อสูษุปตฺ ] 
132. คฺรหิสฺวปปฺรจฺฉํา สน.ิ [III.4.9] 
 [สัมประสารณะ]จะมใีนที่ของ คฺรหฺ ธาต,ุ สฺวปฺ ธาตุ และ ปรฺจฺฉฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ชิฆฺฤกฺษติ สุษุปฺสติ ปปฺฤจฺฉิษติ]  
133. จายะ กิศฺเจกฺรียิเต. [III.4.10] 
 กิ จะอยูในที่ของ จายฺ ธาตุ เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง 
 [เชน เจกียเต] 
134. ปฺยายะ ปะ ปโรกฺษายาม.ฺ [III.4.11] 
 ป จะอยูในที่ของ ปฺยายฺ ธาตุ [เมื่อ เจกรยีิตะ] และปโรกษา ตามหลัง 
 [เชน เปปยเต อาปปฺเย อาปปยฺาเต อาปปฺยเิร]  
135. ศฺวยเตรฺวา. [III.4.12] 

[สัมประสารณะ]จะมีในที่ของ ศฺวิ ธาตุ [เมื่อ เจกรียิตะ และปโรกษา ตามหลัง] บางก็ได  
(ไมบังคับ) 

 [เชน โศศูยเต, เศศฺวียเต ศุศาว] 
136. การิเต จ สํศฺจโณะ. [III.4.13] 

เมื่อ การิตะ และ เมื่อ สนฺ และ จณฺ ตามหลัง ดวย[เมื่อ เจกรียิตะ และปโรกษา ตามหลัง] 
 [เชน ศุศาวยิศษติ, ศิศฺวายยษิติ อศูศวต]ฺ 
137. หฺวยเตรฺนิตฺยมฺ. [III.4.14] 

[สัมประสารณะ]จะมีเสมอในที่ของ เหฺว ธาตุ [เมื่อ เจกรียติะ และปโรกษา ตามหลัง] 
 [เชน ชุหาวยิษติ อชูหวต]ฺ 
138 อภฺยสฺตสยฺ จ. [III.4.15] 
 [สัมประสารณะ]จะมีเสมอในที่ของ อภยสฺต ของ เหฺว ธาตุ ดวย 
 [เชน ชุหาว โชหูยเต ชุหูษต]ิ 
139. ทฺยุติสฺวาปฺโยรภฺยาสสฺย. [III.4.16] 
 [สัมประสารณะ]จะมีเสมอในที่ของ อภยาสะ ของ ทฺยุตฺ ธาตุ และ สฺวป ฺธาตุ 
 [เชน ทิทฺยเุต ทิทฺยุตฺยเต ทิทฺโยติษเต อทิทยฺุตตฺ สุษฺวาปยษิติ] 
140. น สํปฺรสารเณ. [III.4.17] 
 เมื่อทําสัมประสารณะแลว จะไมมีสัมประสารณะซ้ําอีก 
 [เชน วิธฺยเต เววิธฺยเต วิวยฺเถ ฯลฯ] 
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141. วเศสฺเจกฺรียิเต. [III.4.18] 
 [ไมมีสัมประสารณะ]ในที่ของ วศฺ ธาตุ เมือ่ เจกรียิตะ ตามหลัง 
 [เชน วาวศฺยเต]  
142. ปฺรจฺฉาทีนํา ปโรกฺษายาม.ฺ [III.4.19] 
 [ไมมีสัมประสารณะ]ในที่ของ ปฺรจฺฉฺ ธาตุ เปนตน เมื่อ ปโรกษา ตามหลัง 
 [เชน ปปฺรจฺฉตุะ ปปฺรจฺฉุะ ววฺรศฺจตุะ ววฺรศฺจุะ ฯลฯ] 
143. สนฺธฺยกฺษรานตฺานามากาโร’วิกรเณ. [III.4.20] 
 อา จะอยูในทีข่องธาตุที่ลงทายดวย สระผสม เมื่อส่ิงที่ไมใชวิกรณะ ตามหลัง 

[เชน ธาตา จาก เธ ธาตุ คฺลาตา จาก ไคฺล ธาตุ มฺลาตา จาก ไมฺล ธาตุ  ทาตา จาก โท   
ธาตุจาก ไมฺล ธาตุ] 

144. น วฺยยเตะ ปโรกฺษายาม.ฺ [III.4.21] 
 อา จะไมอยูในที่ของ เวฺย ธาต ุเมื่อ ปโรกษา ตามหลัง 
 [เชน สํววิฺยาย สํวิวฺยยิถ] 
145. มีนาติมิโนติทีงํา คุณวฤทฺธิสถฺาเน. [III.4.22] 

[อา จะอยู]ในที่ของ มี ธาตุ, มิ ธาตุ และ ที ธาตุ เมื่อปรัตยยะที่บังคับใหเปลี่ยนสระเปนคุณะ
และวฺฤทธิ ตามหลัง 

 [เชน ปฺรมาตา , ปฺรมาปยติ นมิาตา นิมาปยติ อุปทาตา อุปทาปยต]ิ 
146. สนิ ทีงะ. [III.4.23] 
 [อา จะอยู]ในที่ของ ที  ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อุปทิทาสเต] 
147. สฺมิชิกฺรีงามนิ.ิ [III.4.24] 
 [อา จะอยู]ในที่ของ สฺมิ ธาตุ, ชิ ธาตุ และ กรีฺ ธาตุ เมื่อ อินฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน วิสฺมาปยเต ชาปยติ กฺราปยต]ิ  
148. สฤชิทฤโศราคโม’การะ สฺวราตฺ ปโร ธุฏิ คณุวฤทฺธิสฺถาเน. [III.4.25] 

อ อาคมจะอยูหลังสระของ สฺฤชฺ ธาตุ และ ทฺฤศฺ ธาตุ เมื่อปรัตยยะม ีธุฏ ขึ้นตน ตามหลัง และ
เปนปรัตยยะทีบ่ังคับใหเปลี่ยนสระเปนคุณะและวฺฤทธิ 
[เชน สฺรษฺฏา, อสฺรากฺษีตฺ  ทฺรษฺฏา อทฺรากฺษตีฺ] 

149. ทีโง’นฺโต ยการะ สฺวราทาวคุเณ. [III.4.26] 
ย จะเปนตวัสุดทายของ ที ธาตุ  เมื่อปรัตยยะขึ้นตนสระตามหลัง และปรัตยยะไมบังคับให
เปลี่ยนสระเปนขึ้นคุณ 

 [เชน อุปทีทีเย อุปทิทียาเต อุปทิทียิเร] 
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150. อาโลโป’สารฺวธาตุเก. [III.4.27] 
 ลบ อา ทายธาตุ เมื่อวิภกัติทีไ่มใชสารวธาตุกะ ที่ขึ้นตนสระตามหลัง และที่ไมบังคบัให

เปลี่ยนสระเปนขึ้นคุณ 
 [เชน ปปุะ ตสฺถุะ] 
151. อิฏิ จ. [III.4.28] 
 ลบ อา ทายธาตุ ดวย เมื่อ อิฏ อาคม ตามหลัง 
 [เชน ปปถ ททิถ] 
152. ทามาคายติปพติสฺถาสฺยติชหาตีนามีกาโร วฺย ฺชนาเทา. [III.4.29] 

อี จะมีในที่ของ ทา ธาตุ, มา ธาตุ, ไค ธาตุ, ปา ธาตุ, สฺถา ธาตุ, สิ ธาตุ และ หา ธาตุ เมื่อปรัตยยะ
ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะและไมบังคับใหเปลีย่นสระเปนขัน้คุณ ตามหลงั 

 [เชน ทียเต ธียเต มียเต คียเต ฯลฯ] 
153. อาศิษฺเยการะ. [III.4.30] 

เอ จะมีในที่ของ ทา ธาตุ, มา ธาตุตน [เมื่อปรัตยยะที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะและไมบังคับให
เปลี่ยนสระเปนขั้นคุณ ตามหลัง] และเมื่อ อาศีรฺ วิภักติ ตามหลัง 

 [เชน เทยาตฺ เธยาตฺ เมยาตฺ เคยาตฺฯลฯ] 
154. อน อุสฺ สิชภยฺสฺตวิทาทิภฺโย’ภุวะ. [III.4.31] 

อุสฺ  จะเปนตวัแทน อนฺ วิภกัติ หลังธาตุกลุม สิจฺ อาคม หลังธาตุที่เปน อภฺสฺต(ที่ถูกซ้ํา) หลัง  
วิทฺ ธาตุ เปนตน แตไมใชหลัง ภู ธาตุ 
[เชน อการฺษะุ (สิจฺ อาคม) อุทคุะ อทุะ พวกอภฺสฺต เชน อททุะ อชุหวุะ ฯลฯ ] 

155. อิจสฺตโลปะ. [III.4.32] 
 ลบ อิจสฺต ปรัตยยะ 
 [เชน อปาทิ อลาวิ ] 
156. เหรการาทหนฺเตะ. [III.4.33] 
 ลบ หิ วิภกัติทีว่างไวหลังธาตุ เมื่ออยู อ ยกเวน หนฺ ธาต ุ
 [เชน ปจ จาก ปจหิ ปฐ จาก ปฐหิ ฯลฯ แต ชหิ จาก หน ฺยาหิ จาก ยา ธาตุ] 
157. โนศฺจ วิกรณาทสํโยคาต.ฺ [III.4.34] 
 และ[ลบ หิ วิภกัติ]เมื่ออยูหลัง นุ วิกรณะ ทีไ่มเปนสังโยค 
 [เชน จนิ ุสุนุ แต นุหิ เพราะ นุ ไมใช วิกรณะ ราธฺนุหิ เพราะเปนสังโยค] 
158. อุการาจฺจ. [III.4.35] 
 และ[ลบ หิ วิภกัติ] หลัง อุ วิกรณ ดวย 
 [เชน ตนุ กุรุ ] 
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159. อุการโลโป วโมรฺวา. [III.4.36] 
 ลบ อุ วิกรณะ เมื่อ วสฺ และ มสฺ วิภักติ ตามหลัง ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน ตนวฺะ, ตนุวะ ตนฺมะ, ตนุมะ] 
160. กโรเตรฺนิตฺยมฺ. [III.4.37] 
 ลบ อุ วิกรณะ หลัง กฺฤ ธาตุ เสมอ เมื่อ วสฺ และ มสฺ วภิักติ ตามหลัง 
 [เชน กุรฺวะ กุรฺมะ]  
161. เย จ. [III.4.38] 
 และเมื่อ ย ตามหลัง 
 [เชน กุรฺยาต]ฺ 
162. อสฺโยการะ สารฺวธาตุเก’คุเณ. [III.4.39] 

อุ จะอยูในที ่ของ อ เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบงัคับใหสระเปลี่ยนเปนขั้นคณุ(อคุณ)  ตามหลัง 
 [เชน กุรุตะ กุรฺวนฺติ กุรุ แต สํจสฺกรุะ เพราะมีการทํา ฤ ใหเปน คุณ คือ อรฺ] 
163. รุธาเทรฺวิกรณานฺตสฺย โลปะ. [III.4.40] 
 ลบ สวนที่อยูสุดทายของวิกรณะ หลัง รุธฺ ธาตุเปนตน [เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคับใหสระ

เปลี่ยนเปนขัน้คุณ(อคุณ) ตามหลัง] 
[ลบ อ หลัง นฺ เชน รุนฺทฺธะ รุนฺธนฺติ ภินฺตตฺะ ภินฺทนฺติ ไมลบ อ หลัง นฺ เพราะการบังคบัให ] 
(ยอมสระเปนขั้นคุณ เชน รุณทฺธิ) 

164. อสฺเตราเทะ. [III.4.40] 
 ลบ อ ที่ตนของ อสฺ ธาตุเปนตน [เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบงัคับใหสระเปลี่ยนเปนขั้นคณุ  
 ตามหลัง] 
 [เชน สฺตะ แต อสฺติ เพราะการบังคับใหสระเปนขั้นคณุ] 
165. อภฺยสฺตานามาการสฺย. [III.4.42] 
 ลบ อา ในที่ของ อภยัสตะ[เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคับใหสระเปลี่ยนเปนขั้นคุณ ตามหลัง] 
 [เชน ทตฺเต ธตฺเต มิมเต ชิหเต แต ชิหาติ เพราะการบังคับใหสระเปนขั้นคุณ]  
166. กฺรฺยาทีนํา วิกรณสฺย. [III.4.43] 

ลบ อา ของวิกรณะ ของ กฺรี ธาตุเปนตน[เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคับใหสระเปลี่ยนเปนขั้น
คุณ ตามหลัง] 

 [เชน กฺรีณเต กรีฺณนฺต]ิ 
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167. อุภเยษามีกาโร วฺย ฺชนาทาวทะ. [III.4.44] 
อี จะอยูในที่ของ อา ของวิกรณะ ของทั้งสองกลุม เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยพยัญชนะ ตามหลัง 
แตไมเปลี่ยนแปลงอยางนี้ กบัธาตุที่มีช่ือเฉพาะวา ทา [เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคับใหสระ
เปลี่ยนเปนขัน้คุณ ตามหลัง] 
[เชน มิมีเต ชิหีเต ลุนีเต ปุนีเต แต มิมเตกฺรีณเต ชหาติ แต ทตฺเส ธตฺเส เพราะเปนธาตมุีช่ือ
เฉพาะวา ทา และ ลาลายเต เพราะไมใชสารวธาตุกะตามหลัง ]  

168. อิกาโร ทริทฺราเตะ. [III.4.45] 
อิ จะอยูในที่ของ อา ของทริทฺรา ธาตุ เมื่อวิภักติขึ้นตนดวยพยัญชนะ ตามหลัง [เมื่อสารวธาตุ
กะ ที่ไมบังคับใหสระเปลี่ยนเปนขั้นคุณ ตามหลัง] 

 [เชน ทริทฺริตะ ทริทฺริถะ แต ทริทฺราติ] 
169. โลปะ สปฺตมยฺาํ ชหาเตะ. [III.4.46] 

ลบ อา ที่ หา ธาตุ เมื่อสัปตมีวิภกัต ิตามหลัง [เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคบัใหสระเปลี่ยนเปน
ขั้นคุณ ตามหลัง] 

 [เชน ชหยฺาต]ฺ 
170. ธุฏิ หนฺเตะ สารฺวธาตุเก. [III.4.47] 

ลบ นฺ ท่ีสุดของ หนฺ ธาต ุเมื่อ ธุฏ ตามหลัง[เมื่อสารวธาตุกะ ที่ไมบังคับใหสระเปลี่ยนเปน 
ขั้นคุณ ตามหลัง] 
[เชน หตะ หถะ อาหเต แต หนฺวะ เพราะไมตามหลังดวย ธุฏ และ หนฺติ เพราะมีการบังคับ
สระใหเปนขัน้คุณ] 

171. ศาเสริทุปธายา อณฺวฺย ฺชนโยะ. [III.4.48] 
อิ จะมีในที่ของอุปธาของ ศาสฺ ธาตุ เมื่อ อณฺ และพยัญชนะ [ที่ไมบังคับใหสระเปลี่ยนเปน 
ขั้นคุณ] ตามหลัง  
[เชน อนวฺศิษตฺ ศิษฺยเต ศิษฺฏะฯลฯ]  

172. หนฺเตรฺช เหา. [III.4.49] 
 ช จะมีในที่ของ หนฺ ธาต ุเมื่อ หิ วภิักติ ตามหลัง 
 [เชน ชห]ิ 
173. ทาสฺตฺโยเร’ภฺยาสโลปศฺจ. [III.4.50] 

เอ จะมีในที่ของธาตุที่มีช่ือเฉพาะวา ทา และ อสฺ ธาตุ เปน เอ [เมื่อ หิ วภิักติ ตามหลัง] 
และลบ อภยาสะ ดวย 

 [เชน เทหิ เธห ิเอธิ จาก อสฺ ธาตุ] 
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174. อสฺไยกวฺย ฺชนมธฺเย’นาเทศาเทะ ปโรกฺษายาม.ฺ [III.4.51] 
เอ จะอยูในที่ของ อ ที่อยูระหวางพยัญชนะตัวเดยีวโดดๆ ของธาตุ ที่ไมมีตัวแทนขึ้นตน เมื่อ 
ปโรกษาวภิักตทิี่เปนพวก อคุณ ตามหลัง [ลบอภยาสะดวย] 
[เชน เนมตุะ จาก นมฺ ธาตุ  เปจตุ จาก ปจฺ ธาตุ เนมุะ แต พภณตุะ เพราะมีตัวแทนที่ตนธาตุ 
ปปจ เพราะ มี วิภกัติกลุมที่ไมใช อคุณ ตามหลัง ตตกฺษตะุ เพราะ อ ไมอยูระหวางพยญัชนะ
ตัวเดยีวโดดๆ] 

175. ถลิ จ เสฏิ. [III.4.52] 
 และเมื่อ ถลฺ (ถในปโรกษา) วิภกัติ ตามหลงั เมื่อ เสฏ (อิ ตัวเชื่อหลังธาตุ) ตามหลัง 
 [เชน เปจิถ จาก ปจฺ แต ปปกถฺ เพราะไมมี อิ เปนตัวเชื่อม ฯลฯ] 
176. ตฺฤผลภชตฺรปศฺรนฺถิคฺรนฺถิทนฺภีนํา จ. [III.4.53] 

และในที่ของ อ ของ ตฺฤ ธาตุ, ผลฺ ธาตุ, ภชฺ ธาตุ, ตฺรปฺ ธาตุ, ศฺรนฺถฺ ธาตุ, คฺรนฺถฺ ธาตุ เมื่อ  
ถลฺ (ถในปโรกษา) วิภกัติ ตามหลัง เมื่อ เสฏ (อิ ตัวเชื่อหลังธาตุ) ตามหลัง และ เมื่อ อคุณ  
วิภกัติ ตามหลงั 

 [เชน เตรตะุ เตริถ เผลตุะ เผลิถ ฯลฯ] 
177. น ศสททวาทวิคุณินาม.ฺ [III.4.54] 

ไมทําเชนนัน้ในที่ของ ศสฺ ธาตุ, ททฺ ธาตุ, ที่ ว และที่ธาตทุี่มีการเปลี่ยนสระเปนขั้นคณุ 
 [เชน วศิศสตุะ เมื่อ ถลฺ อยูหลังจะเปน วิศศสถิฯลฯ]  
178. สฺวราทาวิวรฺโณวรฺณานตฺสฺย ธาโตริยุเวา. [III.4.55] 

อิยฺ อุวฺ จะอยูในที่ของ  อิ วรรณ (อิ อี) และ ของ อุ วรรณะ (อุ อู)ที่อยูทายธาตุ ตามลําดับ 
เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระ ที่เปนกลุม อคุณ ตามหลัง 

 [เชน ศิศฺริยตะุ จุกฺษวุตุะ ปวุนตฺิ ฯลฯ] 
179. อภฺยาสสฺยาสวรฺเณ. [III.4.56] 

อิยฺ อุวฺ จะอยูในที่ของ ในที่ของ อภยาสะ ทีล่งทายดวย อิ วรรณ (อิ อี) และ ของ อุ วรรณะ  
(อุ อู) เมื่อสระที่ไมใชสวรรณะ ตามหลัง 
[เชน อิเยษ จาก อิษฺ ธาตุ เพราะ เอ ตาม อุโวษ จาก วสฺ ธาตุ เพราะ โอ ตาม แต อีษตะุ  
เพราะมี  สวรรณะตาม]  

180. โนรฺวิกรณสฺย. [III.4.57] 
อุวฺ จะอยูในทีข่อง  อุ ของ นุ วิกรณะ [เมื่อวิภกัติขึ้นตนดวยสระและเปนกลุม อคุณ ตามหลัง] 

 [เชน ปฺราปฺนวุนฺติ ศกฺนวุนฺติ ฯลฯ] 
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181. ย อิวรฺณสฺยาสโํยคปูรฺวสยฺาเนกากฺษรสฺย. [III.4.58] 
ย จะอยูในที่ของ อิ ของ ธาตุ ที่อักษรหลายตัวและ และ อิ นั้นไมมีสังโยคอยูขางหนา 
[เมื่อวภิักติขึ้นตนดวยสระและเปนกลุม อคุณ ตามหลัง] 
[เชน ววิยฺตุะ แต ศิศฺริยตุะ เพราะมีสังโยคอยูหนา อิ อธียเต เพราะมีอักษรหลายตัว] 

182. อิณศฺจ. [III.4.59] 
ย จะอยูในที่ของ อิ ธาตุ ดวย [เมื่อวภิักติขึ้นตนดวยสระและเปนกลุม อคุณ ตามหลัง] 

 [เชน ยนฺติ ยนตฺุ] (ยอมไป) 
183. โนรฺวกาโร วิกรณสฺย. [III.4.60] 

ว จะอยูในที่ของ อุ ของ นุ วกิรณะ ดวย [เมือ่วิภกัติขึน้ตนดวยสระและเปนกลุม อคณุ ตามหลัง] 
 [เชน สุนวฺนฺติ ฯลฯ แต ตกษฺณฺุวนฺติ เพราะสังโยคอยูหนา] 
184. ชุโหเตะ สารฺวธาตุเก. [III.4.61] 

ว จะอยูในที่ของ อุ ของ หุ ธาตุ [เมื่อสารวธาตุกวิภกัติขึน้ตนดวยสระและเปนกลุม อคุณ  
ตามหลัง] 
[เชน ชุหวฺติ ฯลฯ แต ชุหวานิ เพราะไมใชอคุณ ตามหลัง ชุหุวะุ เพราะไมใชสารวธาตุก  
ตามหลัง ชุหุยาตฺ เพราะไมใชสระตามหลัง] 

185. ภุโว โว’นฺตะ ปโรกฺษาทฺยตนฺโยะ. [III.4.62] 
ว จะเปนที่สุดของ ภู ธาตุ เมื่อโรกษาวภิักตแิละอัทยตนีวภิักติ ที่ขึ้นตนดวยสระ ตามหลัง 

 [เชน พภูว พภวูตุะ พภวูุะ อภูวนฺ ฯลฯ] 
186. โคเหรูทุปธายาะ. [III.4.63] 

อู จะอยูในที่ของอุปธา คือ โอ อันเปนสระขั้นคุณของ คุหฺ ธาตุ เมื่อส่ิงที่สระขึ้นตนอยูขางหลัง 
 [เชน คูหยติ คหูิตา คูหกะ แต คุหุหุะ เพราะสระที่ธาตุไมไดเปลี่ยนเปนขั้นคุณ] 
187. ทุเษะ การิเต. [III.4.64] 
 อู จะอยูในที่ของอุปธา คือ อุ ของ ทุษฺ ธาตุ เมื่อการิต ตามหลัง 
 [เชน ทูษยต]ิ  
188. มานุพนฺธานํา หฺรสฺวะ. [III.4.65] 
 หรัสวะจะมีที่ อุปธาของกลุมธาตุที่มี ม เปนอนุพันธ[เมื่อการิต ตามหลัง] 
 [เชน ฆฏยต ิวยฺถยติ ฯลฯ]  
189. อิจิ วา. [III.4.66] 

หรัสวะจะมีที่ อุปธาของธาตุที่มี ม เปนอนพุันธ เมื่อ อิจฺ วิภกัต ิก็ได(ไมบังคับ) เมื่อ การิตะ 
ตามหลัง 

 [เชน อฆฏิ หรือ อฆาฏิ ฯลฯ] 
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190. ชนิวธฺโยศฺจ. [III.4.67] 
หรัสวะจะมีที่ อุปธาของ ชนฺ ธาตุ และ วธฺ ธาตุ เสมอ [เมื่อ อิจฺ วภิกัต ิและ เมื่อ การิตะ ตามหลัง] 

 [เชน อชนิ อวธิ ฯลฯ] 
191. โอโต ยินฺอายี สฺวรวตฺ. [III.4.68] 
 ยินฺ ปจจัย และ อายิ ปรัตยยะ เมื่อตามหลัง โอ จะถือเหมือนเปนสระ 
 [เชน ควยฺต,ิ ควฺยเต] 
192. เอาตศฺจ. [III.4.69] 
 เมื่อตามหลัง เอา ดวย 
 [เชน นาวฺยติ นาวฺยเต]  
193. นามฺยนตฺานาํ ยณฺอายิยนิฺอาศีศฺจฺวิเจกฺรียิเตษุ เย ทีรฺฆะ. [III.4.70] 

ทีรฆะจะมใีนที่ของธาตุที่ลงทายดวย นามี (นามิน)ฺ เมื่อ ย ที่ ยณฺ ปรัตยยะ, อายิ ปรัตยยะ,  
ยินฺ ปรัตยยะ, อาศีรฺ วิภักต,ิ เจกรียิตะ จฺวิ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน จยีเต มนตฺูยเต อคฺนยีเต ปฏยติ จียาต]ฺ 
194. อิโณ’นุปสฤษฏฺสฺย. [III.4.71] 
 ทีรฆะจะมีที่  อิ ธาตุ ที่ไมมีอุปสรรค เมื่อ ย ที่อาศิรฺวิภักติ ตามหลัง 
 [เชน อียาต ฺอียาสฺตามฺ แตเมื่อมีอุปสรรค จะเปน อนฺวยิาต]ฺ 
195. ฤต อีทนฺตศฺจฺวิเจกฺรียิตยินฺอายิษุ. [III.4.72] 

อี จะเปนตัวสุดทายหลังคําที่ลงทายดวย  ฤ อักษรเปน เมื่อ จฺวิ ปรัตยยะ, เจกรียิตะ, ยินฺ ปรัตยยะ 
และ อายิ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน มาตฺรีกโรติ สฺวสฺรียติ ทุหิตฺรียต]ิ 
196. อิรนฺยคุเณ. [III.4.73] 

อิ จะตามหลัง ฤ เมื่อ อนฺ วิกรณะ  ที่เปน อคุณ (ไมบังคับใหสระเปนขั้นคุณ) ตามหลัง 
 [เชน อาทฺริยต มาจาก อาทฺฤ] 
197. ยณาศิโษรฺเย. [III.4.74] 
 อิ จะตามหลัง ฤ เมื่อ ย ของ ยณฺ และของ อาศิรฺ ตามหลัง 
 [เชน กฺริยเต กฺริยาตฺ] 
198. คุโณ’รฺติสํโยคาทฺโยะ. [III.4.75] 

สระขั้นคุณ จะมีที่ ฤ  ธาตุและที่ธาตุที่มีสังโยคอยูตนธาต[ุเมื่อ ย ของ ยณฺ และของ อาศิรฺ  
ตามหลัง] 

 [เชน อรฺยเต อรฺยาตฺ สฺมรยเต สฺมรฺยาตฺ] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 199

199. เจกฺรียิเต จ. [III.4.76] 
 และเมื่อ เจกรียิตะ ตามหลังดวย 
 [เชน อรารฺยเต สาสฺมรฺยเต] 
200. ฆฺราธฺโมรี. [III.4.77] 
 อี จะมีที ่ฆฺรา ธาตุ และ ธฺมา ธาตุ [เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง] 
 [เชน เชฆฺรียเต เทธฺมียเต ] 
201. ยินฺยวรฺณสยฺ. [III.4.78] 
 อี จะมีที ่อ วรรณะ (อ อา) เมื่อ ยินฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน วสฺตฺรียต ิมาลียติ และ เมื่อ จฺวิ ตามหลัง เชน ทีรฺฆีภวติ] 
202. อเทรฺฆสฦ สนทฺยตนฺโยะ. [III.4.79] 

ตัวแทนที่เปน ฆสฺฦ จะอยูในที่ของ อทฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ และเมื่อ อัทยตนีวิภักติ ตามหลัง 
 [เชน ชิฆตฺสต ิอฆสตฺ] 
203. วา ปโรกฺษายามฺ. [III.4.80] 

ตัวแทนที่เปน ฆสฺฦ จะอยูในที่ของ อทฺ ธาตุ เมื่อปโรกษาวภิักต ิตามหลัง ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน อาท อาทตุะ หรือ ชฆาส ชกฺษตุะ] 
204. เวศฺจ วยิะ. [III.4.81] 
 วยิ จะมีในที่ของ เว ธาต ุเมื่อ ปโรกษาวภิักติ ตามหลัง ก็ได(ไมบังคับ)  
 [เชน อุวาย, อูยตุะ, วเวา ววตุะ] 
205. หนฺเตรฺวธิราศิษิ. [III.4.82] 
 วธิ จะมใีนที่ของหนฺ ธาต ุเมื่อ อาศีรฺวิภักติ ตามหลัง 
 [เชน วธฺยาต ฺวธฺยาสฺตามฺ] 
206. อทฺยตนฺยาํ จ. [III.4.83] 
 เมื่อ อัทยตนวีภิักติ ตามหลัง ดวย 
 [เชน อวธีต ฺอวธิษฺฏามฺ] 
207. อิโณ คา. [III.4.84] 
 คา จะเปนตวัแทนของ อิ ธาตุ [เมื่อ อัทยตนวีิภกัติ ตามหลงั] 
 [เชน อคาต]ฺ 
208. อิงะ ปโรกฺษายามฺ. [III.4.85] 
 คา จะเปนตวัแทนของ อิ ธาตุ เมื่อปโรกษาวภิักต ิตามหลัง 
 [เชน อธิชเค อธิชคาเต อธิชคิเร]  
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209. สนีณฺอิโงรฺคมิะ. [III.4.86] 
คมิ จะเปนตวัแทนของ อิ ธาตุที่มี ณฺ อนุพนัธ และ อิ ธาตุที่มี งฺ อนุพันธ เปน คมิ เมื่อ  
สนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน คฺรามํ ชิคมิษติ, เวทานธิชิคําสเต] 
210. อสฺเตรฺภูรสารวฺธาตุเก. [III.4.87] 
 ภู จะเปนตวัแทนของ อสฺ ธาตุ เมื่อ ส่ิงที่ไมใชสารวธาตุกะ ตามหลัง 
 [เชน ภวิตา ภตูะ ภวิษยฺติ ภวยฺมม]ฺ 
211. พฺรุโว วจิะ. [III.4.88] 
 วจ ิจะเปนตวัแทนของ พฺรู ธาตุเปน [เมื่อ ส่ิงที่ไมใชสารวธาตุกะ ตามหลัง] 
 [เชน วกฺตา วกษฺฺยติ วาจยฺม]ฺ  
212. จกฺษิงะ ขฺยา ฺ. [III.4.89] 
 ขฺยา ฺ จะเปนตัวแทนของ จกฺษฺ ธาต[ุเมื่อ ส่ิงที่ไมใชสารวธาตุกะ ตามหลัง] 
 เชน อาขฺยาตา อาขฺยาสฺยติ อาขฺยาสฺยเต] 
213. วา ปโรกฺษายามฺ. [III.4.90] 
 เมื่อ ปโรกษาวภิักติ ตามหลัง ก็ได (ไมบังคบั) 
 [เชน อาจขฺเยา อาจขฺเย อาจจกฺเษ] 
214. อเชรฺวี. [III.4.91] 
 วี จะเปนตวัแทนของ  อชฺ ธาตุ [เมื่อ ส่ิงที่ไมใชสารวธาตุกะ ตามหลัง] 
 [เชน ววิยฺตุะ วยนียมฺ วีตะ วีตวาน]ฺ 
215. อทาเทรฺลุคฺ วิกรณสฺย. [III.4.92] 
 หลังกลุมธาตุมี อทฺ เปนตน ลบ วิกรณะ 
 [เชน อตฺต ิหนตฺิ ชุโหติ พิเภต ิฯลฯ] 
216. อิณฺสฺถาทาปพติภภฺูยะ สิจะ ปรสฺไม. [III.4.93] 

ลบ สิจฺ อาคม หลัง อิ ธาต,ุ สฺถา ธาต,ุ ทา ธาตุ, ปา ธาต ุและ ภู ธาตุ เมือ่วภิักตปิรัสไมบท 
ตามหลัง 
[เชน อคาต ฺอธฺยคาตฺ อสฺถาตฺ อทาตฺ อธาตุ อปาตฺ อภูตฺ แต ในอาตมเนบท จะมี สิจฺ อาคม เชน  
สมสฺถิษต อทิษต ฯลฯ ] 

จบปาทะที่ 4 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 

217. นามฺยนตฺโยรฺธาตุวิกรณโยรฺคณุะ. [III.5.1] 
 สระขั้นคุณ(คุณ)จะมีในที่ของวิกรณะของธาตุที่ลงทายดวย นามี  
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 [เชน เอตา เจตา เนตา สฺโตตา กรฺตา ภวิตา สุโนติ ตโนต]ิ 
218. นามินศฺโจปธายา ลโฆะ. [III.5.2] 
 [คุณ]จะมีในทีข่อง นามี ที่เปน ลฆุ ของ อุปธา ของธาตุ  
 [เชน โกษิตา โกษิษยฺติ วรฺติตา วรฺติษฺยต ิเภตฺตา] 
219. อนิ จ วิกรเณ. [III.5.3] 
 [คุณจะม]ีในทีข่อง ของ กฺฤ ธาตุ [เมื่อวิกรณะตามหลัง] 
 [เชน กโรต]ิ 
220. กโรเตะ. [III.5.4] 
 แปลงสระของ กรฺ ธาตุ เปนคุณสระ ในเพราะวกิรณปรัตยยะ 
221. มิเทะ. [III.5.5] 
 [คุณจะม]ีในทีข่อง มิทฺ ธาตุ [เมื่อวิกรณะตามหลัง] 
 [เชน มิทฺยต]ิ 
222. อภฺยสฺตานามสุิ. [III.5.6] 
 [คุณจะม]ีในทีข่อง นามี ของ อภยสัตะ (ตัวที่ถูกซ้ํา) เมื่อ อุส วิภักติตามหลัง 
 [เชน อพิภยะุ อชุหวะุอพิภรุะ อชาครุะ] 
223. น ณการานพุนฺธเจกฺรียิตโยะ. [III.5.7] 

คุณจะไมม[ีในที่ของ นามี ของธาตุที่ลงทายดวย นามี และที่อุปธา ของธาตุ] เมื่อ ส่ิงที่มี ณ 
เปนอนุพันธ ตามหลัง และเมือ่ เจกรยีิตะ ตามหลัง 

 [เชน อศิศฺริยต ฺอปุษตฺ อฆุกฺษตฺ นียเต ทษฺุยเต นรีนฺฤตฺยเต โลลูยเต] 
224. อภฺยสฺตสยฺ โจปธายา นามินะ สฺวเร คุณินิ สารฺวธาตุเก. [III.5.8] 

[คุณจะไมม]ี ในที่ของ นามี ของ อุปธา ของ อภยัสตะ (ตัวที่ถูกซ้ํา) เมื่อสารวธาตุกวิภกัติ  
ที่ขึ้นตนดวยสระ และบังคับใหมีสระขั้นคณุ ตามหลัง 

 [เชน เนนิชาน ิอเนนิชมฺ ] 
225. สนิ จานิฏ.ิ [III.5.9] 

[คุณจะไมม ีในที่ของ นามี ของ อุปธา ของ อภยัสตะ (ตัวที่ถูกซ้ํา)] เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ และ  
อนิฏ(ไมมี อิ ที่เปนตัวเชื่อม) ตามหลัง 
[เชน พภิิตฺสติ ทิตฺสา พุภุกฺษเต ฯลฯ แต จุโกษิษติ เพราะมี อิ เปนตัวเชือ่ม] 

226. สิชาศิโษศฺจาตมฺเน. [III.5.10] 
[คุณจะไมม ีในที่ของ นามี ของ อุปธา ของ อภยัสตะ (ตัวที่ถูกซ้ํา)] เมื่อ สิจฺ อาตมเนบท และ 
อาศีรฺวิภักติ ทีเ่ปน อนิฏ (ไมมี อิ เปนตัวเชือ่ม) ตามหลัง  
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 [เชน อภติฺต อจฺฉิตฺต อภิตฺสาตาม อทุหุหิ อทุคฺธ อทุคฺธาะ ] 
227. ฤทนฺตานํา จ. [III.5.11] 

[ไมมีคุณ] ที่ธาตุลงทายดวย ฤ ดวย [เมื่อ สิจฺ อาตมเนบท และ อาศีรฺวภิกัติ ที่เปน อนฏิ  
(ไมมี อิ เปนตวัเชื่อม) ตามหลัง]  

 [เชน อกฺฤต อกฺฤษาตามฺ กฺฤษีษฺฏ แต ปฺราวริษฺฏ ฯลฯ เพราะมี อิ เชื่อม] 
228 สฺถาโทศฺจ. [III.5.12] 

[ไมมีคุณ] ที่ธาตุ สฺถา ธาตุ และธาตุที่มีช่ือเฉพาะวา ทา [สิจฺ และ อาตมเนบท ตามหลงั] 
 [เชน สมสฺถิษต สมสฺถิษาตามฺ อทิต อทิษาตามฺ อธิต อธิษาตามฺ] 
229 ภุวะ สิชฺลุกิ. [III.5.13] 
 [ไมมีคุณ] ที่ ภ ูธาตุ เมื่อ สิจฺ ถูกลบ 
 [เชน อภตู ฺอภูตามฺ] 
230. สูเตะ ป ฺจมฺยามฺ. [III.5.14] 
 [ไมมีคุณ] ที่ สู ธาตุ เมื่อ ปญจมีวภิักติ ตามหลัง 
 [เชน สุไว สุวาวไห สุวามไห] 
231. ทีธีเววฺโยศฺจ. [III.5.15] 
 และ[ไมมีคุณ]ที่ ทีธี ธาตุ และ เวว ิธาตุ [เมื่อ ปญจมีวิภกัติตามหลัง] 
 [เชน อาทีธฺไย, อาเววไฺย] 
232. รุทวิทมุษํา สนิ. [III.5.16] 
 [ไมมีคุณ]ที่ รุทฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ และ มุษฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน รุรุทิษติ วิวิทษิติ มุมุษษิติ] 
233. นามฺยนตฺานามนิฏาม.ฺ [III.5.17] 
 [ไมมีคุณ]ที่ธาตุที่ที่ลงทายดวย นามี และเปนกลุม  อนิฏ (ไมมี อิ เปนตวัเชื่อม)  
 [เชน จจิีษติ นนิีษติฯลฯ] 
234. สรฺเวษามาตฺมเน สารฺวธาตุเก’นุตตฺเม ป ฺจมฺยาะ. [III.5.18] 

[ไมมีคุณ ที่วิกรณะ]ของ ธาตุทุกตัว [ที่ นาม ีของ อุปธา และ ที่ ธาตุที่ลงทายดวย นาม]ี  
เมื่อ สารวธาตุกะ ในอาตมเนบท ตามหลัง แตไมใชเมื่ออุตตมบุรุษ ปญจมีตามหลัง 

 [เชน ทุคฺเธ สฺตุเต จินุเต กุรุเต แต โธกฺษฺยเต เพราะไมใชสารวธาตุกะ ตามหลัง] 
235. ทฺวิตฺวพหุตฺวโยศฺจ ปรสฺไม. [III.5.19] 

[ไมมีคุณ ที่วิกรณะ]ของธาตุทุกตัว เมื่อสารวธาตุกะ ตามหลัง ในทวิพจนและพหูพจน  
ในปรัสไมบท 
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 [เชน ทุคฺธะ ทุหนฺติ สฺตุตะ สฺตุวนฺติ จนิุตะ ฯลฯ] 
236. ปโรกฺษายาํ จ. [III.5.20] 

[ไมมีคุณ ที่ ธาตุทุกตัว เมื่อสารวธาตุกะ ตามหลัง ในทวิพจนและพหูพจน ในปรัสไมบท]  
เมื่อ ปโรกษาวภิักติ ตามหลัง ดวย 

 [เชน ทุทุหตะุ ทุทุหุะ วิวยฺตุะ ฯลฯ] 
237. สรฺวตฺราตฺมเน. [III.5.21] 
 [ไมมีคุณ] ทุกแหง ในอาตมเนบท [เมื่อ ปโรกษาวภิักติ ตามหลัง] 
 [เชน ทุทุเห ทุทุหาเต ทุทุหิเร จเกฺร ฯลฯ]  
238. อาศิษิ จ ปรสฺไม. [III.5.22] 
 [ไมมีคุณ ทุกแหง] เมื่อ อาศิรฺวิภกัติ ตามหลงั ในปรัสไมบท 
 [เชน จยีาตฺ จยีาสฺตามฺ ทุหฺยาตฺฯลฯ] 
239. สปฺตมฺยาํ จ. [III.5.23] 
 [ไมมีคุณ] ที่ ธาตุ ทุกตัว เมื่อสัปตมีวิภักติ ตามหลัง [ในปรัสไมบท] 
 [เชน สฺตุยาต ฺจนิุยาต]ฺ 
240. เหา จ. [III.5.24] 
 และเมื่อ หิ วภิกัติ ตามหลัง ดวย 
 [เชน นหุิ ทุคฺธิ ปฺราปฺนุหิ จินุ สุนุ] 
241. ตุทาเทรนิ. [III.5.25] 
 [ไมมีคุณ] หลัง ตุทฺ ธาตุเปนตน เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ตุทติ นุทติ] 
242. อามิ วิเทเรว. [III.5.26] 
 [ไมมีคุณ] หลัง วิทฺ ธาตุ เชนกัน เมื่อ อามฺ ตามหลัง 
 [เชน วทิา ฺจการ] 
243. กุฏาเทรนินิจฏสุ. [III.5.27] 
 [ไมมีคุณ] ที ่กฏุ ธาตุเปนตน เมื่อ ปรัตยยะอืน่ๆ ตามหลัง ยกเวน อินฺ อิจฺ และ อฏ  

[เชน อุตฺกุฏิตา อุตฺกุฏิตุมฺ อุตฺกุฏิติษฺยตฯิลฯ แต อุตฺโกฏยติ เพราะ อินฺ ตามหลัง อุตฺโกฏิ  
เพราะ อิจฺ ตามหลัง อุตฺโกฏ เพราะ อฏ ตามหลัง] 

244. วิเชริฏิ. [III.5.28] 
 [ไมมีคุณ] ที ่วชฺิ ธาตุ เมื่อ อิฏ อาคม ตามหลัง 
 [เชน อุทฺวิชิตา อุทฺวิชิตุมฺ อุทวฺิชิษยฺเต] 
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245. สฺถาโทริรทฺยตนฺยามาตฺมเน. [III.5.29] 

อิ จะมี ที ่สฺถา ธาตุ และที่ธาตุมีช่ือเฉพาะวา ทา เมื่อ อัทยตนีวภิักต ิตามหลัง ในอา ตมเนบท 
 [เชน สมสฺถิต อทิต อธิต ฯลฯ] 
246. มุจาเทราคโม นการะ สฺวราทนิ วิกรเณ. [III.5.30] 
 น อาคม จะมหีลัง กลุมธาตุมี มุจฺ ธาตเุปนตน  เมื่อ อนฺ วิกรณะ ตามหลงั 
 [เชน มุ ฺจติ ลุมฺปติ ] 
247. มสฺชินโศรฺธุฏ.ิ [III.5.31] 
 น อาคม จะมหีลัง สระ ของ มสฺชฺ ธาตุ และ นศฺ ธาตุ เมื่อ ธุฏ ตามหลัง 
 [เชน มงฺกฺตา มงฺกฺษฺยติ นํษฺฏา นงฺกฺษยฺต]ิ 
248. รธิชโภะ สฺวเร. [III.5.32] 
 [น อาคม จะมีหลัง สระ] ของ  รธฺ ธาตุ และ ชภฺ ธาตุ เมื่อสระตามหลัง 
 [เชน รนฺธยต ิอรนฺธิ ชมฺภยต ิอชมฺภ]ิ 
249. เนฏิ รเธรปโรกฺษายาม.ฺ [III.5.33] 
 [ไมม ีน อาคม หลัง]  รธฺ ธาตุ เมื่อ อิฏ อาคม ตามหลัง แตไมใชใน ปโรกษา 
 [เชน รธิตา รธิษฺยติ รธิตวยฺมฺ แต รรนฺธิว เพราะ อยูใน ปโรกษา] 
250. รภิลโภรวิกรณปโรกฺษโยะ. [III.5.34] 

[น อาคม จะมีหลัง สระ] ของ รภฺ ธาตุ และ ลภฺ ธาตุ เมื่อ สระ ที่ไมใชของ อ วิกรณะ และ  
ไมใชของ ปโรกษา ตามหลงั 
[เชน อารมฺภยติ อารมฺภิ อารมฺภะ อาลมฺภยติ ฯลฯ แต อารภเต เพราะมี อ กรณะตามหลัง   
เรเภ เพราะ สระในปโรกษา ตามหลัง] 

251. หุธุฑฺภฺยํา เหรฺธิะ. [III.5.35] 
 ธิ จะมีในที่ของ หิ วภิักติ เมื่ออยูหลัง หุ ธาตุและหลังธาตุกลุมที่มีช่ือเฉพาะวา ธุฏ 
 [เชน ชุหุธิ จกาทฺธิ ภินฺทฺธิ ฉินฺทฺธิ ฯลฯ]  
252. อสฺเตะ. [III.5.36] 
 [ธิ จะมีในที่ของ หิ วภิักต]ิ เมื่ออยูหลัง อสฺ ธาตุ  
 [เชน เอธิ] 
253. ศา ศาสฺเตศฺจ. [III.5.37] 
 [ธิ จะมีในที่ของ หิ วภิักต]ิ  หลัง ศาสฺ ธาตุ และ ศาสฺ จะเปลี่ยนเปน ศา 
 [เชน ศาธ]ิ 
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254. โลโปภยสฺตาทนฺตินะ. [III.5.38] 
 ลบ น ของ อนฺติ วิภกัต ิที่อยูหลัง อภยัสตะ (ตัวที่ถูกซ้ํา) 
 [เชน ททติ ททตุ ฯลฯ] 
255. อาตฺมเน จานการาต.ฺ [III.5.39] 
 [ลบ น ของ อนฺติ วภิักต]ิ ในอาตมเนบท แตไมลบเมื่อ อยูหลัง อ  
 [เชน กุรฺวเต  ฯลฯ แต ปจฺยนฺเต เพราะอยูหลัง อ] 
256. เศเต ริรนฺเตราทิะ. [III.5.40] 
 ร จะเปนตวัตนของ อนฺติ วภิักติที่อยูหลัง ศี ธาตุ 
 [เชน เศรเต เศรตามฺ อเศรต] 
257. อาการาทฏ เอา. [III.5.41] 
 เอา จะอยูทีข่อง อฏ วิภักตเิมือ่ตามหลัง อา  
 [เชน ปเปา ตสฺเถา] 
258. ฤาทนฺตสฺเยรคเุณ. [III.5.42] 

อีรฺ จะอยูในทีข่อง ฤา ที่สุดธาตุ เมื่อ ปรัตยยะ ประเภท อคุณ (ไมบังคับสระใหเปนขัน้คุณ) 
ตามหลัง 

 [เชน จกิีรฺษติ ชิหีรฺษต ิฯลฯ] 
259. อุโรษฺ ฺโยปธสยฺ จ. [III.5.43] 
 แต อุรฺ จะอยูในที่ของ ฤา ที่เปนอุปธาของพยัญชนะริมฝปาก  
 [เชน ปุปูรฺษติ มุมูรฺษติ โพภูรยเตฯลฯ] 
260. อินฺยสมานโลโปปธายา หฺวสฺวศฺจณิ. [III.5.44] 

หรัสวะจะอยูในที่ของ อุปธาที่ไมมีการลบสมานสระ เมื่อ อินฺ ที่อยูหลัง จณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อจกีรตฺ ฯลฯ] 
261. น ศาสฺวฤทนุพนฺธานาม.ฺ [III.5.45] 

ไมมีหรัสวะ ที่อุปธาของ ศาสฺ ธาตุ และธาตุที่มี ฤ อนุพันธ[เมื่อ อินฺ ที่อยูหลัง จณฺ ปรัตยยะ 
ตามหลัง] 

 [เชน อศศาสต ฺ อฑุเฒากต]ฺ 
262. โลปะ ปพเตรจฺีจาภฺยาสสฺย. [III.5.46] 

ลบ อุปธาของ ปา ธาตุ (ที่แปลวาดื่ม) และ อี จะอยูทีแ่ปลงอภยาสะ(ตัวซํ้า)[เมื่อ อินฺ ที่อยูหลัง 
จณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
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 [เชน อปปฺยต]ฺ  
263. ติษฺเตริตฺ. [III.5.47] 
 อิตฺ จะอยูที่ อุปธาของ สฺถา ธาตุ  
 [เชน อติษฺ ิปตฺ] 
264. ชิฆฺรเตรฺวา. [III.5.48] 
 อิ จะอยูที่ อุปธาของ ฆฺรา ธาตุ ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน อชิฆฺริปตฺ, อชิฆฺรปตฺ ] 

จบปาทะที่ 5 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 

265. อนิทนุพนฺธานามคุเณ’นุษงฺคโลปะ. [III.6.1] 
ลบ น ที่มีช่ือเฉพาะวา อนุษังคะ ของธาตุทีไ่มมี อิตฺ อนพุันธ เมื่อปรัตยยะ ทีเ่ปน อคณุ ตามหลัง 

 [เชน ธฺวสฺยเต] 
266. นศพฺทาจฺจ วิกรณาต.ฺ [III.6.2] 
 [ลบ น ที่มีช่ือเฉพาะวา อนุษงัคะ] หลัง น ที่เปนวกิรณะ ดวย 
 [เชน ภนกฺติ ]  
267. ปโรกฺษายามินธิฺศฺรนฺถิคฺรนฺถิทนฺภีนามคุเณ. [III.6.3] 

[ลบ น ที่มีช่ือเฉพาะวา อนุษงัคะ] หลัง อินฺธ ธาตุ, ศฺรนฺถฺ ธาตุ, คฺรนฺถฺ ธาตุ และ ทนภฺฺ ธาตุ  
เมื่อ ปรัตยยะ ที่เปน อคุณ ตามหลัง ในปโรกษา 

 [เชน สมีเธ สมีธาเต ฯลฯ]  
268. ทนฺศิสนฺชิสฺวนฺชิรนชฺีนามน.ิ [III.6.4] 

[ลบ น ที่มีช่ือเฉพาะวา อนุษงัคะ] หลัง ทนฺศฺ ธาตุ, สนฺชฺ ธาตุ, สฺวนฺชฺ ธาตุ และ รนฺชฺ ธาตุ  
เมื่อ อนฺ วิกรณะ 

 [เชน ทศติ สชติ ฯลฯ]  
269. อสฺโยปธายา ทีรฺโฆ วฤทฺธิรฺนามินามินิจฏสุ. [III.6.5] 

ทีรฺฆะ จะมีที ่อ ของอุปธา หลังธาตุ และสระขั้น วฺฤทฺธิ จะมีที่  นามี เมื่อ อินฺ , อิจฺ และ  
อฏ  ตามหลัง 

 [เชน ปาจยติ อปาจิ ปปาจ ฯลฯ]  
270. สิจิ ปรสฺไม สวฺรานฺตานามฺ. [III.6.6] 
 ในปรัสไมบท [สระขั้น วฺฤทฺธิ] จะมีที่สระทาย ของธาตุ เมื่อ สิจฺ อาคม ตามหลัง   
 [เชน อราวีตฺ อลาวีตฺ อไจษีตฺ อไนษีตฺ ฯลฯ]  
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271. วฺย ฺชนานฺตานามนิฏาม.ฺ [III.6.7] 

ในปรัสไมบท [สระขั้น วฺฤทฺธิ] จะมีที ่นามี ของธาตุที่มีพยัญชนะอยูทาย และเปนกลุม อนิฏ 
(ไมมี อิ เชื่อม) [เมื่อ สิจฺ อาคม ตามหลัง]  
[เชน อไภตฺสีต ฺ ฯลฯ] 

272. อสฺย จ ทีรฺฆะ. [III.6.8] 
 [ในปรัสไมบท] ทีรฆะจะมทีี่ นามี นั้น ดวย 

[เชน อปากษฺีต ฺฯลฯ] 
273. วทวฺรชรลนฺตานาม.ฺ [III.6.9] 
 ทีรฆะจะมีที ่นามี ของ วทฺ ธาตุ วฺรชฺ ธาตุ และธาตุที่มี รฺ หรือ ลฺ อยูทาย  

[เชน อวาทตีฺ อวฺราชีตฺ อจารตีฺ อจาลีตฺ ] 
274. ศฺวิชาโคฺรรฺคุณะ. [III.6.10] 
 คุณ จะมีที่  ศวฺ ิธาตุ และ ชาคฺฤ [เมื่อ สิจฺ อาคม ตามหลัง ในปรัสไมบท] 

[เชน อศฺวยีตฺ อชาครีตฺ ] 
275. อรฺติสตฺรฺโยรณิ. [III.6.11] 
 [คุณ]จะมีที่  ฤ ธาตุ และ สตฺรฺ ธาตุ เมื่อ อณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 

[เชน มา  ภวานรตฺ อสรตฺ] 
276. ชาครฺเตะ การิเต. [III.6.12] 
 [คุณ] จะมีที่ ชาคฺฤ เมื่อ การิตะ ตามหลัง 

[เชน ชาครยติ] 
277. ยณาศิโษรฺเย. [III.6.13] 
 [คุณ  จะมีที่ ชาคฺฤ ธาตุ] เมื่อ ย ของ ยณฺ ปรัตยยะ และ เมือ่ อาศีรฺวิภักติ ตามหลัง 
 [เชน ชาครฺยเต ชาครฺยาตฺ] 
278. ปโรกฺษายามคุเณ. [III.6.14] 
 [คุณ  จะมีที่ ชาคฺฤ ธาตุ] เมื่อ ปโรกษาวภิักติ ที่เปน อคุณ ตามหลัง 
 [เชน ชชาครตุะ ชชาครุะ] 
279. ฤตศฺจ สํโยคาเทะ. [III.6.15] 
 [คุณ]  จะมีที่ ฤ ของธาตุ ที่มีสังโยคขึ้นตน [เมื่อ ปโรกษาวิภกัต ิที่เปน อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน สสฺมรตุะ สสฺมรุะ] 
280. ฤาทนฺตานาํ จ. [III.6.16] 
 [คุณ] จะมีที่ ฤ ที่อยูหลังธาตุ ดวย [เมื่อ ปโรกษาวภิักต ิที่เปน อคุณ ตามหลัง] 
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 [เชน เตรตุะ เตรุ ฯลฯ] 
281. ฤจฺฉ ฤตะ. [III.6.17] 

[คุณ]  จะมีที่ ฤ ของ ฤจฺฉฺ ธาตุ [เมื่อ ปโรกษาวภิักต ิที่เปน คุณินฺ (บังคับสระขั้นคุณ) และ  
อคุณ ตามหลัง] 

 [เชน อานรฺฉ อนรฺฉตุะ อนรฺฉุะ] 
282. ศีงะ สารฺวธาตเุก. [III.6.18] 
 [คุณ]  จะมีที่ ศี ธาตุ เมื่อ สารวธาตุก ที่เปน อคุณ ตามหลัง 
 [เชน เศเต ศยตี เศตามฺ อเศต] 
283. อยีรฺเย. [III.6.19] 
 อยฺ จะอยูในทีข่อง อี ของ ศี ธาตุ เมื่อ ย ตามหลัง  
 [เชน ศยยฺเต]  
284. อายิริจฺยาทนฺตานาม.ฺ [III.6.20] 
 อายิ จะอยูในที่ของ อา ทาย ธาตุ เมื่อ  อิจฺ วภิักต ิตามหลัง 
 [เชน อสฺถายิ อทาย]ิ  
285. ศาฉาสาหฺวาวยฺาเวปามิน.ิ [III.6.21] 

[อายิ จะอยูในที่ของ] สระทาย โศ ธาตุ, โฉ ธาตุ, โส ธาตุ, หฺเว ธาต,ุ วฺเ ฺ ธาตุ, เว ธาตุ และ  
ปา ธาตุ(ดื่ม) เมื่อ อินฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน ศายยต ิฉายยต ิสายยต ิหฺวายยต ิสํวฺยายยต ิวายยต ิปายยต]ิ  
286. อรฺติหฺรีพฺลีรีกฺนูยีกฺษมายยฺาวนฺตานามนตฺะ โป ยโลโป คุณศฺจ นามินาม.ฺ [III.6.22] 

ป จะเปนอาคมหลัง ฤ ธาตุ, หฺรี ธาตุ, พฺลี ธาตุ, รี ธาตุ, กฺนูยฺ ธาตุ, กฺษมาย ฺธาตุ และธาตุที่มี  
อา อยูหลัง และลบ ย พรอมทั้งเปลี่ยนสระที่ นามี เปนขัน้คุณ 

 [เชน อรฺปยติ ฯลฯ สฺถาปยติ อธฺยาปยต]ิ  
287. ปาเตรฺโล’นฺตะ. [III.6.23] 
 ล จะเปนอาคมทาย ปา ธาตุ (รักษา คุมครอง ปองกัน) 
 [เชน ปาลยต]ิ  
288. ธู ฺปฺรีณาตโฺยรฺนะ. [III.6.24] 
 น จะเปนอาคมทาย ธู ธาตุ และ ปฺรี ธาตุ 
 [เชน ธูนยติ ปรีฺณยต]ิ  
289. สฺผาเยรฺวาเทศะ. [III.6.25] 
 ว จะเปนตวัแทย ย หลัง สฺผายฺ ธาตุ[เมื่อ อินฺ ตามหลัง]  
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 [เชน สฺผาวยต]ิ 
290. ศเทรคเตา ตะ. [III.6.26] 
 ต จะอยูในที่ ของ ทฺ ของ อง ศทฺ ธาตุ (ไป)  [เมื่อ อินฺ ตามหลัง] 
 [เชน ผลานิ ศาตยต]ิ  
291. หนฺเตสฺตะ. [III.6.27] 
 ต จะอยูในที่ ของ นฺ ของ หน ฺธาตุ [เมื่อ อินฺ ตามหลัง] 
 [เชน ฆาตยต]ิ 
292. หสฺย หนฺเตรฺฆิรินิโจะ. [III.6.28] 
 ฆ ิจะอยูในที่ ของ ห ของ หนฺ ธาตุ เมื่อ อินฺ และ อิจฺ ตามหลัง 
 [เชน อฆาน]ิ  
293. ลุปฺโตปธสฺย จ. [III.6.29] 
 [ฆิ จะอยูในที]่ ของ อุปธา  ที่ถูกลบแลว[และที่ ห ของ หน ฺธาตุ]  
 [เชน ฆฺนนฺติ อาฆฺนเต]  
294. อภฺยาสาจฺจ. [III.6.30] 
 [ฆิ จะอยูใน]ของ ห ของ หน ฺธาตุหลัง ตัว อภยาสะ 
 [เชน ชฆาน] 
295. เชรฺคิะ สนฺปโรกฺษโยะ. [III.6.31] 
 คิ จะอยูในที่ของ ชิ ธาตุ เมื่อ สนฺ และปโรกษาวภิักติ ตามหลัง 
 [เชน ชิคีษติ ชิคาย] 
296 เจะ กิ วา. [III.6.32] 
 กิ จะอยูในที่ของ จิ ธาตุ เมื่อ สนฺ และปโรกษาวภิักติ ตามหลัง ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน จกิีษต,ิ จิจีษต]ิ  
297. สโน’โลปะ สฺวเร’พหุตฺเว. [III.6.33] 
 ลบ อ ของ สนฺ ปรัตยยะ เมื่อ สระ ที่มิใชพหพูจน ตามหลัง 
 [เชน อธุกฺษาตามฺ อธุกฺษาถามฺ ฯลฯ]  
298. ทริทฺราเตรสารฺวธาตุเก. [III.6.34] 
 ลบที่สุดของ ทริทฺรา ธาตุ สารฺวธาตุกะ ตามหลัง 
 [เชน ทริทฺรยต]ิ 
299. วฺรศฺจิมสฺโชรฺธุฏิ. [III.6.35] 
 ลบพยัญชนะทายของ วฺรศฺจ ฺธาตุ และ มสฺชฺ ธาตุ เมื่อ ธุฏ ตามหลัง 
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 [เชน วฺรษฺฏา วรฺกฺษฺยติ มงกฺฺตา] 
300. ยนฺโยการสยฺ. [III.6.36] 
 ลบ โอ ทายธาตุ เมื่อ ยนฺ ตามหลัง  
 [เชน ทฺยติ สฺยติ] 
301. อาการสฺโยส.ิ [III.6.37] 
 ลบ อา ทายธาตุ เมื่อ อุสฺ ตามหลัง  
 [เชน อุทคุะ อทุะ] 
302. สนฺธฺยกฺษเร จ. [III.6.38] 
 ลบ อา ทายธาตุ ดวย เมื่อสันธยกษระ(สระผสม) ตามหลัง  
 [เชน วยฺติเร วยฺติเร] 
303. อสฺเตะ เสา. [III.6.39] 
 ลบพยัญชนะทายของ อสฺ ธาตุ เมื่อ  สิ วิภกัติตามหลัง 
 [เชน อสิ] 
304. อสนฺธฺยกฺษรโยรสฺย เตา ตลฺโลปศฺจ. [III.6.40] 
 แปลง อ ทาย อ และสันธยกัษระเปน อ และสันธยกัษระเหลานั้น และลบ อ และสนัธยกัษระนัน้ 
 [เชน ทวีฺยนฺต]ิ 
305. ทีธีเววฺโยริวรฺณยการโยะ. [III.6.41] 
 ลบสระทาย ทีธี ธาตุ และ เวว ิธาตุ เมื่อ อิวรรณะและ ย ตามหลัง 
 [เชน อาทีธิตา  อาเววิตา  อาทีธฺยเตฯลฯ] 
306. นามิวฺย ฺชนานฺตาทาเยราเทะ. [III.6.42] 
 หลังคําที่ลงทายดวย นามี และลงทายดายพยัญชนะ 
 ลบ ตัวตน ของ อายิ  
 [เชน อคฺนยีเต ไรยเต วิทุษฺยเต ] 
307. คมหนชนขนฆสามุปธายาะ สฺวราทาวนณยฺคุเณ. [III.6.43] 

ลบอุปธาของ คมฺ ธาตุ, หนฺ ธาตุ, ชนฺ ธาตุ, ขนฺ ธาตุ และ ฆสฺ ธาตุ เมื่อ วิภักติ อคุณ ขึ้นตน 
ดวยสระ ตามหลัง ยกเวน อณฺ ปรัตยยะ 
[เชน ชคฺมตุะ ชฆฺนตุะ ฯลฯ แต คมฺยเต เพราะ ตัวตามหลังขึ้นตนดวยพยัญชนะ อคมตฺ เพราะ 
มี อณฺ ปรัตยยะ คมิษฺยติ เพราะ มีวภิักติ คณุินฺ (บังคับคุณ) ตามหลัง] 

308. การิตสฺยานามฑฺิวิกรเณ. [III.6.44] 
 ลบ การิตะ เมือ่ปรัตยยะ อ่ืนนอกจาก อามฺ และ อิฑ ฺวิกรณะ ตามหลัง 
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 [เชน อจกีรตฺ แต การยามาส เพราะ อามฺ ตามหลัง]  
309. ยสฺยาปตฺยปฺรตฺยยสยฺาสฺวรปรฺูวสฺย ยินฺอายษิุ. [III.6.45] 
 ลบ ย ของ อปตฺย ปรัตยยะ ทีไ่มมีสระอยูหนา เมื่อ ยินฺ และ อายิ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน คารฺคียติ คารฺคายติ] 
310. นโลปศฺจ. [III.6.46] 
 ลบ น ดวย 
 [เชน วทิุษฺยต ิราชียติ ] 
311. วฺย ฺชนาทฺ ทิสฺโยะ. [III.6.47] 
 ลบ ทิ และ สิ วิภกัติหลัง ธาตุลงทายดวยพยัญชนะ 
 [เชน อโธกฺ อเลฏ ] 
312. ยสฺยานน.ิ [III.6.48] 
 ลบ ย ของธาตุที่อยูที่อยูหลังพยัญชนะ เมื่อ อานนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน เพภิทิตา ทฺฤศิทิตา ]  
313. อสฺย จ โลปะ. [III.6.49] 
 ลบ อ ทายธาตุดวย 
 [เชน จกิีรฺษิตา กุสุภิตา มคธิตา] 
314. สิโจ ธกาเร. [III.6.50] 
 ลบ สิจฺ อาคม เมื่อ ธ ตามหลัง 
 [เชน อลวิฑวฺมฺ อจฺโยฒฺวม]ฺ 
315. ธุฏสฺจ ธุฏิ. [III.6.51] 
 ลบ สิจฺ อาคม ที่ตามหลัง ธุฏ ดวย เมื่อ  ธุฏ ตามหลัง 
 [เชน อภติฺต อภิตฺถาะ ] 
316. หฺรสฺวาจฺจานิฏะ. [III.6.52] 
 ลบ สิจฺ อาคม ชนิด อนิฏ(ไมมี อิ เชื่อม)  ที่ตามหลัง หรัสวะ  
 [เชน อกฺฤต อกฺฤถาะ สมสฺถิต อาหต แต อจฺโยษฺฏ เพราะไมตามหลัง หรัสวะ]  
317. อิฏศฺเจฏิ. [III.6.53] 
 ลบ สิจฺ อาคม ที่ตามหลัง อิฏ เมื่อ  อีฏ ตามหลัง 
 [เชน อลาวีตฺ อโกษีตฺ แต อไภตฺสีฏ เพราะไมตามหลัง อิฏ ฯลฯ] 
318. สฺโกะ สํโยคาทฺโยรนฺเต จ. [III.6.54] 
 ลบ ส และ ก ตนสังโยค ที่อยูสุดธาตุ ดวย 
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 [เชน อาจษฺเฏ ภฺรษฺฏา] 
319. จวรฺคสฺย กิรสวรฺเณ. [III.6.55] 

กิ จะอยูในที่ของ จ วรรคเมื่อ เมื่อพยัญชนะที่ไมใชสวรรณะ ตามหลัง [และเมื่อเปนตวัลงทาย 
ที่เปน ธุฏ] 

 [เชน วกฺตา จาก วจฺ โยกฺตา จาก ยุชฺ อเนเนก ฺอเวเวกฺ ] 
320. โห ฒะ. [III.6.56] 
 ฒ จะอยูในที่ของ ห ที่ธาตุ  [และเมื่อเปนตวัลงทาย ที่เปน ธุฏ] 
 [เชน เลฒา เลกฺษฺยติ อเลฏ จาก ลิห]ฺ 
321. ทาเทรฺฆ. [III.6.57] 
 ฆ จะอยูในที่ของ ห ที่เปนสวนหนึ่งของธาตุ  [และเมื่อเปนตัวลงทาย ที่เปน ธุฏ] 
 [เชน อโธกฺษยตฺ อโธกฺ] 
322. นเหรฺธะ. [III.6.58] 
 ธ จะอยูในที่ของ นห ฺธาตุ  [และเมื่อเปนตวัลงทาย ที่เปน ธุฏ] 
 [เชน นทฺธา นตฺสฺยติ อนานต]ฺ  
323. ภฤชาทีนาํ ษะ. [III.6.59] 
 ษ จะอยูในที่ของ ภฺฤชฺ ธาตุเปนตน  [และเมื่อเปนตัวลงทาย ที่เปน ธุฏ]  
 [เชน ภฺรษฺฏา มารฺษฺฏา ยษฺฏา ]  
324. ฉโศศฺจ. [III.6.60] 
 ษ จะอยูในที่ของ ฉ และ ศ ดวย 
 [เชน ปฺรษฺฏา ปฺรกฺษฺยติ จาก ปฺรฉฺ โกฺรษฺฏา จาก กฺรุศ]ฺ 
325. ภาษิตปุสฺกํ ปุวทาเยา. [III.6.61] 
 ศัพทที่เปนปุงลิงคแตทําตัวเหมือนเปนเพศหญิงจะมีรูปเปนปุงลิงค เมื่อ อายิ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน พฺราหฺมณายเต (ทําตัวเหมือนนางพราหมณ)ีฯลฯ] 
326. อาทาตามาถามาเทริะ. [III.6.62] 
 อิ จะมีที่ตน ของ อาตามฺ และ อาถามฺ วิภกัติ เมื่อตามหลัง อ  
 [เชน ปเจตาม ฺปเจถามฺ] 
327. อาเต อาเถ อิติ จ. [III.6.63] 
 [และที่ตนของ] อาเต และ อาเถ วิภักติ ดวย 
 [เชน ปเจเต ปเจเถ]  
328. ยาศพฺทสฺย จ สปฺตมฺยาะ. [III.6.64] 
 และในที่ของ ยา ในสัปตมวีภิักติเปน ดวย เมื่อ ตามหลัง อ 
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 [เชน ปเจตฺ ปเจะ] 
329. ยามฺยุโสริยมิยุเสา. [III.6.65] 
 อิยมฺ และ อิยุสฺ จะอยูในที่ของ ยามฺ และ ยุสฺ วิภกัติ เมื่อตามหลัง อ  
 [เชน ปเจยํ ปเจยุะ] 
330. ศมาทีนํา ทีรฺโฆ ยน.ิ [III.6.66] 
 ทีรฆะ จะมใีนที่ของ ศมฺ ธาตุเปนตน เมื่อ ยนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ศามฺยต ิทามฺยต]ิ 
331. ษฺ ิวุกฺลมฺวาจมามน.ิ [III.6.67] 

ทีรฆะจะมใีนที่ของ ษฺ ิวฺ ธาตุ, กฺลมฺ ธาตุ และ จมฺ ธาตุที่ม ีอา อยูหนา เมือ่ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ษฺ ีวติ กลฺามติ อาจามติ] 
332. กฺรมะ ปรสฺไม. [III.6.68] 

ทีรฆะจะมใีนที่ของ กฺรมฺ ธาตุ ในปรัสไมบท[เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลงั] 
 [เชน กฺรามต]ิ 
333. คมิษฺยมํา ฉะ. [III.6.69] 
 ฉ จะมี ณ ที่สุด ของ คมฺ ธาตุ, อิษฺ ธาตุ และ ยมฺ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน คจฺฉติ สํคจฺฉเต อิจฺฉติ ยจฺฉติ อายจฺฉเต] 
334. ปะ ปพะ. [III.6.70] 
 ปพ จะเปนตัวแทนของ ปา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ปพติ] 
335. ฆฺโร ชิฆฺนะ. [III.6.71] 
 ชิฆฺร จะเปนตวัแทนของ ฆฺรา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ชิฆฺนต]ิ 
336. ธฺโม ธมะ. [III.6.72] 
 ธม จะเปนตวัแทนของ ธฺมา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ธมต]ิ 
337. สฺถสฺติษฺะ. [III.6.73] 
 ติษฺ จะเปนตวัแทนของ สฺถา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [ เชน ติษฺติ] 
338. มฺโน มนะ. [III.6.74] 
 มน จะเปนตัวแทนของ มฺนา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
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 [เชน มนต]ิ 
339. ทาโณ ยจฺฉะ. [III.6.75] 
 ยจฺฉ จะเปนตวัแทนของ ทา ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง]  
 [เชน ยจฺฉต]ิ 
340. ทฤเศะ ปศฺยะ. [III.6.76] 
 ปศฺย  จะเปนตวัแทนของ ทฺฤศฺ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง]  
 [เชน ปศฺยต]ิ 
341. อรฺเตรฺฤจฺฉะ. [III.6.77] 
 ฤจฺฉ  จะเปนตวัแทนของ ฤ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ฤจฺฉต]ิ  
342. สรฺเตธาวะ. [III.6.78] 
 ธาว จะเปนตัวแทนของ สฺฤ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ธาวต]ิ 
343. ศเทะ ศียะ. [III.6.79] 
 ศีย จะเปนตวัแทนของ ศทฺ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง]  
 [เชน ศียเต] 
344. สเทะ สีทะ. [III.6.80] 
 สีท จะเปนตวัแทนของ สทฺ ธาตุ [เมื่อ อนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง]  
 [เชน สีทต]ิ 
345. ชา ชเนรฺวิกรเณ. [III.6.81] 
 ชา จะเปนตัวแทนของ ชนฺ ธาตุ เมื่อ วิกรณะ ตามหลัง  
 [เชน ชายเต] 
346. ชฺศฺจ. [III.6.82] 
 ชา จะเปนตัวแทนของ ชฺา ธาตุ [เมื่อ วิกรณะ ตามหลัง]  
 [เชน ชานาต]ิ 
347. ปฺวาทีนํา หฺรสฺวะ. [III.6.83] 
 หรัสวะ จะมีที ่ปู ธาตุเปนตน[เมื่อ วิกรณะ ตามหลัง] 
 [เชน ปุนาต]ิ 
348. อุโต วฤทฺธิรฺวฺย ฺชนาเทา คณุินิ สารฺวธาตเุก. [III.6.84] 
 สระขั้นวฺฤทฺธิ ที่ อุ ของธาตุ เมื่อ สารฺวธาตุก วภิักติ ขึ้นตนดวยพยัญชนะ และเปนประเภท คุณี 

(บังคับใหมีสระคุณ) ตามหลงั  
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 [เชน เราต]ิ 
349. อูรฺโณเตรฺคุณะ. [III.6.85] 

คุณ จะมีที ่อูรฺณุ ธาตุ ก็ได(ไมบังคับ) [เมื่อสารฺวธาตุก วิภกัติ ขึ้นตนดวยพยัญชนะ และ 
เปนประเภท คุณี (บังคับใหมสีระคุณ) ตามหลัง]  

 [เชน โปฺรรฺโณติ หรือ โปฺรารฺเณาต]ิ 
350. หฺยสฺตนฺยาํ จ. [III.6.86] 
 และใน หยัสตนี ดวย [ตองทําเสมอ] 
 [เชน เปฺรารฺโณต]ฺ 
351. ตฺฤเหริฑฺ วิกรณาต.ฺ [III.6.87] 

อิฏ อาคมจะมีหลังวิกรณะ ตฺฤหฺ ธาตุ [เมื่อสารฺวธาตุก วิภกัติ ขึ้นตนดวยพยัญชนะ และ 
เปนประเภท คุณี (บังคับใหมสีระคุณ) ตามหลัง] 

 [เชน ตฺฤเณฒ ิตฺฤเณกฺษิ ตฺฤเณห]ิ 
352. พฺรุว อีฑฺ วจนาทิะ. [III.6.88] 

หลัง พฺรุว ฺ(พฺรู ธาตุ) อีฏ จะมทีี่หนาวภิักติทีข่ึ้นตนดวยพยญัชนะ[เมื่อสารฺวธาตุก วิภักติ  
ขึ้นตนดวยพยญัชนะ และเปนประเภท คุณี (บังคับใหมีสระคุณ) ตามหลัง] 

 [เชน พฺรวีต ิพฺรวีตุ อพฺรวีต]ฺ 
353. อสฺเตรฺทิสฺโยะ. [III.6.89] 
 หลัง อสฺ ธาตุ อีฏ จะมีที่หนา ทิ และ สิ วภิกัติ 
 [เชน อาสีต ฺอาสีะ]  
354. สิจะ. [III.6.90] 
 หลัง สิจฺ  [อีฏ จะมีที่หนา ทิ และ สิ วภิักต]ิ  
 [เชน อการฺษตี ฺอการฺษีะ] 
355. รุทาทิภฺยสฺจ. [III.6.91] 
 [อีฏ จะมีที่หนา ทิ และ สิ วภิกัติ] 
 หลัง รุทฺ ธาตุเปนตน ดวย 
 [เชน อโรทีต ฺอโรทีะ อสฺวปตฺ อสฺวปะ] 
356. อโท’ฏ. [III.6.92] 
 อฑฺ จะม[ีที่หนา ทิ และ สิ วภิกัติ]หลัง อทฺ ธาตุ 
 [เชน อาทตฺ อาทะ] 
357. สสฺย เส’สารฺวธาตุเก ตะ. [III.6.93] 
 ต จะอยูในที่ของ ส ส เมื่อ ส ที่ไมอยูสารวธาตุกะ ตามหลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 216

 [เชน ชิฆตฺสติ วตฺสฺยติ แต วสฺเส  เพราะ ส ที่ตามหลังอยูใน สารวธาตุกะ] 
358. อณิ วเจโรทุปธายาะ. [III.6.94] 
 โอทฺ จะอยูในที่ของ อุปธา ของ ง วจฺ ธาต ุเมื่อ อณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อโวจต ฺอโวจะ] 
359. อสฺยเตะ สฺโถ’นฺตะ. [III.6.95] 
 ที่สุดของ อสฺ ธาตุ(ขวาง) จะเปน สฺถ  [เมื่อ อณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน อปาสฺถตฺ] 
360. ปเตะ ปปฺติะ. [III.6.96] 
 ปตฺ ธาตุเปลียน เปน ปปฺติ [เมื่อ อณฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน อปปฺตต]ฺ 
361. กฺฤเป โร ละ. [III.6.97] 
 ล จะอยูในที่ของ ร ของ กฺฤปฺ ธาตุ 
 [เชน กลฺปฺตา กลฺปยติ กลฺปะ]  
362. คิรเตศฺเจกฺรียิเต. [III.6.98] 
 ล จะอยูในที่ของ ร ของ ของ คฺฤ ธาตุ เมื่อ เจกรียิตะ ตามหลัง 
 [เชน นิเชคิลฺยเต] 
363. วา สฺวเร. [III.6.99] 
 ล จะอยูในที่ของ ร ของ ของ คฺฤ ธาตุ ดวย เมื่อ สระ ตามหลัง 
 [เชน คิรต,ิ คิลติ] 
364. ตฺฤตียาเทรฺฆฒธภานตฺสฺย ธาโตราทิจตุรฺถตฺวํ สธฺโวะ. [III.6.100] 

ธาตุที่มีพยัญชนะที ่3 เปนตัวตน และมี ฆ, ฒ, ธ และ ภ อยูทาย จะกลายเปนธาตุที่มีพยญัชนะ
ที่ 4 เปนตนธาตุ เมื่อ ส  ธฺว ตามหลัง 

 [เชน ทุธุกฺษต,ิ อธุคฺธฺวมฺ ฯลฯ] 
365. โลเป จ ทิสโฺยะ. [III.6.101] 
 เมื่อมีการลบ ทิ และ สิ วภิักติ ดวย 
 [เชน อโธก,ฺ อโชโฆฏ ฯลฯ] 
366. ตโถศฺจ ทธาเตะ. [III.6.102] 

ธา ธาตุ ที่มีการซ้ํา เปน ทธฺ จะมีพยัญชนะที ่4 เปนตนธาตุ เมื่อ [ส ธฺว] และ ต และ ถ วภิักติ 
ตามหลัง ดวย 

 [เชน ธตฺตะ, ธตฺถ, ธตฺเส, ธทฺธฺเว] 
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จบปาทะที่ 6 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
367. อิฑาคโม’สารฺวธาตุกสฺยาทิรฺวย ฺชนาเทรยการาเทะ. [III.7.1] 

อิฏ อาคม จะเปนตัวตนของวิภกัติ ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะ และทีไ่มใชสารวธาตุกะและ 
ไมใชขึ้นตนดวย ย  
[เชน ภวิตา ภวษิฺยติ ภวิตวฺยมฺ  แต พภวู เพราะวภิักตไิมขึ้นตนดวยพยัญชนะ ภยูาตฺ เพราะ 
วิภกัติขึ้นตนดวย ย] 

368. สฺนุกฺรมิภฺยํา ปรสฺไม. [III.7.2] 
 อิฏ อาคม จะมหีลัง สฺนุ ธาตุ และ กฺรมฺ ธาต ุปรัสไมบท 
 [เชน ปฺรสฺนวติา ปฺรสฺนวิษฺยติ กฺรมิตา กฺรมษิฺยต]ิ 
369. รุทาเทะ สารฺวธาตุเก. [III.7.3] 
 อิฏ อาคม จะมหีลัง รุทฺ ธาตุเปนตน เมื่อสารวธาตุกะ ตามหลัง  
 [เชน โรทติ สฺวปติ ] 
370. อีศะ เส. [III.7.4] 
 อิฏ อาคม จะมหีลัง อีศฺ ธาตุ เมื่อ ส ตัวตนของ สารวาตุกะ ตามหลัง 
 [เชน อีศิเษ อีศษิฺว] 
371. อีฑฺชโนะ สธฺเว จ. [III.7.5] 
 อิฏ อาคม จะมหีลัง อีฑฺ ธาตุ และ ชนฺ ธาตุ เมื่อ ส และ ธฺว ดวย 
 [ชน อีฑิเษ ] 
372. เส คมะ ปรสฺไม. [III.7.6] 
 ลง อิฏ อาคมหนาวภิัตติปรัสสบททาย คมฺ ธาตุ 
 เชน คมิษฺยติ (จักไป) 
373. หนฤทนฺตาตฺ สฺเย. [III.7.7] 
 ลง อิฏ อาคมขางหนา สฺย ทาย หนฺ ธาตแุละธาตุ ฤ การันต ในเพราะ สฺย 
 เชน หนษิฺยติ (จักฆา) 
374. อ ฺเชะ สิจิ. [III.7.8] 
 อิฏ จะมีหลัง อ ฺชฺ ธาตุ เมื่อ สิจฺ อาคม ตามหลัง 
 [เชน อา ฺชีตฺ] 
375. สฺตุสุธู ฺภฺยะ ปรสฺไม. [III.7.9] 
 อิฏ จะมีหลัง สฺตุ ธาตุ, สุ ธาตุ และ ธู ธาตุ เมื่อ สิจฺ ตามหลัง ในปรัสไมบท 
 [เชน ปฺราสฺตาวีต]ฺ 
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376. ยมิรมินมฺยาทนฺตานาํ สิรนตฺศฺจ. [III.7.10] 

อิฏ จะมีหลัง ยมฺ ธาตุ, รมฺ ธาตุ, นมฺ ธาตุ และธาตุที่มี อา อยูหลัง เมื่อ สิจฺ ตามหลัง ใน 
ปรัสไมบท และลง สิ เปนอาคมในที่สุด 

 [เชน อยํสีต]ฺ 
377. สฺมิงฺปงฺูรนชฺฺวศูกฺฤาคฤาทฤธฤปฺรจฺฉานํ สน.ิ [III.7.11] 

อิฏ จะมีหลัง สฺมิ ธาตุ, ปู ธาตุ, ฤ ธาตุ, อนฺชฺ ธาตุ, อศฺ ธาตุ, กฺฤๅ ธาตุ, คฺฤๅ ธาตุ, ทฺฤ ธาตุ,  
ธฺฤ ธาตุ และ ปฺรจฺฉฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 

 [เชน สิสฺมยิศเต] 
378. อิโฏ ทีรฺโฆ คฺรเหรปโรกฺษายามฺ. [III.7.12] 
 ทีรฆะ จะมีที่ อิฏ หลัง คฺรหฺ ธาตุ แตมิใชในปโรกษาวภิกัติ 
 [เชน คฺรหีตา อคฺรหีตฺ] 
379. อนิเฑกสฺวราทาตะ. [III.7.13] 

วิภกัติที่ไมอยใูนสารวธาตุกะเมื่ออยูหลังธาตุที่มีสระตัวเดยีว และลงทายดวย อา จะเปน อนิฏ
(ไมมี อิ เชื่อม) 

 [เชน ทาตา ทาสฺยติ ทาตวยฺม]ฺ 
380. อิวรฺณาทศฺวิศริฺฑีงฺศีงะ. [III.7.14] 

หลังธาตุที่มสีระตัวเดียวลงทายดวย อิ วรรณะ ยกเวนหลัง ศฺวิ ธาตุ, ศฺริ ธาตุ, ฑี ธาตุ และ  
ศี ธาตุ [วิภกัตทิี่ไมอยูในสารวธาตุกะ]  จะเปน อนิฏ 

 [เชน เจตา เจษยฺต]ิ 
381. อุโต’ยุรุณุสฺนุกฺษุกฺษฺนุวะ. [III.7.15] 

หลังธาตุที่มีสระตัวเดียวลงทายดวย อุ วรรณะ ยกเวน ยุ ธาตุ, รุ ธาตุ, ณ ุธาตุ, สฺนุ ธาตุ,  
กฺษุ ธาตุ และ กฺษฺนุ [วภิักติทีไ่มอยูในสารวธาตุกะ]  จะเปน อนิฏ 

 [เชน โหตา สฺโตตา] 
382 ฤโต’วฤงฺวฤะ. [III.7.16] 

หลังธาตุที่มีสระตัวเดียวลงทายดวย ฤ วรรณะ ยกเวน วฤฺ ธาตุที่มี งฺ อนุพันธ และ วฤฺ ธาตุ 
ที่มี  อนุพันธ [วิภกัติที่ไมอยูในสารวธาตุกะ]  จะเปน อนิฏ 

 [เชน กรฺตา หรฺตา แต วริตา] 
383 ศเกะ กาตฺ. [III.7.17] 
 อนิฏ จะมี หลัง ก ของ ศกฺ ธาตุ  
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 [เชน ศกฺตา] 
384 ปจิวจิสิจิริจิมุเจศฺจาตฺ. [III.7.18] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ปจฺ ธาตุ, วจฺ ธาตุ, สิจฺ ธาตุ, ริจฺ ธาตุ และ มุจฺ ธาตุ  
 [เชน ปกฺตา วกฺตา เสกฺตา]  
385 ปฺรจฺเฉศฺฉาต.ฺ [III.7.19] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ฉ ของ ปฺรจฺฉฺ ธาตุ 
 เชน ปฺรษฺฏา (ถามแลว) 
386 ยุชิรุชิรนฺชภิุชภิชภินฺชิสนฺชติยฺชิภฺรสชฺิยชิมสฺชิสฤชินชิิวิชสิฺวนฺเชรฺชาต.ฺ [III.7.20] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ช ของ ยุชฺ ธาตุ, รุชฺ ธาตุ, รนฺชฺ ธาตุ, ภุชฺ ธาตุ, ภชฺ ธาตุ, ภนฺชฺ ธาต,ุ สนฺชฺ ธาตุ, 

ตฺยชฺ ธาตุ, ภฺรสฺชฺ ธาตุ, ยชฺ ธาตุ, มสฺชฺ ธาตุ, สฤชฺ ธาตุ, นิชฺ ธาตุ, วิชฺ ธาตุ และ สฺวนฺชฺ ธาตุ 
 [เชน โยกฺตาฯลฯ] 
387. อทิตุทินุทิกฺษุทิสฺวิทฺยติวิทฺยติวินฺทติวินตตฺฉิิทิภิทิหทิศทิสทิปทิสฺกนฺทิขิเทรฺทาตฺ. [III.7.21] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ท ของ อทฺ ธาตุ, ตุทฺ ธาตุ, นุทฺ ธาตุ, กฺษุท ฺธาตุ, สฺวิทฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ ทิวาทิ

คณะ, วิทฺ ธาตุ รุธาทิคณะ (มี ฤๅ เปนอนุพันธ), วิทฺ ธาตุ รุธาทิคณะ (ไมมี ฤๅ เปนอนุพนัธ),  
ฉิทฺ ธาตุ, ภิทฺ ธาตุ, หทฺ ธาตุ, ศทฺ ธาตุ, สทฺ ธาตุ, ปทฺ ธาตุ, สฺกนฺทฺ ธาตุ และ ขิทฺ ธาตุ 

 [เชน อตฺตา ฯลฯ] 
388. ราธิรุธิกฺรุธิกฺษุธิพนฺธิศุธิสิธฺยติพุธฺยติยุธิวฺยธิสาเธรฺธาตฺ. [III.7.22] 

[อนิฏ จะม]ี หลัง ธ ของ ราธฺ ธาตุ, รุธฺ ธาตุ, กฺรุธฺ ธาตุ, กฺษุธฺ ธาตุ, พนฺธฺ ธาตุ, ศุธฺ ธาตุ, สิธฺ ธาตุ, 
พุธฺ ธาตุ, ยุธฺ ธาตุ, วฺยธฺ ธาตุ และ สาธฺ ธาตุ 

 [เชน ราทฺธาฯลฯ] 
389. หนิมนฺยเตรฺนาต.ฺ [III.7.23] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง น ของ หน ฺธาตุ และ มนฺ ธาตุ 
 [เชน หนฺตาฯลฯ] 
390. อาปตปตปิสฺวปวปศปฉปุกฺษปิลิปลุปสฤเปะ ปาต.ฺ [III.7.24] 

[อนิฏ จะม]ี หลัง ป ของ อาปฺ ธาตุ, ตปฺ ธาตุ, ติปฺ ธาตุ, สฺวปฺ ธาตุ, วปฺ ธาตุ, ศปฺ ธาตุ, ฉุปฺ ธาตุ, 
กฺษิปฺ ธาต,ุ ลิปฺ ธาตุ, ลุปฺ ธาตุ และ สฤปฺ ธาตุ 

 [เชน อาปฺตาฯลฯ] 
391. ยภิรภิลเภรฺภาต.ฺ [III.7.25] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ภ ของ ยภฺ ธาตุ, รภฺ ธาตุ และ ลภฺ ธาต ุ
 [เชน ยพฺธา ฯลฯ] 
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392. ยมิรมินมิคเมรฺมาต.ฺ [III.7.26] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ม ของ ยมฺ ธาตุ, รมฺ ธาตุ, นมฺ ธาตุ และ คมฺ ธาตุ 
 [เชน ยนฺตา ฯลฯ] 
393. ริศิรุศิกฺรุศิลิศิวิศิทิศิทฤศิสฺปฤศิมฤศิทนฺเศะ ศาตฺ. [III.7.27] 

[อนิฏ จะม]ี หลัง ศ ของ ริศฺ ธาตุ, รุศฺ ธาตุ, กฺรุศฺ ธาตุ, ลิศฺ ธาตุ, วิศฺ ธาตุ, ทิศฺ ธาตุ, ทฺฤศฺ ธาตุ,  
สฺปฺฤศฺ ธาตุ, มฺฤศฺ ธาตุ และ ทนฺศฺ ธาตุ 

 [เชน เรษฺฏา ฯลฯ] 
394. ทฺวิษิปุษฺยติกฺฤษิศฺลิษฺยติตฺวิษปิษิวิษิศิษิษุษติุษิทุเษะ ษาต.ฺ [III.7.28] 

[อนิฏ จะม]ี หลัง ษ ของ ทฺวษิฺ ธาตุ, ปุษฺ ธาตุ, กฺฤษฺ ธาตุ, ศฺลิษฺ ธาตุ, ตฺวษิฺ ธาตุ, ปษฺ ธาตุ,  
วิษฺ ธาต,ุ ศิษฺ ธาตุ, ษุษฺ ธาต,ุ ตุษฺ ธาตุ และ ทุษฺ ธาตุ 

 [เชน ทวฺิษฺฏา ฯลฯ] 
395. วสติฆเสะ สาต.ฺ [III.7.29] 
 [อนิฏ จะม]ี หลัง ส ของ วสฺ ธาตุ และ ฆสฺ ธาตุ 
 [เชน วสฺตา ฯลฯ] 
396. ทหิทิหิทุหิมิหิริหิรุหิลิหิลุหินหิวเหรฺหาตฺ. [III.7.30] 

[อนิฏ จะม]ี หลัง ห ของ ทหฺ ธาตุ, ทิหฺ ธาตุ, ทุหฺ ธาตุ, มิห ฺธาตุ, ริหฺ ธาตุ, ลิหฺ ธาตุ,  
 ลุหฺ ธาตุ  นห ฺธาตุ และ วหฺ ธาตุ 
 [เชน ทคฺธา ฯลฯ] 
397. คฺรหคุโหะ สนิ. [III.7.31] 
 อิ อาคมจะไมมีหลัง คฺรหฺ ธาตุ และ คุหฺ ธาตุ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน ชิฆฤกฺษติ ฯลฯ] 
398. อุวรฺณานฺตาจจฺ. [III.7.32] 
 [อิ อาคมจะไมมีหลัง] หลังธาตุ ที่ลงทายดวย อุวรรณะ เมื่อ สนฺ ตามหลัง ดวย 
 [เชน รุรูษติ ] 
399. อิวนฺตรฺธภฺรสชฺทนฺภุศฺริยูรฺณภุรชฺปสนตินิปติทริทฺรํา วา. [III.7.33] 

[อิ อาคมจะไมมีหลัง] หลังธาตุลงทายดวย อิว, ฤธฺ ธาตุ, ภฺรสฺชฺ ธาตุ, ทนภฺฺ ธาตุ, ศฺริ ธาตุ,  
ยุ ธาตุ, อูรฺณุ ธาตุ, ภรฺ ธาตุ, ชฺปฺ ธาตุ, สนฺ ธาตุ, ตนฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ และ ทริทฺรา ธาตุ เมื่อ  
สนฺ ปรัตยยะ ก็ได(ไมบังคับ) 

 [เชน ทิเทวิษต,ิ ทุทฺยูษต ิฯลฯ] 
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400. ภุวะ สิชฺลุกิ. [III.7.34] 
 [อิ อาคมจะไมมี] หลัง ภู ธาต ุเมื่อมีการลบ สิจฺ อาคม 
 [เชน อภตฺู ] 
401. สฤวฤภฤสฺตุทฺรุสฺรุโต เอว ปโรกฺขาย.ํ [III.7.35] 

[อิ อาคมจะไมมี] หลัง สฺฤ ธาตุ, วฺฤ ธาตุ, ภฤฺ ธาตุ, สฺตุ ธาตุ, ทฺรุ ธาตุ และ สฺรุ ธาตุ เมื่อ  
ปโรกษา ตามหลัง 

 [เชน สสฺฤว ฯลฯ] 
402. ถลฺยฤการาต.ฺ [III.7.36] 
 [อิ อาคมจะไมมี] หลังธาตุลงทายดวย ฤ เมือ่ ถลฺ วิภักติ ตามหลัง 
 [เชน ทธรฺถ] 
403. กฺฤโ’สุฏะ. [III.7.37] 
 [อิ อาคมจะไมมี] หลัง กฺฤ ธาตุที่ไมมี  ส อาคม อยูหนา 
 [เชน จกฺฤว แต สํจสฺกริว] 
404. สุฑฺ ภูษเณ สํปรฺยุปาต.ฺ [III.7.38] 

ลง สุฏ อาคมหนา กฺฤ ธาตทุี่อยูหลัง สํ, ปริ และ อุป เมื่อมีความหมายวา ประดับตกแตง 
 [เชน สํสฺกรฺตา] 

จบปาทะที่ 7 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 

405. ปทานฺเต ธุฎํา ปฺรถมะ. [III.8.1] 
เมื่อเปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) พยัญชนะที่ 1 วรรคที่ใกลเคียงที่สุด จะอยูในที่ของ ธุฏ 
ที่มีอยูเดิม 

  [เชน อเลฏ อาสีตฺ] 
406. รสการโยรฺวิสฤษฺฏะ. [III.8.2] 
 เมื่อเปนปทานตะ(ตัวสุดทายของบท) วิสรคะ  จะอยูในทีข่อง  ร ส ที่มีอยูเดิม 
 [เชน ปจาวะ] 
407. ฆฒธเภภฺยสตฺโถรฺโธ’ธะ. [III.8.3] 
 หลัง ฆ ฒ ธ และ ภ.   ธ จะอยูในที่ของ ต ถ แตไมทํา หลัง ธา ธาตุ 
 [เชน อทุคฺธ อทุคฺธาะ อลพฺธ อลพฺธาะ แต  ธตฺตะ ธตฺถ] 
408. ษโฒะ กะ เส. [III.8.4] 
 ก จะอยูในที่ของ ษ ฒ  เมื่อ ส ตามหลัง 
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 [เชน เปกฺษฺยติ ปปกฺษติ เลกษฺยฺติ ฯลฯ] 
409. ตวรฺคสฺย ษฏวรฺคาฏ ฏวรฺคะ. [III.8.5] 
 หลัง ษ ฏ วรรค  ฏ วรรคจะอยูในที่ของ ต วรรค  
 [เชน วปุษฺฏรมฺ วปุษฺฏา  ปณฺฑฺฒ]ิ 
410. เฒ ฒโลโป ทีรฺฆศฺโจปธายาะ. [III.8.6] 
 เมื่อ ฒ ตามหลัง ใหลบ ฒ และ ทีรฆะ จะมี ที่ อุปธา 
 [เชน ลีฒะ]  
411. สหิวโหโรทวรฺณสฺย. [III.8.7] 
 เมื่อ ฒ ตามหลัง สหฺ วห ฺธาตุ ใหลบ ฒ และ โอ จะมี ในที่ ของ อ 
 [เชน โสฒา โวฒา]  
412. ธุฎํา ตฺฤตียศฺจตุรฺเถษุ. [III.8.8] 
 พยัญชนะที่ 3 จะอยูในที่ของ ธุฏ ของ ธาตุ เมื่อ พยัญชนะที่ 4 ตามหลัง 
 [เชน โทคฺธา ทฺวิฑฺฒ ิ] 
413. อโฆเษษฺวศิฎํา ปฺรถมะ. [III.8.9] 
 พยัญชนะที่ 1 จะอยูในที่ของ ธุฏ ที่เปน อศิฏ ของธาตุทั้งหลาย เมื่อ อโฆษะ ตามหลัง 
 [เชน เภตฺตา โทกฺษิ ]  
414. ภฤชะ สฺวราตฺ สฺวเร ทฺวิะ. [III.8.10] 
 ตัวที่ตามหลังสระของภฺฤชฺ ธาตุ จะเปนสองตัว เมื่สระตามหลัง 
 [เชน พภฺฤชฺเช] 
415. อสฺย วโมรฺทีรฺฆะ. [III.8.11] 
 ทีรฆะ จะมใีนที่ของ  อ เมื่อ ว ม ตามหลัง 
 [ปจามิ ปจาวะ] 
416. สฺวรานฺตานํา สนิ. [III.8.12] 
 ทีรฆะ จะมีที่ธาตุลงทายดวยสระ เมื่อ สนฺ ตามหลัง 
 [เชน จกิีรฺษต]ิ 
417. หนิงฺคโมรปุธายาะ. [III.8.13] 
 ทีรฆะ จะมใีนที่ของ  อุปธา ของ หนฺ คมฺ ธาตุ [เมื่อ สนฺ ตามหลัง]  
 [เชน ชิฆําสติ อธิชิคําสเต] 
418. นามิโน รฺโวรกรฺุฉุโรรฺวฺย ฺชเน. [III.8.14] 

ทีรฆะจะมีที่ นามี หนา รฺ วฺ ของ ธาตุ เมื่อพยัญชนะ ตามหลัง ยกเวนสระของ กุรฺ ฉุรฺ ศัพท 
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 [เชน จกิีรฺษติ พุภูรฺษติ  ทวีฺยติ สีวฺยติ กูรฺทเต] 
419. สสฺย หฺยสฺตนยฺํา เทา ตะ. [III.8.15] 
 ต จะอยูในที่ของ ส ในหยัสตนี เมื่อ ทิ วภิกัติตามหลัง 
 [เชน อจกาต ฺอนฺวศาต]ฺ 
420. อฑฺ ธาตฺวาทิรฺหฺยสฺตนฺยทฺยตนีกฺริยาตปิตตฺษิุ. [III.8.16] 
 อฑฺ อาคมจะเปนตัวตนของธาตุใน หยัสตนี อัทยตน ีและกริยาติปตต ิ
 [เชน อกโรตฺ อการฺษีตฺ อกรษิฺยต]ฺ 
421. สฺวราทีนํา วฤทฺธิราเทะ. [III.8.17] 
 สระขั้นวฺฤทฺธิ จะมีที่สระตน ของธาตุ ที่ขึ้นตนดวยสระ ในอัทยตนี เปนตน 
 [เชน ไอธต ไอธิษฺฏ ไอธิษฺยต ] 
422. อวรฺณสฺยาการะ. [III.8.18] 
 อา จะมีในที่ของ อ ที่เปนตนของธาตุ  ที่ขึ้นตนดวยสระ ในอัทยตนี เปนตน 
 [เชน อาฏตฺ อาฏีตฺ อาฏิษฺยตฺ อาปฺโนตฺ อาปตฺ อาปฺสฺยตฺ] 
423. อสฺเตะ. [III.8.19] 
 อา จะมีในที่ของ อ ที่ตนของ อสฺ ธาตุ  [ในหยัสตนี เมื่อ วิภกัติ ชนิด อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน อาสฺตาม ฺอาสนฺ วฺยตยฺาสฺต] 
424. เอเตรฺเย. [III.8.20] 
 แปลง อิ ธาตุ เปน อา อักษร ในเพราะ ย 
 เชน อธฺยายนฺ (สาธยายแลว) 
425. น มามาสฺมโยเค. [III.8.21] 
 ไมมี อฑฺ อาคม  เมื่อใชกับ มา และ มาสฺม [ในหยัสตนี เปนตน] 
 [เชน มา ภวาน ฺกโรตฺ | มาสฺม กโรตฺ] 
426. นามฺยนตฺาทฺ ธาโตราศีรทฺยตนีปโรกฺษาสุ โธ ฒะ. [III.8.22] 
 ธ จะเปลี่ยนเปน ฒ เมื่อตามหลังธาตุที่มี นามี เปนที่สุด ใน อาศีรฺ อัทยตนี และ ปโรกษา 
 [เชน เจษีฑวฺม ฺกฺฤษีฒฺวมฺ อธฺยคีฒฺวม]ฺ 
427. มรฺโช มารฺชิะ. [III.8.23] 
 มารฺชฺ จะเปนตวัแทนของ มรฺชฺ ธาตุ 
 [เชน มารฺษฺฏา มารกฺษฺยต]ิ  
428. ธาตฺวาเทะ ษะ สะ. [III.8.24] 
 ที่ตนของธาตุ ษ จะเปลีย่นเปน  ส 
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 [เชน สหเต จาก ษห]ฺ 
429. โณ นะ. [III.8.25] 
 ที่ตนของธาตุ ณ จะเปลี่ยนเปน น 
 [เชน นยติ จาก ณ]ี 
430. นิมิตฺตาตฺ ปฺรตยฺยวิการาคมสถฺะ สะ ษตฺวมฺ. [III.8.26] 
 ส ที่อยูที่ปรัตยยะ วิการะ และอาคม จะเปลีย่นเปน ษ เมื่อตามหลัง นามี ก และ ร  ที่เปนตัว

บังคับ 
 [เชน จจิีษติ ศกฺษฺยติ จิกีรฺษต ิฯลฯ] 
431. ศาสิวสิฆสีนํา จ. [III.8.27] 
 ส ของ ศาสฺ ธาตุ, วสฺ ธาตุ และ ฆสฺ ธาตุ จะกลายเปน ษ ดวย เมื่ออยูหลังตัวบังคับ (นิมิตฺต) 
 [เชน ศิษยฺเต อุษฺยเต] 
432. สฺเตาตีนนฺตโยเรว สนิ. [III.8.28] 

ส ของ สฺตุ ธาตุ และ และธาตุ ที่ลงทายดวย อินฺ ปรัตยยะ จะกลายเปน ษ เมื่อ สนฺ ปรัตยยะ 
ตาม [เมื่ออยูหลังตัวบังคับ] 

 [เชน ตุษฺฏษต ิสิเษธยิษติ สุสฺวาปยษิต]ิ 
433. ลุคฺโลเป น ปฺรตฺยยกฺฤตม.ฺ [III.8.29] 
 เมื่อมีการลบ ลุกฺ ศัพท วิธีที่จะตองทําเนื่องจาก ปรัตยยะ ยอมไมม ี
 [เชน อภติฺต อจฺฉิตฺต] 
434. สฺวรวิธิะ สฺวเร ทฺวิรฺวจนนิมิตเฺต กฺฤเต ทฺวิรฺวจเน. [III.8.30] 

เมื่อกระทําการซ้ําเนื่องจากมตีัวบังคับแลว วิธีที่เกี่ยวของกับสระจะตองมี เมื่อปรัตยยะที่ 
ขึ้นตนดวยสระตามหลัง 

 [เชน ปปตะุ อาฏิฏตฺ ชคฺมตุะ อิยาย นนิาย นินยิถ ฯลฯ] 
435. โย’นุพนฺโธ’ปรฺโยค.ี [III.8.31] 
 อนุพันธ ไมตองใช 
 [เชน อธีเต มาจาก อิงฺ ธาตุ ซ่ึงมี งฺ เปนอนุพนัธ กุรุเต มาจาก ฑุกฺฤฺ ธาตุ ฑุ และ ฺ เปน

อนุพันธ] 
436. ศิฑิติ ศาทยะ. [III.8.32] 
 อักษรมี ศ เปนตน[ถึง ห] ช่ือวา ศิฏ 
437. สํปฺรสารณํ ยฺวฤโต’นฺตะสฺถานิมิตฺตาะ. [III.8.33] 
 อิ, อุ และ ฤ ที่มีอันตะสถา เปนเหต(ุคือหดเสียงจาก ย ว ร) มีช่ือเฉพาะวา สัมประสารณะ 
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 [สัมปสารณะ คือ การแปลงพยัญชนะกึ่งสระอันไดแก ย, ร, ล และ ว กลาวคือ แปลง ย เปน อิ 
438. อรฺปูรฺเว เทฺว สนฺธฺยกฺษเร จ คุณะ. [III.8.34] 
 สระผสมสองตัว และ อรฺ [คือ เอ, โอ, อรฺ] มีช่ือเฉพาะวา คุณะ 
439. อารุตฺตเร จ วฤทฺธิะ. [III.8.35] 
 สระผสมอีกสองตัว และ อารฺ [คือ ไอ, เอา, อารฺ] ช่ือวา วฤฺทฺธิ 

จบปาทะที่ 8 เร่ืองอาขยาต ตามวฤตตขิอง ทุรคสิงหะ 
 

กฺฤตฺ ปฺรกรณมฺ (อัธยายะท่ี 4) 
(เร่ืองกฤต) 

1. สิทฺธิริชฺวทฺ  ฺณานุพนฺเธ. [IV.1.1] 
 รูปสําเร็จ จะเหมือนกับ กรณีของ อิจฺ ปรัตยยะ เมื่อ เมื่อ กฺฤตฺ ปรัตยยะที่มี  และ ณ เปน 

อนุพันธ ตามหลัง 
 [เชน ปาะ, ปากะ ฯลฯ] 
2. หนฺเตสฺตะ. [IV.1.2] 
 เปลี่ยน น ของ หนฺ ธาตุ เปน ต 
 [เชน ฆาตะ, ฆาตกะ] 
3. น เสโฏ’มนฺตสฺยาวมิกมิจมามฺ. [IV.1.3] 
 [วิธีที่ที่เคยกระทําจะไมตองทํา] กับ ธาตุที่เปน เสฏ (มี อิ เชื่อม) มี ม อยูทาย ยกเวน วมฺ ธาตุ, 

กมฺ ธาตุ และ จมฺ ธาตุ 
 [เชน อศม,ิ อตมิ] 
4. ปฺรตฺยยลุกํา จานาม.ฺ [IV.1.4] 
 [วิธีที่ที่เคยกระทําจะไมตองทํา] กับธาตุทีม่ีการลบปรัตยยะ ยกเวนการลบ น 
 [เชน สมิธิตา] 
5. สารฺวธาตุกวจฺเฉ. [IV.1.5] 
 [วิธีที่ที่เคยกระทําจะไมตองทํา]เหมือนสารวธาตุกวภิักต ิ เมื่อ ส่ิงที่มี ศ เปนอนุพันธ ตามหลัง 
 [เชน ชุหวฺต]ฺ 
6. เง น คุณะ. [IV.1.6] 
 คุณ (เอ โอ อรฺ) จะไมมี เมื่อส่ิงที่มี ง เปนอนุพันธ ตามหลัง 
 [เชน พภิฺยต]ฺ 
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7. เก ยณฺวจฺจ โยกฺตวรฺชมฺ. [IV.1.7] 
 วิธีที่จะตองทํา เหมือน ยณฺ ปรัตยยะ จะตองมี เมื่อส่ิงมี ก เปนอนุพันธ ตามหลัง ยกเวนธาตุที่

กลาวมาแลว 
 [เชน กฺฤตะ] 
8. ชาคุะ กฺฤตฺยศนฺตฺฤงฺวฺโยะ. [IV.1.8] 
 [วิธีที่ที่ตองทํา]ทาย ชาคฺฤ ธาตุ [ยอมมีเหมือน ยณฺ ปรัตยยะ] เมื่อ กฺฤตฺ ปรัตยยะ ตามหลัง  
 ยกเวน ศนตฺฺฤงฺ ปรัตยยะ และ วิ ปรัตยยะ 
 [เชน ชาครกะ] 
9. คุณี กฺตฺวา เสฑฺ อรุทาทิกฺษุธกุศกฺลิศคุธมฤฑมฤทวทวสคฺรหามฺ. [IV.1.9] 
 กฺตฺวา ปรัตยยะ จะเปน เสฏ (บังคับใหมี อิ เชื่อม) และเปน คุณี (บังคับสระขั้นคุณ) เมือ่ใช 
 กับธาตุ ที่ไมใชธาตุ ตอไปนี คือ รุทฺ ธาตุเปนตน, กฺษุธฺ ธาตุ, กุศฺ ธาตุ, กลิฺศฺ ธาตุ, คุธฺ ธาตุ,  
 มฤฑฺ ธาตุ, มฤทฺ ธาตุ, วทฺ ธาตุ, วสฺ ธาตุ และ คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน ศยติฺวา] 
10. สฺกนฺทสฺยนฺโทะ กฺตฺวา. [IV.1.10] 
 [กฺตฺวา ปรัตยยะ จะเปน คุณ(ีบังคับสระขั้นคุณ)]  เมื่อใชกบั สฺกนฺทฺ ธาตุ และ สฺยนฺทฺ ธาตุ 
 [เชน สฺกนฺทิรฺ, สฺกนฺตฺวา] 
11. วฺย ฺชนาเทรฺวฺยุปธสฺยาโว วา. [IV.1.11] 
 [กฺตฺวา ปรัตยยะจะเปน เสฏ และ คุณี (บังคับสระขั้นคุณ)]  เมื่อใชกับ ธาตุซ่ึงมีอุปธา 

(II.1.11)เปนสระ อุ และสระ อิ ที่มีพยัญชนะอยูหนา ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน ทฺยตุิตฺวา หรือ ทฺโยติตฺวา] 
12. ตฺฤษิมฤษิกฺฤศิว ฺชิลุ ฺจฤตํา จ. [IV.1.12] 
 [กฺตฺวา ปรัตยยะจะเปน เสฏ และ คุณี (บังคับสระขั้นคุณ)]  เมื่อใชกับ ตฺฤษฺ ธาตุ, มฤษฺ ธาตุ,  

กฺฤศฺ ธาตุ, วชฺ ธาตุ, ลุ ฺจฺ ธาตุ และ ฤตฺ ธาตุก็ได(ไมบังคบั) 
 [เชน ตฺฤษิตวฺา, ตรฺษิตฺวา] 
13. ถผานตฺานาํ จานุษงฺคณิาม.ฺ [IV.1.13] 
 [กฺตฺวา ปรัตยยะจะเปน เสฏ และ คุณี (บังคับสระขั้นคุณ)]  เมื่อใชกับ ธาตุซ่ึงมี ถ และ ผ  
เปนที่สุด และ กับ ธาตุ ที่เปนพวก อนุษังคี (มีอนุษังคะ) กไ็ด(ไมบังคับ) 
 [เชน ศฺรถิตฺวา, ศฺรนฺถิตฺวา  คฺรนฺถิตฺวา (ธาตุมีอนุษังคะ)] 
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14. ชานตฺนศามนฏิาม.ฺ [IV.1.14] 
 [กฺตฺวา ปรัตยยะ จะเปน คุณี (บังคับสระขั้นคุณ)]  เมื่อใชกบัธาตุ ที่ลงทายดวย ช และ นศฺ ธาตุ

ที่เปนกลุม อนฏิ (ไมมี อิ เชื่อม) และเปนกลุม อนุษังคี ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน ภกฺตวฺา, ภงฺกฺตวฺา รกฺกตฺวา รงฺกฺตวฺาฯลฯ] 
15. ศีงฺปงฺูธฤษิกฺษิวทิสฺวิทิมิทํา นิษฺา เสฏ. [IV.1.15] 
 นิษฺฐา ปรัตยยะ จะเปน คุณี (บังคับสระขั้นคุณ) และ เสฏ (มี อิ เชื่อม)  เมื่อใชกับ ศี ธาตุ,  
 ปูงฺ ธาตุ, ธฺฤษฺ ธาตุ, กฺษิวทฺ ธาตุ, สฺวิทฺ ธาตุ และ มิทฺ ธาตุ 
 [เชน ศยติะ, ศยิตวาน ฺปวิตะ ปวิตวาน]ฺ 
16. มฤษะ กฺษมายามฺ. [IV.1.16] 
 [นิษฺฐา ปรัตยยะ จะเปน คุณี (บังคับสระขั้นคุณ) และ เสฏ (มี อิ เชื่อม)]  นิฏฐาปรัตยยะมีคุณ

เมื่อใชกับ มฺฤษฺ ธาตุ เมื่อความหมายวา  อดกล้ัน 
 [เชน มรฺษิตะ] 
17. ภาวาทิกรฺมโณรฺโวทุปธาต.ฺ [IV.1.17] 
 [นิษฺฐา ปรัตยยะ จะเปน คุณี (บังคับสระขั้นคุณ) และ เสฏ (มี อิ เชื่อม)]  เมื่อใชกับธาตทุี่มี 
 อุปธา (II.1.11) เปนสระ อุ เมื่อเปนภาวะ (ภาววาจก) และเปน อาทิกริยา (กรรตุวาจก)  ก็ได

(ไมบังคับ)  
 [เชน ทฺโยติตมเนน, ทฺยุติตมเนน, ปฺรทฺโยติตะ ปฺรทฺยุติตะ] 
18. หฺลาโท หฺรสฺวะ. [IV.1.18] 
 ทีรฆะ ที่ หฺลาทฺ ธาตุ จะกลายเปน หรัสวะ [เฉพาะเมื่อ นษิฺฐาปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ปฺรหฺลนนฺะ] 
19. ฉาเทรฺเฆสฺมนฺตฺรนฺกฺวิปฺส.ุ [IV.1.19] 
 ทีฆสระของ ฉาทฺ ธาตุ จะกลายเปน หรัสวะ เมื่อ เฆสฺ ปรัตยยะ, มนฺ ปรัตยยะ, ตฺรนฺ ปรัตยยะ 

และ กวฺิปฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน อุรจฺฉทะ ฯลฯ] 
20. ทีรฺฆสฺโยปปทสฺยานวฺยยสฺย ขานุพนฺเธ. [IV.1.20] 
 [หรัสวะจะม]ี ที่ทีรฆะ อันเปนอุปปทะ (คําที่ติดอยูขางหนา) ซ่ึงมิใชอัพยยศัพท เมื่อธาตุที่ 
 ลงทายดวยปรัตยยะที่ม ีข เปนอนุพันธ  ตามหลัง 
 [เชน วธุมนฺยา ทาสี คฺรามณึมนฺโย ทาสะฯลฯ] 
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21. นามิโน’มฺ ปฺรตฺยยวจฺไจกสฺวรสฺย. [IV.1.21] 
 อมฺ จะอยูหลังสระตัวเดยีวทีเ่ปนนามี (I.1.7) [ของ อุปปท ที่ไมใชอัพยยศัพท] และ อมฺ นั้น 
 ใหถือเหมือนเปนปรัตยยะ [เมื่อธาตุที่ลงทายปรัตยยะที่ม ีข เปนอนุพันธ  ตามหลัง] 
 [เชน นาวํมนยฺะ นรํมนยฺะ ฯลฯ] 
22. หฺรสฺวารุโษรฺโม’นฺตะ. [IV.1.22] 
 ม จะเปนตัวทายของ [อุปปท] ที่เปน หรัสวะ และไมใช รุษ [เมื่อธาตุที่ลงทายดวยปรัตยยะ 
 ที่มี ข เปนอนพุันธ  ตามหลงั] 
 [เชน นาฑึธมะฯลฯ] 
23. สตฺยาคทาสฺตนูํา กาเร. [IV.1.23] 
 [ม จะเปนตัวทายของ] สตฺย อคท และ อสฺตุ เมื่อ การ ตามหลัง 
 [เชน สตฺยกําระ ฯลฯ] 
24. คิเล’คิลสฺย. [IV.1.24] 
 [ม จะเปนตัวทายของ] คําที่ไมใช คิล เมื่อ คิล ตามหลัง 
 [เชน ติมึคิละ แต คิลคิละ] 
25. อุปสรฺคาทสุทุรฺภฺยํา ลเภะ ปรฺาคฺ ภาตฺ ขลฺฆโะ. [IV.1.25] 
 ม จะมีหนา ภ ของ ลภฺ ธาตุที่อยูหลังอุปสรรค ยกเวนเมื่ออยู สุ และ ทุะ เมื่อ ขลฺ ปรัตยยะ  
 และ ฆ ฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อีษตฺปฺรลมฺภะ] 
26. อาโง ย.ิ [IV.1.26] 
 ม จะมีหนา ภ ของ ลภฺ ธาตุที่อยูหลัง อางฺ อุปสรรค เมื่อ ปรัตยยะม ีย เปนอนุพันธ ตามหลัง 
 [เชน อาลมฺภยฺา เคาะ] 
27. อุปาตฺ ปฺรศํสายาม.ฺ [IV.1.27] 
 [ม จะมหีนา ภ ของ ลภฺ ธาตุ] ที่อยูหลัง อุป อุปสรรค  เมื่อมีความหมายวาสรรเสริญ  
 [เชน อุปลมฺภยฺานิ ธนาน]ิ 
28. วา กฺฤติ ราตฺเระ. [IV.1.28] 
 [ม จะมีที่ ราตริฺ เมื่อ คําลงทายดวย กฺฤตฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน ราตฺรึจระ] 
29. ปุรํทรวาจํยมสรฺวํสหทฺวิษํตปาศฺจ. [IV.1.29] 
 ปุรํทร, วาจํยม, สรฺวํสห และ ทฺวิษํตป เปนรูปสําเร็จ(ไมตามกฎ) 
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 [เชน ปุรํทระ] 
30. ธาโตสฺโต’นฺตะ ปานุพนฺเธ. [IV.1.30] 
 ต จะมีทายธาตุที่มีหรัสวะเปนที่สุด เมื่อปรัตยยะม ีป เปนอนุพันธ ตามหลัง 
 [เชน อคฺนิจิต]ฺ 
31. โอเทาทฺภฺยํา กฺฤทฺ ยะ สฺวรวตฺ. [IV.1.31] 
 ย ที่เปน กฺฤตฺ ปรัตยยะ เมื่อตามหลัง โอ และ เอา ถือเปนเหมือนสระ 
 [เชน ลวยฺม]ฺ 
32. ชิกฺษฺโยะ ศกฺเย. [IV.1.32] 
 [ย ที่เปน กฺฤตฺ ปรัตยยะ] เมื่อตามหลัง ชิ ธาตุ และ กษฺิ ธาตุ ถือเปนเหมอืนสระ มีความหมาย 
 วา สามารถ  
 [เชน ชยยฺม ฺกฺษยฺยม]ฺ 
33. กฺรีสฺตทรฺเถ. [IV.1.33] 
 [ย ที่เปน กฺฤตฺ ปรัตยยะ] เมื่อตามหลัง  กฺรี   ธาตุ เปนเหมอืนสระ [มีความหมายวา สามารถ]  
 [เชน กฺรยฺยา เคาะ] 
34. เวรฺโลโป’ปฤกฺตสฺย. [IV.1.34] 
 ลบ วิ ที่มีเฉพาะวา กฺฤตฺ ปรัตยยะ ที่ไมถูกแยก[ดวยอักษรอื่น] 
 [เชน อรฺธภาก]ฺ 
35. ยฺโวรฺวฺย ฺชเน’เย. [IV.1.35] 
 ลบ ย และ ว เมื่อ พยัญชนะที่มิใช ย ตามหลัง 
 [เชน กนฺูย ีกฺนตูะ กฺนูตวาน]ฺ 
36. นิษฺเฏีนะ. [IV.1.36] 
 ลบ อินฺ ปรัตยยะ เมื่อ อิฏ อาคม และ นิษฐฺาปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน หาริตะ] 
37. นาลฺวิษฺณฺวายยฺานฺเตตฺนุษ.ุ [IV.1.37] 
 ไมลบ อินฺ ปรัตยยะ เมื่อ อาลุ ปรัตยยะ, อิษฺณุ ปรัตยยะ, อายฺย ปรัตยยะ,อนฺต ปรัตยยะ และ  
 อิตฺนุ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน สฺปฤหยาลุะ ปาวยษิฺณะุ ฯลฯ] 
38. ลฆุปูรฺโว’ยฺ ยป. [IV.1.38] 
 เปลี่ยน อินฺ ที่มีลฆุอยูหนาเปน อยฺ เมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปฺรศมยยฺ วิคณยฺย ฯลฯ] 
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39. มีนาตฺยาทิทาทีนามา. [IV.1.39] 
 เปลี่ยนสระของธาตุมี มิ ธาตุเปนตนและ ทา ธาตุเปนตน เปน อา เมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ปฺรมาย] 
40. เกฺษรฺทีรฺฆะ. [IV.1.40] 
 ทีรฆะ กฺษิ ธาตุ ในเพราะ ยปฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปฺรกษฺีย] 
41. นิษฺายํา จ. [IV.1.41] 
 ทีรฆะ กฺษิ ธาตุ เมื่อ นิษฺา ปรัตยยะ ตามหลัง ดวย 
 [เชน ปฺรกษฺีณะ] 
42. สฺผายะ สผฺีะ. [IV.1.42] 
 เปลี่ยน สฺผายฺ ธาตุเปน สฺผี [เมื่อ นิษฺา ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน สฺผีตะ] 
43. ปฺยายะ ปะ สฺวางฺเค. [IV.1.43] 
 เปลี่ยน ปฺยายฺ ธาตุ เปน ป ที่เกี่ยวกับสวนของรางกาย [เมื่อ นิษฺาปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ปนํ มุข]ํ 
44. ศฤตํ ปาเก. [IV.1.44] 
 ศฤต ศัพท ในความหมายวา ตม ยอมถูกใหสําเร็จใหสําเรจ็(โดยไมตามกฎ) 
 [เชน ศฺฤตํ กฺษรีมฺ] 
45. ปฺรสฺตฺยะ สปํฺรสารณมฺ. [IV.1.45] 
 สัมประสารณะจะมีที ่สฺตฺไย ธาตุที่มี ปฺร อยูหนา[เมื่อ นิษฐฺา ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ปฺรสฺตีตะ] 
46. ทฺรวฆนสฺปรฺศโยะ ศฺยะ. [IV.1.46] 
 สัมประสารณะจะมีที ่ไศฺย ธาตุ เมื่อมีความหมายวา เหลวแลวแข็ง และในความหมายวา 

สัมผัส [เมื่อ นษิฺฐาปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน ศีนํ ฆฤตมฺ, ศีโต วายะุ] 
47. ปฺรเตศฺจ. [IV.1.47] 
 [สัมประสารณะจะมีที่ ไศฺย ธาตุ] เมื่อม ีปฺรติ อยูหนาดวย 
 [เชน ปฺรติศีนะ] 
48. วาภฺยวาภฺยาม.ฺ [IV.1.48] 
 [สัมประสารณะจะมีที่ ไศฺย ธาตุ] เมื่อตามหลัง อภิ และ อว อุปสรรค ก็ได(ไมบังคับ) 
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 [เชน อภิศนีะฯลฯ] 
49. น เวชฺโยรฺยป. [IV.1.49] 
 [สัมประสารณะจะไมมีที]่ เว ธาตุ และ ชฺยา ธาตุ เมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ปฺรวาย] 
50. วฺยศฺจ. [IV.1.50] 
 [สัมประสารณะจะมีที]่ วฺเย ธาตุ ดวย เมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ปฺรวยฺาย] 
51. สมฺปริภฺยาํ วา. [IV.1.51] 
 [สัมประสารณะจะไมม]ีที่ วฺเย ธาตุที่อยูหลัง สมฺ และ ปริ อุปสรรค ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน สํวยฺาย หรือ สํวีย] 
52. ตทฺ ทีรฺฆมนฺตยฺมฺ. [IV.1.52] 
 สัมประสารณะนั้นอนัมีในทีสุ่ดจะกลายเปนเปนทีรฆะ 
 [เชน หูตะ สํวตีะ ฯลฯ] 
53. วะ กฺเวา. [IV.1.53] 
 [สัมประสารณะ] ของ เว ธาตุ จะกลายเปนทรีฆะเมื่อ กฺว ิปรัตยยะตามหลงั 
 [เชน อูะ, อุเวา, อุวะ] 
54. ธฺยาปฺโยะ. [IV.1.54] 
 [สัมประสารณะ] ของ ธี ธาตุ และ อาป ธาตุ [จะกลายเปนทีรฆะเมื่อ กฺว ิปรัตยยะตามหลัง] 
 [เชน ธีะ, อาปะ] 
55. ป ฺจโมปธายา ธุฏิ จาคุเณ. [IV.1.55] 
 ทีรฆะจะมีที่ อุปธา (II.1.11) ของธาตุ ที่มีพยัญชนะที่ 5 อยูทาย เมื่อ กฺวิ ปรัตยยะ ที่เปน ธุฏ  
 ที่เปน อคุณ ตามหลัง 
 [เชน ปฺรศานฺ ปฺรตานฺ ศานฺตะ ศานฺต]ิ 
56. ฉฺโวะ ศูเฏา ป ฺจเม จ. [IV.1.56] 
 ศฺ และ อูฏ จะอยูในที่ของ ฉ และ ว [เมื่อ กฺวิ ปรัตยยะ ที่เปน ธุฏ ที่เปน อคุณ,  
 และ เมื่อ พยัญขชนะที่ 5 ของวรรค ตามหลัง  
 [เชน โควิฏ จาก โค+ วิฉฺ ปถิปฺรากฺ  จาก ปถิ+ปฺรฉฺ วิศฺนะ จาก วิฉฺ ปฺรศนฺะฯลฯ] 
57. ศฺริวฺยวิมวิชฺวริตฺวรามุปธยา. [IV.1.57] 
 แปลง ว กับอุปธา (II.1.11) ของ ศฺริ ธาตุ, อวฺ ธาตุ, มวฺ ธาตุ, ชฺวรฺ ธาตุ และ ตฺวรฺ ธาตุ เปน อูฏ 
 [เชน ศฺรูะ] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 232

 
58. ราลฺโลปฺเยา. [IV.1.58] 
 ลบ ฉ และ ว เมื่อตามหลัง ร 
 [เชน มูะ มเุรา มุระ จาก มุรฺฉา ฯลฯ] 
59. วนติตโนตยฺาทิปฺรติษิทฺเธฎํา ธุฏิ ป ฺจโม’จฺจาตะ. [IV.1.59] 
 ลบพยัญชนะที่ 5 หลัง วนฺ ธาตุ, ตนฺ ธาตุ เปนตน และธาตุที่หามลง อิฏ อาคมซึ่งมีความหมาย

ปฏิเสธ และเปลียน อาตฺ เปน อาทฺ และเปลีย่น อาทฺ ทาย อา เมื่อ ธุฏ อคุณ ตามหลัง 
 [เชน วต วตวฺา จาก วน]ฺ 
60. ยป จ. [IV.1.60] 
 และเมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ ตามหลังดวย 
 [เชน ปฺรวตยฺ] 
61. วา มะ. [IV.1.61] 
 ม จะถูกลบก็ได(ไมบังคับ) เมื่อ  ยปฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ปฺรยมยฺ หรือ ปฺรยตฺย] 
62. น ติกิ ทีรฺฆศฺจ. [IV.1.62] 
 ไมเปนทีรฆะเมื่อ ติกฺ ปรัตยยะ ตามหลัง  และไมลบพยัญชนะที่ 5 ของวรรค 
 [เชน วนฺยาต,ฺ วนฺต]ิ 
63. อุนฺเทรฺมนิ. [IV.1.63] 
 ลบพยัญชนะที่ 5 ที่ อุนฺทฺ ธาตุ เมื่อ มนฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน โอทฺม โอทฺมนี] 
64. ฆ ีนฺเธะ. [IV.1.64] 
 ลบพยัญชนะที่ 5 ที่ อินฺธฺ ธาตุ เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะ ตามหลงั 
 [เชน เอธะ] 
65. สฺยโท ชเว. [IV.1.65] 
 [ลบพยัญชนะที่ 5] ที่ สฺยนฺท ฺธาตุ ในความหมาย วา เร็ว[เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะ ตามหลัง] 
 [เชน สฺยทะ] 
66. รนฺเชรฺภาวกรณโยะ. [IV.1.66] 
 [ลบพยัญชนะที่ 5] ที่  ร ฺชฺ ธาตุ เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะ ตามหลัง เมื่อเปน ภาวะ(ความ)กรณะ

(เครื่องมือ) 
 [เชน ราคะ] 
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67. วุษฆินิโณศฺจ. [IV.1.67] 
 [ลบพยัญชนะที่ 5] ที่  ร ฺชฺ ธาตุ เมื่อ วุษ ปรัตยยะ  
 และ ฆินณิฺ ปรัตยยะตามหลัง ดวย 
 [เชน รชกะ ราคี] 
68. วฺฤํเหะ สฺวเร’นิฏิ วา. [IV.1.68] 
 [ลบพยัญชนะที่ 5] ที่  วฺฤํหฺ ธาตุ เมื่อ ปรัตยยะที่มีสระขึน้ตน และเปน อนิฏ (ไมตองมี อิ 

เชื่อม) ตามหลงั ก็ได (ไมบังคับ) 
 [เชน วรฺหกะ หรือ  วฺฤํหกะ] 
69. ยมมนตนคมํา กฺเวา. [IV.1.69] 
 [ลบพยัญชนะที่ 5] ที่  ยมฺ ธาตุ, มนฺ ธาตุ, ตนฺ ธาตุ และ คมฺ ธาตุ เมื่อ กฺวปิฺ ปรัตยยะ ตามหลัง  
 [เชน สํยตฺ สํมตฺ ฯลฯ] 
70. วิฑฺวโนรา. [IV.1.70] 
 เปลี่ยนพยัญชนะที่ 5 เปน อา เมื่อ วิฏ ปรัตยยะ และ วนฺ ปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน อ ฺชาะ, โคษาะ ชิชาวาฯลฯ] 
71. ธุฏิ ขนิสนชินามฺ. [IV.1.71] 
 เปลี่ยนพยัญชนะที่ 5 ของธาตุตอไปนี้เปน อา คือ ขนฺ ธาตุ, สนฺ ธาตุ และ ชนฺ ธาตุ เมื่อ ปรัตยยะ

ขึ้นตนดวย ธุฏ ตามหลัง 
 [เชน ขาตะ] 
72. เย วา. [IV.1.72] 
 เปลี่ยนพยัญชนะที่ 5 เปน อา เมื่อ ย ตามหลังก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน ปฺรขาย หรือ ปฺรขนฺย] 
73. สนสฺติเก วา. [IV.1.73] 
 เปลี่ยนพยัญชนะที่ 5 เปน อา เมื่อ ติกฺ ปรัตยยะตามหลัง ก็ได(ไมบังคับ) 
 [เชน สาติะ, สนฺติะ] 
74. สฺผุริสฺผุลฺโยรฆฺ ฺโยตะ. [IV.1.74] 
 อา จะอยูในทีข่อง โอ ของ สฺผุรฺ ธาตุ และ สฺผุลฺ ธาตุ เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะตามหลัง ก็ได 
 (ไมบังคับ) 
 [เชน วิสฺผาระหรือ วิสฺโผระ] 
75. อิชฺชหาเตะ กฺตฺวิ. [IV.1.75] 
 อิตฺ จะอยูที่ทาย หา ธาตุ เมื่อ กฺตฺวา ปรัตยยะ ตามหลัง 
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 [เชน หิตวฺา] 
76. ทฺยติสฺยติมาสถฺํา ตฺยคุเณ. [IV.1.76] 
 อิตฺ จะอยูที่ทาย โท ธาตุ, โส ธาตุ, มา ธาตุ และ สฺถา ธาตุ เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตนดวย ต และ 
 เปน อคุณ ตามหลัง 
 [เชน ทิตะ ทิตวานฺ ทิตะิ ฯลฯ] 
77. วา ฉาโศะ. [IV.1.77] 
 อิตฺ จะอยูที่ทาย ฉา ธาตุ และ ศิ ธาตุก็ได(ไมบังคับ) [เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตนดวย ต และเปน  
 อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน อวจฺฉิตะ หรือ อวจฺฉาตะ] 
78. ทธาเตรฺหิะ. [IV.1.78] 
 เปลี่ยน ธา ธาตุเปน หิ [เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตนดวย ต และเปน อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน หิตะ] 
79. จรผโลรุทสฺย. [IV.1.79] 
 อุ จะมีในที่ของ อ ของ จรฺ ธาตุ และ ผลฺ ธาตุ [เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตนดวย ต และเปน อคุณ  
 ตามหลัง] 
 [เชน จูรฺตะ] 
80. ททฺ โท’ธะ. [IV.1.80] 
 เปลี่ยนธาตุที่มช่ืีอเฉพาะวา ทา เปน ททฺ ยกเวน เธฑฺ ธาต ุ[เมื่อ ปรัตยยะ ขึน้ตนดวย ต และ 
 เปน อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน ทตฺตะ] 
81. สฺวราทุปสรฺคาตฺ ตะ. [IV.1.81] 
 เปลี่ยนธาตุที่มช่ืีอเฉพาะวา ทา เปน ต หลังอุปสรรคที่มีสระในที่สุด [เมื่อ ปรัตยยะ ขึ้นตน 
 ดวย ต และเปน อคุณ ตามหลัง] 
 [เชน ปฺรตฺตม]ฺ 
82. ยป จาโท ชคฺธิะ. [IV.1.82] 
 ชคฺธิ  จะอยูในที่ของ อทฺ ธาตุ เมื่อ ยปฺ ปรัตยยะ  ตามหลัง ดวย 
 [เชน ปฺรชคฺธฺย] 
83. ฆโลรฺฆสฺตฦะ. [IV.1.83] 
 ฆสฺตฦ จะอยูในที่ของ อทฺ ธาตุ เมื่อ ฆ ฺ ปรัตยยะ และ อลฺปรัตยยะ ตามหลัง 
 [เชน ฆาสะ วฆิสะ ปฺรฆสะ] 
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84. กฺตกฺตวนตฺู นษิฺา. [IV.1.84] 
 กฺต ปรัตยยะ และ กฺตวนฺตุ ปรัตยยะ ช่ือวา นิษฺฐาปรัตยยะ 
 [เชน ชีรฺณะ ภนิฺนะ] 

จบปาทะที่ 1 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 
85. ธาโตะ. [IV.2.1] 
 สูตรวา ธาโตะ (ทายธาต)ุ เปนสูตรติดตามมา[ในสูตรตอๆ ไป] 
86. สปฺตมฺยุกฺตมปุปทมฺ. [IV.2.2] 
 บทที่กลาวดวยสัปตมีวภิักติ ช่ือวา อุปปทะ 
87. ตตฺ ปฺรางฺ นาม เจตฺ. [IV.2.3] 
 บทชื่อวา อุปปทะ นั้นอยูหนาธาตุ 
 [เชน กุมภฺการะ] 
88. ตสฺย เตน สมาสะ. [IV.2.4] 
 ความเปนสมาสยอมมีแกบทอุปปทะนั้นกบัธาตุนั้น 
 [เชน โคทะ] 
89. นาวฺยเยนานมา. [IV.2.5] 
 ภาวสาธนะและสมาสยอมไมมีแกบทอุปปทะนั้นกับธาตุที่ลงกิตกปรัตยยะอันเปนอพัยยะ  
 ยกเวน อมฺ ธาตุ 
 [เชน โภกฺตุ กาละ, กาโล โภกตฺุมฺ] 
90. ตฺฤตียาทีนํา วา. [IV.2.6] 
 ภาวสาธนะและสมาสยอมไมมแีกบทอุปปทะที่มีตฤตียาวิภกัติอยูทายไดบาง 
 [เชน มูลเกโนปทํศํ ภุงฺกฺเต, มูลโกปทํศํ ภุงกฺฺเต] 
91. กฺฤตฺ. [IV.2.7] 
 สูตรวา กฺฤต (ช่ือวา กิตกปรัตยยะ) เปนสูตรติดตามมา[ในสูตรตอๆ ไป] 
92. วาสรูโป’สฺตฺริยาม.ฺ [IV.2.8] 
 กิตกปรัตยยะที่มีเสียงไมเสมอกันเปนปรตัยยะหามไดบางในที่มิใชสตรีลิงค 
 [เชน เจยม]ฺ 
93. ตวฺยานีเยา. [IV.2.9] 
 ตวฺย ปรัตยยะ และ อนยี ปรัตยยะชื่อวา กติก 
 [สันสกฤตถือวา ปรัตยยะทั้งสองตัวนี้ช่ือวา กิตก และมีช่ือวา กฤตยปรตัยยะ อีกดวย] 
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 [เชน กรฺตวฺยม]ฺ 
 [สันสกฤตถือวา ปจจยัทั้งสองตัวนี้ช่ือวา กิตก และมีช่ือวา กิจจปจจยั หรือกฤตยปจจัย  
 อีกดวย] 
94. สฺวราทฺ ยะ. [IV.2.10] 
 ลง ย ปรัตยยะทายสระ 
 [เชน เจยม]ฺ 
95. ศกิสหิปวรฺคนตฺาจฺจ. [IV.2.11] 
 ลง ย ปรัตยยะทาย ศกฺ ธาต,ุ สห ฺธาตุ และธาตุที่มี ป วรรคอยูทาย 
 [เชน ศกยฺม]ฺ 
96. อาตฺขโนริจฺจ. [IV.2.12] 
 ลง ย ปรัตยยะทาย อา การันธาตุ และ ขนฺ ธาตุ และแปลงสระทายเปน อิ 
 [เชน เทยมฺ] 
97. ยมิมทิคทํา ตฺวนุปสรฺเค. [IV.2.13] 
 เมื่อไมมีอุปสรรค ลง ย ปรัตยยะทาย ยมฺ ธาตุ, มทฺ ธาตุ และ คทฺ ธาตุ 
 [เชน ยมยฺม]ฺ 
98. จเรรางิ จาคุเรา. [IV.2.14] 
 ลง ย ปรัตยยะทาย จรฺ ธาตุ ในที่มี อางฺ อุปสรรคและในที่มิใชครู 
 [เชน จรฺยม,ฺ อาจรฺโย เทศะ] 
99. ปณฺยาวทฺยวรยฺา วิกฺเรยครฺหฺยานิโรเธษ.ุ [IV.2.15] 
 ศัพทวา ปณฺย, อวทฺย และ วรฺย ยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา ของควรขาย, ผูควรตําหนิ และ 
 ส่ิงที่ไมดับไป 
 [เชน ปณฺยม]ฺ 
100. วหฺยํ กรเณ. [IV.2.16] 
 วหยฺ ศัพทยอมถูกใหสําเร็จในกรณสาธนะ 
 [เชน วหยฺํ ศกฏมฺ] 
101. อรฺยะ สฺวามิไวศฺยโยะ. [IV.2.17] 
 อรฺย ศัพทยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา เจานาย และแพศย 
 [เชน อรฺยะ สฺวามี, อรฺยะ ไวศยฺะ] 
102. อุปสรฺยา กาลฺยา ปฺรชเน. [IV.2.18] 
 อุปสรฺยา ศัพทที่ควรแกเวลา ยอมถูกใหสําเร็จในการตั้งครรภ 
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 [เชน อุปสรฺยา เคาะ] 
103. อชรฺยํ สํคเต จ. [IV.2.19] 
 อชรฺย ศัพทยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา รวมกัน 
 [เชน อชรฺยมฺ] 
104. นามฺนิ วทะ กฺยปฺ จ. [IV.2.20] 
 เมื่อมีบทนามเปนอุปปทะ ลง กฺยปฺ ปรัตยยะ และ ย ปรัตยยะ ทาย วทฺ ธาตุ 
 [เชน พฺรหฺโมทฺยม,ฺ พฺรหฺมวทฺยม]ฺ 
105. ภาเว ภุวะ. [IV.2.21] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย ภู ธาตใุนภาวสาธนะ 
 [เชน พฺรหฺมภยูํ คตะ] 
106. หนสฺต จ. [IV.2.22] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุในภาวสาธนะ และแปลงพยัญชนะทายธาตุเปน ต 
 [เชน พฺรหฺมหตฺยา] 
107. วฺฤ ฺทฤชุษีณฺศาสุสฺตุคุหํา กฺยป.ฺ [IV.2.23] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย วฺฤ ธาตุ, ทฺฤ ธาตุ, ชุษฺ ธาตุ, อิ ธาตุ, �ศาสฺ ธาตุ, สฺตุ ธาตุ และ คุหฺ ธาตุ 
 ในภาวสาธนะ 
 [เชน วฺฤตยะ] 
108. ฤทุปธาจฺจากฦปจฤเตะ. [IV.2.24] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ฤ อนุพันธ ยกเวน กฦปฺ ธาตุ และ จฤปฺ ธาตุ 
 [เชน วฤฺธฺยม]ฺ 
109. ภฤโช’สํชฺายามฺ. [IV.2.25] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย ภฤชฺ ธาตุ ในที่มิใชช่ือ 
 [เชน ภรณม]ฺ 
110. คฺรโห’ปปฺรตภิยฺํา วา. [IV.2.26] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุที่อยูหลัง อป และ ปฺรติ อุปสรรคไดบาง 
 [เชน อปคฤหยฺม,ฺ อปคฺราหฺยมฺ] 
111. ปทปกฺษยโยศจฺ. [IV.2.27] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา สวน และหมู 
 [เชน ปฺรคฤหฺย ํปทํ] 
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112. เวา นีปู ฺภฺยํา กลฺกมุ ฺชโยะ. [IV.2.28] 
 เมื่อมี วิ อุปสรรค ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย นี ธาตุ และ ปู ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ความชั่ว และ

ลูกศร 
 [เชน วนิียะ กลฺกะ] 
113. กฺฤวฺฤษิมฤชํา วา. [IV.2.29] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ, วฺฤษฺ ธาตุ และ มฤชฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน กฺฤตยฺม,ฺ การฺยฺย]ํ 
114. สูรฺยรุจฺยาวฺยถฺยาะ กรฺตร.ิ [IV.2.30] 
 ศัพทวา สูรฺย, รุจฺย และ อวฺยถฺย ยอมถูกใหสําเร็จในกัตตสุาธนะ 
 [เชน สูรฺยะ] 
115. ภิทฺโยทฺธฺเยา นเท. [IV.2.31] 
 ศัพทวา ภิทฺย และ อุทฺธฺย ยอมถูกใหสําเร็จในเสียง 
 [เชน ภทิฺโย นทะ] 
116. ปุษฺยสิธฺเยา นกฺษตฺเร. [IV.2.32] 
 ศัพทวา ปุษยฺ และ สิธฺย ยอมถูกใหสําเร็จในนักษตัร 
 [เชน ปุษยฺะ] 
117. ยุคฺยํ ปตฺเร. [IV.2.33] 
 ยุคฺย ศัพทยอมถูกใหสําเร็จในหางนก 
 [เชน ยุคยฺม]ฺ 
118. กฺฤษฺฏปจฺยกุปเฺย สํชฺายาม.ฺ [IV.2.34] 
 ศัพทวา กฺฤษฺฏปจฺย และ กุปยฺ ยอมถูกใหสําเร็จในชื่อ 
 [เชน กฺฤษฺฏปจฺยา วฺรีหยะ] 
119. ฤวรฺณวฺย ฺชนานฺตาทฺ ฆฺยณ.ฺ [IV.2.35] 
 ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทาย ฤ วณัณันตธาตุและธาตุที่มีพยัญชนะอยูหลัง 
 [เชน การยฺม]ฺ 
120. อาสุยุวปรปลปตฺรปทภิจมํา จ. [IV.2.36] 
 ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทาย สุ ธาตุที่มี อางฺ บทหนา, ยุ ธาตุ, วปฺ ธาตุ, รปฺ ธาตุ, ลปฺ ธาตุ, ตฺรปฺ ธาตุ, 

ทภฺ ธาตุ และ จมฺ ธาตุ 
 [เชน อาสาวยฺมฺ] 
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121. อุวรฺณาทาวศฺยเก. [IV.2.37] 
 เมื่อปรากฏความแนนอน ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทายอวุัณณันตธาตุ 
 [เชน นาวฺยม]ฺ 
122. ปาโธรฺมานสามิเธนฺโยะ. [IV.2.38] 
 ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทาย ปา ธาตุ และ ธา ธาตุ อันเปนไปในอรรถวา ปริมาณ และสามเีธนี 
 [เชน ปายยฺํ มานมฺ] 
123. ปฺราโงรนฺิโย’สํมตานติฺยโยะ สฺวรวตฺ. [IV.2.39] 
 ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทาย นี ธาตุที่อยูหลัง ปฺร และ อางฺ อุปสรรค อันเปนไปในอรรถวา ส่ิงที่ 
 ไมพึงสมมุติและความไมเทีย่ง และ ฆยฺณ ฺปรัตยยะนั้นเปนเหมือนสระ 
 [เชน ปณฺายยฺศเฺจาระ] 
124. สํจิกุณฺฑปะ กฺรเตา. [IV.2.40] 
 เมื่อควรกลาวอรรถวา บูชา ลง ฆฺยณฺ ปรัตยยะทาย จิ ธาตุที่มี สมฺ อยูหนา และทาย ปา ธาตุ 
 ที่มี กุณฺฑ อยูหนา 
 [เชน ส ฺจายะ กฺรตุะ] 
125. ราชสูยศฺจ. [IV.2.41] 
 ราชสูย ศัพทยอมถูกใหสําเรจ็ 
 [เชน ราชสูยะ กฺรตุะ] 
 [ราชสูยะเปนการบูชายัญประเภทหนึ่งอันมหาราชพระองคเดียวเปนผูบูชาพรอมดวยพระ 
 ญาติวงศของทาวเธอ] 
126. สํานายยฺนิกายเฺยา หวิรฺนิวาสโยะ. [IV.2.42] 
 ศัพทวา สํานายฺย และ นกิายยฺ ยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา เนยใส และที่อยู 
 [เชน สํานายยฺมฺ หวะิ] 
127 ปริจายฺโยปจายฺยาวคฺเนา. [IV.2.43] 
 ศัพทวา ปริจายฺย และ อุปจายฺย ยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา ไฟ 
 [เชน ปริจายฺโย’คฺนิ] 
128. จิตฺยาคฺนิจิตฺเย จ. [IV.2.44] 
 ศัพทวา จิตยฺา และ อคฺนิจิตยฺา ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน จิตฺโย’คฺนิ] 
129. อมาวสฺยา วา. [IV.2.45] 
 ศัพทวา อมาวสฺยา ยอมถูกใหสําเร็จไดบาง 
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 [เชน อมาวสยฺา, อมาวาสฺยา] 
130. เต กฺฤตฺยาะ. [IV.2.46] 
 ตวฺย ปรัตยยะเปนตนเหลานัน้ชื่อวา กฤตยปรัตยยะ (กฺฤตฺยปรตฺยย) 
131. วุณฺตฺฤเจา. [IV.2.47] 
 ลง วุณฺ ปรัตยยะ และ ตฺฤจฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปาจกะ, ปกฺตา] 
132. อจฺ ปจาทิภฺยศฺจ. [IV.2.48] 
 ลง อจฺ ปรัตยยะทาย ปจฺ ธาตุเปนตน 
 [เชน ปจะ] 
133. นนฺทฺยาเทรฺย.ุ [IV.2.49] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทาย นนฺทฺ ธาตุเปนตน 
 [เชน นนฺทนะ] 
134. คฺรหาเทรฺณินฺ. [IV.2.50] 
 ลง ณินฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุเปนตน 
 [เชน คฺราห]ี 
135. นามฺยปุธปฺรีกฺฤๅคฤๅชฺำ กะ. [IV.2.51] 
 ลง ก ปรัตยยะทายธาตุที่มีอุปธา (II.1.11)ช่ือวา นาม(ีI.1.7), ปฺรี ธาตุ, กฺฤๅ ธาตุ, คฤๅ ธาตุ  
 และ ชฺา ธาตุ 
 [เชน วกิฺษณิะ] 
136. อุปสรฺเค ตฺวาโต ฑะ. [IV.2.52] 
 เมื่อมีอุปสรรค ลง ฑ ปรัตยยะทาย อา การนัตธาตุ 
 [เชน สุคฺละ] 
137. เธฑฺทฤศิปาฆฺราธฺมะ ศะ. [IV.2.53] 
 ลง ศ ปรัตยยะทาย เธ ธาตุ, ทฤศฺ ธาตุ, ปา ธาตุ, ฆฺรา ธาตุ และ ธู ธาตุ 
 [เชน อุทฺธยะ] 
138. สาหิสาติเวทฺยุเทชิเจติธาริปาริลิมฺปวินฺทํา ตวฺนุปสรฺเค. [IV.2.54] 
 เมื่อไมมีอุปสรรค ลง ศ ปรัตยยะทาย สหฺ ธาตุ, สทฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ จุราทิคณะ,� อุเทชฺ ธาตุ,�  
 จิตฺ ธาตุ, ธฺฤ ธาตุ, ปฺฤ ธาตุ, ลิมฺปฺ ธาตุ และ วิทฺ ธาตุ รุธาทิคณะ 
 [เชน สาหยะ] 
139. วา ชฺวลาทิทุนภีุโว ณะ. [IV.2.55] 
 ลง ณ ปรัตยยะทาย ชฺวลฺ ธาตุเปนตน, ทุ ธาตุ, นี ธาตุ และ ภู ธาตุไดบาง 
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 [เชน ชฺวละ, ชฺวาละ] 
140. สมาโงะ สฺรุวะ. [IV.2.56] 
 เมื่อมี สมฺ และ อางฺ อุปสรรค ลง ณ ปรัตยยะทาย สฺรุ ธาตุ 
 [เชน สํสฺราวะ] 
141. อเว หฺรโสะ. [IV.2.57] 
 เมื่อมี อว อุปสรรค ลง ณ ปรัตยยะทาย หรฺ ธาตุ และ สิ ธาตุ 
 [เชน อวหาระ] 
142. ทิหิลิหิศฺลิษิศฺวสิวฺยธฺยตีณฺศฺยาตํา จ. [IV.2.58] 
 ลง ณ ปรัตยยะทาย ทิหฺ ธาต,ุ ลิหฺ ธาตุ, ศฺลิษฺ ธาตุ, ศฺวสฺ ธาตุ, วฺยธฺ ธาต,ุ อิ ธาตุที่มี อติ อยูหนา, 

ศฺไย ธาตุ และ อา การันตธาตุ 
 [เชน เทหะ] 
143. คฺรเหรฺวา. [IV.2.59] 
 ลง ณ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน คฺราหะ, คฺรหะ] 
144. เคเห ตฺวกฺ. [IV.2.60] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา บาน ลง ตฺวกฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน คฤหมฺ] 
145. ศิลฺปนิ วุษ.ฺ [IV.2.61] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ศิลปน ลง วุษฺ ปรัตยยะ 
 [เชน นรฺตกะ] 
146. คสฺถกะ. [IV.2.62] 
 ลง ถก ปรัตยยะ ไค ธาตุ 
 [เชน คาถกะ] 
147. ณฺยุฏ จ. [IV.2.63] 
 ลง ณฺยุฏ ปรัตยยะดวย 
 [เชน คายนะ] 
148. หะ กาลวฺรีหฺโยะ. [IV.2.64] 
 ลง ณฺยุฏ ปรัตยยะทาย หา ธาตุที่เปนไปในอรรถวา กาล และขาวเปลือก 
 [เชน หายนะ สํวตฺสระ] 
149. อาศิษฺยกะ. [IV.2.65] 
 เมื่อปรากฏความปรารถนา ลง อก ปรัตยยะ 
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 [เชน ชีวกะ] 
150. ปฺรุสฺรุสฤลฺวํา สาธุการิณิ. [IV.2.66] 
 ลง อก ปรัตยยะทาย ปฺรุ ธาต,ุ สฺรุ ธาตุ, สฺฤ ธาตุ และ ลู ธาตุ ในอรรถสาธุการี (กระทําอยางด)ี 
 [เชน สาธุปฺรวกะ] 

จบปาทะที่ 2 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 
151. กรฺมณฺยณ.ฺ [IV.3.1] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทกรรม ลง อณฺ ปรัตยยะ 
 [เชน กุมภฺการะ] 
152. หวฺาวามศฺจ. [IV.3.2] 
 ลง อณฺ ปรัตยยะทาย เหวฺ ธาตุ, วา ธาตุ และ มา ธาตุ 
 [เชน สฺวรฺคหวฺายะ] 
153. ศีลิกามิภกฺษฺยาจริภฺโย ณะ. [IV.3.3] 
 ลง ณ ปรัตยยะทาย ศีลฺ ธาตุ, กามฺ ธาตุ, ภกษฺฺ ธาตุ และ จรฺ ธาตุที่มี อางฺ อยูหนา 
 [เชน มําสศีลา สฺตฺรี,� มําสกามา สฺตฺรี, มําสภกฺษา สฺตฺรี] 
154. อาโต’นุปสรฺคาตฺ กะ. [IV.3.4] 
 ลง ก ปรัตยยะทาย อา การันตธาตุที่ไมมีอุปสรรค 
 [เชน โคทะ] 
155. นามฺนิ สฺถศฺจ. [IV.3.5] 
 เมื่อมีบทนามเปนอุปปทะ ลง ก ปรัตยยะทาย สฺถา ธาตุและ อา การันตธาตุ 
 [เชน กจฺฉปะ, คฺรามสํสฺถะ] 
156. ตุนฺทโศกโยะ ปริมฤชาปนุโทะ. [IV.3.6] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ตุนฺท ศัพท และ โศก ศัพท ลง ก ปรัตยยะทาย มฤชฺ ธาตุที่มี ปริ อยูหนา  
 และ นุทฺ ธาตทุี่มี ปฺร อยูหนา 
 [เชน ตุนฺทปริมฤชะ] 
157. ปฺเร ทาชฺะ. [IV.3.7] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทกรรมและ ปฺร อุปสรรค ลง ก ปรัตยยะทาย ทา ธาตุและ ชฺา ธาตุ 
 [เชน ปฺรปาปฺรทะ] 
158. สมิ ขฺยะ. [IV.3.8] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทกรรมและ สมฺ อุปสรรค ลง ก ปรัตยยะทาย จกฺษฺ ธาตุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 243

 [เชน โคสํขฺยะ] 
159. คษฺฏก.ฺ [IV.3.9] 
 ลง ฏกฺ ปรัตยยะทาย ไค ธาต ุ
 [เชน มธุรคี] 
160. สุราสีธฺโวะ ปพเตะ. [IV.3.10] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สุรา และ สีธุ ลง ฏกฺ ปรัตยยะทาย ปา ธาตุ 
 [เชน สุราป] 
161. หฤโ’ชฺ วโย’นุทฺยมนโยะ. [IV.3.11] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา วัย ลง อชฺ ปรัตยยะทาย หรฺ ธาตุ อันเปนไปในอรรถวา วัย และความ 
 ไมทะนงตน 
 [เชน กวจหระ กฺษตฺริยกุมาระ] 
162. อางิ ตาจฺฉีลฺเย. [IV.3.12] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ตัสสีละ และมี อางฺ อุปสรรค ลง อชฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปุษฺปาหระ] 
163. อรฺหสฺจ. [IV.3.13] 
 ลง อชฺ ปรัตยยะทาย อรฺหฺ ธาตุดวย 
 [เชน ปูชารฺหา สฺตฺรี] 
164. ธฤะ ปฺรหรเณ จาทณฺฑสูตฺรโยะ. [IV.3.14] 
 เมื่อมีอุปปทะที่กลาวถึงอาวธุ ยกเวน ทณฑฺ ศัพท และ สูตฺร ศัพท ลง อชฺ ปรัตยยะทาย  
 ธฤ ฺ ธาตุ 
 [เชน วชฺรธระ] 
165. ธนุรฺทณฺฑตฺสรุลางฺคลางฺกุศยษฺฏิโตมเรษุ คฺรเหรฺวา. [IV.3.15] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ธนุรฺ ศัพท, ทณฺฑ ศัพท, ตฺสรุ ศัพท, ลางฺคล ศัพท, องฺกุศ ศัพท, ยษฺฏิ ศัพท 

และ โตมร ศัพท ลง อชฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน ธนุรฺคฺรหะ, ธนุรฺคฺราหะ] 
166. สฺตมฺพกรฺณโย รมิชโปะ. [IV.3.16] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สฺตมฺพ ศัพท และ กรฺณี ศพัท ลง อชฺ ปรัตยยะทาย รมฺ ธาตุ และ ชปฺ ธาตุ 
 [เชน สฺตมฺเพรมะ] 
167. ศํปูรฺเวภฺยะ สชํฺายามฺ. [IV.3.17] 
 เมื่อปรากฏชื่อ ลง อชฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ศํ เปนบทหนา 
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 [เชน ศํกระ] 
168. ศีโงธิกรเณ จ. [IV.3.18] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนอธิกรณะ ลง อชฺ ปรัตยยะทาย ศี ธาต ุ
 [เชน ขศยะ] 
169. จเรษฺฏะ. [IV.3.19] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนอธิกรณะ ลง ฏ ปรัตยยะทาย จรฺ ธาตุ 
 [เชน กุรุจระ] 
170. ปุโร’คฺรโต’คฺเรษุ สรฺเตะ. [IV.3.20] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ปุรสฺ ศัพท,� อคฺรตสฺ ศัพท และ อคฺร ศัพท ลง ฏ ปรัตยยะทาย สรฺ ธาตุ 
 [เชน ปุระสร]ี 
171. ปุรฺเว กรฺตริ. [IV.3.21] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนกัตตาคือ ปรฺูว ศัพท ลง ฏ ปรัตยยะ 
 [เชน ปูรฺวะ สรตีติ ปูรฺวสระ] 
172. กฺฤโ เหตุตาจฺฉีลฺยานุโลมฺเยษฺวศพฺทโศฺลกกลหคาถาไวรจาฏสูตฺรมนตฺฺรปเทษ.ุ [IV.3.22] 
 เมื่อปรากฏเหตุ, ตัสสีลยะ และการคลอยตามในกัมมูปปทะ ยกเวน ศพทฺ ศัพท, โศฺลก ศัพท, 

กลห ศัพท, คาถา ศัพท, ไวร ศัพท, จาฏ ศัพท, สูตฺร ศัพท, มนฺตฺร ศัพท และ ปท ศัพท ลง ฏ 
ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 

 [เชน ศฺราทฺธกร] 
173. ตทาทฺยาทฺยนตฺานนตฺการพหุพาหฺวหรฺทิวาวิภานิศาปฺรภาภาศฺจิตฺรกรฺตฤฺนานฺทีกึลิปลิวิพลิภกฺ

ติเกฺษตฺรชงฺฆาธนุรรุะสํขฺยาส ุจ. [IV.3.23] 
 เมื่อมีกัมมูปปทะคือ ตทฺ ศัพท, อาทิ ศัพท, อนฺต ศัพท, อนนฺต ศัพท, การ ศัพท, พหุ ศพัท,  
 พาหุ ศัพท, อหสฺ ศัพท, ทิวา ศัพท, วภิา ศพัท, นิศา ศัพท, ปฺรภา ศัพท, ภาสฺ ศัพท, จิตฺร ศัพท, 

กรฺตฺฤ ศัพท, นานฺที ศัพท, �กึ ศัพท, ลิป ศัพท, ลิวิ ศัพท, พลิ ศัพท, ภกตฺิ ศัพท, เกฺษตรฺ ศัพท,  
 ชงฺฆา ศัพท, ธนุษฺ ศัพท, อรุ ศัพท และสังขยาศัพท ลง ฏ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน ตตฺกระ] 
174. ภฤเตา กรฺมศพฺเท. [IV.3.24] 
 เมื่อปรากฏการรับจาง และมอุีปปทะคือ กรมฺ ศัพท ลง ฏ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน กรฺมกระ] 
175. อิะ สฺตมฺพศกฺฤโตะ. [IV.3.25] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สฺตมฺพ ศัพท และ ศกฺฤตฺ ศัพท ลง อิ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
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 [เชน สฺตมฺพกริะ] 
176. หรเตรฺทฤตินาถโยะ ปเศา. [IV.3.26] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ทฤติ ศัพท และ นาถ ศัพท ลง อิ ปรัตยยะทาย หรฺ ธาตุในอรรถวา สัตวส่ีเทา 
 [เชน ทฤติหริะ ปศุะ] 
177. ผเลมลรชะสุ คฺรเหะ. [IV.3.27] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ผล ศัพท, มล ศัพท และ รช ศัพท ลง อิ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน ผเลคฺรหะิ] 
178. เทววาตโยราเปะ. [IV.3.28] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ เทว ศัพท และ วาต ศพัท ลง อิ ปรัตยยะทาย อาปฺ ธาตุ 
 [เชน เทวาปะ] 
179. อาตฺโมทรกุกฺษิษุ ภฤะ ขิะ. [IV.3.29] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อาตฺมนฺ ศัพท, �อุทร ศัพท และ กกฺุษิ ศัพท ลง ขิ ปรัตยยะทาย ภฺฤ ธาตุ 
 [เชน อาตฺมภํริะ] 
180. เอเชะ ขศฺ. [IV.3.30] 
 ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย เอชฺ ธาต ุ
 [เชน องฺคเมชยะ] 
181. ศุนีสฺตนมุ ฺชกูลาสฺยปุษฺเปษ ุเธฏะ. [IV.3.31] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ศุนี ศัพท, �สฺตน ศัพท, มุ ฺช ศัพท, กลู ศัพท, อาสฺย ศัพท และ ปุษปฺ ศัพท  
 ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย เธ ธาต ุ
 [เชน สฺตนธยะ] 
182. นาฑีกรมุษฺฏิปาณินาสิกาสุ ธฺมสฺจ. [IV.3.32] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ นาฑี ศัพท, �กร ศัพท, มุษฺฏิ ศัพท, ปาณิ ศัพท และ นาสิกา ศัพท ลง ขศฺ  
 ปรัตยยะทาย ธฺมา ธาตุ และ เธ ธาตุ 
 [เชน นาฑึธมะ] 
183. วิธฺวรุสฺติเลษุ ตุทะ. [IV.3.33] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ วิธุ ศัพท, อรุ ศัพท และ ติล ศัพท ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย ตุทฺ ธาตุ 
 [เชน วิธุตุทะ] 
184. อสูรฺโยคฺรโยรทฺฤศะ. [IV.3.34] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อสูรฺย ศัพท และ อุคฺร ศัพท ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย ทฤศฺ ธาตุ 
 [เชน อสูรฺยํปศยฺานิ มุขาน]ิ 
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185. ลลาเฏ ตปะ. [IV.3.35] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ลลาฏ ศัพท ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย ตปฺ ธาตุ 
 [เชน ลลาฏตปะ] 
186. มิตนขปริมาเณษุ ปจะ. [IV.3.36] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ มิต ศัพท, นข ศัพท และศัพทแสดงปรมิาณ ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย ปจ ฺธาตุ 
 [เชน มิตํปจา พฺราหฺมณ]ี 
187. กูล อุทฺรุโชทฺวโหะ. [IV.3.37] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ กูล ศัพท ลง ขศฺ ปรัตยยะทาย รุชฺ ธาตุที่มี อุตฺ บทหนา และ วหฺ ธาตุทีม่ี  
 อุตฺ บทหนา 
 [เชน กูลมุทฺรุชา นที] 
188. วหํลิหาภฺรํลิหปรํตเปรํมทาศฺจ. [IV.3.38] 
 ศัพทวา วหํลิห, อภฺรํลิห, ปรํตป และ อิรํมท ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน วหํลิหา เคาะ] 
189. วเทะ ขะ ปฺริยวศโยะ. [IV.3.39] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ปฺริย ศัพท และ วศ ศพัท ลง ข ปรัตยยะทาย วทฺ ธาต ุ
 [เชน ปฺริยวํทะ] 
190. สรฺวกูลาภฺรกรีเษษุ กษะ. [IV.3.40] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สรฺว ศัพท, กูล ศัพท, อภรฺ ศัพท และ กรีษ ศัพท ลง ข ปรัตยยะทาย กษฺ ธาต ุ
 [เชน สรฺวํกษะ ขละ] 
191. ภยรฺติเมเฆษุ กฺฤะ. [IV.3.41] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ภย ศัพท, ฤติ ศัพท และ เมฆ ศัพท ลง ข ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน ภยํกระ] 
192. เกฺษมปฺริยมเทฺรษฺวณฺ จ. [IV.3.42] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ เกฺษม ศัพท, ปฺริย ศัพท และ มทฺร ศัพท ลง ข ปรัตยยะ และ อณฺ ปรัตยยะ 
 ทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน เกษฺมํกระ] 
193. ภาวกรณโยสตฺวฺาศิเต ภุวะ. [IV.3.43] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อาศิต ศัพท ลง ข ปรัตยยะทาย ภู ธาตุ ในภาวสาธนะและกรณสาธนะ 
 [เชน อาศิตมภฺวม]ฺ 
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194. นามฺนิ ตฺฤๅภฤวฺฤชิธาริตปทมิสหํา สํชฺายามฺ. [IV.3.44] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทนาม ลง ข ปรัตยยะในชื่อทาย ตฺฤๅ ธาตุ,� ภฺฤ ธาตุ,� วฺฤ ธาตุ,� ชิ 

ธาตุ,�  
 ธฺฤ ธาตุ,� ตปฺ ธาตุ,� ทมฺ ธาตุ, และ สหฺ ธาตุ 
 [เชน รเถน ตรตีติ รถํตรมฺ] 
195. คมศฺจ. [IV.3.45] 
 ลง ข ปรัตยยะทาย คมฺ ธาตุดวย 
 [เชน ภชุงฺคมะ] 
196. อุโรวิหายโสรุรวิเหา จ. [IV.3.46] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อุรศฺ ศัพท และ วหิายสฺ ศพัท ลง ข ปรัตยยะทาย คมฺ ธาตุ และแปลงเปน  
 อุร และ วหิ 
 [เชน อุรํคมะ] 
197. โฑ’สํชฺายามป. [IV.3.47] 
 ลง ฑ ปรัตยยะทาย คมฺ ธาตุ ในชื่อและมิใชช่ือ 
 [เชน ภชุคะ] 
198. วิหงฺคตุรงฺคภชุงฺคาศฺจ. [IV.3.48] 
 ศัพทวา วิหงฺค, ตุรงฺค และ ภชุงฺค ยอมถูกใหสําเร็จ[ดวย ฑ ปรัตยยะ] 
 [เชน วหิงฺคะ] 
199. อนฺยโตป จ. [IV.3.49] 
 ลง ฑ ปรัตยยะทาย คมฺ ธาตุ และธาตุอ่ืนดวย 
 [เชน วารฺโจ หสํะ] 
200. หนฺเตะ กรฺมณฺยาศีรฺคตฺโยะ. [IV.3.50] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทกรรม ลง ฑ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุอันเปนไปในอรรถวา ปรารถนา และไป 
 [เชน ศตฺรุหะ] 
201. อปาตฺ เกฺลศตมโสะ. [IV.3.51] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ เกฺลศ ศัพท และ ตมสฺ ศัพท ลง ฑ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุที่อยูหลัง อป 

อุปสรรค 
 [เชน เกฺลศาปหะ] 
202. กุมารศีรฺษโยรฺณิน.ฺ [IV.3.52] 
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 เมื่อมีอุปปทะคือ กุมาร ศัพท และ ศีรฺษ ศพัท ลง ณินฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุ 
 [เชน กุมารฆาฏี] 
203. ฏคฺ ลกฺษฺเณ ชายาปตฺโยะ. [IV.3.53] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ชายา ศัพท และ ปติ ศัพท ลง ฏกฺ ปรัตยยะในกัตตุสาธนะที่มีอรรถลักขณะ 
 [เชน ชายาฆนฺ ีพฺราหฺมณะ] 
204. อมนุษฺยกรฺตฺฤเก’ป จ. [IV.3.54] 
 เมื่อมีกัตตามิใชมนุษย ลง ฏกฺ ปรัตยยะดวย 
 [เชน ชายาฆนฺสฺติลกะ] 
205. หสฺติพาหุกปาเฏษุ สกฺเตา. [IV.3.55] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา สามารถ และมีอุปปทะคือ หสฺติ, พาห ุและ กปาฏ ลง งุกฺ ปรัตยยะ 
 ทาย หนฺ ธาต ุ
 [เชน หสฺติฆนะ, พาหุฆนะ] 
206. ปาณิฆตาฑเฆา ศิลฺปน.ิ [IV.3.56] 
 เมื่อปรากฏกัตตาที่เปนศิลปน ศัพทวา ปาณิฆ และ ตาฑฆ ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ปาณิฆะ, ตาฑฆ] 
207. นคฺนปลิตปฺรยานฺธสฺถูลสุภคาฑเยษฺวภูตตทฺภาเวษุ กฺฤ ฺะ สฺยุฏ กรเณ. [IV.3.57] 
 เมื่อมีอรรถวา อภูตตัพภาวะ (ความมีของสิ่งนั้นที่ไมเคยม)ี และมีอุปปทะคือ นคฺน, ปลิต,  
 ปฺริย, อนฺธ, สฺถูล, สุภค และ อาฑฺย ลง ขฺยุฏ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน นคฺฆกรณํ ทฺยุตม]ฺ 
208. ภุวะ ขิษฺณุขุกเา กรฺตร.ิ [IV.3.58] 
 เมื่อปรากฏอรรถกัตตา ลง ขิษฺณุ และ ขุก ฺ ปรัตยยะทาย ภู ธาตุ 
 [เชน นคฺนมภฺวิษณฺ,ุ นคฺนมฺภาวุกะ] 
209. ภโช วิณ.ฺ [IV.3.59] 
 ลง วิณฺ ปรัตยยะทาย ภชฺ ธาตุ 
 [เชน อรฺทฺธภากฺ] 
210. สหศฺฉนฺทสิ. [IV.3.60] 
 ลง วิณฺ ปรัตยยะทาย สห ธาตใุนฉันทลักษณ 
 [เชน ตุราษาฏ] 
211. วหศฺจ. [IV.3.61] 
 ลง วิณฺ ปรัตยยะทาย วห ธาตดุวย 
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 [เชน ปฺรษฺวาฏ] 
 
212. อนสิ ฑศฺจ. [IV.3.62] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อนสฺ ศัพท ลง วิณฺ ปรัตยยะทาย วห ธาตุ และแปลง อนสฺ เปน ฑ 
 [เชน อนฑวฺน]ฺ 
213. ทุหะ โก ฆษฺจ. [IV.3.63] 
 ลง ก ปรัตยยะทาย ทุห ธาตุ และแปลงพยญัชนะที่สุดธาตุเปน ฆ 
 [เชน พฺรหฺมทฆุา เคา] 
214. วิฏ กฺรมิคมิขนิสนิชนาม.ฺ [IV.3.64] 
 ลง วิฏ ปรัตยยะทาย กฺรมฺ, คมฺ, ขนฺ, สนฺ และ ชนฺ ธาต ุ
 [เชน อคฺเรคาะ] 
215. มนฺตฺเร ศฺเวตวหุกฺถศํสปุโรฑาศาวยชภิฺโย วณิฺ. [IV.3.65] 
 ลง วิณฺ ปรัตยยะในอรรถวา มนต ทาย วห ธาตุที่ม ีเศฺวต อยูหนา, ศนฺส ธาตุที่มี อุกฺถ อยูหนา, 

ทาศฺ ธาตุที่มี ปุรสฺ อยูหนา และ ยช ธาตุทีม่ี อว อยูหนา 
 [เชน เศวฺตวา อินฺทฺระ] 
216. อาโต มนฺกฺวนษิฺวนิพฺวิจะ. [IV.3.66] 
 ลง มนฺ ปรัตยยะ, กฺวนิปฺ ปรัตยยะ และ วิจฺ ปรัตยยะทาย อา การันตธาตุ 
 [เชน สุทามา] 
217. อนฺเยภโย’ป ทฤศฺยนฺเต. [IV.3.67] 
 ปรัตยยะเหลานี้ยอมปรากฏแมในเบื้องหลังจากธาตุอ่ืน 
 [เชน สุศรฺมฺมา] 
218. กฺวิปฺ จ. [IV.3.68] 
 ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะดวย 
 [เชน อุขาสฺรตฺ] 
219. วเห ป ฺจมฺยํา ภฺรํเศะ. [IV.3.69] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ วห ศัพททีม่ีปญจมีวิภกัตอิยูทาย ลง กวฺปิฺ ปรัตยยะทาย ภฺรํศฺ ธาต ุ
 [เชน วหภฺรฏ] 
220. สฤโศ’นุทเก. [IV.3.70] 
 เมื่อมีอุปปทะอื่นจาก อุทก ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย สฺปฤศฺ ธาตุ 
 [เชน ฆฤตสปฤกฺ] 
221. อโท’นนฺเน. [IV.3.71] 
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 เมื่อมีอุปปทะอื่นจาก อนนฺ ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย อทฺ ธาตุ 
 [เชน ศสฺยาต]ฺ 
222. กฺรวฺเย จ. [IV.3.72] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ กฺรวฺย ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย อทฺ ธาตุ 
 [เชน กฺรวฺยาต]ฺ 
223. ฤๅตฺวิคฺทธฤทธกฺสฺรคฺทวิคุษฺณิหศฺจ. [IV.3.73] 
 ฤๅตฺวิกฺ ศัพท, ทธฤกฺ ศัพท, สฺรกฺ ศัพท, ทิก ฺศัพท และ อุษณฺิก ศัพท ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ฤๅตฺวกิ]ฺ 
224. สตฺสูทฺธิษทฺรุหทุหยุชวิทภิทจฺฉิทชินีราชามปุสรฺเค’ป. [IV.3.74] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนอุปสรรค ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย สทฺ ธาต,ุ สู ธาตุ, ทฺวิษฺ ธาต,ุ ทฺรุหฺ ธาตุ,  

ทุหฺ ธาตุ, ยุชฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ, ภทิฺ ธาตุ, ฉิทฺ ธาตุ, ชิ ธาตุ, นี ธาตุ และ ราชฺ ธาตุ 
 [เชน อุปสต]ฺ 
225. กรฺมณฺยุปมาเน ตฺยทาเทา ทฤศษฺฏกฺสเกา จ. [IV.3.75] 
 เมื่อมีอุปปทะมี ตฺยตฺ ศัพทเปนตนอันเปนอปุมานะ ลง ฏก ฺปรัตยยะ และ สกฺ ปรัตยยะ 
 ทาย ทฤศฺ ธาตุในอรรถกรรม[อันเปนอุปไมย] 
 [เชน ตยฺาทฤศะ] 
226. นามฺนฺยชาเตา ณินิสฺตาจฺฉีลฺเย. [IV.3.76] 
 เมื่อมีอุปปทะอันเปนนามอืน่จาก ชาติ ศัพท ลง ณินิ ปรัตยยะในอรรถตัสสีละ 
 [เชน อุษณฺโภชี] 
227. กรฺตรฺยุปมาเน. [IV.3.77] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกัตตวุาจก ลง ณินิ ปรัตยยะทายธาตุในอรรถอุปมานะ 
 [เชน อุษฺฏรโกฺรศี] 
228. วฺรตาภีกฺษณฺฺยโยศฺจ. [IV.3.78] 
 ลง ณินิ ปรัตยยะในอรรถวา ความประพฤติและความเกดิขึ้นบอยๆ 
 [เชน อศฺรทฺธโภชี] 
229. มนะ ปุวจฺจาตฺร. [IV.3.79] 
 ลง ณินิ ปรัตยยะทาย มนฺ ธาตุ และตั้งอยูเหมือนปุงลิงค 
 [เชน ปฏมาน]ี 
230. ขศฺจาตฺมเน. [IV.3.80] 
 ลง ข ปรัตยยะในอรรถวา ตน 
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 [เชน วทิฺวมฺมานิน,ี วิทุษิมฺมนยฺา] 
 
231. กรเณ’ตีเต ยชะ. [IV.3.81] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกรณะ ลง ณินิ ปรัตยยะทาย ยชฺ ธาตุที่เปนไปในอดีตกิริยา 
 [เชน อคฺนิษฺโฏมยาชี] 
232. กรฺมณิ หนะ กุตฺสายาม.ฺ [IV.3.82] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกรรม และปรากฏอรรถวารังเกียจ ลง ณินิ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาต ุ
 [เชน ปตฺฤฆาต]ี 
233. กฺวิพฺ พฺรหฺมภรฺูณวฺฤตฺเรษุ. [IV.3.83] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ พฺรหฺม ศัพท, ภฺรูณ ศัพท และ วฺฤตฺร ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุ 
 [เชน พฺรหฺมหา] 
234. กฺฤะ สุปุณฺยปาปกรฺมมนฺตรฺปเทษุ. [IV.3.84] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สุ ศัพท, ปุณฺย ศัพท, ปาป ศัพท, กรฺม ศัพท, มนฺตฺร ศพัท และ ปท ศพัท  
 ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน สุกฺฤต]ฺ 
235. โสเม สุะ. [IV.3.85] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ โสม ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย สุ ฺ ธาตุ 
 [เชน โสมสุตฺ] 
236. เจรคฺเนา. [IV.3.86] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อคฺนิ ศัพท ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย จิ ธาตุ 
 [เชน อคฺนิจิต]ฺ 
237. วิกฺริย อินฺ กุตสฺายาม.ฺ [IV.3.87] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา รังเกียจ ลง อินฺ ปรัตยยะทาย กฺรี ธาตุที่มี วิ อยูหนา 
 [เชน โสมวิกฺรย]ี 
238. ทฤเศะ กฺวนิปฺ. [IV.3.88] 
 ลง กฺวนิปฺ ปรัตยยะทาย ทฤศฺ ธาตุ 
 [เชน เมรุทฤศวฺา] 
239. สหราชฺโรฺยุธะ. [IV.3.89] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สห ศัพท และ ราชนฺ ศัพท ลง กฺวนิปฺ ปรัตยยะทาย ยุธฺ ธาตุ 
 [เชน สหยุธฺวา] 
240. กฺฤศฺจ. [IV.3.90] 
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 ลง กฺวนิปฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน สหกฺฤตวฺา] 
241. สปฺตมปี ฺจมฺยนฺเต ชเนงฺฑะ. [IV.3.91] 
 เมื่อมีอุปปทะที่มีสัปตมีวิภักติและปญจมวีภิักติอยูทาย ลง ฑ ปรัตยยะทาย ชนฺ ธาต ุ
 [เชน ชลชํ�] 
242. อนฺยตฺราป จ. [IV.3.92] 
 แมเมื่อมีอุปปทะอื่น ก็ลง ฑ ปรัตยยะทาย ชนฺ ธาตุ 
 [เชน อชะ] 
243. นิษฺา. [IV.3.93] 
 ลง นิฏฐปรัตยยะ 
 [เชน กฺฤตะ, กฺฤตวาน]ฺ 
244. งฺวนปิฺ สุยโชะ. [IV.3.94] 
 ลง งฺวนิปฺ ปรัตยยะทาย สุ ธาตุ และ ยชฺ ธาตุ 
 [เชน สุตวาน,ฺ สุตฺวา] 
245. ชีรฺยเตรนตฺฺฤน.ฺ [IV.3.95] 
 ลง อนฺตฺฤนฺ ปรัตยยะทาย ชฺฤ ธาตุ 
 [เชน ชรน]ฺ 

จบปาทะที่ 3 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 

246. กฺวนฺสุกาเนา ปโรกฺษาวจฺจ. [IV.4.1] 
 กฺวนฺสุ ปรัตยยะและ กาน ปรัตยยะ ยอมเปนเหมือนปโรกขาวิภกัต ิ
 [เชน เปจวิาน]ฺ 
247. วรฺตมาเน ศนตฺฺฤงานศาวปฺรถไมกาธิกรณามนฺตฺริตโยะ. [IV.4.2] 
 ลง ศนฺตฤฺงฺ ปรัตยยะและ อานศฺ ปรัตยยะทายธาตุที่เปนไปในปจจุบนักาล ในที่ซ่ึงไมมีที่ตั้ง

หรืออาลปนะอันเหมือนกับปฐมันตบท 
 [เชน ปจนฺต,ํ ปจมานํ ฉาตฺรํ ปศฺย] 
248. ลกฺษณเหตโวะ กฺริยายาะ. [IV.4.3] 
 ลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะและ อานศฺ ปรัตยยะทายธาตุที่เปนไปในปจจุบนักาล ในอรรถลักขณะ

และเหตุของกริยา 
 [เชน ติษฺนฺโต’นุศาสติ คณกาะ] 
249. เวตฺเตะ ศนฺตุรฺวนฺสุะ. [IV.4.4] 
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 แปลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะทาย วทิฺ ธาตุ เปน วนฺสุ ไดบาง 
 [เชน วทิฺวาน]ฺ 
250. อาโน’ตฺราตฺมเน. [IV.4.5] 
 ในบรรดา กาน ปรัตยยะ, ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะ และ อานศฺ ปรัตยยะเหลานี้ อานศฺ ปรัตยยะชื่อวา 

อัตตโนบท 
 [เชน อธียมาน�ํ] 
251. อี ตสฺยาสะ. [IV.4.6] 
 แปลงสระตนของ อานศฺ ปรัตยยะนั้นที่อยูทาย อาสฺ ธาตุเปน อี 
 [เชน อาสีนะ] 
252. อาตฺโม’นฺต อาเน. [IV.4.7] 
 ลง ม เปนอาคมทาย อ การันตศัพท ในเพราะ อานศฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ปจมานะ] 
253. ปูงยฺโชะ ศานง.ฺ [IV.4.8] 
 ลง ศานงฺ ปรัตยยะทาย ปูงฺ ธาตุ และ ยชฺ ธาตุ 
 [เชน ปวมานะ] 
254. ศกฺติวยสฺตาจฉฺีลฺเย. [IV.4.9] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา สามารถ, วัย และตัสสีละ ลง ศานงฺ ปรัตยยะ 
 [เชน กตหี นิฆรฺานา] 
255. อิงฺธาริภฺยาํ ศนฺตฺฤงงฺกฺฤจฺฉฺเร. [IV.4.10] 
 ลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะทายธาตทุี่มี อิ เปนอนพุันธ, และ ธฺฤ ธาตุ ในอรรถวาไมลําบาก 
 [เชน อธียตฺ ปารายณม]ฺ 
256. ทฺวิษะ ศตฺเรา. [IV.4.11] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ศัตรู ลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะทาย ทฺวษิฺ ธาตุ 
 [เชน ทวฺิษน]ฺ 
257. สุโ ยชฺสํโยเค. [IV.4.12] 
 ลง ศนฺตงฺ ปรัตยยะทาย สุ ธาตุซ่ึงเปนไปในที่ประกอบดวยผลแหง ยชฺ ธาตุ 
 [เชน สุนวฺนฺตะ] 
258. อรฺหะ ปฺรศํสายาม.ฺ [IV.4.13] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา สรรเสริญ ลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะทาย อรฺหฺ ธาตุ 
 [เชน อรฺหนฺ ภวานฺ วิทฺยาม]ฺ 
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259. ตจฺฉีลตทฺธรฺมตสฺสาธุการิษฺวา กฺเวะ. [IV.4.14] 
 ปรัตยยะอื่นตอจากสูตรนี้ไป จนถึง กฺวิปฺ ปรัตยยะ พึงทราบในอรรถตัสสีละ, ตัทธัมมะ 

และตัสสาธุการี 
260. ตฺฤน.ฺ [IV.4.15] 
 ลง ตฺฤนฺ ปรัตยยะในอรรถตัสสีละ, ตัทธัมมะ และตัสสาธุการี 
 [เชน วทิตา ชนาปวาทาน]ฺ 
261. ภฺราชยฺลํกฺฤ ฺภูสหิรุจิวฺฤติวฺฤธิจริปฺรชนาปตฺรเปนามิษณฺุจฺ. [IV.4.16] 
 ลง อิษฺณุจฺ ปรัตยยะทาย ภฺราชฺ ธาตุ, กฺฤ ธาตุที่มี อลํ อยูหนา, ภู ธาต,ุ สหฺ ธาตุ, รุจฺ ธาตุ, วฺฤตฺ 

ธาตุ, วฺฤธฺ ธาตุ, จรฺ ธาตุ, ชนฺ ธาตุที่มี ปฺร อยูหนา, ตฺรปฺ ธาตุที่มี อป อยูหนา และอินนัตธาตุ 
 [เชน ภฺราชิษณฺุะ] 
262. มทิปตปิจามุทิ. [IV.4.17] 
 เมื่อมี อุทฺ อุปสรรคอยูหนา ลง อิษฺณุจฺ ปรัตยยะทาย มทฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ และ ปจฺ ธาต ุ
 [เชน อุนฺมทษิณฺุะ] 
263. ชิภุโวะ สฺนุกฺ. [IV.4.18] 
 ลง สฺนุกฺ ปรัตยยะทาย ชิ ธาตุ และ ภู ธาต ุ
 [เชน ชิษณฺุะ] 
264. คฺลามฺลาสฺถากษฺิปจิปริมฤชาํ สฺนุะ. [IV.4.19] 
 ลง สฺนุ ปรัตยยะทาย คฺไล ธาตุ, มฺไล ธาตุ, สฺถา ธาตุ, กฺษิ ธาตุ, ปจฺ ธาตุ และ มฤชฺ ธาตุที่มี  
 ปริ อยูหนา 
 [เชน คฺลาสฺนุะ] 
265. ตฺรสิคฤธิธฤษิกฺษิปา กฺนุะ. [IV.4.20] 
 ลง กฺนุ ปรัตยยะทาย ตฺรสฺ ธาตุ, คฤธฺ ธาตุ, ธฤษฺ ธาตุ และ กฺษิปฺ ธาต ุ
 [เชน ตฺรสฺณะุ] 
266. ศมาสษฺฏานํา ฆินิณฺ. [IV.4.21] 
 ลง ฆินิณฺ ปรัตยยะทายศมาทคิณิกธาตุ 8 ตัว 
 [เชน ศม]ี 
267. ยุชภชภชุทฺวิษทฺรุหทุหทุษางฺกฺรีฑตฺยชานุรุธางฺยมางฺยสรนฺชาภฺยางฺหนํา จ. [IV.4.22] 
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 ลง ฆินิณ ฺปรัตยยะทาย ยุชฺ ธาตุ, ภชฺ ธาตุ, ภุชฺ ธาต,ุ ทฺวิษ ฺธาตุ, ทฺรุหฺ ธาตุ, ทุหฺ ธาตุ, ทุษฺ ธาต,ุ  
กฺรีฑฺ ธาตุที่มี อา อยูหนา, ตฺยชฺ ธาต,ุ รุธฺ ธาตุที่มี อนุ อยูหนา, ยมฺ ธาตทุี่มี อางฺ อยูหนา, ยสฺ ธาตุ
ที่มี อางฺ อยูหนา, รนฺชฺ ธาตุ และ หนฺ ธาตุที่มี อภิ หรือ อางฺ อยูหนา 

 [เชน โยค]ี 
268. สมิ สฤชิปฤจิชฺวริตฺวราม.ฺ [IV.4.23] 
 เมื่อมี สํ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆินิณฺ ปรัตยยะทาย สฤชฺ ธาตุ, ปฤจฺ ธาตุ, ชฺวรฺ ธาตุ และ 
  ตฺวรฺ ธาตุ 
 [เชน สํสรฺคี] 
269. เวา วิจกตฺถศฺรนฺภุกษลษาม.ฺ [IV.4.24] 
 เมื่อมี วิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆินิณฺ ปรัตยยะทาย วิจฺ ธาต,ุ �กตฺถฺ ธาตุ, สฺรนฺภุ ธาตุ, กษฺ ธาตุ  
 และ ลษฺ ธาต ุ
 [เชน วเิวก]ี 
270. ปฺเร ทฺรุมถวทวสลปาม.ฺ [IV.4.25] 
 เมื่อมี ปฺร อุปสรรคอยูหนา ลง ฆินิณฺ ปรัตยยะทาย ทฺรุ ธาตุ, มถฺ ธาตุ, วทฺ ธาตุ, วสฺ ธาตุ  
 และ ลปฺ ธาตุ 
 [เชน ปฺรทฺรว]ี 
271. ปเรา สฤทโหะ. [IV.4.26] 
 เมื่อมี ปริ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆินิณฺ ปรัตยยะทาย สฺฤ ธาตุ และ ทหฺ ธาตุ 
 [เชน ปริสารี] 
272. กฺษิปรฏวทวาทิเทวิภฺโย วุณฺ จ. [IV.4.27] 
 ลง วุณฺ ปรัตยยะ และ ฆนิิณฺ ปรัตยยะ ทาย กฺษิปฺ ธาต,ุ รฏ ธาตุ, วทฺ ธาตุ, วทฺ ธาตุที่เปน 
 อินันตธาตุ และ ทิวฺ ธาต ุ
 [เชน ปริกฺเษปกะ, ปริกฺเษป] 
273. นินฺทหึสกฺลิศขาทาเนกสฺวรวินาศิวฺยาภาษาสูยํา วุ ฺ. [IV.4.28] 
 ลง วุณฺ ปรัตยยะ และ ฆนิิณฺ ปรัตยยะ ทาย นินฺทฺ ธาตุ,� หึสฺ ธาตุ, กฺลิศฺ ธาตุ, ขาทฺ ธาตุ, อเนก

สรธาตุ, ภาษฺ ธาตุที่มี วิ หรือ อา อยูหนา และ อสูยฺ ธาตุ 
 [เชน นนิฺทกะ] 
274. เทวิกฺรุโศสฺโจปสรฺเค. [IV.4.29] 
 เมื่อมีอุปสรรคอยูหนา ลง วณฺุ ปรัตยยะทาย ทิวฺ ธาตุ ที่เปนอินันตธาตุ และ กฺรุศฺ ธาตุ 
 [เชน อาเทวกะ] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 256

275. กฺรุธิมณฺฑิจลิศพฺทรฺเถภฺโย ยุะ. [IV.4.30] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทายธาตุที่มีอรรถวา โกรธ, ธาตุที่มีอรรถวา ประดับ, ธาตุที่มีอรรถวา หวั่นไหว 

และธาตุที่มีอรรถวา สงเสียง 
 [เชน โกฺรธนะ] 
276. รุจาเทสฺจ วฺย ฺชนาเทะ. [IV.4.31] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทาย รุจฺ ธาตุเปนตนที่มีพยัญชนะอยูหนา 
 [เชน โรจนะ] 
277. ชุจํกฺรมฺยทํทฺรมฺยสฤคฤธิชฺวลศุจลษปตปทามฺ. [IV.4.32] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทาย ชุ ธาตุ, กรฺมฺ ธาตุ, ทฺรมฺ ธาตุ, สฺฤ ธาตุ, คฤธฺ ธาตุ, ชฺวลฺ ธาตุ, ศุจฺ ธาตุ,  
 ลษฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ และ ปทฺ ธาตุ 
 [เชน ชวนะ] 
278. น ยานตฺสูททีปทีกฺษาม.ฺ [IV.4.33] 
 ไมลง ยุ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ย อยูทาย, สูทฺ ธาตุ, ทีปฺ ธาตุ และ ทีกษฺฺ ธาตุ 
 [เชน กนฺุยิตา] 
279. ศฤๅกมคมหนวฺฤษภูสฺถาลษปตปทามุก ฺ. [IV.4.34] 
 ลง อุก ฺ ปรัตยยะทาย ศฤๅ ธาตุ, กมฺ ธาตุ, คมฺ ธาตุ, หนฺ ธาตุ, วฺฤษฺ ธาตุ, ภู ธาตุ, สฺถา ธาตุ,  
 ลษฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ และ ปทฺ ธาตุ 
 [เชน ศารุกะ] 
280. วฺฤงฺภิกฺษิลุณฺฏชิลฺปกุฏฎํา ษากะ. [IV.4.35] 
 ลง ษาก ปรัตยยะทาย วฺฤงฺ ธาตุ, ภิกษฺฺ ธาตุ, ลุณฺฏ ธาตุ, ชลฺปฺ ธาตุ และ กฏุฏ ธาตุ 
 [เชน วรากะ] 
281. ปฺเร ชุสุโวรนิ.ฺ [IV.4.36] 
 เมื่อมี ปฺร อุปสรรคอยูหนา ลง อินฺ ปรัตยยะทาย ชุ ธาตุ และ สุ ธาตุ 
 [เชน ปฺรชว]ี 
282. ชีณฺทฤกฺษิวิศฺริปริภูวมาภฺยมาวฺยถํา จ. [IV.4.37] 
 ลง อินฺ ปรัตยยะทาย ชิ ธาต,ุ อิ ธาตุ, ทฺฤ ธาตุ, กฺษิ ธาต,ุ ศฺริ ธาตุที่มี วิ อยูหนา, ภู ธาตทุี่มี ปริ  
 อยูหนา, วมฺ ธาตุ, อมฺ ธาตุที่มี อภิ อยูหนา และ วยฺถฺ ธาตุที่มี น อยูหนา 
 [เชน ชย]ี 
283. ทยิปตคิฤหิสฺปฤหิศฺรทฺธาตนฺทฺรานิทฺราภฺย อาลุะ. [IV.4.38] 
 ลง อาลุ ปรัตยยะทาย ทยฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ, คฤหฺ ธาตุ, สฺปฤหฺ ธาตุ, ธา ธาตุที่มี ศฺรตฺ อยูหนา และ 

ทฺรา ธาตุที่มี ตนฺทฺรฺา หรือ นิ อยูหนา 
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 [เชน ทยาละุ] 
284. ศทิสทิเธฑฺทาสิภฺโยะ รุะ. [IV.4.39] 
 ลง รุ ปรัตยยะทาย ศทฺ ธาตุ, สทฺ ธาตุ, เธฑฺ ธาตุ, ทา ธาตุ และ สิ ธาตุ 
 [เชน ศทฺรุะ] 
285. สฺรทิฆสํา มรกฺ. [IV.4.40] 
 ลง มรกฺ ปรัตยยะทาย สฺฤ ธาตุ, อทฺ ธาตุ และ ฆสฺ ธาตุ 
 [เชน สฤมระ] 
286. มิทิภาสิภนฺชํา ฆุระ. [IV.4.41] 
 ลง ฆุร ปรัตยยะทาย มิทฺ ธาต,ุ ภาสฺ ธาตุ และ ภนฺชฺ ธาตุ 
 [เชน เมทุระ] 
287. ฉิทิภิทิวิทํา กุระ. [IV.4.42] 
 ลง กุร ปรัตยยะทาย ฉิทฺ ธาต ุและ ภิทฺ ธาต ุ
 [เชน ฉิทุระ] 
288. ชาคุรูกะ. [IV.4.43] 
 ลง อูก ปรัตยยะทาย ชาคฺฤ ธาตุ 
 [เชน ชาครูกะ] 
289. เจกฺรียิตานฺตานํา ยชชิปทํศิวทามฺ. [IV.4.44] 
 ลง อูก ปรัตยยะทาย ยชฺ ธาตุ, ชปฺ ธาตุ, ทนฺศฺ ธาตุ และ วทฺ ธาตุ ซ่ึงมี ย ปรัตยยะชื่อวา  
 เจกรียิตะ อยูทาย 
 [เชน ยายชูกะ] 
290. ตสฺย ลุคจิ. [IV.4.45] 
 ลบ ย ปรัตยยะชื่อวา เจกรียิตะ นั้น ในเพราะ อจฺ ปรัตยยะ 
 [เชน โลลุวะ] 
291. ตโต ยาเตรฺวระ. [IV.4.46] 
 ลง วร ปรัตยยะทาย ยา ธาตุที่มี ย ปรัตยยะชื่อวา เจกรียิตะ อยูทายนั้น 
 [เชน ยายาวระ] 
292. กสิปสิภาสีศสถฺาปฺรมทํา จ. [IV.4.47] 
 ลง วร ปรัตยยะทาย กสฺ ธาตุ, ปสฺ ธาตุ, ภาส ฺธาตุ, อีศฺ ธาตุ, สฺถา ธาตุ และ มทฺ ธาตุที่มี ปฺร  
 อยูหนา 
 [เชน กสวฺระ] 
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293. สฤชีณฺนศํา กฺวรป.ฺ [IV.4.48] 
 ลง กฺวรปฺ ปรัตยยะทาย สฤชฺ ธาตุ, อิ ธาตุ และ นศฺ ธาตุ 
 [เชน สฤตฺวระ] 
 
294. คมสฺต จ. [IV.4.49] 
 ลง กฺวรปฺ ปรัตยยะทาย คมฺ ธาตุ และแปลง ม เปน ต 
 [เชน คตฺวระ] 
295. ทีปกมฺปฺยชสิหสึิกมิสฺมนมํา ระ. [IV.4.50] 
 ลง ร ปรัตยยะทาย ทีปฺ ธาตุ, กมฺปฺ ธาตุ, ชสฺ ธาตุ[ที่มี นสฺ อยูหนา], หึสฺ ธาตุ, กมฺ ธาตุ,  
 สฺมิ ธาตุ และ นมฺ ธาตุ 
 [เชน ทีปฺระ] 
296. สนนฺตาศํสภิิกฺษามุะ. [IV.4.51] 
 ลง อู ปรัตยยะทายธาตุที่มี สนฺ ปรัตยยะอยูทาย, ศนฺสฺ ธาตุที่มี อา อยูหนา และ ภิกฺษฺ ธาตุ 
 [เชน จกิีรฺษุะ] 
297. วินฺทฺวิจฺฉู จ. [IV.4.52] 
 วินฺทุ ศัพท และ อิจฺฉุ ศัพท ยอมถูกใหสําเรจ็ 
 [เชน วนิฺทุะ, อิจฺฉุ] 
298. อาทฤวฺรโณปธาโลปนํา กิรฺเทฺว จ. [IV.4.53] 
 ลง กิ ปรัตยยะทาย อา การันตธาตุ, ฤ การันตธาตุ และธาตุที่มกีารลบอุปธา (II.1.11)  
 พรอมกับซอนอักษร 
 [เชน ทธิะ] 
299. ตฺฤษิธฤษิสฺวปา นชงิ.ฺ [IV.4.54] 
 ลง นชิงฺ ปรัตยยะทาย ตฺฤษฺ ธาตุ, ธฤษฺ ธาตุ และ สฺวปฺ ธาต ุ
 [เชน ตฺฤษณฺก]ฺ 
300. ศฤๅวนฺทฺโยรารุะ. [IV.4.55] 
 ลง อารุ ปรัตยยะทาย ศฺฤา ธาตุ, และ วนฺทฺ ธาตุ 
 [เชน ศรารุะ, วนฺทารุะ] 
301. ภิโย รุคฺลุเกา จ. [IV.4.56] 
 ลง รุกฺ และ ลุกฺ ปรัตยยะทาย ภี ธาต ุ
 [เชน ภีรุะ, ภีลุะ] 
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302. กฺวิพฺ ภฺราชปิฤๅธุรฺวีภาสาม.ฺ [IV.4.57] 
 ลง กฺวิปฺ ปรัตยยะทาย ภฺราชฺ ธาตุ และ ภาสฺ ธาตุที่มี ปฤ หรือ ธุรฺว อยูหนา 
 [เชน วภิฺราฏ] 
 
303. ทฺยุติคโมรฺเทฺว จ. [IV.4.58] 
 ซอนพยัญชนะทาย ทยฺุตฺ ธาตุ และ คมฺ ธาตุ 
 [เชน ทิทฺยตุ]ฺ 
304. ภุโวรฺ ฑุรฺวิศํปฺเรษุ. [IV.4.59] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ วิ ศัพท, ศมฺ ศัพท และ ปรฺ ศัพท ลง ฑุ ปรัตยยะทาย ภู ธาตุ 
 [เชน วภิะุ] 
305. กรฺมณิ เธฏะ ษฺฏรน.ฺ [IV.4.60] 
 ลง ษฺฏรนฺ ปรัตยยะทาย เธ ธาตุในกรรมสาธนะ 
 [เชน ธาตฺรี] 
306. นีทาปฺศสุยยุุชสฺตุตุทสิสิจมิหปตทํศนหํา กรเณ. [IV.4.61] 
 ลง ษฺฏรนฺ ปรัตยยะทาย นี ธาตุ, ทาปฺ ธาตุ, ศสุ ธาตุ, ยุ ธาตุ, ยุชฺ ธาตุ, สฺตุ ธาตุ, ตุทฺ ธาตุ, สิ ธาตุ, 

สิจฺ ธาตุ, มิหฺ ธาตุ, ปตฺ ธาตุ, ทนฺศฺ ธาตุ และ นหฺ ธาตุในกรณสาธนะ 
 [เชน เนตฺรํ�] 
307. หลสูกรโยะ ปุวะ. [IV.4.62] 
 เมื่อปรากฏสวนของไถและสุกร ลง ษฺฏรนฺ ปรัตยยะทาย ปู ธาตุ 
 [เชน หลสฺย โปตฺรํ, สูกรสฺย โปตฺรํ] 
308. อรฺติลูธูสูขนิสหิจริภฺย อิตฺรน.ฺ [IV.4.63] 
 ลง อิตฺรนฺ ปรัตยยะทาย ฤ ธาตุ, ลู ธาตุ, ธู ธาตุ, สู ธาตุ, ขนฺ ธาตุ,� สหฺ ธาตุ และ จรฺ ธาตุ 
 [เชน อรตฺรํ] 
309. ปุวะ สํชฺายามฺ. [IV.4.64] 
 เมื่อปรากฏชื่อ ลง อิตฺรนฺ ปรัตยยะทาย ปู ธาตุ 
 [เชน ปวิตฺรํ] 
310. ฤๅษิเทวตโยะ กรฺตริ. [IV.4.65] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ฤษี และเทวดา ลง อิตฺรนฺ ปรัตยยะในกัตตุสาธนะ 
 [เชน ปวิตฺระ] 
311.  ฺยนุพนฺธมตพิุทฺธิปูชารฺเถภยฺะ กฺตะ. [IV.4.66] 
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 ลง กฺต ปรัตยยะทายธาตุที่มี  ิ เปนอนุพันธ, ธาตุที่มีอรรถวา ปรารถนา, ธาตุที่มีอรรถวา  
 รู และธาตุที่มีอรรถวา บูชา 
 [เชน มินนฺะ] 
 
312. อุณาทโย ภูเต’ป. [IV.4.67] 
 ลง อุณฺ ปรัตยยะเปนตนแมในอดีตกาล 
 [เชน การะุ] 
313. ภวิษฺยติ คมฺยาทยะ. [IV.4.68] 
 ศัพทมี คมินฺ เปนตน ยอมลงในอนาคตกาล 
 [เชน คฺรามํ คมี] 
314. วุณฺตุเมา กฺริยายํา กฺริยารฺถายามฺ. [IV.4.69] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกริยาซ่ึงมีผลคือกริยา ลง วุณฺ และ ตมฺุ ปรัตยยะ 
 [เชน ปาจโก วรฺชติ, ปกฺตุ วฺรชติ] 
315. ภาววาจินศฺจ. [IV.4.70] 
 ลงปรัตยยะทีแ่สดงภาวสาธนะ 
 [เชน ปากาย วรฺชติ] 
316. กรฺมณิ จาณฺ. [IV.4.71] 
 เมื่อมีอุปปทะเปนบทกรรม ลง อณฺ ปรัตยยะ 
 [เชน กาณฺฑลาวะ วฺรชต]ิ 
317. ศนฺตฺราเนา สฺยสํหิเตา เศเษ จ. [IV.4.72] 
 ลง ศนฺตฺฤงฺ ปรัตยยะ และ อานศฺ ปรัตยยะอนัมี สฺย ศัพทในอนาคตกาลซึ่งเหลือจากอปุปทะที่

เปนบทกรรม 
 [เชน กรษิฺยนฺ วฺรชติ] 

จบปาทะที่ 4 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 
318. ปทรุชวิศสฺปฤโศจํา ฆ ฺ. [IV.5.1] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ปทฺ ธาตุ,� รุชฺ ธาตุ, วิศฺ ธาตุ, สฺปฤศฺ ธาตุ และ อุจ ฺธาตุ 
 [เชน ปาทะ] 
319. สฤ สฺถิรวฺยาธฺโยะ. [IV.5.2] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา มั่นคง หรือโรค ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย สฺฤ ธาตุ 
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 [เชน สาระ] 
320. ภาเว. [IV.5.3] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะในภาวสาธนะ 
 [เชน ปากะ] 
321. อกรฺตริ จ การเก สํชฺายาม.ฺ [IV.5.4] 
 เมื่อปรากฏชื่อ ลง ฆ ฺ ปรัตยยะในสาธนะที่มิใชกัตตุสาธนะ 
 [เชน ปฺราการะ] 
322. สรฺวสฺมาตฺ ปริมาเณ. [IV.5.5] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทายธาตุทั้งปวงในอรรถวา ปริมาณ 
 [เชน สํขฺยา] 
323. อิงาภยฺํา จ. [IV.5.6] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย อิงฺ ธาตุ และ อา การนัตธาตุ 
 [เชน อธฺยายะ] 
324. อุปสรฺเค รุวะ. [IV.5.7] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนอุปสรรค ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย รุ ธาตุ 
 [เชน สํราวะ] 
325. สมิ ทุวะ. [IV.5.8] 
 เมื่อมี สมฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ทุ ธาตุ 
 [เชน ทาวะ] 
326. ยุทฺรุโวรุทิ จ. [IV.5.9] 
 เมื่อมี อุตฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ยุ ธาตุ และ ทฺรุ ธาตุ 
 [เชน อุทฺยาวะ] 
327. ศฺรินีภูภฺโย’นุปสรฺเค. [IV.5.10] 
 เมื่อไมมีอุปสรรค ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ศฺริ ธาตุ, �นี ธาตุ และ ภู ธาต ุ
 [เชน ศฺรายะ] 
328. กฺษุกฺษุภฺยํา เวา. [IV.5.11] 
 เมื่อมี วิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย กฺษุ ธาตุ และ ศฺรุ ธาตุ 
 [เชน วกิฺษาวะ] 
329. สฺตรฺศฺจ ปฺรถเน’ศพฺเท. [IV.5.12] 
 เมื่อควรกลาวอรรถวาแผไป ซ่ึงไมใชศัพท ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย สฺตฺฤ ธาตุ 
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 [เชน ปฏสฺย วสฺิตาระ] 
330. ปฺเร จายชฺเ. [IV.5.13] 
 เมื่อ ปฺร อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย สฺตฺฤ ธาตุ ในที่มิใชการบูชา 
 [เชน ปฺรสฺตาระ] 
331. ฉนฺโทนาเม จ. [IV.5.14] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย สฺตฺฤ ธาตุ ในชื่อของฉันท 
 [เชน ปฺรสฺตารปงฺกฺติ] 
332. ปฺเร ทฺรุสฺตุศฺรุวะ. [IV.5.15] 
 เมื่อมี ปฺร อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ทฺรุ ธาต,ุ สฺตุ ธาตุ และ ศฺรุ ธาตุ 
 [เชน ปฺรทฺราวะ] 
333. นิโย’โวโทะ. [IV.5.16] 
 เมื่อมี อว และ อุตฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย นี ธาตุ 
 [เชน อวนายะ] 
334. นิรภฺโยะ ปูลฺโวะ. [IV.5.17] 
 เมื่อมี นิรฺ และ อภิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ปู ธาตุ และ ลู ธาตุ 
 [เชน นษิฺปาวะ] 
335. ยชฺเ สมิ สฺตวุะ. [IV.5.18] 
 เมื่อมี สมฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย สฺตุ ธาตุที่เปนไปในการบูชา 
 [เชน สํสฺตาวะ] 
336. อุนฺนโยรฺคิระ. [IV.5.19] 
 เมื่อมี อุตฺ และ นิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺฤ ธาตุ 
 [เชน อุทฺคาระ] 
337. กิโร ธานฺเย. [IV.5.20] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ขาวเปลือก 
 [เชน ธานฺยสฺย อุตฺการะ] 
338. เนา วฺฤะ. [IV.5.21] 
 เมื่อมี นิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย วฺฤ ธาต ุ
 [เชน นวีาราะ] 
339. อุทิ ศฺริปุโวะ. [IV.5.22] 
 เมื่อมี อุตฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ศฺริ ธาตุ และ ปูงฺ ธาตุ 
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 [เชน อุจฺฉฺรายะ] 
340. คฺรหศฺจ. [IV.5.23] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุดวย 
 [เชน อุทฺคฺราหะ] 
341. อวนฺโยรากฺโรเศ. [IV.5.24] 
 เมื่อมี อว และ นิ อุปสรรคอยูหนา และปรากฏอรรถวา ดา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน อวคฺราหสฺเต วฺฤษล ภูยาตฺ] 
342. ปฺเร ลิปฺสายาม.ฺ [IV.5.25] 
 เมื่อมี ปฺร อุปสรรคอยูหนา และปรากฏอรรถวา ปรารถนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน ปาตฺรปฺรคฺราเหณ จรติ ภิกฺษะุ] 
343. สมิ มุษฺเฏา. [IV.5.26] 
 เมื่อมี สมฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา กํามือ 
 [เชน สํคฺราโห มลฺลสฺย] 
344. ปเรา ยชฺเ. [IV.5.27] 
 เมื่อมี ปริ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา บูชา 
 [เชน อุตฺตรปรคิฺราหะ] 
345. วาเว วรฺษปฺรตพินฺเธ. [IV.5.28] 
 เมื่อมี อว อุปสรรคอยูหนา และปรากฏอรรถวา การปฏิเสธฝน ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ  
 ธาตุไดบาง 
 [เชน วรฺษสฺย อวคฺราหะ] 
346. ปฺเร รศฺเมา. [IV.5.29] 
 เมื่อมี ปฺร อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา เชือก ไดบาง 
 [เชน ปฺรคฺราหะ, ปฺรคฺรหะ] 
347. วณิชํา จ. [IV.5.30] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุในอรรถที่เกี่ยวกับพอคา ไดบาง 
 [เชน ตุลาปฺรคฺราเหณ จรต,ิ ตุลาปฺรคฺรเหณ จรติ] 
348. วฺฤโณเตราจฺฉาทเน. [IV.5.31] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย วฺฤ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ปดบัง ไดบาง 
 [เชน ปฺราวาระ, ปฺราวระ] 
349. อางิ รุปฺลุโวะ. [IV.5.32] 
 เมื่อมี อางฺ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย รุ ธาตุ และ ปฺลุ ธาตุไดบาง 
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 [เชน อาราวะ, อารวะ] 
350. ปเรา ภุโว’วชฺาเน. [IV.5.33] 
 เมื่อมี ปริ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ภู ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ดูหม่ิน ไดบาง 
 [เชน ปริภาวะ, ปริภวะ] 
351. เจสฺตุ หสฺตาทาเน. [IV.5.34] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย จิ ธาตทุี่เปนไปในอรรถวา ถือเอาดวยมือ 
 [เชน ปุษฺปปฺรจายะ] 
352. ศรีรนิวาสโยะ กศฺจาเทะ. [IV.5.35] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา รางกาย และที่อยู ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย จิ ธาตุ และแปลง จ ตนธาตุเปน ก 
 [เชน นกิายะ] 
353. สํเฆ จาเนาตฺตราธฺรฺเย. [IV.5.36] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา หมู อันเปนกลุมชนผูมคีวามประพฤติอันประเสริฐ ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย 

จิ ธาตุดวย 
 [เชน ไวยากรณนิกายะ] 
354. ปรินฺโยรนฺีโณรทฺฺยูตาภฺเรษโยะ. [IV.5.37] 
 เมื่อมี ปริ และ นิ อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย นี ธาตุที่เปนไปในอรรถวา เลนการ

พนัน และไมหวั่นไหว 
 [เชน ปริณาเยน ศารีนาหนฺต]ิ 
355. วฺยุปโยะ เศเตะ ปรฺยาเย. [IV.5.38] 
 เมื่อมี วิ และ อุป อุปสรรคอยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ศี ธาตุที่เปนไปในอรรถวา วาระ 
 [เชน ตว ราชวศิายะ] 
356. อภิวิเธา ภาเว อินุณฺ. [IV.5.39] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา แผไป ลง อินุณฺ ปรัตยยะในภาวสาธนะ 
 [เชน สํโกฏิน]ํ 
357. กรฺมวฺยตีหาเร ณจฺ สฺตฺริยาม.ฺ [IV.5.40] 
 เมื่อปรากฏการโตตอบของกิริยา ลง ณจฺ ปรัตยยะในสตรลิีงค 
 [เชน พยฺวโกฺรศี] 
358. สฺวรวฺฤทฤคมิคฺรหามลฺ. [IV.5.41] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มีสระอยูทาย, วฺฤ ธาตุ, ทฺฤ ธาตุ, คมฺ ธาตุ และ คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน กษฺยะ] 
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359. อุปสรฺเค’เทะ. [IV.5.42] 
 เมื่อมีอุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย อทฺ ธาตุ 
 [เชน ปฺรฆสะ] 
 
360. เนา ณ จ. [IV.5.43] 
 เมื่อมี นิ อุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะ และ ณ ปรัตยยะ 
 [เชน นิฆสะ, นฺยาทะ] 
361. มเทะ ปฺรสโมรฺหรฺเษ. [IV.5.44] 
 เมื่อมี ปฺร และ สมฺ อุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย มทฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ราเริง 
 [เชน กนฺยานํา ปฺรมทะ] 
362. วฺยธชโปศฺจานปุสรฺเค. [IV.5.45] 
 เมื่อไมมีอุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย พฺยธฺ ธาตุ และ ชปฺ ธาตุ 
 [เชน พยฺธะ, ชปะ] 
363. สฺวนหโสรฺวา. [IV.5.46] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะทาย สฺวนฺ ธาตุ และ หสฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน สฺวนะ, �สฺวานะ] 
364. ยมะ สํนฺยุปวิษ ุจ. [IV.5.47] 
 เมื่อมี นิ, อุป และ วิ อุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย ยมฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน ยมะ, ยามะ] 
365. เนา คทนทปสฺวนาม.ฺ [IV.5.48] 
 เมื่อมี นิ อุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย คทฺ ธาตุ, นทฺ ธาตุ, ป ฺ ธาตุ และ สฺวนฺ ธาตุ 
 [เชน นิคทะ, นิคาทะ] 
366. กฺวโณ วีณายํา จ. [IV.5.49] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะทาย กฺวณฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา พิณ ไดบาง 
 [เชน กวฺณะ, กฺวาณะ, นิกฺวณะ, นิกฺวาณะ] 
367. ปณะ ปริมาเณ นิตฺยมฺ. [IV.5.50] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะแนนอนทาย ปณฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา ขนาด, เทา 
 [เชน ปณะ] 
368. สมุโทรชะ ปศุษุ. [IV.5.51] 
 เมื่อมี สมฺ และ อุทฺ อุปสรรคอยูหนา ลง อลฺ ปรัตยยะทาย อชฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา เนื้อ 
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 [เชน สมชะ] 
369. คฺลโห’กฺเษษุ. [IV.5.52] 
 ศัพทวา คฺลห ในการเลนพนนั ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน อกษฺาณามฺ คฺลหะ] 
370. สรฺเตะ ปฺรชเน. [IV.5.53] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะทาย สฺฤ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา การตั้งครรภ 
 [เชน ควํา อุปสระ] 
371. หฺโว หุศฺจาภฺยุปนิวิษุ จ. [IV.5.54] 
 แปลงเปน หุ ทาย เหวฺ ธาตทุี่เปนไปในทีม่ี อภ,ิ อุป, นิ และ วิ อุปสรรค 
 [เชน อภหิวะ, อุปหวะ, นิหวะ, วิหวะ] 
372. อางิ ยุทฺเธ. [IV.5.55] 
 เมื่อมี อางฺ อยูหนา แปลงเปน หุ ทาย เหวฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา รบ 
 [เชน อาหวะ] 
373. ภาเว’นุปสรฺคสฺย. [IV.5.56] 
 แปลงเปน หุ ทาย เหวฺ ธาตทุี่ไมมีอุปสรรค และเปนไปในภาวสาธนะ 
 [เชน หวะ] 
374. หนฺเตรฺวธิศฺจ. [IV.5.57] 
 แปลง หนฺ ธาตุเปน วธ 
 [เชน วธะ] 
375. มูรฺเตา ฆนิศฺจ. [IV.5.58] 
 แปลง หนฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา แข็ง เปน ฆน 
 [เชน ทธฺนะ ฆนะ] 
376. ปฺราทฺ คฤไหกเทเศ ฆ ฺ จ. [IV.5.59] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุที่มี ปฺร อุปสรรค และเปนไปในอรรถวา สวนของบาน 
 [เชน ปฺรฆาณะ, ปฺรฆณะ] 
377. อนฺตรฺฆโนทฺฆเนา เทศาตฺยาธานโยะ. [IV.5.60] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา สถานที่ และที่รองไม ศัพทวา อนฺตรฺฆน และ อุทฺฆน ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน อนฺตรฺฆน, อุทฺฆน] 
378. กรเณ’โยวิทฺรุษุ. [IV.5.61] 
 ลง อลฺ ปรัตยยะในอรรถกรณะในที่มี อยสฺ ศัพท, วิ อุปสรรค และ ทฺรุ ศัพทอยูหนา 
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 [เชน อโยฆนะ] 
379. ปเรา ฑะ. [IV.5.62] 
 เมื่อมี ปริ ศัพทอยูหนา ลง ฑ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาต ุ
 [เชน ปริฆะ] 
380. เนา นิมิเต. [IV.5.63] 
 เมื่อมี นิ ศัพทอยูหนา และปรากฏอรรถวาส่ิงที่เหมือนกบัของกลม ลง ฑ ปรัตยยะทาย  
 หนฺ ธาต ุ
 [เชน นิฆาะ วฤฺกฺษาะ] 
381. สมุโทรฺคณปฺรศํสโยะ. [IV.5.64] 
 เมื่อมี สํ และ อุทฺ ศัพทอยูหนา และปรากฏอรรถวา หมู และการสรรเสริญ ลง ฑ ปรัตยยะทาย 

หนฺ ธาต ุ
 [เชน สํฆะ] 
382. อุปาตฺ ก อาศฺรเย. [IV.5.65] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ที่พึ่ง ลง ก ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุที่มี อุป อยูหนา 
 [เชน กุโฑยฺปฆฺนํ วสต]ิ 
383. สตฺมฺเพ’จฺจ. [IV.5.66] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สฺตมฺพ ศัพท ลง อตฺ ปรัตยยะ และ ก ปรัตยยะ ทาย หนฺ ธาตุ 
 [เชน สฺตมฺพฆนะ ทณฑฺะ] 
384. ฏวนุพนฺธาทถะุ. [IV.5.67] 
 ลง อถุ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ฏ อนุพันธ 
 [เชน เวปถุ] 
385. ฑฺวนุพนฺธาตฺ ตฺริมกฺ เตน นิรฺวฺฤตฺเต. [IV.5.68] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา เกิดดวยส่ิงนั้น ลง ตฺริมกฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ฑุ อนุพันธ 
 [เชน ปากฺติม]ํ 
386. ยาจิวิจฺฉิปฺรจฺฉยิชิสฺวปรกฺษยิตํา นง.ฺ [IV.5.69] 
 ลง นงฺ ปรัตยยะทาย ยาจฺ ธาต,ุ วิจฺฉฺ ธาต,ุ ปฺรจฺฉฺ ธาตุ, ยชฺ ธาตุ, สฺวปฺ ธาตุ, รกฺษฺ ธาตุ และ  
 ยตฺ ธาตุ 
 [เชน ยา ฺจา] 
387. อุปสรฺเค ทะ กิะ. [IV.5.70] 
 เมื่อมีอุปสรรคอยูหนา ลง กิ ปรัตยยะทายธาตุช่ือวา ทา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 268

 [เชน อาทิะ] 
388. กรฺมณฺยธิกรเณ จ. [IV.5.71] 
 เมื่อมีอุปปทะคือกรรม ลง กิ ปรัตยยะทายธาตุช่ือวา ทา ในอธิกรณสาธนะ 
 [เชน ปโยนิธิะ] 
389. สฺตฺริยํา กฺติะ. [IV.5.72] 
 ลง กฺติ ปรัตยยะในสตรีลิงค 
 [เชน กฺฤต]ิ 
390. สาติเหติยตูิชตูยศฺจ. [IV.5.73] 
 สาติ ศัพท, เหติ ศัพท, ยูติ ศพัท และ ชูติ ศพัท ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ] 
391. ภาเว ปจิคาปาสฺถาภฺยะ. [IV.5.74] 
 ลง กฺติ ปรัตยยะในภาวสาธนะทาย ปจฺ ธาต,ุ ไศฺล ธาตุ, ปา ธาตุ และ สฺถา ธาตุ 
 [เชน สาติ, เหติ, ยูติ, ชูต]ิ 
392. วฺรชยโชะ กฺยป.ฺ [IV.5.75] 
 ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย วฺรชฺ ธาตุ และ ยชฺ ธาตุ 
 [เชน ปกฺต]ิ 
393. สมชาสนิสทนปิติศงีฺสุวิทฺยาฏิจริมนิภฤ ิณํา สํชฺายาม.ฺ [IV.5.76] 
 เมื่อปรากฏชื่อ ลง กฺยปฺ ปรัตยยะทาย อชฺ ธาตุที่มี สํ อยูหนา, อาสฺ ธาตุ, สทฺ ธาตุที่มี นิ อยูหนา, 

ปตฺ ธาตุที่มี นิ อยูหนา, ศี ธาตุ, สุ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ, อฏ ธาตุ, จรฺ ธาตุ, มนฺ ธาตุ และ ภฺฤ ธาตุ 
 [เชน วฺรชฺยา] 
394. กฺฤะ ศ จ. [IV.5.77] 
 ลง ศ ปรัตยยะ, กฺติ ปรัตยยะ และ กยฺปฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน สมชฺยา] 
395. สรฺเตรฺยศฺจ. [IV.5.78] 
 ลง ย ปรัตยยะทาย สฺฤ ธาตุและธาตุอ่ืนๆ 
 [เชน กฺริยา, กฺฤติะ, กฺฤตยา] 
396. อิจฺฉา. [IV.5.79] 
 อิจฺฉา ศัพทยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ชาครฺยยฺา] 
397. ศํสิปฺรตฺยยาทะ. [IV.5.80] 
 ลง อ ปรัตยยะทาย ศนฺสฺ ธาตุ และธาตุที่มีปรัตยยะ[อยูทาย] 
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 [เชน อิจฺฉา] 
398. คุโรศฺจ นิษฺฏา เสฏะ. [IV.5.81] 
 ลง อ ปรัตยยะทายธาตุที่มีเสียงครุ ซ่ึงเปนไปกับดวย อิฏ อาคมในที่มีนฏิฐาปรัตยยะอยูหลัง 
 [เชน ปฺรศํสา] 
399. ษานุพนฺธภิทาทิภฺยสฺตฺวง.ฺ [IV.5.82] 
 ลง องฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มี ษ อนุพันธ และ ภิทฺ ธาตุเปนตน 
 [เชน อีหา] 
400. ภีษิจินฺตปิูชิกถกุิมฺพิจรฺจิสฺปฤหิโตลิโทลิภฺยศจฺ. [IV.5.83] 
 ลง องฺ ปรัตยยะทาย ภี ธาตุ, ษิ ธาตุ, จินฺตฺ ธาตุ, ปูชฺ ธาตุ, กถฺ ธาตุ, กุมฺพฺ ธาตุ, จรฺจฺ ธาตุ, 
  สฺปฤหฺ ธาตุ, ตุลฺ ธาตุ และ ทุลฺ ธาตุ 
 [เชน ชรา] 
401. อาตศฺโจปสรฺเค. [IV.5.84] 
 เมื่อมีอุปสรรคอยูหนา ลง อง ฺปรัตยยะทาย อา การันตธาตุ] 
 [เชน ภษีา] 
402. อีษิศฺรนฺถยาสวินฺทิวิทิการิตานฺเตภฺโย ยุะ. [IV.5.85] 
 ลง ย ุปรัตยยะทาย อีษฺ ธาต,ุ ศฺรนฺถฺ ธาต,ุ อาสฺ ธาตุ, วนฺท ฺธาตุ, วิทฺ ธาต ุและธาตทุี่มกีารติปรัตยยะ

อยูทาย 
 [เชน สนฺธา] 
403. กีรฺตีรฺโษะ กฺตศิฺจ. [IV.5.86] 
 ลง กฺติ ปรัตยยะทาย กีรฺตฺตฺ ธาตุ และ อิษฺ ธาตุ 
 [เชน อีษณา] 
404. โรคาขฺยายํา วุ ฺ. [IV.5.87] 
 เมื่อปรากฏของ โรค ลง วุ ฺ ปรัตยยะทายธาตุ 
 [เชน กีรฺตฺต]ิ 
405. สํชฺายํา จ. [IV.5.88] 
 ลง วุ ฺ ปรัตยยะในชื่อดวย 
 [เชน ปฺรวาหิกา] 
406. ปรฺยายารฺหรฺเณษุ จ. [IV.5.89] 
 ลง วุ ฺ ปรัตยยะทายธาตุที่เปนไปในอรรถวา วาระ, สมควร และหนี ้
 [เชน อุทฺยานปษฺุปภ ฺชิกา กฺรีฑา] 
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407. ปฺรศฺนาขยฺานโยริ ฺ จ วา. [IV.5.90] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ถาม และตอบ ลง อิ ฺ ปรัตยยะไดบาง 
 [เชน อทฺย ภวตะ ศายกิา] 
 
408. น ฺยนฺยากฺโรเศ. [IV.5.91] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ น ฺ และปรากฏอรรถวา ดา ลง อนิ ปรัตยยะ 
 [เชน กํา ตวฺํ การิมการฺษี] 
409. กฺฤตฺยยุโฏ’นฺยตฺราป จ. [IV.5.92] 
 ลงกฤตยปรัตยยะและ ยุฏ ปรัตยยะแมในอรรถอื่น 
 [เชน อกรณิสฺเต วฺฤษล] 
410. นปุสเก ภาเว กฺตะ. [IV.5.93] 
 ลง กฺต ปรัตยยะในภาวสาธนะในนปุงสกลิงค 
 [เชน ศยติ�ํ] 
411. ยุฏ จ. [IV.5.94] 
 ลง ยุฏ ปรัตยยะในภาวสาธนะในนปุงสกลิงคดวย 
 [เชน สฺถานม,ฺ� คมนมฺ] 
412. กรณาธิกรณโยศฺจ. [IV.5.95] 
 ลง ยุฏ ปรัตยยะในกรณสาธนะและอธิกรณะดวย 
 [เชน อิธฺมวฺรศจฺน]ํ 
413. ปุสิ สํชฺายํา ฆะ. [IV.5.96] 
 เมื่อปรากฏชื่อในปุงลิงค ลง ฆ ปรัตยยะ 
 [เชน อุรศฺฉทะ] 
414. โคจรสํจรวหวฺรชวฺยชกฺรมาปณนิคมาศฺจ. [IV.5.97] 
 ศัพทวา โคจร, สํจร, วห, วฺรช, วฺยช, กฺรม, อาปณ และ นคิม ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน โคจระ] 
415. อเว ตฺฤสฺตฺโรรฺฆ ฺ. [IV.5.98] 
 เมื่อมี อว อยูหนา ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทาย ตฺฤ ธาตุ และ สฺตฺฤ ธาตุ 
 [เชน อวตาระ] 
416. วฺย ฺชนาจฺจ. [IV.5.99] 
 ลง ฆ ฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มีพยัญชนะอยูทายดวย 
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 [เชน เลขะ] 
417. อุทงฺโก’นุทเก. [IV.5.100] 
 อุทงฺก ศัพทยอมถูกใหสําเร็จในสิ่งที่มิใชน้าํ 
 [เชน อุทงฺกะ] 
418. ชาลมานายะ. [IV.5.101] 
 เมื่อแสดงขาย ศัพทวา อานาย ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน อานายะ] 
419. อีษทฺทุะสุษุ กฺฤจฺฉฺรากฺฤจฺฉฺรารฺเถษุ ขลฺ. [IV.5.102] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อีษตฺ, ทุสฺ และ สุ ศัพท ทีม่ีอรรถวา ความทุกข หรือความสุข ลง ขลฺ ปรัตยยะ 
 [เชน อีษทกฺระ กโฏ  ภวตา] 
420. กรฺตฺฤกรฺมโณศฺจ ภูกฺฤโะ. [IV.5.103] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกัตตุสาธนะและกรรมสาธนะ ลง ขลฺ ปรัตยยะทาย ภู ธาตุ และ กฤฺ ธาตุ 
 [เชน อีษทาฑยฺมฺภวํ ภวตา] 
421. อาทฺภฺโย ยฺวทริทฺราเตะ. [IV.5.104] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทาย อา การันตธาตุ แตไมลงทาย ทริทฺรา ธาตุ 
 [เชน อีษตฺปานะ] 
422. ศาสุยุธทฤศิธฤษิมฤษํา วา. [IV.5.105] 
 ลง ยุ ปรัตยยะทาย ศาสฺ ธาตุ, �ยุธฺ ธาตุ, ทฤศฺ ธาตุ, ธฤษฺ ธาตุ และ มฤษ ฺธาตุไดบาง 
 [เชน อีษจฺฉาสนะ�, อีษจฺฉาสะ] 
423. อิจฺฉารฺเถษฺเวกกรฺตฺฤเกษุ ตุมฺ. [IV.5.106] 
 เมื่อมีอุปปทะที่มีกัตตาเหมือนกัน และมีอรรถวา ปรารถนา ลง ตุมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน อิจฺฉติ โภกฺตุ] 
424. กาลสมยเวลาศกฺตฺยรฺเถษุ จ. [IV.5.107] 
 เมื่อปรากฏอรรถของ กาล ศัพท, สมย ศพัท, เวลา ศัพท, ศกตฺิ ศัพท ลง ตุมฺ ปรัตยยะทายธาตุดวย 
 [เชน โภกฺตุ กาละ] 
425. อรฺหเตา ตฺฤจฺ. [IV.5.108] 
 ลง ตฺฤจฺ ปรัตยยะทายธาตุในอรรถวา สมควร 
 [เชน กนฺยายาะ ขลุ ภวานฺ โวฑา] 
426. ศกิ จ กฺฤตฺยาะ. [IV.5.109] 
 ลง กฺฤตฺย ปรัตยยะในอรรถวา สามารถ ดวย 
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 [เชน ภวตา ขลุ กนฺยา โวฑวฺยา] 
427. ไปฺรษฺยาติสรฺคปฺราปตฺกาเลษ.ุ [IV.5.110] 
 ลง กฺฤตฺย ปรัตยยะในอรรถวา ใช, อนุญาต และถึงเวลา 
 [เชน ภวตา คฺราโม คนฺตวฺยะ] 
428. อาวศฺยกาธมรฺณโยรฺณิน.ฺ [IV.5.111] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา แนนอน และหนี้ ลง ณนิฺ ปรัตยยะ 
 [เชน อวศยฺํทาย]ี 
429. ติกฺกฺฤเตา สํชฺายามาศิษ.ิ [IV.5.112] 
 เมื่อปรากฏชื่อในความปรารถนา ลง ติกฺ และ กฺฤตฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ตนฺตะิ] 
430. ธาตุสมฺพนฺเธ ปฺรตฺยยาะ. [IV.5.113] 
 เมื่อปรากฏความสัมพันธแหงอรรถของธาตุ ลงปรัตยยะ[ในกาลแหงอรรถของธาตุ] 
 [เชน อคฺนิษฺโฏมยาชี ปุตฺโร’สฺย ชนิตา] 

จบปาทะที่ 5 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
 
431. อลํขฺลโวะ ปฺรติเษธโยะ กฺตฺวา วา. [IV.6.1] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อลํ และ ขลุ ศัพทที่มีอรรถปฏิเสธ ลง กฺตฺวา ปรัตยยะไดบาง 
 [เชน อลํกฺฤตฺวา] 
432. เมงะ. [IV.6.2] 
 ลง กฺตฺวา ปรัตยยะทาย เมงฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน อปมาย, อปมิตฺย] 
433. เอกกรฺตฺฤกโยะ ปูรฺวกาเล. [IV.6.3] 
 ในบรรดากริยากอนและหลงัที่มีกัตตาเหมอืนกัน ลง กฺตวฺา ปรัตยยะทายธาตุที่เปนไปใน 
 กริยากอน 
 [เชน ภกฺุตวฺา วรฺชติ] 
434. ปราวรโยเค จ. [IV.6.4] 
 เมื่อการประกอบดวยส่ิงที่ตัง้อยูในทีไ่กลและที่ใกล ลง กตฺฺวา ปรัตยยะทายธาตุ 
 [เชน อปฺราปฺย นที  ํ ปรฺวตะ] 
435. ณมฺ จาภีกฺษณฺเย ทฺวิศฺจ ปทมฺ. [IV.6.5] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา บอยๆ ลง ณมฺ ปรัตยยะทายธาตุ และซอนบท[ที่มีปรัตยยะอยูทาย] 
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 [เชน โภชํ โภชํ วฺรชติ] 
436. วิภาษาคฺเรปฺรถมปูรฺเวษุ. [IV.6.6] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อคฺร ศัพท, ปฺรถม ศัพท และ ปูรฺว ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทายธาตุไดบาง 
 [เชน อคฺเรโภชํ วฺรชติ] 
437. กรฺมณฺยากฺโรเศ กฺฤะ ขมิ ฺ. [IV.6.7] 
 เมื่อมีอุปปทะคือกรรม และปรากฏอรรถวา ดา ลง ขมิ ฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน เจารการมากฺโรเศติ] 
438. สฺวาเทา จ. [IV.6.8] 
 เมื่อมีอุปปทะที่มีอรรถวา อรอย ลง ขมิ ฺ ปรัตยยะ 
 [เชน สฺวาทุงกฺารํ ภุงฺกฺเต] 
439. อนฺยไถวํกถมติฺถํสุ สิทฺธาปฺรโยคศฺเจตฺ. [IV.6.9] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อนฺยถา ศัพท, เอวํ ศัพท, กถํ ศัพท และ อิตฺถํ ศัพท ถาไมมีการประกอบที่

ปรากฏชัด ลง ขมิ ฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน อนยฺถาการํ ภุงฺกฺเต] 
440. ยถาตถโยรสยูาปฺรติวจเน. [IV.6.10] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ยถา ศัพท และ ตถา ศัพท และปรากฏอรรถวา การพูดโตตอบดวยความไม

อดกล้ัน ลง ขมิ ฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน ยถาการมหํ โภกษฺฺเย, ตถาการมหํ โภกฺษเฺย] 
441. ทฤโศ ณมฺ สากลฺเย. [IV.6.11] 
 เมื่อมีอุปปทะที่ สากลฺย ศัพทกระทําพิเศษ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ทฤศฺ ธาตุ 
 [เชน กนฺยาทรศฺํ วรยต]ิ 
442. ยาวติ วนิฺทชีโวะ. [IV.6.12] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ยาวตฺ ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย วนิฺทฺ ธาตุ และ ชีวฺ ธาตุ 
 [เชน ยาวทฺเวท ํภุกฺกเฺต] 
443. จรฺโมทรโยะ ปูเระ. [IV.6.13] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ จรฺม ศัพท และ อุทร ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปูรฺ ธาตุ 
 [เชน จรฺมฺมปูรํ ททาติ] 
444. วรฺษปฺรมาณ อูโลปศฺจ วา. [IV.6.14] 
 เมื่อปรากฏการปริมาณแหงน้ําฝน ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปูรฺ ธาตุ และลบ อู ไดบาง 
 [เชน โคษฺปทปูรํ วฺฤษฺโฏ เทวะ] 
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445. เจลารฺเถ กโนเปะ. [IV.6.15] 
 เมื่อมีอุปปทะที่มีอรรถวา ผา ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย กฺนยูี ธาตุ 
 [เชน เจลกฺโนป วฺฤษฺโฏ เทวะ] 
 
446. นิมูลสมูลโยะ กษะ. [IV.6.16] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ นิมูล ศัพท และ สมูล ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย กษฺ ธาตุ 
 [เชน นิมูลกาษ ํกษต]ิ 
447. ศุษฺกจูรฺณรุกฺเษษุ ปษะ. [IV.6.17] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ศุษฺก ศัพท, จุรฺณ ศัพท และ รุกฺษ ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปษฺ ธาต ุ
 [เชน ศุษกฺเปษ ํปนษฺฏิ] 
448. ชีเว คฺรหะ. [IV.6.18] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ชีว ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน ชีวคฺราหํ คฤหฺณาต]ิ 
449. อกฺฤเต กฺฤะ. [IV.6.19] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อกฺฤต ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน อกฺฤตการํ กโรติ] 
450. สมูเล หนฺเตะ. [IV.6.20] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ สมูล ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาตุ 
 [เชน สมูลฆาตํ หนฺต]ิ 
451. กรเณ. [IV.6.21] 
 เมื่อมีอุปปทะที่แสดงกรณสาธนะ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย หนฺ ธาต ุ
 [เชน ปาทฆาต ํภูมึ หนตฺ]ิ 
452. หสฺตารฺเถ คฺรหวรฺติวฺฤตาม.ฺ [IV.6.22] 
 เมื่อมีอุปปทะซึ่งมีอรรถวา มือ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย คฺรหฺ ธาตุ, วฺฤตฺ ธาตุ[ที่เปนอินนัตะ] และ 

วฺฤตฺ ธาตุ [ธรรมดา] 
 [เชน หสฺตคฺราหํ คฤหฺณาต]ิ 
453. สฺวารฺเถ ปุษะ. [IV.6.23] 
 เมื่อมีอุปปทะซึ่งมีอรรถวา ตน ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปษฺุ ธาตุ 
 [เชน สฺวโปษํ โปษติ] 
454. เสฺนหเน ปษะ. [IV.6.24] 
 เมื่อมีอุปปทะซึ่งมีอรรถวา น้ํา ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปษฺ ธาตุ 
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 [เชน อุทเปษํ ปนษฺฏิ] 
455. พนฺโธ’ธิกรเณ. [IV.6.25] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนอธิกรณสาธนะ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย พนฺธฺ ธาต ุ
 [เชน จกฺรพนฺธํ พนฺธะ] 
456. สํชฺายํา จ. [IV.6.26] 
 เมื่อปรากฏชื่อ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย พนฺธฺ ธาตุ 
 [เชน เกฺรา ฺจพนฺธํ พนฺธะ] 
457. กรฺตฺโรรฺชีวปุรุษโยรฺนศิวหิภยฺาม.ฺ [IV.6.27] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนกัตตา คอื ชีว ศัพท และ ปุรุษ ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย นศฺ ธาตุ และ  
 วหฺ ธาต ุ
 [เชน ชีวนาศํ นษฺฏะ] 
458. อูรฺทฺธฺเว ศุษิปูโระ. [IV.6.28] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ อูรฺทฺธฺว ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ศษฺุ ธาตุ และ ปรฺู ธาตุ 
 [เชน อูรฺทฺธฺวโศษํ ศุษฺกะ] 
459. กรฺมณิ โจปมาเน. [IV.6.29] 
 เมื่อมีอุปมานะที่เปนกรรม ลง ณมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน จฑูกนาศ ํนษฺฏะ] 
460. กษาทิษุ ไตเรวานุปฺรโยคะ. [IV.6.30] 
 เมื่อมี กษ ฺธาตเุปนตน พึงกระทําอุทาหรณทีป่ระกอบในภายหลังดวย กษ ฺธาตุเปนตนนัน้นัน่

เทียว 
 [เชน นิมูลกาษ ํกษต]ิ 
461. ตฺฤตียายามปุทํเศะ. [IV.6.31] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนตติยนัตบท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ทศํฺ ธาตุที่มี อุป อยูหนา 
 [เชน มูลโกปทํศํ ภุงฺกฺเต] 
462. หึสารฺถาจฺไจกกรฺมกาตฺ. [IV.6.32] 
 ลง ณมฺ ปรัตยยะทายธาตุที่มอีรรถวา เบียดเบียน ซ่ึงมีกรรมเหมือนกนั 
 [เชน ทณฺโฑปฆาตํ คาศฺจาลยติ] 
463. สปฺตมฺยาํ จ ปรฺมาณาสตตฺโยะ. [IV.6.33] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนตติยนัตบทและสัตตัมยันตบท ทั้งปรากฏอรรถวา เปรียบ และยึดติด ลง 

ณมฺ ปรัตยยะ 
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 [เชน ทวฺยงฺคุโลตฺกรฺษ ขณฺฑกิํา ฉินตฺต]ิ 
464. อุปปฑรุธกรฺษศฺจ. [IV.6.34] 
 ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ปฑฺ ธาตุที่มี อุป อยูหนา, รุธฺ ธาตุ และ กรฺษฺ ธาต ุ
 [เชน ปารฺศฺโวปปปฑํ เศเต] 
 
465. อปาทาเน ปรีปฺสายาม.ฺ [IV.6.35] 
 เมื่อปรากฏความเร็ว และมีอุปปทะที่เปนอปาทานสาธนะ ลง ณมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ศยฺโยตฺถายํ ธาวต]ิ 
466. ทฺวิตียายาํ จ. [IV.6.36] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนทุติยนัตบท ลง ณมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน โลษฺฏคฺราหํ ยุทฺธยนฺเต] 
467. สฺวางฺเค’ธฺรุเว. [IV.6.37] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนทุติยนัตบทที่ช่ือวา สวางคะ ซ่ึงไมเปนประธาน ลง ณมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน ภฺรูวิกเฺษป ชลฺปติ] 
468. ปริกฺลิศฺยมาเน จ. [IV.6.38] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนทุติยนัตบทซึ่งถูกเบียดเบียน ลง ณมฺ ปรัตยยะ 
 [เชน อุระปฺรตเิปษํ ยุธฺยนฺเต] 
469. วิศิปตปิทิสฺกนทํฺา วฺยาปยฺมานาเสวฺยมานโยะ. [IV.6.39] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนทุติยนัตบทซึ่งถูกแผไปและเสพ ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย วิศฺ ธาต,ุ ปตฺ ธาตุ, 

ปทฺ ธาตุ และ สฺกนฺทฺ ธาตุ 
 [เชน เคหํ เคหมนุปฺรเวษมาสเฺต, เคหํ มนุปฺรเวษมนุปฺรเวษมาสฺเต] 
470. ตฺฤษฺยสฺโวะ� กฺริยานฺตเร กาเลษุ. [IV.6.40] 
 เมื่อมีอุปปทะที่เปนทุติยนัตบทแสดงกาล ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ตฺฤษฺ ธาตุ และ อสุ ธาตุ 
 [เชน ทวฺยหตรฺษํ คาะ ปายยต]ิ 
471. นามฺนฺยาทิศิคฺรโหะ. [IV.6.41] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ นาม ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะทาย ทิศฺ ธาตุที่มี อา อยูหนา และ คฺรหฺ ธาตุ 
 [เชน นามาเทศํ ททาติ] 
472. กฺฤโ’วฺยเย’ยเถษฺฏาขฺยาเน กฺตฺวา จ. [IV.6.42] 
 เมื่อมีอุปปทะคืออัยยยศพัท และปรากฏการกลาวสิ่งที่ไมนาปรารถนา ลง ณมฺ ปรัตยยะ และ  

กฺตฺวา ปรัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
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 [เชน พฺราหฺมณ ปุตฺรสฺเต ชาตะ. นีไจะ การํ, นีไจะ กฺฤตฺย, นีไจะ กฺฤตฺวาจษฺเฏ] 
473. ติรฺยจฺยปรฺวรฺเค. [IV.6.43] 
 เมื่อปรากฏความสําเร็จ และมีอุปปทะคือ ติรฺยกฺ ศัพท ลง ณมฺ ปรัตยยะ และ กฺตวฺา ปรัตยยะ

ทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน ติรฺยกฺการํ, ติรฺยกฺกฺฤตฺย, ติรฺยกฺกฺฤตวฺา คตะ] 
474. สฺวางฺเค ตส.ิ [IV.6.44] 
 เมื่อมีอุปปทะที่ลง ตสฺ ปรัตยยะอยูทาย ซ่ึงมีช่ือวา สวางคะ ลง ณมฺ ปรัตยยะ และ กฺตฺวา ป 
 รัตยยะทาย กฺฤ ธาตุ 
 [เชน มุขตะ การํ, มุขตะ กฺฤตฺย, มุขตะ กฺฤตฺวา อสฺติ] 
475. ภุวสฺตูษฺณีมิ จ. [IV.6.45] 
 เมื่อมีอุปปทะคือ ตูษฺณีมฺ ศัพทและศัพทอ่ืน ลง ณมฺ ปรัตยยะ และ กฺตวฺา ปรัตยยะทาย ภู ธาตุ 
 [เชน มุขโตภาว,ํ มุขโตภูย, มุขโตภูตฺวา อาสฺเต, ตุษฺณีมภฺาว,ํ ตุษฺณีมฺภยู, ตุษฺณีมภฺูตฺวา อาสฺเต] 
476. กรฺตริ กฺฤตะ. [IV.6.46] 
 ลงปรัตยยะที่ช่ือวา กฺฤต ในกตัตุสาธนะ 
 [เชน การกะ, ปจะ, นนฺทนะ] 
477. ภาวกรฺมโณะ กฺฤตฺยกฺตขลรถฺาะ. [IV.6.47] 
 ลง กฺฤตฺย ปรัตยยะ,� กฺต ปรัตยยะ และปรัตยยะที่มีอรรถของ ขลฺ ปรัตยยะ ในภาวสาธนะ

และกรรมสาธนะ 
 [เชน ศยติวยฺํ ภวตา] 
478. อาทิกรฺมณิ กฺตะ กรฺตริ จ. [IV.6.48] 
 ลง กฺต ปรัตยยะในกัตตา ในกิริยาอันเปนเบื้องแรก 
 [เชน ปฺรกฺฤตะ กฏํ ภวาน]ฺ 
479. คตฺยรฺถากรฺมกศฺลิษศีงฺสฺถาสวสชนรุหชีรฺยติภฺยศฺจ. [IV.6.49] 
 ลง กฺต ปรัตยยะในกัตตุสาธนะทายธาตุที่มอีรรถวา ไป, อกรรมกธาตุ, ศฺลิษฺ ธาตุ, ศี ธาตุ,�  
 สฺถา ธาตุ, อาสฺ ธาตุ,� วสฺ ธาตุ, ชนฺ ธาตุ, รุหฺ ธาตุ และ ชฺฤ ธาตุ 
 [เชน คโต คฺรามํ ภวาน]ฺ 
480. ทาศโคฆฺเนา สมฺปฺรทาเน. [IV.6.50] 
 ทาศ ศัพท และ โคฆฺน ศัพท ยอมถูกใหสําเร็จในสัมปทานสาธนะ 
 [เชน ทาศะ] 
481. ภีมาทโย’ปาทาเน. [IV.6.51] 
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 ภีม ศัพทเปนตนยอมถูกใหสําเร็จในอปาทานสาธนะ 
 [เชน ภมีะ] 
482. ตาภยฺามนยฺตฺโรณาทยะ. [IV.6.52] 
 อุณฺ ปรัตยยะเปนตนยอมลงในสาธนะอื่นจากสัมปทานสาธนะและอปาทานสาธนะ 
 [เชน การะ] 
483. กฺโต’ธิกรเณ เธฺราวฺยคตปิฺรตยฺวสานารฺเถภฺยะ. [IV.6.53] 
 ลง กฺต ปรัตยยะในอธิกรณสาธนะ ทายธาตทุี่มีอรรถวา ไมหวั่นไหว, ธาตุที่มีอรรถวา ไป และ

ธาตุที่มีอรรถวา กิน 
 [เชน อิทเมศามาสิตมฺ] 
484. ยุวุจฺยามนากานฺตาะ. [IV.6.54] 
 แปลง ยุ ปรัตยยะ, วุ ปรัตยยะ และ จยฺ ปรัตยยะเปน อน, อก และ อนฺต 
 [เชน นนฺทนะ, ปาจกะ, คณฺฑยนฺตะ] 
485. สมาเส ภาวินฺยนะ กฺตฺโว ยป.ฺ [IV.6.55] 
 เมื่ออัพยยศพัทอ่ืนจาก น ฺ ศัพทจะมกีารสัมพันธกับลงที่ลง กฺตฺวา ปรัตยยะ ใหแปลง กฺตฺวา 

ปรัตยยะเปน ยปฺ 
 [เชน ปฺรณมยฺ] 
486. จโชะ กเคา ธุฏฆานุพนฺธโย. [IV.6.56] 
 แปลง จ และ ช เปน ก และ ค ในเพราะปรตัยยะอักษรชื่อวา ธุฏ และปรัตยยะที่มี ฆ อนุพันธ 
 [เชน ปกฺตา�, โภคะ] 
487. นฺยงฺกฺวาทนีํา หศฺจ ฆะ. [IV.6.57] 
 แปลง จ และ ช ของ นฺยงฺกุ ศัพทเปนตน เปน ก และ ค และแปลง ห เปน ฆ 
 [เชน นยฺงฺกะุ] 
488. น กวรฺคาทิวฺรชฺยชามฺ. [IV.6.58] 
 การแปลง จ และ ช ของธาตทุี่มี ก วรรคในหนตน, วฺรชฺ ธาตุ และ อชฺ ธาตุ เปน ก และ ค ยอมไม

มี 
 [เชน กุชะ] 
489. ฆฺยณฺยาวศฺยเก. [IV.6.59] 
 เมื่อปรากฏความแนนอน แปลง จ และ ช เปน ก และ ค ในเพราะ ฆฺยณฺ ปรัตยยะ 
 [เชน อวศยฺปาจฺยม]ฺ 
490. ปฺรวจรฺจฺจิรุจิยาจิตฺยชามฺ. [IV.6.60] 
 การแปลง จ และ ช ของ วจฺ ธาตุที่มี ปฺร อยูหนา, ฤจฺ ธาตุ, รุจฺ ธาตุ, ยาจฺ ธาตุ และ ตฺยชฺ ธาตุ 

เปน ก และ ค ยอมไมม ี
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 [เชน ปฺรวาจฺยะ] 
491. วโจ’ศพฺเท. [IV.6.61] 
 การแปลง จ ของ วจฺ ธาตุเปน ก ยอมไมมีในที่มิใชศัพท 
 [เชน วาจฺยม]ฺ 
492. นิปฺราภฺยํา ยุชะ ศกฺเย. [IV.6.62] 
 การแปลง ช ของ ยุชฺ ธาตุทาย นิ และ ปฺร อุปสรรค ในอรรถวา สามารถ เปน ค ยอมไมมี 
 [เชน นิโยชฺโย ภฤตฺยะ] 
493. ภุโช’นฺเน. [IV.6.63] 
 การแปลง ช ของ ภุชฺ ธาตุในอรรถวา อาหาร เปน ค ยอมไมมี 
 [เชน โภชฺยมนนฺมฺ] 
494. ภุชนยฺุพฺเชา ปาณิโรคโยะ. [IV.6.64] 
 ภุช ศัพท และ นฺยุพฺช ศัพท ยอมถูกใหสําเรจ็ในอรรถวา มอื และโรค 
 [เชน ภชุะ, นฺยพฺุช] 
495. ทฤคฺทฤศทฤกฺเษษุ สมานสฺย สะ. [IV.6.65] 
 แปลง สมาน เปน ส ในเพราะ ทฤกฺ ศัพท, ทฤศ ศัพท และ ทฤกฺษ ศัพท 
 [เชน สทฤก,ฺ สทฤศะ, สทฤกฺษะ] 
496. อิทมี. [IV.6.66] 
 แปลง อิทมฺ ศัพทเปน อี 
 [เชน อีทฤก,ฺ อีทฤศะ, อีทฤกฺษะ] 
497. กิมฺ กี. [IV.6.67] 
 แปลง กิมฺ ศัพทเปน ก ี
 [เชน กีทฤก,ฺ กทีฤศะ, กีทฤกษฺะ] 
498. อโท’มูะ. [IV.6.68] 
 แปลง อทสฺ ศัพทเปน อมู 
 [เชน อมูทฤก,ฺ อมูทฤศะ, อมูทฤกฺษะ] 
499. อา สรฺวนามฺนะ. [IV.6.69] 
 แปลงสระทายของสรรพนามเปน อา ในเพราะ ทฤศฺ ศัพทเปนตน 
 [เชน ตาทฤก,ฺ ตาทฤศะ, ตาทฤกฺษะ] 
500. วิษฺวคฺเทวโยศฺจานฺตฺยสฺวราเทรทฺรวฺย ฺจเตา กฺเวา. [IV.6.70] 
 แปลงสวนอันมีในหนตนของสระทาย วษิกฺฺ ศัพท และ เทว ศัพท เปน อทฺริ ในเพราะ 
 อ ฺจ ธาตุที่มี กฺวิปฺ ปรัตยยะอยูหลัง 
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 [เชน วษิวฺกฺ อ ฺจติ] 
501. สหสํติรสํา สธฺริสมิติรยะ. [IV.6.71] 
 แปลง สห ศัพท, สม ศัพท และ ติรสฺ ศัพท เปน สธฺริ, สมิ และ ติริ 
 [เชน สธฺริงฺ] 
502. รุเหรฺโธ วา. [IV.6.72] 
 แปลง ห ของ รุหฺ ธาตุเปน ธ ไดบาง 
 [เชน วีรุต,ฺ วีรุเธา] 
503. โม โน ธาโตะ. [IV.6.73] 
 แปลง ม อักษรของธาตุเปน น 
 [เชน ปฺรศาน]ฺ 
504. วโมศฺจ. [IV.6.74] 
 แปลง ม อักษรของธาตุเปน น ในเพราะ ว และ ม อักษร 
 [เชน ชคนวฺาน]ฺ 
505. สฺวเร ธาตุรนาต.ฺ [IV.6.75] 
 ศัพทมี น อักษรอยูทาย ช่ือวา ธาตุ นั่นเทียวในเพราะสระหลัง และ อา อักษรไมหายไป 
 [เชน ปฺรศาเมา] 
506. อรฺตีณฺฆไสกสวฺราตามิฑฺ วนฺเสา. [IV.6.76] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ฤ ธาตุ, อิ ธาตุ, ฆสฺ ธาตุ, ธาตุที่มีสระตัวเดียว และ อา การันตธาตุ ในเพราะ 

วนฺสุ ปรัตยยะ 
 [เชน อาริวาน]ฺ 
507. คมหนวิทวิศทฤศํา วา. [IV.6.77] 
 ลง อิฏ อาคมทาย คมฺ ธาตุ, หนฺ ธาตุ, วิทฺ ธาตุ, วิศฺ ธาตุ และ ทฤศฺ ธาตุไดบาง 
 [เชน ชคฺมิวาน,ฺ ชคทฺวาน]ฺ 
508. ทาศฺวานฺ สาหวฺานฺ มีฑฺวําศฺจ. [IV.6.78] 
 ทาศฺวานฺ ศัพท, สาหฺวานฺ ศัพท และ มีฑวฺานฺ ศัพท ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ทาศวฺาน]ฺ 
509. น ศฺรยุวรฺณวฺฤาตํา กานุพนฺเธ. [IV.6.79] 
 อิฏ อาคมยอมไมลงทาย ศฺริ ธาตุ, อุวัณณันตธาตุ, วฺฤๅ ธาตุ และ ฤๅ การนัตธาตุ ในเพราะ 
 อสัพพธาตุกวภิักติที่มี ก อนพุันธ 
 [เชน ศฺริตะ, ศฺริตวาน]ฺ 
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510. โฆษวตฺโยศฺจ กฺฤติ. [IV.6.80] 
 อิฏ อาคมยอมไมลง ในเพราะอักษรที่มีเสยีงโฆษะ และ ต ิปรัตยยะซึ่งชื่อวา กิตกปรัตยยะ 
 [เชน อิศฺวระ] 
511. เวษุสหลุภรุษริษํา ต.ิ [IV.6.81] 
 ลง อิฏ อาคมทาย อิษฺ ธาต,ุ สหฺ ธาตุ, ลุภฺ ธาตุ, รุษฺ ธาตุ และ วษิฺ ธาตุ ในเพราะอสัพพธาตุก 

วิภกัติที่มี ต อยูหนาไดบาง 
 [เชน เอษฺฏา, เอษิตา] 
512. รธาทิภฺยศฺจ. [IV.6.82] 
 ลง อิฏ อาคมทาย รธฺ ธาตุเปนตนไดบาง 
 [เชน รตฺสฺยต,ิ รธิษฺยติ] 
513. สฺวรติสูติสูยตยฺูทนุพนฺธาต.ฺ [IV.6.83] 
 ลง อิฏ อาคมทาย สฺวฺฤ ธาต,ุ อทาทิคณะ สู ธาตุ,� ทิวาทคิณะ สู ธาตุ และธาตุที่ม ีอู อนพุันธได

บาง 
 [เชน สฺวรฺตฺตา, สฺวริตา] 
514. อุทนุพนฺธปูกฺลิศํา กฺตฺวิ. [IV.6.84] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ธาตุที่มี อุ อนุพันธ, ปูงฺ ธาตุ และ กฺลิศฺ ธาตุ ในเพราะ กฺตฺวา ปรัตยยะไดบาง 
 [เชน ศานฺตวฺา, ศมิตฺวา] 
515. ชฤๅวฺรศฺโจริฏ. [IV.6.85] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ชฤๅ ธาตุ และ วฺรศฺจฺ ธาต ุ
 [เชน ชรีตฺวา, ชริตฺวา] 
516. ลุโภ วิโมหเน. [IV.6.86] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ลุภฺ ธาตุที่เปนไปในอรรถวา หวัน่ไหว 
 [เชน ลุภิตวฺา] 
517. กฺษุธิวโศศฺจ. [IV.6.87] 
 ลง อิฏ อาคมทาย กฺษุธฺ ธาตุ และ วศฺ ธาตุดวย 
 [เชน กษฺุธิตฺวา] 
518. นิษฺายํา จ. [IV.6.88] 
 ลง อิฏ อาคมในเพราะ นิฏฐา ปรัตยยะดวย 
 [เชน กษฺุธิตะ, กฺษุธิตวาน]ฺ 
519. ปูกฺลิโศรฺวา. [IV.6.89] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ปู ธาตุ และ กฺลิศฺ ธาตุไดบาง 
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 [เชน ปริตะ, ปวิตวาน,ฺ ปูตะ, ปูตวาน]ฺ 
520. น ฑีศฺวีทนุพนธฺเวฏามปตนิษิฺกุโษะ. [IV.6.90] 
 ลง อิฏ อาคมทาย ฑี ธาต,ุ ศฺวิ ธาตุ, ธาตุที่มี อี อนุพันธ และธาตุที่มี อิฏ อาคมไมแนนอน  
 ซ่ึงนอกจาก ปต ธาตุ และ กษฺุ ธาตุที่มี นิรฺ อยูหนา 
 [เชน อุฑฺฑนีะ, อุฑฺฑีนวาน]ฺ 
521. อาทนุพนฺธาจฺจ. [IV.6.91] 
 อิฏ อาคมยอมไมลงทายธาตุที่มี อา อนุพันธ 
 [เชน มินนฺะ, มินฺนวาน]ฺ 
522. ภาวาทิกรฺมโณรฺวา. [IV.6.92] 
 ลง อิฏ อาคมในภาวสาธนะและกิริยาเบื้องตนไดบาง 
 [เชน มิตฺรํ, เมทิตมเนน] 
523. กฺษุภิวาหิสฺวนธฺิวนิผณิกษิฆุษํา กฺเต เนฑฺ มนฺถภฤศมนสฺตโม’นายามกฺฤจฺฉฺราวิศพฺทเนษ.ุ  

[IV.6.93] 
อิฏ อาคมยอมไมลงทาย กฺษภฺุ ธาตุ, วาหฺ ธาตุ, สฺวนฺ ธาตุ, ธฺวนฺ ธาตุ, ผณ ฺธาตุ, กษฺ ธาตุ และ  
ฆุษฺ ธาตุ ที่เปนไปในอรรถวา มนฺถ (ขนมผง), ภฤศ (ยิ่ง), มนสฺ (ใจ), ตมสฺ (ความมืด), อนายาส 
(ไมลําบาก), กฺฤจฺฉฺร (ไมลําบาก), และอรรถที่มิใช วิศพฺทน (ทําเสียงโดยประการตางๆ) 

 [เชน กษฺุพฺธะ] 
524. ลคฺนมฺลิษฺฏวิรพฺธาะ สกฺตาวสิฺปษฺฏสฺวเรษ.ุ [IV.6.94] 
 ลคฺน ศัพท, มฺลิษฺฏ ศัพท และ วิรพฺธ ศัพท ยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา สกฺต (ติด), อวสฺิปษฺฏ 

(คําที่มีเสียงไมชัดเจน) และ สฺวร (เสียง) 
 [เชน ลคฺน, มฺลิษฺฏมฺ, วิรพฺธะ] 
525. ปริวฺฤฑทฤเฑา ปฺรภพุลวโตะ. [IV.6.95] 
 ปริวฺฤฑ ศัพท และ ทฤฑ ศัพท ยอมถูกใหสําเร็จในอรรถวา นาย และคนมีกําลัง 
 [เชน ปริวฺฤฑะ (นาย), ทฤฑะ] 
526. สํนิวิภฺโย’รฺเทะ. [IV.6.96] 
 อิฏ อาคมยอมไมลงทาย อรฺทฺ ธาตุที่อยูหลังจาก สํ, นิ และ วิ อุปสรรค 
 [เชน สมรฺณณฺะ] 
527. สามีปฺเย’เภะ. [IV.6.97] 
 เมื่อปรากฏอรรถวา ใกล ลง อิฏ อาคมทาย อรฺทฺ ธาตุที่อยูหลัง อภิ ศัพท 
 [เชน อภยฺรฺณณฺา เสนา] 
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528. วา รุษฺยมตฺวรสํฆุษาสฺวนาม.ฺ [IV.6.98] 
 ลง อิฏ อาคมทาย รุษฺ ธาต,ุ อมฺ ธาตุ, ตฺวรฺ ธาตุ ฆุษฺ ธาตุที่มี สํ อยูหนา และ สฺวนฺ ธาตทุี่มี อา  
 อยูหนาไดบาง 
 [เชน รุษฺฏะ, รุษิตะ] 
529. หฤเษรฺโลมสุ. [IV.6.99] 
 ลง อิฏ อาคมทาย หฤษฺ ธาตุทีเ่ปนไปในอรรถวา ขน ไดบาง 
 [เชน หฤษฺฏานิ, หฤษิตานิ โลมานิ] 
 
 
530. ทานฺตศานตฺปรฺูณทสฺตสฺปษฏฺจฺฉนฺนชฺปฺตาศฺเจนนฺตาะ. [IV.6.100] 
 ทานฺต ศัพท, ศานฺต ศัพท, ปูรฺณ ศัพท, ทสฺต ศัพท, สฺปษฺฏ ศัพท, จฺฉฺน ศพัท และ ชฺปฺต ศัพท 

ซ่ึงมี อินฺ ปรัตยยะอยูทาย ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ทานฺตะ, ทมิตะ] 
531. รานฺนิษฺาโต โน’ปฤๅมูรฺจฺฉิมทิขฺยาธฺยาภฺยะ. [IV.6.101] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทายเรผะ เปน น แตไมแปลงทาย ปฤๅ ธาตุ, มูรฺจฺฉฺ ธาตุ, มทฺ ธาตุ,  
 ขฺยา ธาตุ และ ไธฺย ธาตุ 
 [เชน ศีรฺณะ, ศีรฺณวาน]ฺ 
532. ทาทฺ ทสฺย จ. [IV.6.102] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย ท เปน น ดวย 
 [เชน มินนฺะ, มินฺนวาน]ฺ 
533. อาโต’นฺตะสฺถาสํยุกฺตาต.ฺ [IV.6.103] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย อา การันตธาตุซ่ึงประกอบดวยอักษรอันตฏัฐา เปน น 
 [เชน คฺลานะ, คฺลานวาน]ฺ 
534. ลฺวาทฺโยทนุพนฺธาจฺจ. [IV.6.104] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย ลู ธาตุเปนตน และธาตุที่มี โอ อนุพันธ เปน น 
 [เชน ลูนะ, ลูนวาน]ฺ 
535. วฺรศฺเจะ ก จ. [IV.6.105] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย วรฺศฺจฺ เปน น และแปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเปน ก 
 [เชน วฺรกฺนะ, วฺรกฺนวาน]ฺ 
536. กฺเษรฺทีรฺฆาตฺ. [IV.6.106] 
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 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย กฺษิ ธาตุที่มีทีรฆะอยูหลัง เปน น 
 [เชน กษฺีณะ, กฺษีณวาน]ฺ 
537. โศฺย’สฺปรฺเศ. [IV.6.107] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย ไศฺย ธาตุ เปน น ในที่มิใชการสัมผัสเย็น 
 [เชน ศีนํ ฆฤตมฺ (เนยใสแข็ง), ศีนวตฺ ฆฤตม]ฺ 
538. อนปาทาเน’นฺเวะ. [IV.6.108] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย อนฺจฺ ธาตุ เปน น ในที่มใิชอปาทาน 
 [เชน สมกฺนะ, สมกฺนวาน]ฺ 
 
539. อวิชิคีษายาํ ทิวะ. [IV.6.109] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย ทิวฺ ธาตุซ่ึงเปนไปในอรรถที่มิใชความปรารถนาจะชนะ เปน น 
 [เชน อาทฺยนูะ, อาทฺยูนวาน]ฺ 
540. หฺรีฆฺราตฺโรนทฺนุทวินฺทํา วา. [IV.6.110] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย หฺรี ธาตุ, ฆฺรา ธาตุ, ตฺรา ธาตุ, อุนฺทฺ ธาตุ, นุทฺ ธาตุ และ วทิฺ ธาตุ 

เปน น 
 [เชน หฺรีณะ, หฺรีณวาน,ฺ หฺรีตะ, หฺรีตวาน]ฺ 
541. ไกฺษศุษิปจํา มกวาะ. [IV.6.111] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย ไกฺษ ธาต,ุ ศุษฺ ธาตุ และ ปจฺ ธาตุ เปน ม, ก และ ว 
 [เชน กษฺามะ, กฺษามวาน]ฺ 
542. วา ปฺรสฺตฺโย มะ. [IV.6.112] 
 แปลง ต นิฏฐาปรัตยยะทาย สฺตฺไย ที่มี ปฺร อยูหนา เปน ม ไดบาง 
 [เชน ปฺรสฺตีมะ, ปฺรสฺตีมวาน,ฺ ปฺรสฺตีตะ, ปฺรสฺตีตวาน]ฺ 
543. นิรฺวาโณ’วาเต. [IV.6.113] 
 นิรฺวาณ ศพัทยอมถูกใหสําเรจ็ในที่มิใชลม 
 [เชน นิรฺวาโณ’คฺนิะ] 
544. ภิตตฺรฺณวิตตฺาะ ศกลาธมรฺณโภเคษ.ุ [IV.6.114] 
 ภิตฺต ศัพท, ฤณ ศัพท และ วติฺต ศัพท อันเปนไปในอรรถวา ทั้งหมด, หนี้ และทรัพย ยอมถูก

ใหสําเร็จ 
 [เชน ภติฺตม]ฺ 
545. อนุปสรฺคาตฺ ผลฺุลกฺฤโศลฺลาฆาะ. [IV.6.114] 
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 ผุลฺล ศัพท, กฺษวี ศัพท, กฺฤศ ศัพท และ อุลฺลาฆ ศัพท เมื่อไมอยูทายอุปสรรค ยอมถูกใหสําเร็จ 
 [เชน ผุลฺละ] 
546. อวรฺณาทูโฏ วฺฤทฺธิะ. [IV.6.116] 
 การวฺฤทธิ อูฏ อาเทศทายสระอวณัณะยอมมี 
 [เชน เศาะ, ศาเวา, ศาวะ] 

จบปาทะที่ 6 เร่ืองกฤต ตามวฤตติของ ทุรคสิงหะ 
จบกาตันตระ 
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ภาคผนวก ค  
กัจจายนสูตร 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สฺมมาสมฺพุทฺธสฺส. 

1. สนฺธิกปฺป สนฺธิกณฺฑ (สนธิกัปปะ สนธิกัณฑ) [บทท่ี 1] 
 1. อตฺโถ อกฺขรส ฺาโต. 
  เนื้อความรูไดดวยอักษร 
  [เชน พุทฺโธ, ธมฺโม, สงฺโฆ] 
 2. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.  
  วัณณะ 41 ตัว  มี อ เปนตน ช่ือวา อักษร 
  [คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม,  
    ย ร ล ว ส ห ฬ อํ]  
 3. ตตฺโถทนตฺา สรา อฏ.  
  ในอักษรเหลานั้น อักษร 8 ตัว มี โอ เปนทีสุ่ด ช่ือวา สระ 
  [คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ] 
 4. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.  
  สระ 3 ตัว ที่มีเสียงส้ัน ช่ือวา รัสสะ 
  [คือ อ อิ อุ] 
 5. อ ฺเ ทีฆา.  
  [สระ 5 ตัวอ่ืน]ที่เหลือ ช่ือวา ทีฆะ 
  [คือ อา อี อู เอ โอ] 
 6. เสสา พฺย ฺชนา.  
  อักษรที่เหลือจากสระ ช่ือวา พยัญชนะ 
  [คือ ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ] 
 7. วคฺคา ป ฺจป ฺจโส มนฺตา.  
  พยัญชนะ 25 ตัว มี ม เปนทีสุ่ด ช่ือวา วรรค โดยการจําแนกเปน 5 วรรค วรรคละ 5 ตัว 
  [คือ ก ข ค ฆ ง   เรียก  กวรรค 
    จ ฉ ช ฌ   เรียก  จวรรค 
   ฏ  ฑ ฒ ณ เรียก  ฏวรรค 
   ต ถ ท ธ น   เรียก  ตวรรค 
   ป ผ พ ภ ม   เรยีก  ปวรรค]  
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 8. อํ อิติ นิคฺคหีต.ํ  
  จุดโปรง คือ อํ ( - ํ ) ช่ือวานิคคหิต 
 9. ปรสม ฺา ปโยเค.  
  ช่ือในคัมภีรสันสกฤต [มี โฆสะ อโฆสะ เปนตน ไดนํามาแสดงไวในคัมภีรกัจจายนะนี]้ 

ตามสมควร   
  [เชน  โฆสะ  ค ฆ ง, ช ฌ , ฑ ฒ ณ , ท ธ น, พ ภ ม 
                       อโฆสะ  ก ข, จ ฉ, ฏ , ต ถ, ป ผ, ส] 
 10. ปุพฺพมโธ ิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.  
  นักศึกษาพึงแยกพยัญชนะตวัหนาออกจากสระ ตั้งไวขางลาง (ขางหนา) ไมใหมีสระ 
  [เชน โลกฺ  อ  ปุคฺคโล] 
 11. นเย ปรํ ยตฺุเต.  
  เมื่อสมควรแลว พึงนํา[พยัญชนะขางหนาที่ไมมีสระ]ไปประกอบกับสระหลัง 
  [เชน โลกคฺคปคฺุคโล] 

อิติ สนฺธิกปฺเป ปโม กณฺโฑ. 
 12. สรา สเร โลป.  
  เพราะสระหลงั ลบสระหนาบาง 
  [เชน โลกคฺคปคฺุคโล] 
 13. วา ปโร อสรูปา.  
  หลังจากสระหนาที่มีรูปตางวณัณะกัน [ลบ]สระหลังบาง 
  [เชน ยสฺสทาน]ิ 
 14. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.  
  [เมื่อสระหนาที่มีรูปตางวัณณะกัน] ถูกลบแลว [สระหลังเปน อสวัณณะบาง] (อิ อี เปน เอ, อุ 

เปน โอ) 
  [เชน พนฺธุสฺเสว, ชิเนริตํ, โนเปติ] 
 15. ทีฆํ.  
  [เมื่อลบสระหนาแลว] ทีฆะสระหลังบาง (อ เปน อา,  อิ เปน อี, อุ เปน อู) 
  [เชน พุทฺธานุสฺสติ, อตีโต, พหูปการ]ํ   
 16. ปุพฺโพ จ.  
  [เมื่อลบสระหลังแลว ทีฆะ]สระหนาบาง 
  [เชน  โลกสฺสา, วีติปตนฺต,ิ กสูึธ] 
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 17. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.  
  [เพราะสระหลัง] อาเทสสระ เอ ที่สุดบท (เม เต เย) เปน ย บาง 
  [เชน มฺยาย,ํ ตฺยาห,ํ ยฺยาสฺส] 
 18. วโมทุทนฺตาน.ํ  
  [เพราะสระหลัง อาเทศสระ] โอ อุ ที่สุดบท เปน ว บาง 
  [เชน กวฺตฺโถ, อเนฺวต]ิ 
 19. สพฺโพ จํ ต.ิ  
  [เพราะสระหลัง] อาเทศ ติ ทั้งตัว เปน จ บาง 
  [เชน อจจฺนฺต,ํ อิจฺจาท]ิ 
 20. โท ธสฺส จ.  
  [เพราะสระหลัง] อาเทศ ธ เปน ท บาง 
  [เชน เอกมิทาหํ] 

จ ศัพท รวมเอาวิธีอาเทศอักษรอื่นอีก  เปนตนวา กุพฺพนตฺิ, ปลิโพโธ, ทุกฺกฏํ, นิยโก, นิยํปุตฺตํ
กุลูปโก, ปณาโม, สุคโต] 

 21. อิวณฺโณ ยํ นวา.  
  [เพราะสระหลังที่มีรูปไมเหมือนกับสระหนา] อาเทศ อิ อี เปน ย บาง 
  [เชน วุตฺยสฺส, นทฺยาสนฺโน] 
 22. เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส. 
  อาเทศสระ เอ ที่อยูหนา ว (เอว) เปน ริ, และรัสสะสระหนาบาง 
  [เชน ยถริว] 

อิติ สนฺธิกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ. 
 23. สรา ปกติ พฺย ฺชเน.  
  เพราะพยัญชนะหลัง สระหนาเปนปกติ (หามทีฆะ รัสสะและลบ) 
  [เชน อจจฺโย, เวทนากฺขนฺโธ, โส ธมฺมํ เทเสติ] 
 24. สเร กฺวจิ.  
  เพราะสระหลงั สระหนาเปนปกติบาง (หามลบ-อาเทศ) 
  [เชน กตมา  จานนฺท  อนิจจฺส ฺา] 
 25. ทีฆํ.  
  [เพราะพยัญชนะหลัง] ทําทีฆะสระหนาบาง 
  [เชน ตยฺาสฺส, มุนีจเร, อนูปฆาโต] 
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 26. รสฺสํ. 
  [เพราะพยัญชนะหลัง] ทํารัสสะสระหนาบาง 
  [เชน ยทิ ว สาวเก, โภวาทิ นาม, ถุลฺลจฺจโย]  
 27. โลป ฺจ ตตฺรากาโร.  
  [เพราะพยัญชนะหลังลบสระหนาบาง] เมื่อลบแลวลง อ อาคมแทนในที่นั้น 
  [เชน ส มุน]ิ 
 28. ปร เทฺวภาโว าเน.  
  เมื่อฐานะสมควร หลังจากสระ ใหทําเท ฺวภาวะ (ซอนพยญัชนะ) 
  [เชน อปฺปมาโท, กุสลตฺติกํ, วตฺตต,ิ ทุกฺกรํ, ชจฺจนฺโธ] 
 29. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปมา.  
  เมื่อสมควร หลังจากสระหนา ซอนพยัญชนะตวั 3 และที่ 1 [ขางหนาพยัญชนะตวัที่ 4 และที่ 

2] อันเปนโฆสะ และอโฆสะในวรรคเดียวกัน 
  [เชน ปคฺฆรต,ิ ป ฺจกฺขนฺธา] 

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑ. 
 30. อํ พฺย ฺชเน นคิฺคหีต.ํ 
  เพราะพยัญชนะหลัง อาเทศนิคหิตเปน อํ (เพื่อหามลบและอาเทศ) 
  [เชน เอวํ  วุตเฺต,  ตํ  สาธุ] 
 31. วคฺคนฺตํ วา วคเฺค.  
  เพราะพยัญชนะวรรค[ขางหลัง อาเทศนิคหิต] เปนพยัญชนะที่สุดวรรคบาง 
  [เชน ตงฺกโรต,ิ ธมฺม ฺจเร, ตณฺานํ, ตนฺตโนติ, ตมฺปตฺโต 
 32. เอเห . 
  เพราะ เอ และ ห ขางหลัง อาเทศนิคหิตเปน  ฺ บาง 
  [เชน ต ฺเว, ต ฺห]ิ 
 33. ส เย จ. 
  เพราะ ย ขางหลัง อาเทศนิคหิตกับ ย เปน  
  [เชน ส ฺโโค] 
 34. มทา สเร. 
  เพราะสระขางหลัง อาเทศนคิหิตเปน มฺ และ ทฺ บาง 
  [เชน ตมหํ  พรฺูมิ, ยทนิจจ]ํ 
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 35. ยวมทนตรลา จาคมา.  
  [เพราะสระขางหลัง] ลง ยฺ วฺ มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ ลฺ อาคมบาง 
  [เชน ยถยิท,ํ ติวงฺคุลํ, อิธมาหุ, อุทคฺโค, อิโต นายต,ิ ยสฺมาติห, นิรนฺตรํ, ฉฬภิ ฺา] 
 36. กฺวจิ โอ พฺย ฺชเน. 
  เพราะพยัญชนะขางหลัง ลง โอ อาคมบาง 
  [เชน ปโรสต,ํ ปโรสหสฺสํ] 
 37. นิคฺคหีต ฺจ. 
  [เพราะสระหรือพยัญชนะขางหลัง] ลงนิคหิตอาคมบาง 
  [เชน จกฺขุ อุทปาทิ, อวํสิโร] 
 38. กฺวจิ โลป. 
  [เพราะสระหลัง] ลบนิคหิตบาง 
  [เชน ตาสาหํ สนฺติเก] 
 39. พฺย ฺชเน จ.  
  เพราะพยัญชนะขางหลัง [ลบนิคหิตบาง] 
  [เชน อริยสจจฺาน  ทสฺสนํ] 
 40. ปโร วา สโร. 
  ลบสระหลังจาก[นิคหิต]บาง 
  [เชน กตนฺต]ิ 
 41. พฺย ฺชโน จ วิส ฺโโค. 
  [เมื่อลบสระหลังจากนิคหิตแลว] พยัญชนะสังโยค เปนวสัิงโยค 
  [เชน เอวํ  ส  เต  อาสวา] 

อิติ สนฺธิกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ. 
 42. โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิ. 
  เพราะสระหลงั ลง คฺ อาคมในที่สุดแหง ปถุ นิบาตบาง  
  [เชน ปุถเคว] 
 43. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส. 
  [เพราะสระหลงั ลง ค ฺอาคมในที่สุด]ของ ปา นิบาต และทาํรัสสะสระสุดทายของ ปา นบิาต

บาง 
  [เชน ปุถเคว] 
 44. อพฺโภ อภ.ิ 
  [เพราะสระขางหลัง] อาเทศ อภิ เปน อพฺภ บาง 
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  [เชน อพฺภกฺขานํ] 
 45. อชฺโฌ อธิ. 
  [เพราะสระขางหลัง] อาเทศ อธิ เปน อชฺฌ บาง 
  [เชน อชฺฌคมา] 
 46. เต น วา อิวณฺเณ. 
  เพราะ อิ วัณณะ [(อิ อี) ขางหลัง] หามอาเทศ [อภิ เปน อพฺภ และ อธิ เปน อชฺฌ] บาง 
  [เชน อภจิฺฉิต,ํ อธีริตํ] 
 47. อติสฺส จนฺตสสฺ. 
  [เพราะ อิ วัณณะ (อิ อี) ขางหลัง ไมอาเทศ ติ] ของ อติ เปน จ บาง 
  [เชน อตีสิคโณ] 
 48. กฺวจิ ปฏิ ปติสสฺ. 
  [เพราะสระหรือพยัญชนะขางหลัง] อาเทศ ปติ เปน ปฏิ บาง 
  [เชน ปฏคฺคิ, ปฏิห ฺติ] 
 49. ปุถสฺสุ พฺย ฺชเน. 
  เพราะพยัญชนะ[ขางหลัง] อาเทศสระที่สุด ปุถ เปน อุ 
  [เชน ปุถุชฺชโน] 
 50. โอ อวสฺส. 
  [เพราะพยัญชนะขางหลัง] อาเทศ อว เปน โอ บาง 
  [เชน โอกาโส] 
 51. อนุปทิฏานํ วตฺุตโยคโต.  
  [อุปสัคและนบิาต]ที่ยังไมสําเร็จ[พึงทราบวาสําเร็จได]ตามวิธีที่กลาวมาแลว 
  [เชน ปยิรุทาหาสิ, อยิรสฺส] 

อิติ สนฺธิกปฺเป ป ฺจโม กณฺโฑ. 
สนฺธิสุตฺตํ นิฏ ิต.ํ 

 
2. นามกปปฺ นามกณฺฑ (นามกัปปะ นามกณัฑ) [บทท่ี 2] 

 52. ชินวจนยตฺุตํ หิ. 
  [สูตร วุตติ และอุทาหรณ] ยอมสมควรตอพระพุทธพจน[(คือพระไตรปฎก)] นั่นเทยีว 
 53. ลิงฺค ฺจ นิปจฺจเต. 
  ใหตั้งลิงคและ[ธาตุไวตามสมควรตอพระพุทธพจน] 
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  [เชน ปุริส, คมุ] 
 54. ตโต จ วิภตฺตโิย.  
  วิภัตติทั้งหลาย ยอมลงประกอบ[ขางหลังลิงค]นั้น 
 55. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ ส นํ สฺมึ สุ. 
  [ศัพทจําแนกเนื้อความ 14 ตัว] คือ สิ โย อ โย ฯลฯ สฺมึ สุ ช่ือวา วภิัตต ิ
 56. ตทนุปโรเธน. 
  [ลิงคและธาตุทานใหสําเร็จ]โดยไมผิดตอพระพุทธพจน 
 57. อาลปเน สิ คส ฺโ.  
  สิ วิภัตติ อันลงในอรรถอาลปนะ มีช่ือวา ค 
  [เชน โภ ปุริส] 
 58. อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.  
  อิ วัณณะ (อิ อี) ช่ือวา ฌ, อุ วณัณะ (อุ อู) ช่ือวา ล 
  [เชน อิสิ, ทณฺฑี, ภิกฺข,ุ อภิภ,ู อฏ ิ, สุขการี, โคตฺรภู] 
 59. เต อิตฺถิขฺยา โป. 
  [อิ วัณณะและ อุ วัณณะ]ในอิตถีลิงค ช่ือวา ป 
  [เชน รตฺต,ิ อิต ฺถี, ยาคุ, วธู] 
 60. อา โฆ.  
  สระ อา [ที่สุดศัพทอันเปนอติถีลิงค] ช่ือวา ฆ 
  [เชน ก ฺา, สทฺธา, ป ฺา] 
 61. สาคโม เส. 
  เพราะ ส วภิัตติ[ขางหลัง] ลง สฺ อาคมหลังจาก[ลิงค (นามศัพท) ทั้งปวง] 
  [เชน ปุริสสฺส] 
 62. สํสาเสฺวกวจเนสุ จ.  
  เพราะ สํ สา ที่อาเทศมาจากวภิัตติฝายเอกวจนะ [ลง สฺ อาคมหลังจากลิงค] 
  [เชน สพฺพสฺสํ, สพฺพสฺสา] 
 63. เอติมาสมิ. 
  [เพราะ สํ สา  อาเทศ อา ที่สุด]ของ เอตา และ อิมา เปน อิ 
  [เชน เอติสฺสํ, เอติสฺสา, อิมิสฺสํ, อิมิสฺสา] 
 64. ตสฺสา วา.   
  [เพราะ สํ สา อาเทศ อา ที่สุดของ] ตา เปน อิ บาง 
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  [เชน ติสฺสํ, ติสฺสา] 
 65. ตโต สสฺส สฺสาย. 
  [หลังจาก ตา เอตา และ อิมา] อาเทศ ส วิภตัติ เปน สฺสาย บาง 
  [เชน ติสฺสาย, เอติสฺสาย, อิมิสฺสาย] 
 66. โฆ รสฺสํ. 
  [เพราะ สํ สา] รัสสะ อา ช่ือ ฆ เปน [อ] 
  [เชน สพฺพสฺสํ, สพฺพสฺสา]  
 67. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.  
  เพราะ นํ วิภัตติ ลง นฺ อาคมหลังจาก ทวฺิ สังขยาเปนตน 
  [เชน ทฺวินฺน,ํ จตุนฺน]ํ 
 68. อมา ปโต สฺมึสมฺานํ วา. 
  หลังจาก ป [(อิ อี อุ อู)] อาเทศ สฺมึ เปน อํ, สฺมา เปน อา 
  [เชน รตฺยา, รตฺย,ํ นชฺชา, นชฺชํ, มาตรา] 
 69. อาทิโต โอ จ.  
  หลังจาก อาทิ ศัพท อาเทศ สฺมึ วิภัตติ เปน [อํ] และ โอ บาง 
  [เชน อาท,ึ อาโท] 
 70. ฌลานมิยุวา สเร วา. 
  เพราะสระ[หลัง] อาเทศ ฌ เปน อิย, ล เปน อุว บาง 
  [เชน ตยินฺต,ํ ทุวงฺคิก]ํ 
 71. ยวการา จ.  
  [เพราะสระหลัง อาเทศ อิ วัณณะชื่อ ฌ เปน ย, [อุ วัณณะ ช่ือ ล] เปน ว 
  [เชน อคฺยาคารํ, สฺวาคตํ] 
 72. ปส ฺสฺส จ. 
  เพราะสระหลงัที่อาเทศมาจากวภิัตติ อาเทศ อิ วัณณะ ช่ือ ป เปน [ย] 
  [เชน รตฺยา] 
 73. คาว เส. 
  เพราะ ส วภิัตติ อาเทศ โอ ของ โค เปน อาว 
  [เชน คาวสฺส] 
 74. โยสุ จ. 
  เพราะ โย วิภัตติ [อาเทศ โอ ของ โค เปน อาว] 
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  [เชน คาโว] 
 75. อวํมฺหิ จ. 
  เพราะ อํ วภิัตติ [อาเทศ โอ ของ โค เปน อาว และ อว] 
  [เชน คาว,ํ คว]ํ 
 76. อาวสฺสุ วา. 
  [เพราะ อํ วิภัตติ อาเทศสระ อ ที่สุด]ของ อาว เปน อุ บาง 
  [เชน คาวุ] 
 77. ตโต นมํ ปตมฺิหาลุตฺเต จ สมาเส. 
  เพราะ ปติ ศัพทในอลุตตสมาส หลังจาก [โค อาเทศ] นํ วภิัตติเปน อํ, [และ โอ ของ โค เปน 

อว] 
  [เชน ควํปต,ิ คว]ํ 
 78. โอ สเร จ.  
  เพราะสระหลงั[ในบทสมาส] อาเทศ โอ [ของ โค เปน อว] 
  [เชน ควาชนิ,ํ คเวฬกิ]ํ 
 79. ตพฺพปิรีตปูปเท พฺย ฺชเน จ. 
  เพราะพยัญชนะขางหลัง [อาเทศ อว เปน อุ] ซ่ึงเปนวิปริตของ โอ นั้นบาง 
  [เชน อุคฺคเต] 
 80. โคณ นํมฺหิ วา. 
  เพราะ นํ วิภัตติ [อาเทศ โค ทั้งศัพทเปน] โคณ บาง 
  [เชน โคณาน]ํ 
 81. สุหินาสุ จ. 
  เพราะ สุ หิ นา วิภัตติ  [อาเทศ โค ทั้งศัพทเปน] โคณ บาง 
  [เชน โคเณส,ุ โคเณห,ิ โคเณน] 
 82. อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ.  
  หลังจาก ฌ ล ป อาเทศ อํ และ ม เปน นิคหติ 
  [เชน อคฺคึ, ภิกขฺุ, ปุลฺลิงฺคํ] 
 83. สรโลโป’มาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกต.ิ  
  เพราะ อํ วภิัตติ สระอาเทศ และสระปจจยัเปนตน[ขางหลัง]  ลบสระ[หนา]แลวปกตสิระ

[หลัง]บาง 
  [เชน ปุริสํ, ปุริโส, โจรยึสุ, ทินฺโน, วชฺเชต,ิ ปจฺจโย, คจฺฉนฺโต, ทกฺขิ] 
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 84. อโฆ รสฺส’เมกวจนโยสฺวป จ. 
  เพราะวภิัตติฝายเอกวจนะและ โย วิภัตติ  ใหทํารัสสะสระ[ที่สุดลิงค] ยกเวน อา ช่ือ ฆ 
  [เชน สา, เสน, สุขการิ] 
 85. น สิสฺมิ’มนปุสกานิ. 
  เพราะ สิ วภิัตติ หามทํารัสสะสระที่สุดของศัพทที่เปนปงุลิงคและอิตถีลิงค 
  [เชน ทณฺฑ,ี อิตฺถี] 
 86. อุภาทิโต นมนินฺํ. 
  หลังจาก อุภ สังขยาเปนตน อาเทศ นํ วภิัตติเปน อินฺน ํ
  [เชน อุภินฺน,ํ ทฺวินฺน]ํ 
 87. อิณฺณมิณฺณนนฺํ ตีหิ สงขฺฺยาหิ. 
  หลังจาก ติ สังขยา อาเทศ นํ วิภัตตเิปน อิณณฺํ และ อิณฺณนฺน ํ
  [เชน ตณิฺณ,ํ ติณฺณนฺน]ํ 
 88. โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ. 
  เพราะ โย วิภัตติที่อาเทศเปน นิ หรือ โย วิภตัติที่ลบแลวทําทีฆะ[สระหนา] 
  [เชนโย จิตฺตาน,ิ อคฺคี] 
 89. สุนํหิสุ จ.  
  เพราะ สุ น ํหิ วิภัตติขางหลัง [ทีฆะสระหนา]บาง 
  [เชน ภกิฺขูสุ, ภกิฺขูน,ํ อคฺคีหิ] 
 90. ป ฺจาทีน’มตตฺ.ํ 
  [เพราะ สุ นํ ห ิวิภัตติขางหลัง อาเทศสระที่สุด]ของ ป ฺจ สังขยาเปนตน เปน อ 
  [เชน ป ฺจสุ, ป ฺจนฺน,ํ ป ฺจห]ิ 
 91. ปติสฺสินมฺีหิ. 
  เพราะ อินี ปจจัย[ขางหลัง อาเทศสระที่สุด]ของ ปติ ศัพท เปน อ 
  [เชน คหปตานี]  
 92. นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ. 
  เพราะ [สุ นํ ห]ิโย วภิัตติ อาเทศ[สระ อุ] ที่สุดของ นฺตุ ปจจัย [เปน อ] 
  [เชน คุณวนเฺตสุ, คุณวนฺตาน,ํ คุณวนเฺตห,ิ คุณวนฺต,ุ คุณวนตฺา] 
 93. สพฺพสฺส วา อํเสสุ. 
  เพราะ อํ ส วภิตัติ [อาเทศ นตฺุ ปจจัย]ทั้งตัวเปน [อ] บาง 
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  [เชน สติม,ํ สติมสฺส] 
 94. สิมฺหิ วา. 
  เพราะ สิ วภิัตติ [อาเทศสระ อุ ที่สุดของ นฺตุ ปจจัย] เปน [อ] บาง 
  [เชน หิมวนฺโต] 
 95. อคฺคิสฺสิน.ิ 
  [เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศสระ อิ ที่สุดของ] อคฺคิ ศัพท เปน อินิ บาง 
  [เชน อคฺคิน]ิ 
 96. โยสฺว’กตรสฺโส โฌ. 
  เพราะ โย วิภัตติ[ขางหลัง] อาเทศ ฌ (อิ) ที่เปนปกติ [เปน อ] 
  [เชน อคฺคโย] 
 97. เวโวสุ โล จ.  
  เพราะ เว โว [ขางหลัง] อาเทศ ล [(อุ)] ที่เปนปกติรัสสะ [เปน อ] 
  [เชน ภกิฺขเว, ภกิฺขโว] 
 98. มาตุลาทีน’มานตฺตม’ีกาเร. 
  เพราะ อี ปจจยั[ขางหลัง อาเทศสระ อ ที่สุดของ]มาตุล ศัพทเปนตน เปน อาน 
  [เชน มาตุลาน]ี 
 99. สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา. 
  [หลังจากลิงคทั้งปวง] อาเทศ สฺมา เปน มฺหา, หิ เปน ภ,ิ สฺมึ เปน มฺหิ บาง 
  [เชน ปุริสมฺหา, ปุริเสภิ, ปุริสมฺหิ] 
 100. น ติเมหิ กตากาเรหิ. 
  หลังจาก ต และ อิม สัพพนามอันทานทําเปน อ แลว ไมมกีารอาเทศ [สฺมา เปน มฺหา, สฺมึ 

เปน มฺห]ิ 
  [เชน อสฺมา, อสฺมึ, อสฺมา, อสฺมึ] 
 101. สุหิสฺว’กาโร เอ.  
  เพราะ สุ หิ วิภตัติ[ขางหลัง] อาเทศสระ อ [ที่สุดศัพท] เปน เอ 
  [เชน ปุริเสสุ, ปุริเสหิ] 
 102. สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ. 
  เพราะ นํ วิภัตติ [อาเทศ อ ทีสุ่ด]สัพพนาม [เปน เอ] 
  [เชน สพฺเพสานํ] 
 103. อโต เนน.  
  [หลังจากศพัทที่]เปน อ การันต อาเทศ นา วิภัตติ เปน เอน 
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  [เชน ปุริเสน] 
 104. โส. 
  [หลังจากศพัทที่เปน อการันต] อาเทศ สิ วภิัตติ เปน โอ 
  [เชน ปุริโส] 
 105.  โส วา. 
  [หลังจาก อการันต อาเทศ นา วิภัตต]ิ เปน โส บาง 
  [เชน อตฺถโส, พฺย ฺชนโส] 
 106. ทีโฆเรหิ. 
  หลังจาก ทีฆ และ โอร ศัพท [อาเทศ สฺมา วิภัตติ เปน โส บาง] 
  [เชน ทีฆโส, โอรโส] 
 107. สพฺพโยนนี’มาเอ.  
  [หลังจากศพัทที่เปน อการันต] อาเทศ โย และ นิ ปฐมา เปน อา, โย และ นิ ทุตยิาเปน เอ บาง 
  [เชน ปุริสา, ปุริเส, จิตฺตา,จิตฺเต] 
 108. สฺมาสฺมึนํ วา.  
  [หลังจากศพัทที่เปนอการันต] อาเทศ สฺมา เปน อา, สฺมึ เปน เอ บาง 
  [เชน ปุริสา, ปุริเส] 
 109. อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ต.ุ  
  [หลังจากศพัทที่เปน อการันต] อาเทศ ส จตุตถีวิภัตติ ฝายเอกวจนะ เปน อาย และอื่น ๆ บาง 
  [เชน อตฺถาย, หิตาย, สุขาย] 
 110. ตโย เนว จ สพพฺนาเมหิ.  
  หลังจากสัพพนาม[ที่เปน อการันต] หามอาเทศ [สฺมา เปน อา, สฺมึ เปน เอ, ส จตุตถี เปน 

อาย] บาง 
  [เชน สพฺพสฺมา, สพฺพสฺมึ, สพฺพสฺส] 
 111. ฆโต นาทีน.ํ  
  หลังจาก อา ช่ือ ฆ อาเทศ นา วิภัตติ เปนตน เปน อาย 
  [เชน ก ฺาย, ก ฺาย, ก ฺาย, ก ฺาย] 
 112. ปโต ยา.  
  หลังจาก อิ อี อุ อู ช่ือ ป นา วิภัตต ิเปนตน เปน ยา 
  [เชน รตฺติยา, รตฺติยา, รตฺติยา, รตฺติยา, อิตฺถิยา, อิตฺถิยา, อิตฺถียา, อิตฺถียา, ยาคุยา, ยาคุยา, ยาคุ

ยา, ยาคุยา, ชมฺพุยา, ชมฺพุยา, ชมฺพุยา, ชมฺพุยา] 
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 113. สขโต คสฺเส วา.  
  หลังจาก สข ศัพท อาเทศ สิ ช่ือ ค เปน อ อา อิ อี เปน เอ บาง 
  [เชน สข, สขา, สขิ, สขี, สเข] 
 114. ฆเต จ.  
  หลังจาก อา ช่ือ ฆ [อาเทศ สิ ช่ือ ค เปน เอ] 
  [เชน ก ฺเ] 
 115. น อมฺมาทิโต.  
  [เชน หลังจาก อมฺมา ศัพทเปนตน หามอาเทศ [สิ ช่ือ ค เปน เอ] 
  [เชน อมฺม, อมฺมา, อนฺน, อนฺนา] 
 116. อกตรสฺสา ลโต ยฺวา’ลปนสสฺ เวโว. 
  หลังจาก อุ ช่ือ ล ที่ไมตองทํารัสสะ (เปนรัสสะอยูเดิม) อาเทศ โย อาลปนะวภิัตติ เปน เว โว 
  [เชน ภกิฺขเว, ภิกฺขโว] 
 117. ฌลโต สสฺส โน วา. 
  หลังจาก อิ อี ช่ือ ฌ และ อุ อู ช่ือ ล อาเทศ ส วิภัตติ เปน โน บาง 
  [เชน อคฺคิโน, ทณฺฑิโน, ภิกขฺุโน, สพฺพ ฺ ุโน] 
 118. ฆปโต จ โยนํ โลโป. 
  หลังจาก อิ อี ช่ือ ฌ, อุ อู ช่ือ ล (ในปุงลิงค), อา ช่ือ ฆ, อิ อี อุ อู ชื่อ ป (ในอิตถีลิงค) ลบ โย 

วิภัตติบาง 
  [เชน อคฺค,ี ทณฺฑ,ี ภิกฺข,ู สพฺพ ฺ ู, ก ฺา, รตฺตี,อิตฺถี, ยาคู, ชมฺพู] 
 119. ลโต โวกาโร จ. 
  หลังจาก อุ อู ช่ือ ล [อาเทศ โย วภิัตต]ิ เปน โว บาง 
  [เชน ภกิฺขโว, อภิภุโว] 

อิติ นามกปฺเป ปโม กณฺโฑ. 
 120. อมฺหสฺส มมํ สวิภตตฺิสฺส เส. 
  เพราะ ส วภิัตติ อาเทศ อมฺห ศัพทกับ ส เปน มมํ 
  [เชน มม]ํ 
 121. มยํ โยมฺหิ ปเม. 
  [เพราะ โย ปฐมาวิภัตติ อาเทศ อมฺห ศัพทกบั โย] เปน มย ํ
  [เชน มย]ํ 
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 122. นฺตุสฺส นฺโต. 
  [เพราะ โย ปฐมาวิภัตต]ิ อาเทศ นฺตุ ปจจยักับ โย เปน นโฺต บาง 
  [เชน คุณวฺนฺโต] 
 123. นฺตสฺส เส วา. 
  เพราะ ส วภิัตติ อาเทศ นฺตุ กับ ส เปน นฺตสฺส บาง  
  [เชน คุณวฺนฺตสฺส] 
 124. อา สิมฺหิ. 
  เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศ นฺตุ ปจจัยกับ สิ เปน อา 
  [เชน คุณวา] 
 125. อํ นปุสเก. 
  [เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศ นฺตุ ปจจัย]ในนปุงสกลิงคกับ สิ เปน อํ 
  [เชน คุณว]ํ 
 126. อวณฺณา จ เค. 
  เพราะ ค ขางหลัง อาเทศ นฺตุ ปจจัยกับ ค เปน [อํ] อ อา 
  [เชน คุณว]ํ 
 127. โตตติา สสฺมึนาสุ. 
  เพราะ ส สฺมึ นา วภิัตติ อาเทศ [นฺตุ ปจจยั]กับ ส เปน โต, กับ สฺมึ เปน ติ, และกับ นา เปน ตา 

บาง 
  [เชน คุณวโต, คุณวต,ิ คุณวตา] 
 128. นํมฺหิ ตํ วา. 
  เพราะ นํ วิภัตติ อาเทศ [นฺตุ  ปจจัย]กับ นํ เปน ตํ บาง 
  [เชน คุณวต]ํ 
 129. อิมสฺสิท’มํสิสุ นปุสเก.  
  เพราะ อํ และ สิ วิภัตติ อาเทศ อิม สัพพนามในนปุงสกลงิค กับ อํ และกับ สิ เปน อิท ํบาง 
  [เชน อิท,ํ อิทํ] 
 130. อมุสฺสา’ทุ. 
  [เพราะ อํ และ สิ วิภัตต]ิ อาเทศ อมุ สัพพนามในนปุงสกลิงค กับ อํ และกับ สิ เปน อทุ 
  [เชน อทุ, อทุ] 
 131. อิตฺถิปุมนปุสกสงฺขฺย.ํ 
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  [พึงทราบวาสูตร] “อิตฺถิปุมนปุสกสงฺขฺย”ํ [มีประโยชนเพื่อตามไปปรากฏในสูตรตอๆ ไป] 
 132. โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ. 
  เพราะ โย วิภัตติ อาเทศ ทฺวิ สังขยา[ในลิงคทั้ง 3] กับ โย เปน เทฺว 
  [เชน เทวฺ] 
 133. ติจตุนฺนํ ติสฺโสจตสฺโส-ตโยจตฺตาโร-ตีณิจตตฺาร.ิ  
  [เพราะ โย วภิตัติ] อาเทศ ติ สังขยา[ในลิงคทั้ง 3] กับ โย เปน ติสฺโส  ตโย  ตีณ,ิ อาเทศ จตุ 

สังขยา[ในลิงคทั้ง 3] กับ โย เปน จตสฺโส  จตฺตาโร  จตฺตาริ 
  [เชน ติสฺโส, ตโย, ตีณ,ิ จตสฺโส, จตฺตาโร, จตฺตาริ] 
 134. ป ฺจาทีน’มกาโร. 
  [เพราะ โย วภิตัติ อาเทศสระที่สุด]ของ ป ฺจ เปนตน [ในลิงคทั้ง 3] กับโย เปน อ 
  [เชน ป ฺจ, ฉ, สตฺต, อฏารส] 
 135. ราชสฺส ร ฺโราชิโน เส.  
  เพราะ ส วภิัตติ อาเทศ ราช ศัพทกับ ส เปน ร ฺโ และ ราชิโน 
  [เชน ร ฺโ, ราชิโน] 
 136. ร ฺ ํ นํมฺหิ วา. 
  เพราะ นํ วิภัตติ อาเทศ ราช กับ นํ เปน ร ฺ ํ  บาง 
  [เชน ร ฺ ํ, ราชูนํ, ราชาน]ํ 
 137. นามฺหิ ร ฺา วา.  
  เพราะ นา วิภตัติ อาเทศ ราช ศัพทกับ นา เปน ร ฺา บาง 
  [เชน ร ฺา, ราเชน] 
 138. สฺมึมฺหิ ร ฺเราชิน.ิ  
  เพราะ สฺมึ วภิตัติ อาเทศ ราช ศัพทกับ สฺมึ เปน ร ฺเ และ ราชินิ  
  [เชน ร ฺเ, ราชินิ] 
 139. ตุมฺหมฺหากํ ตยมิยิ.  
  [เพราะ สฺมึ วภิตัติ] อาเทศ ตมฺุห ศัพทกับ สฺมึ เปน ตย,ิ อมห ศัพทกับ สม ึเปน มย ิ
  [เชน ตย,ิ  มย]ิ 
 140. ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.  
  เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศ ตุมฺห ศัพทกับ สิ เปน ตฺว,ํ อมห ศัพทกับ สิ เปน อหํ 
  [เชน ตวฺ,ํ อหํ] 
 141. ตวมม เส.  
  เพราะ ส วิภัตติ อาเทศ ตุมฺห กับ ส เปน ตว อมฺห กับ ส เปน มม 
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  [เชน ตว, มม] 
 142. ตุยฺหํมยฺห ฺจ.  
  [เพราะ ส วภิัตติ] อาเทศ ตุมหฺ ศัพทกับ ส เปน ตุยฺห,ํ อมฺห ศัพทกับ ส เปน มยฺห ํ
  [เชน ตยฺุห,ํ มยหฺํ] 
 143. ตํม’มํมฺหิ.  
  เพราะ อํ วิภัตติ อาเทศ ตุมฺห ศัพทกับ อํ เปน ตํ, อมฺห ศัพทกับ อํ เปน ม ํ
  [เชน ต,ํ มํ] 
 144. ตวํมม ฺจ นวา. 
  [เพราะ อํ วิภัตติ] อาเทศ ตุมหฺ ศัพทกับ อํ เปน ตว,ํ อมฺห ศัพทกับ อํ เปน มมํ บาง 
  [เชน ตว,ํ มมํ] 
 145. นามฺหิ ตยามยา.  
  เพราะ นา วิภตัติ อาเทศ ตุมฺห ศัพทกับ นา เปน ตยา, อมฺห ศัพทกับ นา เปน มยา 
  [เชน ตยา, มยา] 
 146. ตุมฺหสฺส ตุวํตวฺ’มํมฺหิ.  
  เพราะ อํ วภิัตติ อาเทศ  ตุมฺห ศัพทกับ อํ เปน ตุวํ  ตวฺ ํ
  [เชน ตวุ,ํ ตฺวํ] 
 147. ปทโต ทุตยิาจตุตฺถีฉฏ ีสุ โวโน.  
  หลังจากบทแรก[ในประโยค] เพราะ ทุติยา จตุตถี และ ฉฏัฐีวิภัตต[ิฝายพหุวจนะ] อาเทศ 

ตุมฺห ศัพทกับ ทุติยา จตุตถี และ ฉัฏฐีวิภัตตฝิายพหวุจนะ (โย น)ํ เปน โว, อาเทศ อมฺห ศัพท
กับ ทุติยา จตตุถี และฉัฏฐีวิภตัติฝายพหวุจนะ (โย น)ํ เปน โน บาง 

  [เชน โว, โว, โน, โน] 
 148. เตเมกวจเนสุ จ.  
  [หลังจากบทแรกในประโยค เพราะจตุตถีและฉัฏฐีวิภัตต]ิฝายเอกวจนะ อาเทศ ตุมฺห ศพัท

กับจตุตถีและฉัฏฐวีิภัตติฝายเอกวจนะเปน เต, อาเทศ อมฺห ศัพทกับจตตุถีและฉัฏฐีวภิัตติฝาย
เอกวจนะเปน เม บาง 

  [เชน เต, เม] 
 149. น อํมฺหิ. 
  [หลังจากบทแรกในประโยค] เพราะ อํ วิภตัติ หามอาเทศ [ตุมฺห ศัพทกบั อํ เปน เต,] หาม

อาเทศ [อมฺห ศัพทกับ อํ เปน เม] 
  [เชน ต,ํ มํ] 
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 150. วา ตติเย จ.  
  [หลังจากบทแรกในประโยค] เพราะ นา ตติยาวภิัตติ อาเทศ ตุมฺห ศัพทกับ นา เปน เต, อมฺห 

ศัพทกับ นา เปน เม บาง 
  [เชน เต, เม] 
 151. พหุวจเนสุ โวโน. 
  [หลังจากบทแรกในประโยค เพราะ หิ ตตยิาวิภัตต]ิฝายพหุวจนะ อาเทศ ตุมฺห ศัพทกบั หิ 

เปน โว, อมฺห ศัพทกับ หิ เปน โน บาง 
  [เชน โว, โน] 
 152. ปุมนฺตสสฺา สมฺิหิ. 
  เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศสระที่สุดของ ปุม ศัพทกับ สิ เปน อา 
  [เชน ปุมา] 
 153. อ’มาลปเนกวจเน. 
  เพราะ สิ วภิัตติอาลปนะ [อาเทศสระที่สุด ปุม ศัพทกับ สิ] เปน อํ 
  [เชน ปุม]ํ 
 154. สมาเส จ วิภาสา. 
  ในบทสมาส [อาเทศพยัญชนะที่สุดของ ปมุ ศัพท เปน อํ, และสระที่สุดของ ปุม ศัพทกับ ค 

อาลปนะ เปน อํ] บาง 
  [เชน ปุงฺโกกิโล (ปุโกกิโล), อิตฺถปุมํ] 
 155. โยสฺวา’โน. 
  เพราะ โย วิภัตติ [อาเทศสระที่สุดของ ปุม ศัพท]กับ โย เปน อาโน 
  [เชน ปุมาโน] 
 156. อาเน สฺมึมฺหิ วา. 
  เพราะ สฺมึ วภิตัติ [อาเทศสระที่สุดของปุม ศัพท]กับ สฺมึ เปน อาเน บาง 
  [เชน ปุมาโน] 
 157. หิวิภตฺติมฺหิ จ. 
  เพราะ หิ วภิัตติ [อาเทศสระที่สุดของปุม ศัพท]เปน อาเน 
  [เชน ปุมาเนห]ิ 
 158. สุสฺมิ’มา วา. 
  เพราะ สุ วภิัตติ [อาเทศสระที่สุดของ ปุม ศัพท]เปน อา บาง 
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  [เชน ปุมาส]ุ 
 159. อุ นามฺหิ จ. 
  เพราะ นา วิภตัติ [อาเทศสระที่สุดของ ปุม ศัพท เปน อา] และ อุ บาง 
  [เชน ปุมานา, ปุมุนา] 
 160. อ กมฺมนฺตสฺส จ. 
  [เพราะ นา วภิตัติ] อาเทศสระที่สุดของ กมมฺ ศัพท [เปน อุ] และ อ บาง 
  [เชน กมฺมนุา  กมฺมนา] 

อิติ นามกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ. 
 161. ตุมฺหมฺเหหิ น’มากํ.  
  หลังจาก ตุมฺห และ อมฺห ศัพท อาเทศ นํ วภิัตติ เปน อาก ํ
  [เชน ตุมฺหากํ  ตุมฺห,ํ อมฺหากํ  อมฺหํ] 
 162. วา ยฺวปปฺโม. 
  [หลังจาก ตุมหฺ และ อมฺห ศพัท] อาเทศ โย ทุติยาวภิัตติ [เปน อาก]ํ บาง 
  [เชน ตุมฺหาก,ํ อมฺหาก]ํ 
 163. สสฺสํ. 
  [หลังจาก ตุมหฺ และ อมฺห ศพัท] อาเทศ ส วิภัตตเิปน อํ บาง 
  [เชน ตุมฺห,ํ อมฺห] 
 164. สพฺพนามการเต ปโม.  
  หลังจากสัพพนามที่เปน อ การันต อาเทศ [โย] ปฐมาวิภัตติ เปน เอ 
  [เชน สพฺเพ, ปุพฺเพ] 
 165. ทฺวนฺทฏา วา.  
  [หลังจากสัพพนามที่เปน อ การันต]ในทวันทสมาส [อาเทศ โย ปฐมาวภิตัติเปน เอ] บาง 
  [เชน กตรกตเม] 
 166. นา ฺ ํ สพฺพนามิกํ.  
  [หลังจากสัพพนามที่เปน อ การันตในทวันทสมาส] หามทําวิธีของสัพพนาม [นอกจากการ

อาเทศ โย ปฐมาวิภัตตเิปน เอ] 
  [เชน ปุพฺพาปรานํ] 
 167. พหุพฺพีหิมฺหิ จ.  
  [หามทําวิธีของสัพพนาม]ในพหุพพหีิสมาส [นอกจากการอาเทศ โย ปฐมาวิภตัติเปน เอ] 
  [เชน ปยปพฺุพานํ] 
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 168. สพฺพโต นํ สํสาน.ํ  
  หลังจากสัพพนามทั้งปวง อาเทศ นํ วภิัตติ เปน สํ และ สานํ 
  [เชน สพฺเพสํ  สพฺเพสานํ] 
 169. ราชสฺส ราชุ สนุํหิสุ จ. 
  เพราะ สุ นํ หิ วิภัตติ อาเทศ ราช ศัพท เปน ราชุ 
  [เชน สพฺเพส,ํ  สพฺเพสานํ] 
 170. สพฺพสฺสิมสฺเส วา. 
  [เพราะ สุ นํ ห ิวิภัตต]ิ อาเทศ อิม สัพพนาม เปน เอ บาง 
  [เชน เอสุ, เอสํ  เอสานํ, เอหิ  เอภ]ิ 
 171. อนิมิ นามฺหิ จ.  
  เพราะ นา วิภตัติ [(ในปุงลิงคและนปุงสกลิงค) อาเทศ อิม สัพพนาม] เปน อน และ อิมิ 
  [เชน อเนน,  อิมินา] 
 172. อนปุสกสฺสายํ สิมฺหิ.  
  เพราะ สิ วภิัตติ [อาเทศ อิม สัพพนาม]ในปุงลิงคและอิตถีลิงค เปน อยํ 
  [เชน อยํ] 
 173. อมุสฺส โม สํ.  
  [เพราะ สิ วภิัตติ] อาเทศ ม ของ อมุ ศัพท[ในปุงลิงคและอิตถีลิงค]เปน ส บาง 
  [เชน อสุ] 
 174. เอตเตสํ โต.  
  [เพราะ สิ วภิัตติ] อาเทศ ต ของ เอต และ ต ศัพท [ในปุงลิงคและอิตถีลิงค]เปน ส 
  [เชน เอโส, โส] 
 175. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ. 
  ในลิงคทั้ง 3 อาเทศ ต สัพพนาม เปน น บาง 
  [เชน เน, นา, นาน]ิ 
 176. สสฺมาสฺมึสํสาสฺว’ตฺต.ํ 
  เพราะ ส สฺมา สฺมึ สํ สา วิภัตติ[ในลิงคทั้ง 3 อาเทศ ต สัพพนาม] เปน อ บาง 
  [เชน อสฺส, อสฺมา, อสฺมึ, อสฺสํ, อสฺสา] 
 177. อิมสทฺทสฺส จ.  
  [เพราะ ส สฺมา สฺมึ สํ สา วิภัตติในลิงคทั้ง 3] อาเทศ อิม สัพพนาม เปน อ บาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 305

  [เชน อสฺส, อสฺมา, อสฺมึ, อสฺสํ, อสฺสา 
 178. สพฺพโต โก.  
  หลังจากสัพพนามทั้งปวง ลง ก อาคมบาง 
  [เชน อสุโก, อสุกา, อสุกํ 
 179. ฆปโต สฺมึสาน ํสํสา.  
  หลังจากสัพพนามอันมีช่ือ ฆ ป [(ในอิตถีลิงค อา ช่ือ ฆ, อิ อี อุ อู ช่ือ ป)] อาเทศ สฺมึ วิภัตติ

เปน สํ, ส วิภัตติ เปน สา บาง 
  [เชน สพฺพสฺสํ, สพฺพสฺสา] 
 180. เนตาหิ สฺมิ’มายยา. 
  หลังจากสัพพนามอันมีช่ือ ฆ ป [(ในอิตถีลิงค อา ช่ือ ฆ, อิ อี อุ อู ช่ือ ป)] อาเทศ สฺมึ วิภัตติ

เปน อาย และ ยา 
  [เชน ทกฺขณิาย]ํ 
 181. มโนคณาทิโต สฺมึนาน’มิอา. 
  หลังจากมโนคณศัพทเปนตน อาเทศ สฺมึ วิภตัติ เปน อิ และ นา เปน อา บาง 
  [เชนมนส,ิ มนสา] 
 182. สสฺส โจ. 
  หลังจากมโนคณศัพทเปนตน อาเทศ ส วิภัตติ เปน โอ บาง 
  [เชน มนโส] 
 183. เอเตสโม โลเป. 
  เมื่อลบวิภัตตแิลว อาเทศ[สระที่สุดของมโนคณศัพทเปนตน] เปน โอ 
  [เชน มโนมย,ํ อโยปตฺโต] 
 184. ส สเร วาคโม. 
  เพราะสระหลงั ลง สฺ อาคมหลังจากมโนคณศัพทเปนตนบาง 
  [เชน มนสา, มนโส, มนสิ] 
 185. สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต. 
  เพราะ ภ อักษร[ขางหลัง] อาเทศ สนฺต ศัพทเปน ส และลง พฺ อาคมในทีสุ่ดศัพท 
  [เชน สพฺภ]ิ 
 186. สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ. 
  เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศ นต แหง  คจฺฉนฺต เปนตน เปน อํ บาง 
  [เชน คจฺฉ]ํ 
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 187. เสเสสุ นฺตุว. 
  เพราะวภิัตตแิละปจจัยอันเหลือ[จาก สิ วภิตัติ พึงทราบวา นฺต] เหมือนกับ นฺต ุ
  [เชน คจฺฉนฺโต, คจฺฉนฺตา] 
 188. พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมาน.ํ 
  หลังจาก พฺรหมฺ อตฺต สข และ ราช ศัพทเปนตน อาเทศ อํ วิภัตติ เปน อานํ บาง 
  [เชน พฺรหฺมานํ, อตฺตาน,ํ สขานํ, ราชานํ 
 189. สฺยา จ.  
  [หลังจาก พฺรหฺม อตฺต สข และ ราช ศัพทเปนตน] อาเทศ สิ วิภัตติ เปน อา 
  [เชน พฺรหฺมา, อตฺตา, สขา, ราชา] 
 190. โยน’มาโน.  
  [หลังจาก พฺรหฺม อตฺต สข และ ราช ศัพทเปนตน] อาเทศโย วภิัตติ เปน อาโน 
  [เชน พฺรหฺมาโน, อตฺตาโน, สขาโน, ราชาโน] 
 191. สขโต จาโยโน. 
  หลังจาก สข ศัพท อาเทศ โย เปน อาโย โน 
  [เชน สขาโย , สขิโน] 
 192. สฺมิเม. 
  [หลังจาก สข ศัพท] อาเทศ สฺมึ วิภัตติเปน เอ 
  [เชน สเข] 
 193. พฺรหฺมโต คสฺส จ. 
  หลังจาก พฺรหมฺ ศัพท อาเทศ ค เปน เอ 
  [เชน สเข] 
 194. สขนฺตสฺสิ โนนานํเสส.ุ 
  เพราะ โน นา นํ ส วิภัตติ อาเทศสระที่สุดของ สข ศัพท เปน อิ 
  [เชน สขิโน, สขินา, สขีนํ,  สขิสฺส] 
 195. อาโร หิมฺหิ วา. 
  เพราะ หิ วภิัตติ [อาเทศสระที่สุดของ สข ศัพท] เปน อาร บาง 
  [เชน สขาเรห,ิ สขาเรภิ] 
 196. สุนมํสุ วา. 
  เพราะ สุ นํ อํ วิภัตติ [อาเทศสระที่สุดของ สข ศัพท] เปน อาร บาง 
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  [เชน สขาเรสุ, สขารานํ, สขารํ] 
 197. พฺรหฺมโต ตุ สมึฺ นิ. 
  หลังจาก พฺรหมฺ ศัพท อาเทศ สฺมึ วิภัตติ เปน นิ  
  [เชน พฺรหฺมน]ิ 
 198. อุตฺตํ สนาส.ุ 
  เพราะ ส นา วภิัตต[ิอาเทศสระที่สุดของ พฺรหฺม ศัพท] เปน อุ 
  [เชน พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมุนา] 
 199. สตฺถุปตาทีน’มา สิสฺมึ สิโลโป จ.  
  เพราะ สิ วภิัตติ อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ ปตุ ศัพทเปนตน เปน อา และลบ สิ วิภัตติ 
  [เชน สตฺถา, ปตา] 
 200. อ ฺเสฺ’วารตตฺ.ํ  
  เพราะวภิัตติอ่ืนจาก [สิ วิภัตติ] อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ ปตุ ศัพทเปนตน เปน อาร บาง 
  [เชน สตฺถารานํ, ปตราน]ํ 
 201. วา นํมฺหิ. 
  เพราะ นํ วิภัตติ อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ ปตุ ศัพทเปนตน] เปน อาร บาง 
  [เชน สตฺถาน,ํ ปตานํ] 
 202. สตฺถุนตตฺ ฺจ. 
  [เพราะนํ วภิัตติ] อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ เปน อ บาง 
  [เชน สตฺถาน,ํ ปตานํ] 
 203. อุ สสฺมึ สโลโป จ.  
  เพราะ ส วภิัตติ [อาเทศสระที่สุดของ สตฺถุ ปตุ ศัพทเปนตน] เปน อุ และ ลบ ส วิภัตตบิาง 
  [เชน สตฺถุ] 
 204. สกมนธฺาตาทนี ฺจ. 
  เพราะ ส วภิัตติ อาเทศสระที่สุดของ สกมนฺ ธาตุ ศัพท [เปนตน เปน อุ และลบ ส วิภตัติ]บาง 
  [เชน สกมน ฺธาตุ] 
 205. ตโต โยน’โม ต.ุ 
  หลังจากการอาเทศเปน [อาร] นั้นใหอาเทศ โย วภิัตติ เปน โอ 
  [เชน สตฺถาโร] 
 206. ตโต สมิฺ’มิ. 
  หลังจากการอาเทศเปน [อาร] นั้น ใหอาเทศ สฺมึ วิภัตติ เปน อิ 
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  [เชน สตฺถริ] 
 207. นา อา. 
  หลังจากการอาเทศเปน [อาร] นั้น ใหอาเทศ นา วภิัตติ เปน อา 
  [เชน สตฺถารา] 
 208. อาโร รสฺส’มิกาเร.  
  เพราะ อิ อักษร (สฺมึ) ขางหลัง รัสสะ อาร เปน อร  
  [เชน สตฺถริ] 
 209. ปตาทีน’มสิมฺหิ.  
  เพราะวภิัตติทีไ่มใช สิ [ใหรัสสะ อาร] ของ ปตุ ศัพทเปนตน [เปน อร] 
  [เชน ปตโร, ปตรํ] 
 210. ตยาตยีนํ ตกาโร ตฺวตตฺํ วา. 
  อาเทศ ต อักษรของ ตยา และ ตยิ เปน ตฺว บาง 
  [เชน ตวฺยา, ตฺวย]ิ 

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑ. 
 211. อตฺตนฺโต หิสฺมิ’มนตตฺ.ํ 
  เพราะ หิ วภิัตติ อาเทศสระที่สุดของ อตฺต ศัพทเปน อน 
  [เชน อตฺตเนห,ิ อตฺตเนภ]ิ 
 212. ตโต สฺมึ น.ิ 
  หลังจาก [อตฺต ศัพท]นั้น อาเทศ สฺมึ เปน น ิ
  [เชน อตฺตน]ิ 
 213. สสฺส โน. 
  หลังจาก [อตฺต ศัพท] อาเทศ ส เปน โน 
  [เชน อตฺตโน] 
 214. สฺมา นา. 
  หลังจาก [อตฺต ศัพท] อาเทศ สฺมา เปน นา  
  [เชน อตฺตนา] 
 215. ฌลโต จ. 
  หลังจาก ฌ ล[(อิ อี อุ อู)] อาเทศ สฺมา เปน อา 
  [เชน อคฺคินา, ปุมุนา] 
 216. ฆปโต สฺมึ ยํ วา.  
  หลังจากฆ ป [(อา อิ อี อุ อูในอิตถีลิงค)] อาเทศ สฺมึ เปน ยํ บาง’ 
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  [เชน ก ฺาย,ํ รตฺติยํ, อิตฺถิยํ, ยาคุย,ํ ชมฺพุย]ํ 
 217. โยนํ นิ นปุสเกหิ.  
  หลังจากศัพทนปุงสกลิงค อาเทศ โย เปน นิ บาง 
  [เชน จิตฺตา  จติฺตานิ, อฏ ี  อฏ ีนิ, สุขการี  สุขการีนิ, อายู  อายูน]ิ 
 218. อโต นิจฺจํ. 
  หลังจาก อ การันต[ในนปุงสกลิงค] อาเทศ โย วภิัตติเปน นิ แนนอน 
  [เชน จิตฺตาน]ิ 
 219. สึ. 
  [หลังจาก อ การันตในนปุงสกลิงค] อาเทศ สิ วิภัตติเปน อํ แนนอน 
  [เชน จิตฺต]ํ 
 220. เสสโต โลป คสิป.  
  หลังลิงคที่เหลือ[จากสูตร “โส,สึ” เปนตน] ใหลบ ค สิ 
  [เชน ปุริส, อคฺคิ] 
 221. สพฺพาส’มาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ.  
  [ลบวิภัตติที่อยูหลังจาก] อาวโุส ศัพท อุปสัค และนิบาตทัง้ปวง 
  [เชน อาวุโส, ป, จ] 
 222. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสุ. 
  ในสมาสที่มี ลิงฺค ศัพทเปนตนอยูหลัง [ใหลบสระ อ ที่สุด]ของ ปุม ศัพท 
  [เชน ปุม-ฺโกกลิ 
 223. อํ ย’มีโต ปส ฺโต.  
  หลังจาก อี ช่ือ ป อาเทศ อํ เปน ยํ บาง 
  [เชน อิตฺถิย]ํ 
 224. นํ ฌโต กตรสสฺา. 
  หลังจาก ฌ [(อี ในปุงลิงค)] ที่ทํารัสสะแลว อาเทศ อํ เปน นํ บาง 
  [เชน ทณฺฑิน]ํ 
 225. โยนํ โน. 
  [หลังจาก ฌ (อี ในปุงลิงค) ที่ทํารัสสะแลว] อาเทศ โย เปนโน 
  [เชน ทณฺฑิโน] 
 226. สฺมึ นิ. 
  [หลังจาก ฌ (อี ในปุงลิงค) ที่ทํารัสสะแลว] อาเทศ สฺมึ เปน นิ บาง 
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  [เชน ทณฺฑิน]ิ 
 227. กิสฺส ก เว จ. 
  เพราะ ว ปจจยั อาเทศ กึ เปน ก 
  [เชน กฺว] 
 228. กุ หึหํสุ จ.  
  เพราะ หึ หํ ปจจัย [อาเทศ กึ] เปน ก ุ
  [เชน กหุ,ึ กุห]ํ 
 229. เสเสสุ จ.  
  เพราะวภิัตติที่เหลือ[จาก ว ปจจัย อาเทศ กึ เปน ก] 
  [เชน โก,  กา] 
 230. ตฺรโตเถสุ จ. 
  เพราะ ตฺร โต ถ ปจจัย [อาเทศ  กึ เปน ก]ุ 
  [เชน กุตฺร, กุโต, กุตฺถ] 
 231. สพฺพสฺเส’ตสฺสากาโร วา.  
  [เพราะ โต ถ ปจจัย] อาเทศ เอต เปน อ บาง 
  [เชน อโต, อตฺถ] 
 232. ตฺเร นิจฺจํ.  
  เพราะ ตฺร ปจจัย [อาเทศ เอต เปน อ] แนนอน 
  [เชน อตร] 
 233. เอ โตเถสุ จ. 
  เพราะ โต ถ ปจจัย [อาเทศ เอต] เปน เอ บาง 
  [เชน เอตฺโต, เอตฺถ] 
 234. อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.  
  เพราะ ถํ ทานิ ห โต ธ ปจจัย อาเทศ อิม เปน อิ 
  [เชน อิตฺถํ, อิทานิ, อิห, อิโต, อิธ] 
 235. อ ธุนามฺหิ จ. 
  เพราะ ธุนา ปจจัย [อาเทศ อิม] เปน อ 
  [เชน อธุนา] 
 236. เอต รหิมฺหิ.  
  เพราะ รหิ ปจจัย [อาเทศ อิม] เปน เอต 
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  [เชน เอตรห]ิ 
 237. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.  
  ลง อา ปจจัย หลังจาก อ การันตในอิตถีลิงค 
  [เชน ก ฺา] 
 238. นทาทิโต วา อี.  
  ลง อี ปจจัย หลังจาก นท ศพัทเปนตน[ในอิตถีลิงค]บาง 
  [เชน นที] 
 239. ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺตูห.ิ 
  [ลง อี ปจจัย]หลังจาก ณว ณิก เณยยฺ ณ นตฺุ ปจจัย[ในอิตถีลิงค] 
  [เชน มานว,ี นาวิก,ี เวนเตยยฺ,ี โคตมี, คุณวนตฺี] 
 240. ปตภิิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี. 
  ลง อินี ปจจัย หลังจาก ปติ ภกิฺขุ ราช ศัพท ศัพทที่เปน อี การันต[และศพัทที่เปนไปในอิตถี

ลิงค] 
  [เชน คหปตานี, ภิกฺขนุ,ี ราชินี, ทณฺฑนิ,ี ยกขฺินี, ปรจิตฺตวทิุนี]  
 241. นฺตุสฺส ต’มีกาเร.  
  เพราะ อี ปจจยั อาเทศ นฺตุ เปน ต บาง 
  [เชน คุณวต]ี 
 242. ภวโต โภโต. 
  [เพราะ อี ปจจยั] อาเทศ ภวนตฺ เปน โภต 
  [เชน โภต]ี 
 243. โภ เค ต.ุ  
  เพราะ ค [(สิ ในอาลปนะ) ขางหลัง] อาเทศ ภวนฺต เปน โภ 
  [เชน โภ] 
 244. อการปตาทยฺนตฺาน’มา. 
  เพราะ ค [(สิ ในอาลปนะ) ขางหลัง] ใหทีฆะ อ ที่สุดศัพทเปน อา,และอาเทศสระ อุ ที่สุด

ของ ปตุ เปนตน เปน อา 
  [เชน ปุริสา, สตฺถา, ปตา] 
 245. ฌลปา รสฺส.ํ  
  [เพราะ ค (สิ ในอาลปนะ) ขางหลัง] ใหรัสสะ ฌ ล ป [(คือ อี อู ในลิงคทั้ง 3)] 
  [เชน ทณฺฑ,ิ อภิภ,ุ อิตฺถี, ชมฺพุ] 
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 246. อากาโร วา.  
  [เพราะ ค (สิ ในอาลปนะ) ขางหลัง] รัสสะ อา เปน อ บาง  
  [เชน ปุริส] 

อิติ นามกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ. 
 247. ตฺวาทโย วภิตตฺิส ฺาโย.  
  ปจจัยทั้งหลายมี โต เปนตน ช่ือวา วภิัตต ิ
  [เชน โต  ตฺร  ถ  ทานิ] 
 248. กฺวจิ โต ป ฺจมฺยตฺเถ.  
  ลง โต ปจจัยในอรรถปญจมีวิภัตติบาง 
  [เชน ปุริสโต, ราชโต, โจรโต] 
 249. ตฺรถ สตฺตมยิา สพฺพนาเมห.ิ  
  หลังจากสัพพนาม ลง ตฺร  ถ ปจจัย ในอรรถสัตตมีวิภัตต ิ
  [เชน ยตฺร,  ยตถฺ, ตตฺร,  ตตฺถ] 
 250. สพฺพโต ธิ. 
  หลังจากสัพพนาม ลง ธิ ปจจัย  [ในอรรถสัตตมีวิภัตต]ิ 
  [เชน สพฺพธิ] 
 251. กิสฺมา โว.  
  หลังจาก กึ สัพพนาม ลง ว ปจจัย  [ในอรรถสัตตมีวิภัตติบาง] 
  [เชน กวฺ] 
 252. หึหํหิ ฺจนํ.  
  [หลังจาก กึ สัพพนาม] ลง หึ หํ หิ ฺจนํ ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตติบาง] 
  [เชน กหุ,ึ  กุห,ํ  กุหิ ฺจน]ํ 
 253. ตมฺหา จ. 
  หลังจาก ต สัพพนาม ลง หึ หํ ปจจยั [ในอรรถสัตตมีวิภัตติบาง] 
  [เชน ตห,ึ  ตห]ํ 
 254. อิมสฺมา หธา จ.  
  หลังจาก อิม สัพพนาม ลง ห ธ ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตติ]บาง 
  [เชน อิห, อิธ] 
 255. ยโต ห.ึ 
  หลังจาก ย สัพพนาม ลง หึ ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตติบาง] 
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  [เชน ยห]ึ 
 256. กาเล. 
  สูตรวา กาเล นี้ พึงทราบวาเปนสูตรตามไป   
 257. กึสพฺพ ฺเกยกุหิ ทาทาจนํ.  
  หลังจาก กึ สพฺพ อ ฺ เอก ย กุ สัพพนาม ลง ทา ทาจนํ ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตตบิาง] 
  [เชน กทา,  กทุาจน,ํ สทา, สพฺพทา, อ ฺทา, เอกทา, ยทา]   
 258. ตมฺหา ทานิ จ.  
  หลังจาก ต สัพพนาม ลง ทานิ [ทา] ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตต]ิบาง 
  [เชน ตทาน,ิ ตทา] 
 259. อิมสฺมา รหิธุนา จ.  
  หลังจาก อิม สัพพนาม ลง รหิ ธุนา [ทานิ] ปจจัย [ในอรรถสัตตมีวิภัตต]ิบาง 
  [เชน เอตรห,ิ อธุนา, อิทานิ ] 
 260. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา. 
  เพราะ ทา ปจจัย อาเทศ สพพฺ ศัพท เปน ส บาง 
  [เชน สทา] 
 261. อวณฺโณ เย โลป ฺจ.  
  เพราะ ย ปจจยั[ในตัทธิต] ใหลบ อวัณณะ 
  [เชน อาทิจฺโจ, เทจฺโจ] 
 262. วุฑฺฒสฺส โช อิยิฏเสุ.  
  เพราะ อิย อิฏ ปจจัย อาเทศ วุฑฺฒ ศัพท เปน ช 
  [เชน เชยฺโย, เชฏโ] 
 263. ปสตฺถสฺส โส จ. 
  [เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] อาเทศ ปสตฺถ ศัพท เปน ส 
  [เชน เสยฺโย  เชย ฺโย, เสฏ ฺโ เชฏโ] 
 264. อนฺติกสฺส เนโท.  
  [เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] อาเทศ อนฺติก ศัพท เปน เนท 
  [เชน เนทยิ, เนทิฏโ] 
 265. พาฬฺหสฺส สาโธ. 
   [เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] อาเทศ พาฬฺห ศพัท เปน สาธ 
  [เชน สาธิโย, สาธิฏโ] 
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 266. อปฺปสฺส กณ.ฺ 
  [ เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] อาเทศ อปฺป ศัพท เปน กณ ฺ
  [เชน กณิโย, กณิฏโ] 
 267. ยุวาน ฺจ.  
   [เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] อาเทศ ยุว ศัพท เปน กณ ฺ
  [เชน กนิโย, กนิฏโ] 
 268. วนฺตุมนตฺุวีน ฺจ โลโป. 
  [เพราะ อิย อิฏ ปจจัย] ลบ วนฺตุ มนฺตุ และ วี ปจจยั 
  [เชน คุณิโย, คุณิฏโ, สติโย, สติฏโ, เมธิโย, เมธิฏโ] 
 269. ยวตํ ตลณทการานํ พฺย ฺชนานิ จลชการตตฺ.ํ 
  อาเทศ ต ล น ท ที่มี ย [(ตฺย ลฺย นฺย ทยฺ)] เปน จ ล  ช [ตามลําดับบาง] 
  [เชน ชจจฺนฺโธ, วิปลฺลาโส, อ ฺาโย, ยชฺเชว]ํ 
 270. อมฺห ตุมฺห นฺต ุราช พฺรหฺมตตฺ สข สตฺถุ ปตาทีหิ สฺมา นาว. 
  หลังจาก อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ และ ปตุ ศัพทเปนตน ให สฺมา เปน

เหมือน นา 
  [เชน อตฺตนา, สขินา] 

อิติ นามกปฺเป ป ฺจโม กณฺโฑ. 
 

3. นามกปปฺ การกกณฺฑ (นามกัปปะ การกกัณฑ) 
 271. ยสฺมา’ทเปติ ภย’มาทตฺเต วา ต’ทปาทาน.ํ  
  ความกลัวเกิดจากสิ่งใด หลีกออกจากการกะใด ความกลัวเกิดจากกาการกะใด เรียนจากการ

กะใด การกะนั้น ช่ือวา อปทาน ส่ิงนั้นชื่อวา อปาทานะ  
 272. ธาตุนามานมปุสคฺคโยคาทีสฺวป จ.  
  [การกะใด] อยูในที่ประกอบดวยธาตุ นาม อุปสัค และนบิาตบางตัว [การกะนั้น ช่ือวา อปา

ทานะ] 
 273. รกฺขณตฺถาน’มิจฺฉิต.ํ  
  [การกะใด] เปนที่ตองการในที่ประกอบดวยธาตุที่มีอรรถวารักษา [การกะนัน้ ช่ือวา อปาทา

นะ] 
 274. เยน วา’ทสฺสนํ. 
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  [การกะใด] ไมเห็น[บุคคลผูหลบหนีไป การกะนั้น ช่ือวา อปาทานะ] 
 275. ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมาน-ตฺวาโลปทิสาโยค-วิภตตฺารปปฺโยค-สุทฺธป-ฺปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺป

มาณปุพพฺโยค-พนฺธน-คุณวจน-ป ฺห-กถนโถกากตฺตูสุ จ. 
  [การกะใด] อยูในที่ประกอบกับทูรศัพท และศัพทที่มีอรรถวาไกล, อนตฺิก ศัพทและศพัทที่มี

อรรถวาใกล, ศัพทที่บอกระยะทางและกาลเวลา, ที่ที่มีการลบ ตฺวา ปจจัยที่สุดบท, ที่ที่
ประกอบกับ ทิสา ศัพท และศัพทที่มีอรรถวาทิศ, ศัพทที่มีอรรถวาการงดเวน ความหมดจด 
การพน เหตุ ความสงบ และประมาณ, ปุพฺพ ศัพทเปนตน, ที่ที่ประกอบดวยศพัทที่มอีรรถวา
การผูก การกลาวคุณ การถาม และการตอบ, ที่ที่ประกอบดวยศพัทที่มอีรรถวาเล็กนอย, และ
ที่ที่ประกอบดวยศัพทที่มีอรรถเหตุอันไมใชเหตุกัตตา [การกะนั้น ช่ือวา อปาทานะ] 

 276. ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมปฺทานํ.  
  บุคคลพอใจใหแกการกะใด ชอบใจตอการกะใด หรือทรงไวเพื่อการกะใด การกะนัน้ ช่ือวา 

สัมปทานะ 
 277. สิลาฆ-หน-ุา-สป-ธาร-ปห-กุธ-ทุหิสฺโสสูย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนุปติคิณ-ปุพฺพกตฺตา-โร

จนตฺถ-ตทตฺถ-ตุมตฺถาลมตฺถ-ม ฺา-นาทรปฺปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสสีตฺถ-สมฺมุติ-ภิยฺย-
สตฺตมฺยตฺเถสุ จ.  

  [การกะใด] มีอยูในที่ที่ประกอบกับ สิลาฆ หนุ า สป ธาร ปห กุธ ทุห อิสฺส อุสูย ราธ และ  
อิกฺข ธาตุ, กัตตาในวากยะหนาของ สุ ธาตุอันมี ปติ  และ อา อุปสัคเปนบทหนา, คิ ธาตุอันมี 
อนุ และ ปติ เปนบทหนา, อรรถการกลาว, ประโยชนของกิริยานั้น, อรรถ ตุ ปจจยั, อรรถ 
อลํ ศัพท, อรรถไมเคารพ และไมใชชีวิตในที่ประกอบ มน ธาตุ, กรรมของธาตุที่มีอรรถการ
ไป, ในที่ประกอบกับศพัทที่มีอรรถวาปรารถนา, ที่ที่ประกอบกับ สมฺมุติ ศัพท, ที่ที่
ประกอบดวย ภิยยฺ ศัพท, และอรรถสัตตมีวิภัตติ [การกะนั้น ช่ือวา สัมปทานะ] 

 278. โย’ธาโร ต’โมกาสํ.  
  การกะใดเปนที่ตั้งของกิริยา การกะนั้น ช่ือวา โอกาสะ 
 279. เยน วา กยิรเต ตํ กรณ.ํ  
  การกะใดเปนเครื่องชวยทํา การกะนั้น ช่ือวา กรณะ 
 280. ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ.  
  บุคคลกระทําซ่ึงการกะใด การกะนั้น ช่ือวา กัมมะ 
 281. โย กโรติ ส กตตฺา.  
  การกะใดกระทํา(ซ่ึงกิริยา) การกะนั้น ช่ือวา กัตต ุ
 282. โย กาเรติ ส เหต.ุ  
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  การกะใด ใหเขากระทํา การกะนัน้ ช่ือวา เหตุกัตต ุ
 283. ยสฺส วา ปริคคฺโห ตํ สาม.ี 
  การกะใด เปนเจาของทรัพย การกะนั้น ช่ือวา สามี 
 284. ลิงฺคตฺเถ ปมา.  
  ลงปฐมาวิภัตตใินอรรถลิงค [(ปกติลิงค)] 
  [เชน ปุริโส, ปุริสา] 
 285. อาลปเน จ.  
  [ลงปฐมาวิภตัติ] ในอรรถอาลปนะดวย 
  [เชน ปุริส  ปุริสา, ปุริสา] 
 286. กรเณ ตติยา.  
  ลงตติยาวภิัตต ิในอรรถ กรณะ 
  [เชน ปุริเสน, ปุริเสหิ  ปุริเสภ]ิ 
 287. สหาทิโยเค จ.  
  [ลงตติยาวภิัตติ] ในที่ประกอบกับ สห ศัพทเปนตนดวย 
  [เชน วติกฺเกน  สห  วตฺตต]ิ  
 288. กตฺตริ จ.  
  [ลงตติยาวภิัตติ] ในกัตตุดวย 
  [เชน  ปุริเสน  กตํ 
 289. เหตฺวตฺเถ จ.  
  [ลงตติยาวภิัตติ] ในอรรถเหตุดวย 
  [เชน อนฺเนน  วสติ 
 290. สตฺตมฺยตฺเถ จ. 
  [ลงตติยาวภิัตติ] ในอรรถสัตตมีวิภัตติดวย 
  [เชน เตน  สมเยน 
 291. เยนงฺควิกาโร.  
  ความเปลี่ยนแปลงของรางกายทิ้งรองรอยของอวัยวะอันมีโรคใดไว [ลงตติยาวภิัตตหิลังจาก

ศัพทอวัยวะนัน้] 
  [เชน อกฺขินา  กาโณ 
 292. วิเสสเน จ.  
  [ลงตติยาวภิัตติ]ในอรรถวิเสสนะดวย 
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  [เชน โคตฺเตน  โคตโม  นาโถ] 
 293. สมฺปทาเน จตตฺุถี.  
  ลงจตุตถีวิภัตต ิในอรรถสัมปทานการกะ 
  [เชน ปุริสสฺส, ปุริสานํ] 
 294. นโมโยคาทีสฺวป จ.  
  [ลงจตุตถีวิภัตติ]แมในที่ประกอบดวย นโม ศัพทเปนตน 
  [เชน นโม  เต  พุทฺธ  วีรตฺถุ] 
 295. อปาทาเน ป ฺจมี.  
  ลงปญจมีวิภัตติ ในอรรถอปาทานการกะ 
  [เชน ปุริสา, ปุริสมฺหา  ปุริสสฺมา, ปุริเสหิ  ปุริเสภิ] 
 296. การณตฺเถ จ.  
  [ลงปญจมีวิภตัติ] ในอรรถการณะ [(เหตุ)] 
  [เชน อวิชฺชาปจฺจย  สงฺขารา] 
 297. กมฺมตฺเถ ทุติยา.  
  ลงทุติยาวภิัตต ิในอรรถกัมมการกะ 
  [เชน ปุริสํ, ปุริเส] 
 298. กาลทฺธาน’มจฺจนฺตสํโยเค. 
  [ลงทุติยาวภิัตติ] ในที่ไมมีชองวางระหวางของกาลเวลาและระยะทาง 
  [เชน ควปาน,ํ นราชิ]  
 299. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.  
  เมื่อมีการประกอบดวย[นิบาตและอุปสัค]อันมีช่ือวากัมมปัปวจนยีะ (กลาวกรรม) [ใหลงทุติ

ยาวภิัตติหลังจากลิงค] 
  [เชน ธิ  พฺราหมฺณสฺส  หนฺตารํ 
    ปพฺพชิตมนุ  ปพฺพชึสุ 
 300. คตพิุทฺธิภชุปหรกรสยาทีนํ การิเต วา. 
  เมื่อธาตุที่มีอรรถการไป การรู การกิน การกลาว การนําไป การกระทํา และการนอนเปนตน 

ประกอบดวยการิตปจจยั [ลงทุติยาวภิัตติ ในอรรถกัมมะ]บาง 
  [เชน ปุริโส  ปุริสํ  คามํ  คเมติ., สิสฺสํ  ธมฺมํ  โพเธติ  อาจริโย., มาตา  ปุตตฺํ  โภชนํ  โภชยต.ิ, 

สิสฺสํ  ธมฺมํ  ปาเติ  อาจริโย., ปุริโส  ปุริสํ  ภารํ  หาเรต.ิ, ปุริโส  ปุริสํ  กมมํ  การย., ปุริโส  
ปุริสํ  สฺยาปยติ.  
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 301. สามิสฺมึ ฉฏ ี.  
  ลงฉัฏฐีวิภัตติ ในอรรถสามี 
  [เชน ปุริสสฺส, ปุริสานํ] 
 302. โอกาเส สตฺตม.ี  
  ลงสัตตมีวิภัตติ ในอรรถโอกาสการกะ 
  [เชน ปุริสา, ปุริสมฺหิ, ปุริสสฺมึ] 
 303. สามิสฺสราธิปต-ิทายาท-สกฺขี-ปติภ-ูปสุต-กุสเลหิ จ. 
  [ลงฉัฏฐีวิภัตตแิละสัตตมีวภิตัติในที่ประกอบดวย] สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺขิ ปติภู  

ปสุต และ กุสล ศัพท 
  [เชน ควํ  สาม,ี โคสุ  สามี, ควํ  อิสฺสโร,โคสุ  อิสฺสโร, ควํ  อธิปติ, โคสุ  อธิปติ, ควํ ทายาโท

,โคสุ  ทายาโท, ควํ  สกฺขิ, โคสุ  สกฺขิ, ควํ  ปติภ,ู โคสุ  ปติภ,ู ควํ  ปสูโต, โคสุ  ปสุโต, ควํ  
กุสโล, โคสุ  กุสโล] 

 304. นิทฺธารเณ จ.  
  [ลงฉัฏฐีและสัตตมีวิภัตต]ิ ในอรรถนิทธารณะดวย 
  [เชน มนุสฺสานํ  ขตฺติโย  สูรตโม, มนุสฺเสสุ  ขตฺติโย  สูรตโม] 
 305. อนาทเร จ.  
  [ลงฉัฏฐีวิภัตตแิละสัตตมีวภิตัติ] ในอรรถอนาทระดวย 
  [เชน อกามกานํ  มาตาปตูนํ  รุทนฺตานํ  ปพพฺชิ., มาตาปตูสุ  รุทนฺเตสุ  ปพฺพชิ. 
 306. กฺวจิ ทุติยา ฉฏ ีนมตฺเถ.  
  ลงทุติยาวภิัตต ิในอรรถฉัฏฐีบาง 
  [เชน อนฺตรา จ  ราชคหํ  อนฺตรา  จ  นาฬนฺท ํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน] 
 307. ตติยาสตตฺมีน ฺจ. 
  [ลงทุติยาวภิัตติ] ในอรรถตตยิาและสัตตมบีาง 
  [เชน สเจ  มํ  นาลปสฺสติ,  ตวฺ ฺจ  มํ  นาภภิาสติ, ปุพฺพณหฺสมยํ  นวิาเสตฺวา เอกํ  สมยํ ภควา.] 
 308. ฉฏ ี จ.  
  ลงฉัฏฐีวิภัตต ิ[ในอรรถตติยาและสัตตม]ีบาง 
  [เชน ปุปฺผสส  พุทฺธํ  ยชต.ิ, กุสลา  นจฺจคีตสฺส  สิกฺขิตา  จาตุริตฺถิโย. 
 309. ทุติยาป ฺจมีน ฺจ. 
  [ลงฉัฏฐีวิภัตต]ิ ในอรรถทุติยาและปญจมีบาง 
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  [เชน ตสฺส  ภวนฺติ  วตฺตาโร., อสฺสวนฺตา  ธมฺมสฺส  ปริหายนฺต]ิ 
 310. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี.  
  ลงสัตตมีวิภัตติ ในอรรถกัมมะ กรณะ และ นิมิตตะ 
  [เชน ภกิขูสุ  อภิวาเทนฺต.ิ, หตฺเถสุ  ปณฺฑาย  จรนฺต.ิ, ทีป  จมฺเมสุ  ห ฺเต.]   
 311. สมฺปทาเน จ. 
  [ลงสัตตมีวภิัตติ] ในอรรถสัมปทานะดวย 
  [เชน สํเฆ ทินนฺํ มหปฺผลํ.] 
 312. ป ฺจมฺยตฺเถ จ. 
  [ลงสัตตมีวิภัตติ] ในอรรถปญจมีดวย 
  [เชน กทลีสุ คเช รกฺขนต.ิ] 
 313. กาลภาเวสุ จ.  
  [ลงสัตตมีวิภัตติ] ในอรรถกาลและภาวลักขณะดวย 
  [เชน ปุพฺพณหฺสมเย คโต., ภกิฺขุสํเฆสุ โภชียมาเนสุ คโต]  
 314. อุปธฺยาธิกิสฺสรวจเน.  
  เมื่อมีการกลาวอรรถยิ่งเกิน และอรรถเปนใหญ [ลงสัตตมีวิภัตติ ในที่ประกอบดวย] อุป และ 

อธิ อุปสัค 
  [เชน อุป  ขารยิํ  โทโณ, อธิ  พฺรหฺมทตฺเต  ป ฺจาลา] 
 315. มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา จ.  
  เมื่อรูวามีอรรถความผองใส และอรรถความพยายามใหลงตติยาวภิัตตแิละ[สัตตมีวิภัตติ] 
  [เชน าเณน ปสนฺโน, าณสฺมึ ปสนฺโน., าเณน อุสฺสุกโฺก, าณสฺมึ อุสฺสุกฺโก] 

อิติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฉฏโ กณฺโฑ. 
การกสุตฺตํ นฏิ ิต.ํ 

 
4. นามกปปฺ สมาสกณฺฑ (นามกัปปะ สมาสกัณฑ) 

 316. นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ.  
  นามศัพทที่มีอรรถของบทประกอบกันชื่อวาสมาส 
 317. เตสํ วภิตตฺิโย โลปา จ.  
  ใหลบวภิัตติของ[บทสมาส ของศัพทที่มีตัทธิตปจจัย และอายปจจัยเปนที่สุด]เหลานั้น 
  [เชน ร ฺโ  ปุตฺโต ราชปุตฺโต, วสิฏสฺส  อปจฺจ ํวาสิฏโ, สํโฆ  ปพฺพตมิว อตฺตานมจรติ 

ปพฺพตายต]ิ 
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 318. ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส.  

  [เมื่อลบวิภัตตแิลว] ใหปกตลิิงคอันมีสระเปนที่สุดนั้น 
  [เชน ราช ปุตตฺ, วสิฏ  ณ] 
 319. อุปสคฺคนปิาตปุพฺพโก อพยฺยีภาโว.  
  สมาสมีอุปสัคและนิบาตอยูหนาและเปนประธาน มีช่ือวา อัพยยภีาวะ 
  [เชน อุปนคร,ํ ยถาวุฑฺฒ]ํ 
 320. โส นปุสกลิงฺโค.  
  [พึงทราบวา] อัพยยภีาวสมาสนั้น เปนนปุงสกลิงค 
  [เชน อุปนคร,ํ  ยถาวุฑฺฒ]ํ 
 321. ทิคุสฺเส’กตฺต.ํ  
  ทิคุสมาส เปนนปุงสกลิงคเอกพจน 
  [เชน ติโลก,ํ ติทณฺฑ,ํ ติมลํ, จตุสจฺจํ 
 322. ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ-ตูริย-โยคฺค-เสนงฺค-ขุทฺทชนฺตุก-วิวิธ-วิรุทฺธ-วิสภาคตถฺาทีน ฺจ.  
  ศัพทที่มีเนื้อความเปนอวัยวะของสัตว เครือ่งดนตรี เครื่องไถนา องคประกอบของกองทัพ 

สัตวเล็ก ส่ิงที่เปนปฏิปกขกนั และส่ิงที่แตกตางกันโดย ลักษณะเหมือนกันโดยกจิเปนตน ใน
[สมาหาร]ทวันทสมาส [เปนนปุงสกลิงค เอกพจน เหมอืนทิคุสมาส] 

  [เชน จกฺขุโสตํ, คีตวาทิต,ํ ผาลปาจนํ, หตฺถิอสฺสํ, ฑํสมกสํ, อหินกุลํ, สีลปฺญาณํ  
  ทาสีทาสํ, ปตฺตจีวรํ, เอกกทกุํ]  
 323. วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธ ฺ-ชนปทาทีน ฺจ.  
  [ในทวันทวสมาส] ศัพทที่มีเนื้อความเปนตนไม หญา สัตวเล้ียง 4 เทา ทรัพย ธัญพืช และ

ชนบทเปนตน [เปนนปุงสกลิงคเอกพจน]บาง 
  [เชน อสฺสตฺถกปฏ, อุสิรวีรณํ, อเชฬก,ํ หิรฺญสุวณฺณ,ํ สาลิยว,ํ กาสิโกสลํ]  
 324. ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ กมฺมธารโย.  
  2 บทที่มีเนื้อความเขากันได ช่ือวา กัมมธารยสมาส 
  [เชน มหาปุริโส, มหาวีโร, มหามุน ิ
 325. สงฺขฺยาปุพโฺพ ทิคุ.  
  [กัมมธารยสมาส]ที่มีสังขยาอยูหนา ช่ือวา ทิคุสมาส 
  [เชน ติโลก,ํ จตุสจฺจํ 
 326. อุเภ ตปปฺุริสา.  
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  [กัมมธารยสมาสและทิคุสมาสทั้ง]สองชื่อวา ตัปปุริสสมาส 
 327. อมาทโย ปรปเทภิ.  
  [การยอบทหนา]ที่ลงทายดวย อํ วภิัตติเปนตน เขากับบทหลัง ช่ือวา ตัปปุริสสมาส 
 328. อ ฺปทตฺเถสุ พหุพฺพีหิ.  
  [สมาสที่ยอบทที่มีเนื้อความเกี่ยวของกันเขากัน] มีเนื้อความของบทอื่นเปนประธาน ช่ือวา 

พหุพพหีิสมาส 
 329. นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโท.  
  การยอนาม[ที่มีเนื้อความเขากัน และมวีภิัตติเดียวกนัเขาดวยกัน] ช่ือวา ทวันทสมาส 
 330. มหตํ มหา ตุลฺยาธิกรเณ ปเท.  
  เพราะบท[หลัง]ที่มีเนื้อความเขากับบทหนา ใหอาเทศ มหนฺต เปน มหา 
  [เชน มหาปุริส] 
 331. อิตฺถิยํ ภาสติปมิุตฺถี ปุมาว เจ.  
  ถาศัพท[หนา]ที่เปนอิตถีลิงค เคยเปนปุงลิงคมากอน [พึงทราบวา เมื่อเขาสมาสแลว] ยอม

สําเร็จเปนปุงลิงค 
  [เชน ทีฆชงฺโฆ] 
 332. กมฺมธารยส ฺเ จ.  
  [เพราะบทหลังที่มีเนื้อความเขากันในกัมมธารยสมาส [ถาบทหนาที่เปนอิตถีลิงคนั้น เคย

เปนปุงลิงคมากอน พึงทราบวาเปนเหมือนปุงลิงค] 
  [เชน ขตฺติยกฺญา] 
 333. อตฺตํ นสฺส ตปปฺุริเส.  
  ในตัปปุริสสมาส อาเทศ น นบิาต เปน อ 
  [เชน อพฺราหฺมโณ] 
 334. สเร อนฺ.  
  เพราะสระหลงั อาเทศ น นบิาต เปน อน ฺ
  [เชน อนสฺโส, อนริโย] 
 335. กทฺ กุสฺส.  
  [เพราะสระหลัง] อาเทศ กุ นิบาต เปน กทฺ 
  [เชน อทนนฺ,ํ กทสนํ] 
 336. กาปฺปตฺเถสุ จ.  
  [เพราะบทหลังในตัปปุริสสมาส อาเทศ กุ นิบาต]ที่แปลวา “นอย, นาเกลียด” เปน กา บาง 
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  [เชน กาลวณ,ํ กาปุริโส กุปุริโส 
 337. กฺวจิ สมาสนฺตคตาน’มการนฺโต.  
  อาเทศสระที่สุดของ [ราช ศัพทเปนตน]ในสมาส เปน อ บาง 
  [เชน ราชปุตฺโต] 
 338. นทิมฺหา จ. 
  [ลง ก ปจจยั]หลังจาก นที ศัพท [ในสมาส] 
  [เชน พหุนทิโก] 
 339. ชายาย ตุทํชานิ ปติมฺห.ิ 
  เพราะ ปติ ศัพท อาเทศ ชายา ศัพท เปน ตุท ํชานิ 
  [เชน ตุทํปต,ิ  ชานิปติ] 
 340. ธนุมฺหา จ. 
  [ลง อา ปจจัย] หลังจาก ธนุ ศพัท[ในสมาสบาง] 
  [เชน คณฑฺีวธนฺวา] 
 341. อํ วิภตฺตนี’มการนฺตา อพฺยยภีาวา.  
  หลังจากอัพยยภีาวสมาสที่มสีระ อ เปนที่สุด ใหอาเทศวภิตัติทั้งหลายเปน อํ 
  [เชน อุปนคร,ํ อุปนครํ, อุปนครํ] 
 342. สโร รสฺโส นปุสเก.  
  ใหรัสสะสระ[ที่สุดของอัพพยีภาวบทสมาส]ที่เปนนปุงสกลิงค 
  [เชน สุภกิฺข, อุปคงฺค] 
 343. อ ฺสฺมา โลโป จ. 
  ใหลบวภิัตติหลังจาก[อัพยยภีาวสมาสที่ไมใช อ การันต] 
  [เชน อธิตฺถิ  ปสฺส,  อธิต ฺถิ  กตํ] 

อิติ นามกปฺเป สมาสกปฺโป สตฺตโม กณฺโฑ. 
สมาสสุตฺตํ นฏิ ิต.ํ 

 
5. นามกปปฺ ตทฺธิตกณฺฑ (นามกัปปะ ตัทธิตกัณฑ) 

 344. วา ณ’ปจฺเจ.  
  [หลังจากบททีม่ีฉัฏฐีวิภัตติอยูสุดทาย] ลง ณ ปจจยั ในอรรถ “ตสฺส อปจฺจ”ํ (ลูกหลานของ

บุคคลนั้น) บาง 
  [เชน วิสิฏโ, ภารทฺวาโช, โคตโม] 
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 345. ณายนณาน วจฺฉาทิโต.  
  หลังจากหมูศพัทที่เปนชื่อโคตร มี วจฺฉ เปนตน ลง ณาน ปจจัย 
  [เชน วจฺฉายโน, วจจฺาโน, กจฺจายโน, กจฺจาโน] 
 346. เณยฺโย กตตฺิกาทีหิ.  
  หลังจาก[อิตถีลิงค] มี กตฺติกา เปนตน ลง เณยยฺ ปจจยั [ในอรรถ “ตสฺส อปจฺจ”ํ] บาง 
  [เชน กตฺติเกยโฺย, คงฺเคยฺโย] 
 347. อโต ณิ วา.  
  หลังจากศัพทที่เปนอการันต ลง ณิ ปจจยั [ในอรรถ “ตสฺส อปจฺจํ”] บาง 
  [เชน  ทกฺขิ] 
 348. ณโว’ปคฺวาทีหิ.  
  หลังจากหมูศพัทที่เปนชื่อโคตร มี อุปคุ เปนตน ลง ณว ปจจัย [ในอรรถ “ตสฺส อปจฺจ”ํ] บาง 
  [เชน โอปคโว, มานโว] 
 349. เณร วิธวาทิโต.  
  หลังจากหมูศพัทที่เปนชื่อโคตร มี วิธวา เปนตน ลง เณร ปจจยั [ในอรรถ “ตสฺส อปจฺจ”ํ] บาง 
  [เชน เวธเวโร, พนฺธุเกโร] 
 350. เยน วา สํสฏ ํ ตรติ จรติ วหติ ณิโก.  
  ผสมดวยวัตถุใด, ขามไปดวยยานใด เที่ยวไปดวยยานใด หรือนําไปดวยวัตถุใด ลง ณกิ 

ปจจัย[หลังจากบทที่มีตติยาวิภัตตเิปนที่สุด (ที่เปนเครื่องชวย) นั้น]บาง 
  [เชน เตลิก,ํ นาวิโก, อํสิโก] 
 351. ตมธีเต เตนกตาท-ิสนฺนิธาน-นิโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ชีวิกตฺเถสุ จ.  
  [ลง ณิก ปจจัย ในอรรถตอไปนี้บาง คือ] ผูสวดซึ่งคัมภีรนั้น, การกระทาํดวยวัตถุนัน้เปนตน, 

การนับเนื่องในวัตถุนั้น, การประกอบในที่นั้น, ศิลปะของบุคคลนั้น, ทรัพยของบุคคลนั้น, 
และอาชีพของบุคคลนั้น 

  [เชน เวนิโก, กายิโก,สารีริกํ, โทวาริโก, เวณิโก, คนฺธิโก,โอรพฺภิโก, ชาลิโก] 
 352. ณ ราคา ตสฺเสทม ฺตฺเถสุ จ.  
  ลง ณ ปจจยัหลังจาก ราค ศัพท ในอรรถวา [“ยอมดวยวตัถุนั้น”,] “วัตถุนี้ของบุคคลนั้น”, 

และในอรรถอืน่บาง 
  [เชน กาสาว,ํ มาหิสํ,เวทิโส, มานสํ, ปาวุโส] 
 353. ชาตาทีน’มิมิยา จ. 
  ลง อิม อิย ปจจัย ในอรรถเกิดเปนตนบาง 
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  [เชน ปจฺฉิโม, มนุสฺสชาติโย, อนฺติโม,อนฺตโิย] 
 354. สมูหตฺเถ กณฺณา. 
  ลง กณฺ และ ณ ปจจัย ในอรรถหมู [(ประชุม, รวม)]  
  [เชน ราชปุตฺตโก, ราชปตฺโต] 
 355. คามชนพนฺธุสหายาทีหิ ตา. 
  ลง ตา ปจจัย [ในอรรถหมู] หลังจาก คาม ชน พนฺธุ และ สหาย ศัพทเปนตน 
  [เชน  คามตา, ชนตา, พนฺธตา, สหายตา, นาครตา] 
 356. ตทสฺส านมิโย จ. 
  ลง อิย ปจจัย [ในอรรถวา] “วัตถุนั้นเปนเหตุแหงอาการนัน้” 
  [เชน  มทนิโย, พนฺธนิโย] 
 357. อุปมตฺถายิตตตฺ.ํ  
  ลง อายิตตฺต ปจจัย ในอรรถอุปมา 
  [เชน ธูมายิตตฺตํ] 
 358. ตนฺนิสฺสติตฺเถ โล. 
  ลง ล ปจจัย ในอรรถวา “อาศัยซ่ึงส่ิงนั้น”, [และ “วัตถุนี้เปนเหตแุหงอาการนั้น”] 
  [เชน  ทุฏทุลฺลํ] 
 359. อาลุ ตพฺพหุเล.  
  ลง อาลุ ปจจัย ในอรรถวา “ธรรมนั้นของบุคคลนั้นมีมาก” 
  [เชน  อภิชฺฌาลุ, สีตาลุ] 
 360. ณฺย-ตฺต-ตา ภาเว ตุ.  
  ลง ณฺย ตฺต และ ตา ปจจยั ในอรรถภาวะ 
  [เชน  อาลสฺยํ, อาโรคยํ, ปสุกูลิกตฺตํ, ปสุกูลิกตา] 
 361. ณ วิสมาทีหิ. 
  ลง ณ ปจจยัหลังจาก วิสม ศพัทเปนตน[ในอรรถภาวะ] 
  [เชน เวสมํ, อุชุตฺตํ, มุทุตา] 
 362. รมณียาทิโต กณฺ. 
  ลง กณฺ ปจจยั หลังจาก รมณยี ศัพทเปนตน [ในอรรถภาวะ] 
  [เชน รมณียก,ํ มนุ ฺตฺต,ํ  มนุ ฺตา] 
 363. วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏา.  
  ลง ตร ตม อิสิก อิย และ อิฏ ปจจัย ในอรรถวิเสสะ (พิเศษกวา) 
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  [เชน ปาปตโร, ปาปตโม, ปาปสิโก, ปาปโย,ปาปฏโ, วรตโร, วริสิโก, วริโย, วริฏโ] 
 364. ตทสฺสตฺถีติ วี จ.  
  ลง วี ปจจยั ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู” [หรือ “ส่ิงนั้นมีอยูในบุคคลนั้น”] 
  [เชน เมะาว,ี มายาว]ี 
 365. ตปาทิโต ส.ี 
  ลง สี ปจจัยหลังจาก ตป ศัพทเปนตน [ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน ตปสฺสี, เตชสฺสี] 
 366. ทณฺฑาทิโต อิกอี.  
  ลง อิก และ อี ปจจัยหลังจาก ทณฺฑ ศัพท เปนตน[ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน ทณฺฑิโก, ทณฺฑ,ี มาลิโก, มาลี] 
 367. มธ� ฺวาทิโต โร.  
  ลง ร ปจจัยหลังจาก มธุ ศัพท เปนตน[ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน มธุโร, กุ ฺชโร] 
 368. คุณาทิโต วนฺต.ุ  
  ลง วนฺตุ ปจจยัหลังจาก คุณ ศัพท เปนตน[ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน คุณวา, คณวา, กุลวา, สีลวา] 
 369. สตฺยาทีหิ มนตฺ.ุ  
  ลง มนฺตุ ปจจัยหลังจาก สติ ศพัท เปนตน[ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน สติมา, ธิติมา] 
 370. สทฺธาทิโต ณ. 
  ลง ณ ปจจยัหลังจาก สทฺธา ศัพท เปนตน[ในอรรถวา “ส่ิงนั้นของบุคคลนั้นมีอยู”] 
  [เชน สทฺโท, ป ฺโ] 
 371. อายุสฺสุการาส มนฺตุมฺห.ิ 
  เพราะ มนฺตุ ปจจัย อาเทศ อุ ของ อายุ ศัพทเปน อสฺ 
  [เชน อายสฺมา] 
 372. ตปปฺกติวจเน มโย.  
  ลง มย ปจจัย ในอรรถกลาวถึงวัตถุอันถูกกระทําดวยวตัถุนั้น 
  [เชน สุวณฺณมโย, รูปยมย]ํ 
 373. สงฺขฺยาปูรเณ โม.  
  ลง ม ปจจัย ในอรรถเต็มแหงสังขยา 
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  [เชน ป ฺจโม, ป ฺจมี, ป ฺจมา, ป ฺจมํ, สตฺตโม, สตฺมี, สตฺมา, สตฺมํ] 
 374. ส ฉสฺส วา. 
  อาเทศ ฉ สังขยา เปน ส บาง 
  [เชน ฉาหํ, สาหํ] 
 375. เอกาทิโต ทสสฺสี. 
  ลง อี ปจจัย [ในที่สุด] ทส ศัพทที่อยูหลังจาก เอก สังขยาเปนตน [ในอรรถเต็มบาง] 
  [เชน เอกาทสี] 
 376. ทเส โส นิจฺจ ฺจ. 
  เพราะ ทส สังขยา อาเทศ ฉ เปน โส แนนอน 
  [เชน โสฬส] 
 377. อนฺเต นิคฺคหีต ฺจ. 
  ลงนิคหิตอาคม ในที่สุด[สังขยาเหลานั้น] 
  [เชน จุทฺทสี, ป ฺจทสี] 
 378. ติ จ. 
  ลง ติ อาคม [หลังจากสังขยาบาง] 
  [เชน สีสติ, ตึสติ] 
 379. ล ทรานํ. 
  อาเทศ ท และ ร [ของสังขยา] เปน ล บาง 
  [เชน โสฬส, เตฬส] 
 380. วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ. 
  เพราะ วีสติ ทส สังขยา อาเทศ ทฺวิ เปน พา บาง 
  [เชน พาวีสต,ิ พารส, พาตฺตึส] 
 381. เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเน. 
  ในสังขยา หลังจาก เอก เปนตน อาเทศ ท [ของ ทส] เปน ร บาง 
  [เชน เอการส] 
 382. อฏาทิโต จ. 
  [อาเทศ ท ของ ทส สังขยา]ที่อยูหลังจาก อฏ เปนตน[เปน ร] บาง 
  [เชน อฏฐารส] 
 383. เทฺวกฎาน’มากาโร วา. 
  [เพราะบทหลังในสังขยา] อาเทศสระที่สุดของ ทฺวิ เอก และ อฎ เปน อา บาง 
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  [เชนทฺวาทส, เอกาทส,อฏารส] 
 384. จตุจฺเฉหิ ถา.  
  ลง ถ และ  ปจจัย หลังจาก จตุ และ ฉ สังขยา [ในอรรถ เต็ม (ลําดับที่)] 
  [เชน จตุตฺโถ, จีตุตฺถี, จตุฏถา, จตุฏถํ, ฉฏโฐ, ฉฏ ี, ฉฏา, ฉฏ] 
 385. ทฺวิตีหิ ติโย.  
  ลง ติย ปจจยั หลังจาก ทวฺิ และ ติ สังขยา [ในอรรถ เต็ม] 
  [เชน ทุติโย, ทุติยา, ทุติยํ, ตติโย, ตติยา, ตติย]ํ 
 386. ติเย ทุตาป จ.  
  เพราะ ติย ปจจัย อาเทศ [ทฺว]ิ เปน ทุ และ [ติ] เปน ต 
  [เชน ทุติโย, ทุติยา, ทุติยํ, ตติโย, ตติยา, ตติย]ํ 
 387. เตส’มฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒ-ทิยฑฺฒฑฺฒติยา. 
  อาเทศ [จตุตฺถ] กับ อฑฺฒ เปน อฑฺฒุฑฺฒ, [ทุติย] กับ อฑฒฺ เปน ทิวฑฺฒ  ทิยฑฺฒ, และ [ตติย] 

กับ อฑฺฒ เปน อฑฺฒติย 
  [เชน อฑฺฒุฑฺโฒ, ทิวฑฺโฒ, อฑฺติโย] 
 388. สรูปาน’เมกเสสฺวสกึ. 
  เมื่อมีศัพทเหมอืนกันใหลบเหลือไวศัพทเดยีว 
  [เชน ปุริสา, อุปาสกา] 
 389. คณเน ทสสฺส ทฺวิ-ต-ิจตุ-ป ฺจ-ฉ-สตฺต-อฏ-นวกานํ ว-ีต-ิจตฺตาร- ป ฺา-ฉ-สตฺตาส-นวา   

โยสุ โยน’ ฺจีสมาสํ  ิริตีตตุ.ิ 
  เพราะ โย วภิตัติ อาเทศ ทส ที่แปลวา 20 เปน ว,ี แปลวา 30 เปน ต,ิ แปลวา 40 เปน จตฺตาร, 

แปลวา 50 เปน ป ฺา, แปลวา 60 เปน ฉ, แปลวา 70 เปน สตฺต, แปลวา 80 เปน อส, แปลวา 
90 เปน นว, แลวอาเทศ โย เปน อีสํ อาสํ  ิ ริ ติ อีติ และ อุติ 

  [เชน วีสํ, ตึส, จตฺตฬีสํ, ป ฺาสํ, ฉฏ, สตฺตริ, สตฺตติ,อสีติ, นวุต]ิ 
 390. จตูปปทสฺส โลโป ต’ุตฺตรปทาทิจสฺส จุโจป นวา. 
  ในสังขยา ใหลบ ตุ ของ จตุ สังขยาที่อยูหนา ทส และอาเทศ จ อันอยูหนาสุด เปน จุ และ โจ 

บาง  
  [เชน จุทฺทส, โจทฺทส, จตุทฺทส] 
 391. ย’ทนุปปนนฺา นิปาตนา สชิฌฺนฺต.ิ 
  ศัพทเหลาใดทีย่ังไมสําเร็จรูป ศัพทเหลานั้นสําเร็จรูปดวยนิปาตนะ [(สําเร็จไดเลย)] 
  [เชน อชฺช, สชฺชุ] 
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 392. ทฺวาทิโต โก’เนกตฺเถ จ. 
  ลง ก ปจจัยหลังจาก ทฺวิ สังขยาเปนตนในอรรถมาก 
  [เชน ทฺวิก, ติก, จตุกฺก] 
 393. ทสทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺส ฺจ โยมฺหิ. 
  ในสังขยา เพราะ โย วิภัตติ อาเทศ ทส ที่แปลวา 100 เปน สตํ, และอาเทศ ทส ที่แปลวา 

1,000 เปน สหสฺสํ 
  [เชน สตํ, สหสฺสํ] 
 394. ยาว ตทุตฺตริ ทสคุณิต ฺจ. 
  [สต และ สหสฺส สังขยา มีประกอบอยู]ถึงสังขยาใด ใหคูณดวย 10 ถึงสังขยานั้น 
  [เชน ทสสหสฺสํ, สตสหสฺสํ, ทสสตสหสฺสํ] 
 395. สกนาเมหิ. 
  [สังขยาที่ยังไมสําเร็จรูป ยอมสําเร็จรูปได]ดวยช่ือของตน 
  [เชน โกฏิ, ปโกฏิ, โกฏิกปฺโกฏิ] 
 396. เตสํ โณ โลป. 
  ใหลบ ณ อนพุนัธปจจัย[ของตัทธิต] 
  [เชน วาสิฏ, กจฺจายน, กจฺจาน,กตฺติเกยยฺ] 
 397. วิภาเค ธา จ.  
  ลง ธา ปจจัย[หลังจากสังขยา] ในอรรถการจําแนก 
  [เชน เอกธา, ทฺวิธา, ติธา, จตุธา] 
 398. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตุ ถา.  
  ลง ถา ปจจัยหลังจากสัพพนาม [ในอรรถกลาวอุปการะ] 
  [เชน ตถา, ยถา] 
 399. กิมิเมหิ ถํ.  
  ลง ถํ ปจจัยหลังจาก กึ และ อิม ศัพท [ในอรรถกลาวอุปการะ] 
  [เชน กถํ, อิตฺถํ] 
 400. วุทฺธาทิสรสฺส วา’สํโยคนฺตสสฺ สเณ จ.  
  เพราะปจจัยทีม่ี ณ อนุพนัธ ใหวุทธิสระตวัหนา หรือ สระของพยัญชนะตวัหนาทีไ่มมี

พยัญชนะสังโยคอยูหลังบาง 
  [เชน โอฬุมฺปก, วาสิฏ] 
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 401. มา ยูน’มาคโม าเน.  
  เมื่อมีฐานะที่สมควร ไมมีการทําวุทธิ อิ และ อุ อันเปนสระของพยัญชนะหนา แตลง เอ โอ วุ

ทธิอาคมในที่นั้น 
  [เชน เวยยฺากรณิโก, เวนยิโก, โทวาริโก] 
 402. อาตฺต ฺจ. 
  [อาเทศ อิ อุ]เปน อา [และลง ริ อาคม ในฐานะที่สมควร] 
  [เชน อาริสฺยํ, อาสภํ] 
 403. กฺวจา’ทิมชฺฌตฺุตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ.  
  เพราะปจจัยกด็ี [ไมใชปจจยัก็ด]ี ใหทําทีฆะและรัสสะสระเบื้องตน ทามกลาง และทีสุ่ด บาง 
  [เชน ปากฏ, อนูปฆาต, มธุวา, อชฺชว, อิตถิรูป, พหุนทิก 
 404. เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ. 
  ใหทําวุทธิ ลบ ลงอาคม วิการ วิปรีต และอาเทศ[ทัง้ในเบือ้งตน ทามกลาง และที่สุด]

เหลานั้น 
  [เชน อาภิธมมิโก, สุขเสยฺย,ํ กาลิงฺโค, ตาลีสํ, กตฺตุกาโม, ภิกฺข,ุ วุตฺโต, อิสฺสริยํ, จกฺขุ, อาริสฺยํ] 
 405. อยุวณฺณาน ฺจา’โย วุทฺธี.  
  ใหวุทธิ อ เปน อา, อิ วัณณะ (อิ อี) เปน เอ, อุ วัณณะ (อุ อู) เปน โอ 
  [เชน อราริสฺยํ, ยาน,ิ อคฺคดต, สมุคฺคจฺฉติ, ทิคุ, ยูน,ิ นฺยาโยโค, สพฺพเสยฺโย] 

อิติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปฺโป อฏโม กณฺโฑ. 
 

6. อาขฺยาตกปปฺ อาขฺยาตกณฑฺ (อาขยาตกปัปะ อาขยาตกัณฑ) [บทท่ี 3] 
 406. อถ ปุพฺพานิ วิภตตฺีนํ ฉ ปรสสฺปทาน.ิ  
  ตอจาก[ตัทธิต] วภิัตติ 6 บทขางหนา ช่ือวา ปรัสบท 
  [เชน ติ อนฺต,ิ สิ ถ, มิ ม] 
 407. ปราณฺย’ตฺตโนปทาน.ิ  
  [วภิัตติ 6 บท]ขางหลัง ช่ือวาอัตตโนบท 
  [เชน เต อนเฺต,  เส วฺเห, เอ มฺเห (วัตตมานา)] 
 408. เทฺว เทฺว ปมมชฺฌิมุตฺตมปริุสา.  
  วิภัตติ 2 บท [ของปรัสบทและอัตโนบท] ช่ือวาปฐมบุรุษ มัชฌิมบุรุษ และอุตตมบุรุษ

[ตามลําดับ] 
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  [เชน ติ  อนฺต,ิ เต  อนฺเต, สิ  ถ, เส  วฺเห, มิ  ม, เอ  มฺเห]   
 409. สพฺเพส’เมกาภิธาเน ปโร ปริุโส.  
  เมื่อบุรุษที่ 1 กบับุรุษที่ 2 หรือที่ 3 กลาวกิริยาเสมอกัน พงึใชบุรุษตัวหลัง 
  [เชน ตุมฺเห ปถ, ตุมฺเห ปจถ] 
 410. นามมฺหิ ปยุชชฺมาเนป ตุลฺยาธิกรเณ ปโม.  
  เมื่อบทนามเปนตุลยาธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกับกิริยา) จะประกอบอยูดวยหรือไมกต็าม 

ลงวิภัตติปฐมบุรุษ  
  [เชน พุทฺโธ ภวต,ิ  พุทฺธา ภวนฺติ, ภวต,ิ ภวนฺติ] 
 411. ตุมฺเห มชฺฌิโม.  
  เมื่อ ตุมฺห ศัพท[เปนตุลยาธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกับกิริยา) [จะประกอบอยูหรือไมก็ตาม] 

ลงวิภัตติมัชฌิมบุรุษ 
  [เชน ตวฺํ ภวสิ,  ตุมฺเห  ภวถ, ภวสิ,  ภวถ] 
 412. อมฺเห อุตฺตโม.  
  เมื่อ อมฺห ศัพทเปนตุลยาธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกันกับกิริยา) [จะประกอบกริยาหรือไมก็

ตาม] ลงวิภัตตมิัชฌิมบุรุษ 
  [เชน อหํ ภวามิ,  มยํ  ภวาม, ภวาม,ิ ภวาม] 
 413. กาเล.  
  สูตรวา กาล นี ้[พึงทราบวาเปนสูตรตามไป] 
 414. วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน.  
  วัตตมานาวิภัตติลงในปจจุบนักาล 
 415. อาณตฺยาสฏิเ’นุตตฺกาเล ป ฺจมี.  
  ปญจมีวิภัตติ ลงในอรรถการใชและปรารถนาในอนุตตกาล (ไมจํากดักาล) 
 416. อนุมติปริกปฺปตฺเถสุ สตฺตม.ี  
  สัตตมี[วิภัตต]ิ ลงในอรรถอนุญาต และคาดคะเนในอนุตตกาล (ไมจํากดักาล) 
 417. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต.  
  ปโรกขาวิภัตต ิลงในอดีตกาลที่ไมปรากฏชัด 
 418. หิยฺโยปภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.  
  หิยยัตตนวีิภัตติ ลงใน[อดีตกาล]ตั้งแตวันวาน จะปรากฏชัด[หรือไมกต็าม] 
 419. สมีเปชฺชตน.ี  
  อัชชตนีวภิัตติ ลง[ในอดีตกาล]ตั้งแตวนันี้ จะปรากฏชัด[หรือไมก็ตาม] 
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 420. มาโยเค สพฺพกาเล จ.  
  เมื่อประกอบดวย มา ศัพท ใหลง [หิยัตตนีวภิตัติ อัชชตนีวภิตัติ และปญจมวีิภัตต]ิ ในกาลทั้ง

ปวง 
  [เชน มา ภวา (หิยัตตน)ี, มา ปจี (อัชชตนี), มา เต ภวนฺตวฺนฺตรายา (ปญจมี)] 
 421. อนาคเต ภวิสสฺนฺต.ี  
  ภวิสสนัตวีิภัตติ ลงในอนาคต[กาล] 
 422. กฺริยาตปินฺเนตเีต กาลาตปิตตฺ.ิ  
  กาลาติปตติวภิตัติ ลงในกาลที่ลวงแลวของกิริยาอันเปนอดีต 
 423. วตฺตมานา ติ อนฺติ สิ ถ มิ ม, เต อนฺเต เส วฺเห เอ มฺเห.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] ติ อนฺติ สิ ถ มิ ม, เต อนฺเต เส วฺเห เอ มเฺห ช่ือวา วัตตมานา 
 424. ป ฺจมี ตุ อนฺต ุหิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺสุ วฺโห เอ อามเส.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺสุ วฺโห เอ อามเสมี ตุ  ช่ือวา ปญจมี 
 425. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยุ เอยฺยาสิ เอยฺยาถ เอยฺยามิ เอยฺยาม, เอถ เอรํ เอโถ เอยฺยาวฺโห เอยฺยํ              

เอยฺยามฺเห.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] เอยฺย เอยยฺุ เอยฺยาสิ เอยฺยาถ เอยฺยามิ เอยยฺาม, เอถ เอรํ เอโถ เอยฺยาวฺโห     

เอยฺยํ เอยฺยามเฺห ช่ือวา สัตตมี  
 426. ปโรกฺขา อ อุ เอ ตฺถ อํ มฺห, ตถฺ เร ตฺโถ วฺโห อึ มฺเห.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] อ อุ เอ ตฺถ อํ มฺห, ตฺถ เร ตฺโถ วฺโห อึ มฺเห ช่ือวา ปโรกขา  
 427. หิยฺยตตฺนี อา อู โอ ตฺถ อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุเส วฺหํ อึ มฺหเส.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] อา อู โอ ตฺถ อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุเส วฺหํ อึ มหฺเส ช่ือวา หยิยัตตนี  
 428. อชฺชตนี อี อุ โอ ตฺถ อึ มฺหา, อา อู เส วฺหํ อํ (อ) มฺเห.  
   [วภิัตติ 12 ตัว คือ] อี อุ โอ ตฺถ อึ มฺหา, อา อู เส วฺหํ อํ (อ) มฺเห ช่ือวา อัชชตนี  
 429. ภวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ สฺสส ิสฺสถ สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวเฺห สฺสํ สฺสามฺเห.  
   [วภิัตติ 12 ตัว คือ] สฺสติ สฺสนฺติ สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวฺเห สฺสํ สฺ

สามฺเห ช่ือวา ภวิสสันตี  
 430. กาลาติปตตฺิ สสฺา สฺสํสุ สฺเส สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสิสุ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสึ สฺสามฺหเส.  
  [วภิัตติ 12 ตัว คือ] สฺสา สฺสํสุ สฺเส สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสิสุ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสึ สฺสามฺห

เส ช่ือวา กาลาติปตติ  
 431. หิยฺยตตฺนีสตตฺมีป ฺจมีวตฺตมานา สพฺพธาตุกํ.  
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  [วภิัตติ 4 หมวด คือ] หยิยัตตนี สัตตมี ปญจมี และวัตตมานา ช่ือวา สัพพธาตุกะ 
อิติ อาขฺยาตกปฺเป ปโม กณฺโฑ. 

 432. ธาตุลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยา.  
  ลงปจจัยเบื้อหลังจากธาตุและลิงค 
  [เชน กโรต,ิ วาสิฏโ] 
 433. ติช-คุป-กิต-มาเนหิ ขฉสา วา.  
  ลง ข ฉ ส ปจจัย หลังจาก ติช คุป กิต มาน ธาตุบาง 
  [เชน ติติกฺขต,ิ ชิคุจฺฉติ, ติกิจฉฺติ, วีมํสติ] 
 434. ภุช-ฆส-หร-สุปาทีหิ ตุมิจฺฉตฺเถสุ.  
  [ลง ข ฉ ส ปจจัย] หลังจาก ภุช ฆส หร สุ และ ปา ธาตุเปนตนใน “ตุมิจฺฉตฺถ อรรถปรารถนา

เพื่อ” บาง 
  [เชน พภุุกฺขต,ิ ชิคจฺฉติ, ชิคีสติ, สุสฺสูสติ, ปวาสติ] 
 435. อาย นามโต กตฺตปูมานาทาจาเร.  
  อาย ปจจยั ลงหลังจากนามอนัเปนขออุปมา ในอรรถการประพฤติ 
  [เชน ปพฺพตายติ, สมุทฺทายติ, จิจฺจิฏายต]ิ 
 436. อียูปมานา จ.  
  อีย ปจจยั ลงหลังจากนามอันเปนขออุปมา[ในอรรถการประพฤติ] 
  [เชน ฉตฺตียต,ิ ปุตฺตียต]ิ 
 437. นามมฺหาตตฺิจฺฉตฺเถ.  
  ลง อีย ปจจัย หลังจากนาม ในอรรถปรารถนาเพื่อตน (อตฺติจฺฉตฺเถ) 
  [เชน ปตฺตยีต,ิ วตฺถียต,ิ ปริกฺขารียติ, จีวรียต,ิ ธนียต,ิ ฆฏียติ] 
 438. ธาตูหิ เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ.  
  เณ ณย ณาเป และ ณาปย ปจจัย ช่ือวาการติะ ลงหลังจากธาตุทั้งปวงในอรรถเหตุ 
  [เชน กาเรติ, การยติ, การาเปติ, การาปยต,ิ กาเรนฺต,ิ การยนฺติ, การาเปนตฺิ, การาปยนฺต]ิ 
 439. ธาตุรูเป นามสมฺา ณโย จ.  
  ณย ปจจัย [ช่ือวาการิตะ] ลงหลังจากนามอนัมีสภาพของธาตุอยู 
  [เชน อติหตฺถยติ, อุปวีณยต,ิ ทฬฺหยต,ิ  วิสุทฺธยติ] 
 440. ภาวกมฺเมสุ โย.  
  ย ปจจยั [ลงหลังจากธาตุทั้งปวง]ในอรรถภาวะและกัมมะ 
  [เชน  ียเต, พุชฺฌเต, ปจฺจเต, ลพฺภเต, กรียเต, ยุชฺชเต, อุจฺจเต] 
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 441. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตตฺํ สธาตฺวนตฺสฺส. 
  อาเทศ ย ปจจยักับพยัญชนะที่สุดธาตุเปน จวรรค ย และ ว 
  [เชน วจฺุจเต, อุจฺจเต, ปจฺจเต, มชฺชเต, ยุชฺชเต, พุชฺฌเต, กุชฺฌเต, อุชฺฌเต, หฺเต, กยฺยเต,  
  ทิพฺพเต] 
 442. อิวณฺณาคโม วา. 
  เพราะ ย ปจจยั ลง อิวัณณอาคม (อิ อี) [หลังจากธาตุทั้งปวง] 
  [เชน กรยีเต กรียติ, คจฺฉียเต คจฺฉียต]ิ 
 443. ปุพฺพรปู ฺจ. 
  [ย ปจจัย]เปนปุพพรูป (เปนเหมือนตัวหนา) บาง 
  [เชน ผลฺลเต, ทมฺมเต, สกฺกเต, ทิสฺสเต] 
 444. ตถา กตตฺริ จ. 
  ในกัตตุรูป [อาเทศ ย ปจจยักบัพยัญชนะทีสุ่ดธาตุเปน จวรรค ย ว และเปนปุพพรูป] 
  [เชน พุชฺฌต,ิ วิชฺฌต,ิ ม ฺติ, สิพฺพติ] 
 445. ภูวาทิโต อ.  
  อ ปจจัย ลงหลังจากหมูธาตุม ีภู ธาตุเปนตนในกัตต ุ
  [เชน ภวต,ิ ปติ, ปจติ, ชยติ] 
 446. รุธาทิโต นิคฺคหีต ปุพพฺ ฺจ.  
  ลง อ ปจจัยหลังจากหมูธาตุม ีรุธ ธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ และลงนิคคหิตอาคมหลังจากสระตัว

หนา 
  [เชน รุนฺธต,ิ ฉินฺทติ, ภินฺทต]ิ 
 447. ทิวาทิโต โย.  
  ลง ย ปจจัยหลังจากหมูธาตุ มี ทิวุ ธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ 
  [เชน ทิพฺพต,ิ สิพฺพติ, ยุชฺฌต,ิ วิชฺฌต,ิ พุชฺฌติ] 
 448. สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ.  
  ลง ณุ ณา และ อุณา ปจจยัหลังจากหมูธาตมุี สุ ธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ 
  [เชน อภิสุโณติ อภิสุณาต,ิ  สํวุโณติ สํวณุาติ,  อาวุโณติ อาวุณาต,ิ  ปาปุโณติ ปาปุณาติ] 
 449. กิยาทิโต นา.  
  ลง นา ปจจัยหลังจากหมูธาตมุี กี ธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ 
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  [เชน กณิาต,ิ ชินาติ, ธุนาต,ิ มุนาติ, ลุนาต,ิ ปุนาติ] 
 
 450. คหาทิโต ปปฺ-ณฺหา. 
  ลง ปฺป และ ณหฺา ปจจยัหลังจากหมูธาตุมี คห ธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ 
  [เชน เฆปฺปต,ิ คณฺหาต]ิ 
 451. ตนาทิโต โอยิรา.  
  ลง โอ และ ยิร ปจจัยหลังจากหมูธาตุมี ตน ุธาตุเปนตน[ในกัตต]ุ 
  [เชน ตโนติ ตโนห,ิ  กโรติ กโรหิ,  กยิรติ กยิราห]ิ 
 452. จุราทิโต เณณยา.  
  ลง เณ และ ณย ปจจยัหลังจาก[ธาตุ]มี จุร เปนตน[ในกัตตุ] 
  [เชน โจเรติ โจรยต,ิ  จินฺเตต ิจินฺตยต,ิ  มนฺเตติ มนฺตยต]ิ 
 453. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ.  
  ลงวิภัตติฝายอตัตโนบท ในภาวะและกัมมะ 
  [เชน อุจจฺเต อุจฺจนฺเต, มชฺชเต มชฺชนฺเต,  ยุชฺชเต ยุชฺชนฺเต,  กุชฺฌเต กุชฺฌนฺเต, ลพฺพเต  
  ลพฺพนฺเต, กยฺยเต กยยฺนฺเต] 
 454. กตฺตริ จ. 
  [ลง วิภัตติฝายอัตตโนบท หลังจากธาต]ุในกัตต ุ
  [เชน ม ฺเต, โรจเต, โสจเต, พุชฺฌเต, ชายเต] 
 455. ธาตุปปฺจฺจเยหิ วิภตตฺิโย.  
  ลง วิภัตตหิลายหลังจากปจจัย[ตั้งแต ข เปนตน ถึง การติะ เปนที่สุด]ที่แสดงเนื้อความของธาต ุ
  [เชน ติติกฺขต,ิ ชิคุจฺฉติ, วีมํสติ, สมุทฺทายติ, ปุตตฺียต,ิ กาเรติ, ปาเจต]ิ 
 456. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.  
  วิภัตติฝายปรัสสบท [ลงหลังจากธาตุทั้งปวง]ในกตัต ุ
  [เชน กโรต,ิ ปจติ, ปติ, คจฺฉติ] 
 457. ภูวาทโย ธาตโว.  
  [หมูศัพททีก่ลาวกิริยา]มี ภู เปนตน ช่ือวา ธาตุ 
  [เชน ภวติ  ภวนฺติ, จรติ  จรนตฺิ, ปจติ  ปจนตฺิ, จินฺตยติ  จินตฺยนฺต,ิ โหติ  โหนฺต,ิ  
   คจฺฉติ  คจฺฉนตฺิ] 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ทุติโย กณโฺฑ. 
 458. กฺวจาทิวณฺณาน’เมกสฺสรานํ เทฺวภาโว.  
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  ซอนพยางคตนที่มีสระตัวเดยีวในบางแหงของธาตุ และใหมีสระเหมือนกันบาง 
  [เชน ติติกฺขต,ิ ชิคุจฺฉติ] 
 459. ปุพฺโพ’พฺภาโส.  
  พยัญชนะตัวหนา[ธาตุที่ทําเทฺวภาวะ] ช่ือวา อัพภาสะ 
  [เชน ทธาต,ิ ททาติ, พภวู] 
 460. รสฺโส.  
  ทํารัสสะสระ[ของอัพภาสะ] 
  [เชน ทธาต,ิ ชหาต]ิ 
 461. ทุติยจตุตฺถานํ ปมตติยา.  
  อาเทศทุติย[อัพภาสะ]เปนปฐมอักษร, จตุตถ[อัพภาสะ]เปนตติยอักษร [(ในพยัญชนะวรรค

นั้นๆ)] 
  [เชน จจิฺเฉท, พุภุกฺขต,ิ พภวู, ทธาติ] 
 462. กวคฺคสฺส จวคฺโค.  
  อาเทศกวรรค[ที่เปนอัพภาสะ]เปนจวรรค 
  [เชน จกิิจฺฉต,ิ ชิคุจฺฉติ] 
 463. มานกิตานํ วตตฺตํ วา. 
  [อาเทศอัพภาสะ]ของ มาน ธาตุเปน ว, ของ กิต ธาตุ เปน ต บาง 
  [เชน วมีํสติ, ติกิจฺฉต]ิ 
 464. หสฺส โช.  
  อาทศ ห [อัพภาสะ]เปน ช 
  [เชน ชหาต,ิ ชุโหติ] 
 465. อนฺตสฺส’ิวณฺณากาโร วา.  
  อาเทศสระที่สุด[ของอัพภาสะ]เปน อิ วณัณะ (อิ อี) และ อ อักษรบาง 
  [เชน ชิฆจฺฉต,ิ วีมํสติ, ททาติ, ทธาติ] 
 466. นิคฺคหีต ฺจ. 
  นิคหิตอาคม [ลงหลังจากอัพภาสะ]บาง 
  [เชน จงกฺมต,ิ จ ฺจลติ, ชงฺคมติ] 
 467. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ. 
  เพราะ ส ปจจยั[หลังอัพภาสะ] อาเทศ ปา ธาตุเปน วา, มาน ธาตุเปน ม ํ
  [เชน ปวาสติ, วีมํสติ] 
 468. า ติฏโ.  
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  อาเทศ า ธาตุเปน ติฏ บาง 
  [เชน ติฏติ] 
 469. ปา ปโพ.  
  อาเทศ ปา ธาตุเปน ปว (ปพ) บาง 
  [เชน ปวต,ิ ปพติ] 
 470. าสฺส ชาชํนา.  
  อาเทศ า ธาตุเปน ชา ชํ และ นา บาง 
  [เชน วชิานาต,ิ วชิ ฺา, วินายต]ิ 
 471. ทิสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา.  
   อาเทศ ทิส ธาตุเปน ปสฺส ทิสฺส และ ทกฺข บาง 
  [เชน ปสฺสติ, ทิสฺสติ, ทกฺขต]ิ 
 472. พฺย ฺชนนฺตสสฺ โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ. 
  เพราะ ฉ ปจจยั อาเทศพยัญชนะที่สุดธาตุเปน จ 
  [เชน ชิคุจฺฉต,ิ ติกิจฺฉต,ิ ชิฆจฺฉติ] 
 473. โก เข จ. 
  เพราะ ข ปจจยั [อาเทศพยัญชนะที่สุดธาต]ุเปน ก 
  [เชน ติติกฺขต,ิ พุภุกฺขต]ิ 
 474. หรสฺส คี เส. 
  เพราะ ส ปจจยั อาเทศ หร ธาตุเปน ค ี
  [เชน ชิคีสต]ิ 
 475. พฺรูภูน’มาหภวูา ปโรกฺขาย.ํ 
  เพราะปโรกขาวิภัตติ อาเทศ พฺรู ธาตุ เปน อาห, ภู ธาตุเปน ภวู 
  [เชน อาห, พภวู] 
 476. คมิสฺส’นฺโต จฺโฉ วา สพฺพาส.ุ  
  เพราะวภิัตติทัง้ปวง อาเทศ มฺ ที่สุดของ คมุ ธาตุเปน จฺฉ ฺบาง 
  [เชน คจฺฉต,ิ คจฺฉมาโน] 
 477. วจสฺสชฺชตนิมฺหิ มกาโร โอ.  
  เพราะอัชชตนวีิภัตติ อาเทศ อ ของ วจ ธาตุเปน โอ 
  [เชน อโวจ, อโวจุ] 
 478. อกาโร ทีฆํ หิมิเมสุ.  
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  เพราะ หิ มิ และ ม วภิัตติ ทีฆะ อ เปน อา 
  [เชน ภวาห,ิ ภวาม,ิ ภวาม, ภวามฺเห] 
 479. หิ โลป วา.  
  [หลังจาก อ ปจจัย] ลบ หิ วิภัตติบาง 
  [เชน ภว, ปจ, คจฺฉ] 
 480. โหติสฺส’เรโหเห ภวิสฺสนฺติมฺหิ สฺสสฺส จ. 
  เพราะภวิสสันตีวิภัตติ อาเทศสระ อู ของ หู ธาตุเปน เอห โอห เอ และลบ สฺส บาง 
  [เชน เหหิต,ิ โหหิต,ิ เหต]ิ 
 481. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห. 
  [เพราะภวิสสันตีวภิัตต]ิ อาเทศ กร ธาตุ พรอมปจจัยเปน กาห 
  [เชน กาหต]ิ 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ตติโย กณโฺฑ. 
 482. ทาทนฺตสฺสํ มิเมสุ. 
  เพราะ มิ ม วภิตัติ อาเทศสระที่สุดของ ทา ธาตุ เปน อํ บาง 
  [เชน ทมฺม,ิ ทมฺม] 
 483. อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต.  
  เพราะ การิต ปจจัย ทําวุทธิสระของธาตุที่ไมมีสังโยคอยูหลัง 
  [เชน กาเรติ, เวเทต,ิ โจเรติ] 
 484. ฆฏาทีนํ วา.  
  [เพราะการิตปจจัย ทําวุทธิสระ]ของ ฆฏ ธาตุเปนตน[ที่ไมมีสังโยคอยูหลัง]บาง 
  [เชน ฆาเฏต,ิ คาเมติ] 
 485. อ ฺเสุ จ.  
  เพราะปจจัยอ่ืน[จากการิตปจจัย ทําวุทธิสระของธาตุที่ไมมีสังโยคอยูหลัง] 
  [เชน ภวต,ิ โหติ] 
 486. คุหทุสานํ ทีฆํ.  
  [เพราะการิตปจจัย] ทําทีฆะสระของ คุห และ ทุส ธาตุ 
  [เชน คูหยติ, ทูสยติ] 
 487. วจ-วส-วหาทีน’มุกาโร วสฺส เย.  
   เพราะ ย ปจจยั อาเทศ ว ของ วจ วส และ วห ธาตุเปนตน เปน อุ 
  [เชน อุจจฺเต, วุจฺจเต, วุสฺสติ, วุยหฺต]ิ 
 488. หวิปริยโย โล วา. 
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  [เพราะ ย ปจจยั] ทําวิปริต หยฺ เปน ยฺห, [และอาเทศ ย ปจจัย]เปน ล บาง 
  [เชน วยุหฺต,ิ วุลฺหติ] 
 489. คหสฺส เฆ ปฺเป. 
  เพราะ ปฺป ปจจัย อาเทศ คห ธาตุ เปน เฆ 
  [เชน เฆปฺปต]ิ 
 490. หโลโป ณหฺามหฺิ. 
  เพราะ ณหฺา ปจจัย ลบ ห [ของ คห ธาตุ] 
  [เชน คณหฺาต]ิ 
 491. กรสฺส กาสตฺต’มชฺชตนิมฺห.ิ 
  เพราะอัชชตนวีิภัตติ อาเทศ กร ธาตุเปน กาส บาง 
  [เชน อกาส,ิอทาสิ,อโหสิ] 
 492. อสสฺมา มิมาน ํมฺหิ-มฺหานฺตโลโป จ. 
  หลังจาก อส ธาตุ อาเทศ มิ วภิัตติเปน มหฺ,ิ ม วิภัตตเิปน มหฺ บาง, และลบพยัญชนะทีสุ่ดธาตุ 
  [เชน อมฺหิ อสฺมิ,อมฺห อสฺม] 
 493. ถสฺส ตฺถตฺต.ํ 
  หลังจาก อส ธาตุ อาเทศ ถ วภิัตติเปน ตฺถ, [และลบพยัญชนะที่สุดธาต]ุ 
  [เชน อตฺถ] 
 494. ติสฺส ตฺถิตตฺ.ํ 
  หลังจาก อส ธาตุ อาเทศ ติ วภิัตติเปน ตฺถิ, [และลบพยัญชนะที่สุดธาต]ุ 
  [เชน อตฺถิ] 
 495. ตุสฺส ตฺถุตตฺ.ํ 
  [หลังจาก อส ธาตุ] อาเทศ ตุ วิภัตติเปน ตฺถุ, [และลบพยญัชนะที่สุดธาตุ] 
  [เชน อตฺถุ] 
 496. สิมฺหิ จ. 
  เพราะ สิ วภิัตติ [ลบพยัญชนะที่สุดของ อส ธาตุ] 
  [เชน อสิ] 
 497. ลภสฺมา อีอึนํ ตฺถ-ตฺถํ. 
  หลังจาก ลภ ธาตุ อาเทศ อี วภิัตติเปน ตฺถ, อึ วิภัตตเิปน ตถํฺ บาง 
  [เชน อลตฺถ,อลตฺถํ] 
 498. กุสสฺมา ที จฺฉิ. 
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  หลังจาก กุส ธาตุ อาเทศ อี วภิัตติเปน จฺฉ,ิ [และ ลบพยัญชนะที่สุดธาต]ุ 
  [เชน อกฺโกจฺฉ]ิ 
 499. ทาธาตุสฺส ทชชฺ.ํ 
  อาเทศ ทา ธาตุเปน ทชฺช บาง 
  [เชน ทชฺชาม]ิ 
 500. วทสฺส วชฺช.ํ 
  [เพราะวิภัตตทิั้งปวง]อาเทศ วท ธาตุเปน วชฺช บาง 
  [เชน วชฺชาม]ิ 
 501. คมิสฺส ฆมฺมํ. 
  อาเทศ คมุ ธาตุเปน ฆมฺม บาง 
  [เชน ฆมฺมต]ิ 
 502. ยมฺหิ ทาธามาาหาปามหมถาทีน’มี.  
  เพราะ ย ปจจยั อาเทศสระที่สุดของ ทา ธา มา า หา ปา มห และ มถ ธาตุเปนตนเปน อี 
  [เชน ทียเต,ธียเต,มียเต,อุปฏฐียต,ิหียต,ิปยติ,มหียต,ิมถียติ] 
 503. ยชสฺสา’ทิสฺสิ. 
  [เพราะ ย ปจจยั] อาเทศ ย พยัญชนะตวัตนของ ยช ธาตุเปน อิ 
  [เชน อิชฺชเต] 
 504. สพฺพโต อุ อึสุ. 
  หลังจากธาตุทัง้ปวง อาเทศ อุ วิภัตตเิปน อึสุ บาง 
  [เชน ภวึสุ,นิสีทึสุ] 
 505. ชรมรานํ ชีรชยีฺยมียฺยา วา. 
  อาเทศ ชร ธาตุเปน ชีร ชียฺย, มร ธาตุเปน มียฺย บาง 
  [เชน ชีรต,ิชียฺยติ,มียฺยต]ิ 
 506. สพฺพตฺถา’สสฺสา’ทิโลโป จ.  
  เพราะ[วิภัตติและปจจัย]ทั้งปวง ลบตน อส ธาตุบาง 
  [เชน สนฺต,ิสิยา,สมาโน] 
 507. อสพฺพธาตุเก ภ.ู  
  เพราะอสัพพธาตุกวภิัตติ อาเทศ [อส ธาตุ]เปน ภู บาง 
  [เชน ภวิสฺสต]ิ 
 508. เอยฺยสฺส าโต อิยาา. 
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  หลังจาก า ธาตุ อาเทศ เอยยฺ วภิัตติเปน อิยา และ า บาง 
  [เชน วชิานิยา,วิชฺญา] 
 509. นาสฺส โลโป ยการตฺต.ํ 
  หลังจาก า ธาตุ ลบ นา ปจจัย หรือ อาเทศ นา ปจจยัเปน ย บาง 
  [เชน ชฺญา,วินายต]ิ 
 510. โลป’ ฺเจตฺต’มกาโร. 
  หลังจาก [ภู ธาตุเปนตน] อาเทศ อ ปจจัยเปน เอ, หรือลบ อ ปจจัย 
  [เชน วชฺเชต,ิอนุโภต]ิ 
 511. อุตฺต’โมกาโร. 
  [หลังจาก ตนุ ธาตุเปนตน] อาเทศ โอ ปจจยัเปน อุ บาง 
  [เชน ตนเุต,กุรุเต] 
 512. กรสฺสา’กาโร จ.  
  อาเทศ อ ของ กร ธาตุเปน อุ บาง 
  [เชน กพฺุพนฺต]ิ 
 513. โอ อว สเร.  
  เพราะสระหลงั อาเทศ โอ [ที่สุดธาตุ]เปน อว 
  [เชน ภวต,ิจวติ] 
 514. เอ อย.  
  [เพราะสระหลัง] อาเทศ เอ [ที่สุดธาตุ]เปน อย 
  [เชน สยต,ินยติ] 
 515. เต อาวายา การิเต.  
  เพราะการิตปจจัย [อาเทศ โอ และ เอ อันเปนที่สุดธาตุ]เหลานั้นเปน อาว และ อาย 

[(ตามลําดับ)] 
  [เชน ภาเวต,ิสาเยต]ิ 
 516. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺห.ิ  
  เพราะอสัพพธาตุกวภิัตติ ลง อิ อาคม[หลังจากธาตุ]บาง 
  [เชน ภวิสฺสต,ิคมิสฺสติ] 
 517. กฺวจิ ธาตุวิภตตฺิปปฺจฺจยานํ ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ. 
  [อุทาหรณในอาขยาตและกติที่ยังไมมีสูตรสําเร็จรูป]ใหทําทีฆะ รัสสะ อาเทศ ลบ และลง

อาคม ทั้งธาตุ วิภัตติ และปจจัยไดบาง 
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  [เชน สูยต,ิกินาติ,อาห,กโรนฺติ,อภวุตฺถ] 
 
 518. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต.ํ 
  อาเทศวิภัตติฝายอัตตโนบท เปนฝายปรัสสบทบาง 
  [เชน วจฺุจต,ิลพฺภต]ิ 
 519. อการาคโม หิยยฺตฺตน-ีอชฺชตนี-กาลาติปตฺตสีุ.  
  เพราะหยิยัตตนี อัชชัตตนี และกาลาติปตตวิิภัตติ ลง อ อาคม[หนาธาต]ุบาง 
  [เชน อคมา,อภว,ิอภวิสฺสา] 
 520. พฺรูโต อี ติมฺห.ิ  
  เพราะ ติ วิภัตติ ลง อี อาคมหลัง พฺรู ธาตุบาง 
  [เชน พฺรวีต]ิ 
 521. ธาตุสฺส’นฺโต โลโป’เนกสฺสรสฺส. 
  ลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระมากกวาหนึ่งบาง 
  [เชน คม,ฺปจฺ,รุธฺ] 
 522. อิสุยมูนม’นฺโต จฺโฉ วา.  
  อาเทศ[พยัญชนะ]ที่สุด อิสุ และ ยมุ ธาตุเปน จฺฉ บาง 
  [เชน อิจฺฉต,ินิยจฺฉต]ิ 
 523. การิตานํ โณ โลป. 
  ลบ ณ ของการิตปจจัย 
  [เชน กาเรติ,โจรยต]ิ 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป จตตฺุโถ กณฺโฑ. 
อาขฺยาตสุตตฺํ นิฏ ิตํ. 

 
7. กิพฺพิธานกปฺป (กิตกปฺป) กิพฺพิธานกณฑฺ (กิตกณฺฑ) [บทท่ี 4] 

(กิพพิธานกัปปะ [กิตกัปปะ] กิพพิธานกัณฑ [กิตกัณฑ]) 1 
 524. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ.  
  เมื่อมีกรรมเปนเบื้องตน ใหลง ณ ปจจยัหลังจากธาตุ 

                                                 
1 ช่ือ กิต ของกัจจายนสูตรในภาคผนวกนี้ ผูวิจัยคงใชคําวา กิพฺพิธาน ไวตามเดิมเพื่อใหสอดคลอง

กับการทองจํากัจจายนสูตรของนักเรียนบาลีใหญโดยทั่วไป 
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  [เชน กุมภฺกาโร  =  กุมฺภ  กร  ณ  สิ] 
 
 525. ส ฺาย’ม นุ.  
  เมื่อมีอุปบทเปนกรรมในเบื้องตน รูช่ืออยู [ลง อ ปจจัยหลังจากธาต]ุ, และลง นุ อาคม[ใน

ที่สุดอุปบท] 
  [เชน อรินฺทโม  =  อริ  นุ  ทมุ  อ  สิ] 
 526. ปุเร ททา จ อึ. 
  เมื่อมี ปุร ศัพท[ในเบื้องตน ลง อ ปจจัย]หลังจาก ทท ธาต,ุ และอาเทศ [อ ของ ปุร] เปน อึ 
  [เชน ปุรินฺทโท] 
 527. สพฺพโต ณฺว-ุตฺวา-วี วา.  
  [จะมกีรรมอยูหนาหรือไมกต็าม] ลง [อ] ณฺวุ ตุ และ อาวี ปจจยัหลังจากธาตุทั้งปวง 
  [เชน ธมมฺธโร, รถการโก, ตกฺกตฺตา  ภยทสฺสาวี] 
 528. วิส-รุช-ปทาทิโต ณ.  
  ณ ปจจยัลงหลังจาก วิส รุช และ ปท ธาตุเปนตน 
  [เชน ปเวโส, โรโค, อุปฺปาโท] 
 529. ภาเว จ.  
  [ลง ณ ปจจยั หลังจากธาตุทีก่ลาวกิริยา]ในอรรถภาวะ 
  [เชน ปาโก, เสโก] 
 530. กฺวิ จ.  
  ลง กฺวิ ปจจยั [หลังจากธาตุทัง้ปวง] 
  [เชน สมฺภ,ู สยมฺ] 
 531. ธราทีหิ รมฺโม. 
  รมฺม ปจจัยลงหลังจาก ธร ธาตุเปนตน 
  [เชน ธมฺโม, วมฺมํ] 
 532. ตสฺสีลาทีสุ ณ-ีตฺวา-วี จ.  
  ณี ตุ และ อาว ีปจจัย [ลงหลังจากธาตุทั้งปวง]ในอรรถ ตสฺสีล เปนตน 
  [เชน ปยปสํสี, พฺรหฺมจาร,ี ปสยฺหปวตฺตา, ภยทสฺสาว]ี  
 533. สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รุจาทีหิ ยุ.  
  ยุ ปจจยัลงหลังจากธาตุที่มีอรรถวา เสียง โกรธ หวั่นไหว ประดับ และธาตุที่มีอรรถวา 

รุงเรือง เปนตน [ในอรรถ ตสฺสีล เปนตน] 
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  [เชน โฆสโน, โกธโน, จลโน, มณฺฑโน, โรจโน] 
 
 534. ปาราทิคมิมฺหา รู. 
  รู ปจจัยลงหลังจาก คมุ ธาตุที่มี ปาร ศัพทเปนตนเปน[อุปบท ในอรรถ ตสฺสีล เปนตนในกตั

ตุเทานั้น] 
  [เชน ภวปารค,ู เวทค]ู 
 535. ภิกฺขาทิโต จ. 
  รู ปจจัยลงหลังจาก ภกิฺข ธาตุเปนตน[ในอรรถ ตสฺสีล เปนตน] 
  [เชน ภกิฺข,ุ ภิกขฺุ] 
 536. หนตฺยาทีนํ ณโุก. 
  ณุก ปจจัยลงหลังจาก หน ธาตุเปนตน [ในอรรถ ตสฺสีล เปนตนในกัตต]ุ 
  [เชน อาฆาตุโก, การุโก] 
 537. นุ นิคฺคหีตํ ปทนฺเต. 
  อาเทศ นุ อาคม[ที่ลงหลังจากนาม] อันเปนอุปบทเปนนคิหิต 
  [เชน อรินฺทโม] 
 538. สํหน ฺาย วา โร โฆ.  
  ร ปจจัยลงหลังจาก สํปุพฺพ หน ธาตุ และธาตุอ่ืน [แลวอาเทศ หน ธาต]ุเปน ฆ 
  [เชน สํโฆ] 
 539. รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน. 
  เพราะ ร อนุพนัธปจจัย ลบพยัญชนะที่สุดธาตุและ ร ปจจยั 
  [เชน กจิฺจ]ํ  
 540. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา.  
  ตพฺพ และ อนยี ปจจยั[ลงหลังจากธาตุทั้งปวง] ในภาวะและกัมมะ 
  [เชน ภวิตพพฺ,ํ ภวนีย]ํ 
 541. ณฺโย จ. 
  ณฺย ปจจัย[ลงหลังจากธาตุทัง้ปวงในภาวะและกัมมะ] 
  [เชน การยิ]ํ 
 542. กรมฺหา ริจฺจ. 
  ริจฺจ ปจจยัลงหลังจาก กร ธาตุ[ในภาวะและกัมมะ] 
  [เชน กจิฺจ]ํ 
 543. ภูโตพพฺ. 
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  [อาเทศ ณยฺ ปจจัย]ที่ลงหลัง ภู ธาตุ[กับสระที่สุดธาตุ]เปน อพฺพ 
  [เชน ภพฺโพ] 
 544. วท-มท-คมุ-ยุช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มฺม-คคฺ-ยฺเหยฺยาคาโร วา. 
  หลังจาก วท มท คมุ ยุช ครห ธาตุ และอาการันตธาตุเปนตน [อาเทศ ณยฺ ปจจยักับพยญัชนะ

หรือสระที่สุดธาตุ]เปน ชฺช มฺม คฺค ยฺห เอยฺย, และอาเทศ คร ของ ครห ธาตุเปน คาร บาง 
  [เชน วชฺชํ, มชฺชํ, คมฺมํ, โยคฺคํ, คารยฺโห, เทยฺย,ํ เปยฺย]ํ 
 545. เต กิจฺจา  
  [ตพฺพ อนยี ณยฺ เตยยฺ ริจฺจ ปจจัย]เหลานั้น ช่ือวา กิจจะ 
 546. อ ฺเ กิต.ฺ  
  ปจจัยอ่ืนจาก[กิจจปจจัย] ช่ือวา กิต 
 547. นนฺทาทีหิ ย.ุ  
  ลง ยุ ปจจัยทาย นนฺท ธาตุเปนตน 
  [เชน นนฺทน,ํ จรณ]ํ 
 548. กตฺตุกรณปเทเสสุ จ.  
  [ยุ ปจจัยลงหลังจากธาตุทั้งปวง] ในอรรถกัตตุ กรณะ และอธิกรณะ 
  [เชน รโชหรณ,ํ วิฺญาณ]ํ 
 549. รหาทิโต ณ. 
  หลังจากธาตุทีม่ี ร และ ห อักษรเปนที่สุด [อาเทศ น ของ อน และ อนยี] เปน ณ 
  [เชน กรณ,ํ กรณีโย, คหณีโย] 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปโม กณฺโฑ. 
 550. ณาทโย เตกาลกิา. 
  ณ ปจจยัเปนตน ลงในกาลทัง้ 3  
 551. ส ฺายํ ทาธาโต อิ.  
  เมื่อรูช่ืออยู อิ ปจจัยลงหลังจาก ทา และ ธา ธาตุ 
  [เชน อาท,ิ อุปาทิ] 
 552. ติ กิจฺจาสิฏเ.  
  เมื่อรูความปรารถนา ลง ติ ปจจัยและกิตปจจัย[หลังจากธาตุทั้งปวง] 
  [เชน ชินพุทฺธิ, ธมฺมทินฺโน] 
 553. อิตฺถิย’มติยโว วา.  
  อ ติ ยุ ปจจยัลง[หลังจากธาตทุั้งปวง]ในอิตถีลิงค 
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  [เชน ชรา, ปฏิสมฺภิทา, มติ, เจตนา] 
 
 554. กรโต ริริย. 
  ริริย ปจจัยลงหลังจาก กร ธาตุ[ในอิตถีลิงค]บาง 
  [เชน กิริยา, กิริยํ] 
 555. อตีเต ต-ตวนตฺ-ุตาว.ี  
  ต ตวนฺตุ ตาวี ปจจัยลง[หลังจากธาตุทั้งปวง]ในอดีตกาล 
  [เชน ภูโต, หุตวา,  หุตา] 
 556. ภาวกมฺเมสุ ต. 
  [เมื่อรูวาเปนอดีตกาล] ลง ต ปจจัย[หลังจากธาตุทั้งปวง]ในภาวะและกมัมะ 
  [เชน คีต,ํ เทสิตํ] 
 557. พุธคมาทิตฺเถ กตฺตร.ิ 
  ต ปจจัยลงหลังจาก พุธ และ คมุ ธาตุเปนตน ในกาลทั้งปวงในอรรถกัตตุ 
  [เชน พุทฺโธ, สรณงฺคโต] 
 558. ชิโต อิน สพฺพตฺถ. 
  อิน ปจจยัลงหลังจาก ชิ ธาตุในกาลทั้งปวง[ในกตัต]ุ 
  [เชน ชิโน] 
 559. สุปโต จ. 
  [อิน ปจจยัลงหลังจาก] สุป ธาตุดวย [ในกตัตุและภาวะ] 
  [เชน สุปโน] 
 560. อีสํทุสูหิ ข.  
  ข ปจจัยลงหลังจากธาตุที่มี อีสํ ทุ สุ อุปบท 
  [เชน อีสสฺสโย, ทุสฺสโย, สุสฺสโย] 
 561. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตตฺุเกสุ ตเวตุ วา.  
  เมื่อธาตุมีอรรถปรารถนา และมีกัตตาเสมอกัน ลง ตเว และ ตุ ปจจยั [ในกาลทั้งปวงในกัตต]ุ 
  [เชน โส ปฺุญานิ กาตเว อิจฺฉติ., โส ปฺุญานิ กาตุ อิจฺฉติ] 
 562. อรหสกฺกาทีสุ จ.  
  เมื่ออรรถวา สมควร และสามารถเปนตน [ประกอบอยู ลง  ตุ ปจจัยหลังจากธาตุทั้งปวง] 
  [เชน โก ตํ นินทฺิตุมรหติ., ราชา อรหสิ ภวิตุ., สกฺกา เชตุ ธเนน., ทานํ ทาตุ ยุตฺต]ํ 
 563. ปตตฺวจเน อลมตฺเถสุ จ. 
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  เมื่อ อลํ ศัพทกลาวอรรถสมควร [ลง  ตุ ปจจัยหลังจากธาตุทั้งปวง] 
  [เชน อลเมว ทานานิ ทาตุ., อลเมว ปฺุญาน ิกาตุ] 
 564. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.  
  ตุน ตฺวาน และ ตฺวา ปจจยัลงหลังจากธาตุทีม่ีกัตตาเสมอกนัในปุพพกิริยา 
  [เชน โส กาตูน กมฺมํ คจฺฉติ., กมฺมํ กตฺวาน ภทฺรกํ โหติ., ทานาทีนิ ปฺุญานิ กตฺวา สคฺคํ คจฺฉติ] 
 565. วตฺตมาเน มานนฺตา. 
  มาน และ อนตฺ ปจจัย[ลงหลังจากธาตุทั้งปวง] ในปจจบุันกาล 
  [เชน โส ปุริโส คจฺฉมาโน คณฺหาต.ิ, โส ปุริโส คจฺฉํ คณฺหาต]ิ 
 566. สาสาทีหิ รตฺถ.ุ 
  รตฺถุ ปจจัยลงหลังจาก สาส ธาตุเปนตน 
  [เชน สตฺถา] 
 567. ปาทิโต ริต.ุ 
  ริตุ ปจจัยลงหลังจากหมูธาตมุี ปา ธาตุเปนตน 
  [เชน ปตา, ธีตา] 
 568. มานาทีหิ ราต.ุ 
  ราตุ ปจจัยลงหลัง มาน ธาตุเปนตน 
  [เชน มาตา, ภาตา]  
 569. อาคมา ตุโก. 
  ตุก ปจจยัลงหลังจาก อาปุพพฺ คมุ ธาตุ 
  [เชน อาคนฺตุโก] 
 570. ภพฺเพ อิก. 
  อิก ปจจยัลง[หลังจาก คมุ ธาตุ]ในอรรถสมควร 
  [เชน คมิโก] 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ. 
  
571.ปจฺจยาทนิฏา นิปาตนา สิชฌฺนฺต.ิ 
  [ศัพทอุทาหรณ]ที่ยังไมสําเร็จดวยปจจยัเปนตน ยอมสําเร็จดวยนิปาตนะ (สําเร็จไดเลย) 
  [เชน นจฺจ,ํ นฏฏํ, หสิตํ] 
 572. สาส-ทิสโต ตสฺส ริฏโ จ. 
  หลังจาก สาส และ ทิส ธาตุ อาเทศ ต ปจจยัเปน ริฏ 
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  [เชน อนุสิฏโ, ทิฏ] 
 
 573. สาทิ-สนฺต-ปุจฺฉ-ภนฺช-หํสาทีหิ ฏโ.  
  หลังจาก[ธาตุ]ที่มี ส อักษรเปนที่สุด และหลังจาก ปุจฺฉ ภนฺช หํส ธาตุเปนตน อาเทศ ต 

ปจจัยกับพยัญชนะขางหนาเปน ฏ 
  [เชน ตุฏโ, ปุฏโ, ภฏ] 
 574. วสโต อุตฺถ. 
  หลังจาก วส ธาตุ [อาเทศ ต ปจจัยกับพยัญชนะขางหนา]เปน อุตฺถ (อุฏ) 
  [เชน วตฺุโถ, วฏุโ] 
 575. วสฺส วา วุ. 
  [เพราะ ต ปจจยั] อาเทศ ว ของ วส ธาตุเปน อุ บาง 
  [เชน อุสิโต, วสิุ, วุสิตฺ, วุสิตาว]ี 
 576. ธฒภเหหิ ธฒา จ. 
  หลังจากธาตุทีม่ี ธ ฒ ภ ห อักษร[เปนที่สุด อาเทศ ต ปจจยั]เปน ธ ฒ [ตามลําดับ] 
  [เชน พุทฺโธ, วฑฺโฒ, ลทฺโธ, ทฑฺฒํ] 
 577. ภนฺชโต คฺโค จ. 
  หลังจาก ภนฺช ธาตุ [อาเทศ ต ปจจัยกับพยญัชนะขางหนา]เปน คฺค 
  [เชน ภคฺโค] 
 578. ภุชาทีน’มนฺโต โน ทฺวิ จ. 
  ลบพยัญชนะที่สุดของ ภุช ธาตุเปนตน และซอน ต ปจจัย 
  [เชน โภตฺตพพฺํ, โภชฺชํ] 
 579. วจ วา วุ. 
  อาเทศ ว ของ วจ ธาตุเปน อุ, [ลบ จฺ ที่สุดธาตุ, และซอน ต ปจจัย]บาง 
  [เชน อุตฺต]ํ 
 580. คุปาทีน ฺจ. 
  [ลบพยัญชนะที่สุด]ของ คุป ธาตุเปนตน [และซอน ต] 
  [เชน สุคุตฺโต, ปมตฺโต] 
 581. ตราทีหิ อิณฺโณ.  
  หลังจาก ตร ธาตุเปนตน อาเทศ [ต ปจจยั]เปน อิณณฺ [และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ] 
  [เชน ตณิฺโณ] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 348

 
 
 582. ภิทาทิโต อินนฺ-อนฺน-อีณา วา.  
  หลังจาก ภิทิ ธาตุเปนตน อาเทศ [ต ปจจยั]เปน อินฺน อนนฺ และ อีณ บาง, [และลบพยญัชนะ

ที่สุดธาตุ] 
  [เชน ภนิฺโน, ฉนฺโน, ขีโณ] 
 583. สุส-ปจ-สกโต กฺข-กฺกา จ.  
  หลังจาก สุส ปจ และ สก ธาตุ [อาเทศ ต ปจจัย]เปน กฺข และ กกฺ, [และลบพยัญชนะที่สุด

ธาตุ] 
  [เชน สุกฺโข, ปกฺโก, สกฺโก] 
 584. ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ. 
  หลังจากธาตุทีม่ี ม เปนที่สุด มี ป บทหนา กมุ ธาตุเปนตน[อาเทศ ต ปจจัย]เปน นฺต, [และลบ

พยัญชนะที่สุดธาตุ] 
  [เชน ปกกฺนฺโต, วิพภฺนฺโน] 
 585. ชนาทีน’มา ติมฺหิ จ.  
  เพราะ [ต] และ ติ ปจจยั [อาเทศพยัญชนะที่สุด]ของ ชน ธาตุเปนตนเปน อา 
  [เชน ชาโต, ชาติ] 
 586. คม-ขน-หน-รมาทีน’มนฺโต.  
  [เพราะ ต และ ติ ปจจัย ลบพยัญชนะ]ที่สุดของ คม ธาตุ ขน หน และ รม ธาตุเปนตน 
  [เชน สุคโต, สุคติ, ขตํ, อุปหติ, รติ] 
 587. รกาโร จ.  
  [เพราะ ต และ ติ ปจจัย] ลบ ร อักษรอันเปนที่สุดธาตุ 
  [เชน ปกโต, ปกติ] 
 588. าปาน’มิอี จ.  
  [เพราะ ต และ ติ ปจจัย อาเทศสระ อา ที่สุด]ของ า และ ปา ธาตุเปน อิ อี 
  [เชน ฐิโต, ฐิติ, ปตา, ปติ] 
 589. หนฺเตหิ โห หสฺส โฬ วา อทหนหาน.ํ 
  หลังจากธาตุทีม่ี ห อักษรเปนที่สุด [อาเทศ ต ปจจัย]เปน ห, อาเทศ หฺ อักษร[ที่สุดธาตุ]เปน 

ฬฺ เวน ทห และ นห ธาตุ บาง   
  [เชน อารุฬฺโห, รุฬฺห,ิ คาโฬฺห, พาโฬหฺ, มูโฬฺห] 
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อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑ. 
 

 590. ณมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรเณส.ุ  
  เพราะ ณ ปจจยัในภาวะและกรณะ อาเทศ นฺช ที่สุด รนฺช ธาตุเปน ช 
  [เชน ราโค] 
 591. หนสฺส ฆาโต.  
  [เพราะ ณ ปจจัย] อาเทศ หน ธาตุเปน ฆาต 
  [เชน ฆาเตต,ิ ฆาตยต,ิ ฆาตาเปติ, ฆาตาปยติ] 
 592. วโธ วา สพฺพตถฺ.  
  [เพราะวิภัตตปิจจัย]ทั้งปวงอาเทศ หน ธาตุเปน วธ บาง 
  [เชน วโธ, วธโก] 
 593. อาการนฺตาน’มาโย. 
  เพราะ ณ อนุพนัธปจจัย อาเทศสระ อา ที่สุดธาตุเปน อาย 
  [เชน ทานทาย,ี นครยาย]ี 
 594. ปุร-สมุป-ปรีหิ กโรติสฺส ขขรา วา ตปจฺจเยสุ จ. 
  เพราะ ต และ ณ ปจจยั อาเทศ กร ธาตุที่อยูหลังจาก ปุร สํ อุป และ ปริ เปน ข และ ขร บาง 
  [เชน สงฺขาโร, ปริกฺขาโร, ปุเรกฺขาโร] 
 595. ตเวตุนาทีสุ กา. 
  เพราะ ตเว และ ตุน ปจจัยเปนตน อาเทศ กร ธาตุเปน กา บาง 
  [เชน กาตเว, กาตูน, กาตุ] 
 596. คม-ขน-หนาทีนํ ตุตพฺพาทีสุ น. 
  เพราะ ต ของ ตุ และ ตพฺพ ปจจจยัเปนตน อาเทศ[พยัญชนะที่สุด]ของ คม ขน และ หน ธาตุ

เปนตนเปน น  
  [เชน คนฺตพฺโพ, ขนฺตพฺพ,ํ หนฺตพฺพ,ํ มนฺตพฺพ]ํ 
 597. สพฺเพหิ ตุนาทนีํ โย.  
  หลังจากธาตุทัง้ปวง อาเทศ ตุน ปจจยัเปน ย บาง 
  [เชน อภวินฺทยิ, วนฺทิย, นิสฺสาย, วิภชฺช] 
 598. จนนฺเตหิ รจฺจํ. 
  หลังจากธาตุทีม่ี จ และ น เปนที่สุด [อาเทศ ตุน ปจจยัเปนตน]เปน รจฺจ บาง 
  [เชน ววิิจจฺ, ปฏิจฺจ] 
 599. ทิสา สฺวาน-สฺวา’นฺตโลโป จ. 
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  หลังจาก ทิส ธาตุ [อาเทศ ตุน ปจจัยเปนตนเปน] สฺวาน สฺวา และลบพยัญชนะที่สุดธาตบุาง 
  [เชน ทิสฺวาน,  ทิสฺวา] 
 600. มหทเภหิ มฺม-ยฺห-ชชฺ-พฺภ-ทฺธา จ. 
  หล้ังจากธาตุทีม่ี ม ห ท และ ภ เปนที่สุด [อาเทศ ตุน ปจจยัเปนตน]เปน มฺม ยฺห ชฺช พภฺ และ 

ทฺธ [ตามลําดับ และลบพยญัชนะที่สุดธาตุบาง] 
  [เชน อาคมฺม, ปคฺคยฺห, อุปฺปชฺช, อารพฺภ, อารทฺธา] 
 601. ตทฺธิต-สมาส-กิตกา นามํวา’ตเวตุนาทีสุ จ. 
  บทตัทธิต บทสมาส และบทกิต [พึงทราบวา]เหมือนกับนาม (คือมีการลงวิภัตตินาม) เวน 

ตเว และ ตุน ปจจัยเปนตน 
 602. ทุมฺหิ ครุ. 
  เพราะมีพยัญชนะ 2 ตัว [อันเปนสังโยคขางหลังรัสสสระที่อยูขางหนา] จึงชื่อวา ครุ 
  [เชน ทตวฺา, หิต ฺวา, ภุต ฺวา] 
 603. ทีโฆ จ. 
  ทีฆสระ ช่ือวา [ครุ] 
  [เชน นาวา, นที, วธู, ทฺเว, ตโย] 
 604. อกฺขเรหิ การ. 
  การ ปจจัยลงหลังจาก[วัณณะ]ที่กลาวอกัษร 
  [เชน อกาโร, เอวกาโร] 
 605. ยถาคมมิกาโร. 
  ลง อิ อาคม[หลังจากธาตุตามสมควรตอพุทธพจน] 
  [เชน ภวิตพพฺ]ํ 
 606. ทธนฺตโต โย กฺวจิ. 
  [เพราะ ตนุ ปจจัยเปนตน] ลง ย อาคมหลังจาก[ธาตุที่มี] ท และ ธ เปนที่สุดบาง[ตามสมควร] 
  [เชน สมาปชฺชิตฺวา, พุชฺฌิย, พุชฺฌิตฺวา] 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตุตโฺถ กณฺโฑ. 
 607. นิคฺคหีต สํโยคาทิ โน. 
  อาเทศ น ขางหนาสังโยคเปนนิคหิต 
  [เชน รงฺโค] 
 608. สพฺพตฺถ เค ค.ี 
  เพราะ [ต ติ ปจจัยทั้ง]ปวง อาเทศ เค ธาตุเปน คี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 351

  [เชน คีต,ํ คีติ] 
 
 609. สทสฺส สีทตฺต.ํ  
  [เพราะวิภัตติและปจจัยทั้งปวง] อาเทศ สท ธาตุเปน สีท บาง 
  [เชน นิสีทต,ิ นิสีทิตฺวา] 
 610. ยชสฺส สรสฺสิ ฏเ. 
  เพราะ ฏ อาเทศสระของ ยช ธาตุเปน อิ 
  [เชน ยิฏโ] 
 611. หจตุตฺถาน’มนฺตานํ โท เธ. 
  เพราะ ธ อาเทศ ห อักษร และอักษรตวัที่ 4 อันเปนที่สุดธาตุ]เปน ท ฺ
  [เชน พุทฺโธ, กุทฺโธ] 
 612. โฑ ฒกาเร. 
  เพราะ ฒ [อาเทศ ห อักษร และอักษรตัวที่ 4 อันเปนที่สุดธาตุ]เปน ฑ ฺ
  [เชน วฑฺุฒา, วฑฺฒิ] 
 613. คหสฺส ฆร เณ วา. 
  เพราะ ณ ปจจยั อาเทศ คห ธาตุเปน ฆร บาง 
  [เชน ฆรํ] 
 614. ทหสฺส โท ฬํ. 
  เพราะ ณ ปจจยั อาเทศ ท ของ ทห ธาตุเปน ฬ บาง 
  [เชน ปริฬาโห] 
 615. ธาตฺวนตฺสฺส โลโป กฺวิมฺหิ. 
  เพราะ กวฺิ ปจจัย ลบพยัชนะที่สุดธาตุ 
  [เชน ภชุโค, อุรโค] 
 616. วิทนฺเต อู. 
  [เพราะ กฺวิ ปจจัย] ลง อู อาคมในที่สุด วิท ธาตุ 
  [เชน โลกวิท]ู 
 617. นมกราน’มนฺตานํ นยิุตตฺตมฺหิ. 
  เพราะ ต ปจจยัที่ประกอบดวย อิ อาคม ไมลบ น ม ก และ ร ที่สุดธาตุ 
  [เชน ขนิตพพฺ,ํ คมิโต, สงฺกิโต, สริโต] 
 618. น กคตตฺํ จชา ณฺวุมฺหิ. 
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  เพราะ ณวฺุ ปจจัย ไมอาเทศ จ และ ช ที่สุดธาตุเปน ก และ ค 
  [เชน ปาจโก, ยาชโก, ฆาตโก] 
 619. กรสฺส จ ตตฺตํ ตุสฺมึ. 
  เพราะ ตุ ปจจยั อาเทศ ร ที่สุด กร ธาตุ เปน ต 
  [เชน กตฺตา] 
 620. ตุ-ตุน-ตพฺเพส ุวา. 
  เพราะ ตุ  ตุน และ ตพฺพ ปจจัย [อาเทศ ร ที่สุด กร ธาตุเปน ต] บาง 
  [เชน กตตุ ฺ, กตตฺุน, กตฺตพฺโพ] 
 621. การิตํ วิย ณานพุนฺโธ. 
  พึงทราบวา ณ อนุพันธปจจยั (ปจจยัที่มี ณ) เหมือนกับการติปจจัย 
 622. อนกา ย-ุณฺวูน.ํ  
  อาเทศ ยุ ปจจยัเปน อน และ ณฺวุ ปจจัย เปน อก 
  [เชน กรณ]ํ 
 623. กคา จชาน.ํ  
  [เพราะ ณ อนพุันธปจจยั] อาเทศ จ และ ช [ที่สุดธาตุ] เปน ก และ ค 
  [เชน วากฺย,ํ ภาคฺยํ] 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ป ฺจโม กณฺโฑ. 
กิพฺพิธานสุตตฺ ํนิฏ ิตํ. 

 
8. กิพฺพิธานกปฺป (กิตกปฺป) อุณาทิกณฺฑ (กิพพิธานกัปปะ[กิตกัปปะ] อุณาทิกณัฑ) 

 624. กตฺตริ กิต.ฺ  
  กิตปจจยัลงในกัตตุการกะ 
  [เชน การ,ุ การุโก, กุมฺภกาโร] 
 625. ภาวกมฺเมสุ กิจฺจ-กฺต-ขตฺถา.  
  ลง กิจฺจ กฺต และ ขตฺถ ปจจัยในอรรถภาวะและกัมมะ 
  [เชน สยิตพพฺ,ํ สยิตํ, อีสสฺสโย] 
 626. กมฺมนิ ทุติยาย ํกฺโต. 
  เมื่ออรรถกัมมะในทุตยิาวิภัตติมีอยู ลง กฺต ปจจัย[หลังจากธาตุในกัตต]ุ 
  [เชน ทินฺโน, รกฺขิโต, ภุตฺโต] 
 627. ขฺยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา. 
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  มนฺ ปจจยัลงหลังจาก ขี ธาตุเปนตน, และ อาเทศ ม เปน ต บาง 
  [เชน เขโม, อตฺตา] 
 628. สมาทีหิ ถมา. 
  ถ และ ม ปจจยัลงหลังจาก สม ธาตุเปนตนบาง 
  [เชน สมโถ, ทุโม] 
 629. คหสฺสุ’ปธสฺเส วา. 
  อาเทศอุปธะ (อักษรตัวหนาของตัวสุดทาย หรือรองสุดทาย) ของ คห ธาตุเปน เอ บาง (อ ที่ 

ค เปน เอ) 
  [เชน เคห]ํ 
 630. มสุสฺส สุสฺส จฺฉร-จฺเฉรา. 
  อาเทศ สุ ของ มสุ ธาตุ เปน จฺฉร และ จฺเฉร 
  [เชน มจฺฉโร, มจฺเฉโร] 
 631. อาปุพฺพจรสฺส จ. 
  อาเทศ จร ธาตุที่มี อา อยูหนาเปน [จฺฉร  จฺเฉร และ จฺฉริย] 
  [เชน อจฺฉร,ํ อจฺเฉรํ, อจฺฉริย]ํ 
 632. อล-กล-สเลหิ ลยา. 
  ล และ ย ปจจยัลงหลังจาก อล กล และ สล ธาตุ 
  [เชน อลฺลํ, อลฺย,ํ กลฺลํ, กลฺย,ํ สลฺลํ, สลฺยํ] 
 633. ยาณลาณา. 
  ลง ยาณ และ ลาณ ปจจยั[หลังจาก กล และ สล ธาตุ] 
  [เชน กลฺยาณ,ํ ปฏิสลฺยาณํ, กลฺลาโณ, ปฏิสลฺลาโณ] 
 634. มถิสฺส ถสฺส โล จ. 
  อาเทศ ถ ของ มถ ธาตุเปน ล 
  [เชน มลฺโล] 
 635. เปสาติสคคฺปตตฺกาเลสุ กิจฺจา.  
  กิจจปจจัยลงในอรรถ เปส (การใช, เชิญ) อติสคฺค (อนุญาต) และ ปตฺตกาล (ถึงเวลา) 
  [เชน กตฺตพฺพ,ํ กรณีย]ํ 
 636. อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จ.  
  ณี ปจจยั และ[กิจจปจจัย]ลงในอรรถ อวสฺสก และ อธมิณ (เปนหนี)้ 
  [เชน การ,ี หารี, ธารี] 
 637. อรหสกฺกาทีหิ ตุ. 
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  ตุ ปจจัย[ลงหลังจากธาตุทั้งปวง ในที่ประกอบ]ดวย อรห และสกกฺ และ เปนตน 
  [เชน อรหา ภวํ วตฺตุ, สกฺกา ภวํ หนฺตุ, ภพฺโพ ภวํ ชเนตุ] 
 638. วชาทีหิ ปพพฺชฺชาทโย นปิจฺจนฺเต. 
  ปพฺพชฺชา ศัพทเปนตน ยอมสําเร็จได[ดวยวิธีลงปจจัยและอาเทศเปนตน] หลังจาก วช ธาตุ

เปนตน 
  [เชน ปพฺพชฺชา, อิชฺชา] 
 639. กฺวิโลโป จ. 
  ลบ กฺวิ ปจจยั 
  [เชน สมฺภ,ู อภภิ]ู 
 640. สจชานํ กคา ณานุพนฺเธ. 
  เพราะ ณ อนุพนัธปจจัย อาเทศ จ และ ช อันเปนที่สุด สจ ธาตุ และธาตุที่มี ช [เปนที่สุด]เปน 

ก และ ค 
  [เชน เอโก, ปาโก, เสโก, โสโก, วิเวโก, ภงฺโค] 
 641. นุทาทีหิ ยุณฺวนู’มนานนากานนกา สการิเตหิ จ. 
  หลังจาก นุท ธาตุเปนตน และธาตุที่มีการิตปจจัย อาเทศ ยุ ปจจยัเปน อน อานน, และ ณฺวุ 

ปจจัยเปน อก อานนก 
  [เชน สูทโน, กานน,ํ ปนูทโก, ชานนโก] 
 642. อิยตมกิเอสาน’มนฺตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ ทิสสฺส คุณํ โท รํ สกฺข ีจ.  
  ทําทีฆะสระทีสุ่ดของ อิม ย ต อมฺห กึ เอต สัพพนาม และ อาเทศ ส ของ ทิส ธาตุเปน ส กฺข 

อี, และอาเทศ ท ของ ทิส ธาตุเปน ร 
  [เชน อีทิโส, ยาทิโส, ตาทิโส, มาทิโส, กีทิโส, เอทิโส, สาทิโส, อีริโส, อีทิกฺโข, อีริกฺโข, อีที] 
 643. ภฺยาทีหิ มตพิธิุปูชาทีหิ จ กฺโต.  
  กฺต ปจจยัลงหลังจาก ภี ธาตุเปนตน และหลังจาก มน พุธ และ ปูช ธาตุเปนตน 
  [เชน ภตี,ํ สมฺมโต, พุทฺโธ, ปูชิโต] 
 644. เวปุ-สี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภ-ูหฺวาทีหิ ถุตฺติมณิมา นิพฺพตฺเต.  
  ถุ ตฺติม และ ฌมิ ปจจัย ลงหลังจาก เวปุ สี ทว วมุ กุ ทา ภู และ หุ ธาตุเปนตน ในอรรถนิพพัต

ตะ (เกิด) 
  [เชน สยถุ, ทวถุ, วมถุ, กุตฺตมิํ, ทตฺติมํ, โภตฺติมํ, โอหาวิม]ํ 
 645. อกฺโกเส นมฺหานิ.  
  เมื่อรูวาอรรถดาและมี น นิบาต ลง อานิ ปจจัย [หลังธาตุ] 
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  [เชน อคมาน,ิ อกรานิ] 
 
 646. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุ.  
  กฺขตฺตุ ปจจยัลงหลังจาก เอก สังขยาเปนตน [ในอรรถวาระอันมีความหมายเหมือน] สกึ ศัพท 
  [เชน เอกกฺขตตฺุ, ทฺวิกฺขตฺตุ] 
 647. สุนสฺสุนสฺโส’ณวานุวานนูุนขุนานา. 
  อาเทศ อุน [แหงปาฏิปทิกบทคือ] สุน เปน โอณ วาน อุวาน อุน อุนข อุณ อา และ อาน 
  [เชน โสโณ, สฺวาโน, สุวาโน, สุโน, สุนโข, สุโณ, สา, สาโน] 
 648. ตรุณสฺส สุสุ จ. 
  อาเทศ ตรุณ ศพัท เปน สุสุ 
  [เชน สุสุ] 
 649. ยุวสฺสุวสฺสุวุวานุนูนา. 
  อาเทศ อุว [แหงปาฏิปทิกบทคือ] ยุว เปน อุว อุวาน อุน และ อูน 
  [เชน ยวุา, ยุวาโน, ยุโน, ยูโน] 
 650. กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย.  
  ณุ ปจจยั[ลงหลังจากธาตุ]ในอรรถปจจุบันและอดีต 
  [เชน การ,ุ วาย]ุ 
 651. ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณีฆิณฺ.  
  ลง ณี และ ฆิณฺ ปจจยั หลังจาก คมุ ธาตุเปนตน 
  [เชน คาม,ี คามิ] 
 652. กิริยายํ ณฺวตุโว.  
  เมื่อมีอรรถของกิริยา ลง ณวฺุ และ ตุ ปจจยั[หลังจากธาตุในอนาคตกาล] 
  [เชน การโก, กตฺตา] 
 653. ภาววาจิมฺหิ จตุตฺถ.ี  
  จตุตถีวิภัตติ ลงในอรรถภาวะ[ในอนาคตกาล] 
  [เชน ปากาย วชติ] 
 654. กมฺมนิ โณ.  
  [เมื่อมีกรรมเปนอุปบท] ลง ณ ปจจยั หลังจากธาต[ุในอนาคตกาล] 
  [เชน นครกาโร, สาลิลาโว] 
 655. เสเส สฺสํ-นฺตุ-มานานา.  
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  [เมื่อมีกรรมเปนอุปบท] ลง สฺสํ นฺตุ มาน และ อาน ปจจยัในอรรถเสสะ[ในอนาคตกาล] 
  [เชน กริสฺสํ, กโรนฺโต, กุรุมาโน, กราโน] 
 656. ฉทาทีหิ ต-ตฺรณฺ.  
  ต และ ตฺรณฺ ปจจัยลงหลังจาก ฉท ธาตุเปนตน 
  [เชน ฉตฺต,ํ ฉตฺรํ] 
 657. วทาทีหิ ณิตฺโต คเณ. 
   ณิตฺต ปจจยัลงหลังจาก วท ธาตุเปนตนในอรรถหมู 
  [เชน วาทิตฺต,ํ จาริตฺตํ] 
 658. มิทาทีหิ ตฺติติโย. 
  ตฺติ และ ติ ปจจัยลงหลังจาก มิท ธาตุเปนตน 
  [เชน เมตฺต,ิ ธาติ] 
 659. อุสุรนฺชทํสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒา จ. 
  อาเทศ ทํส ธาตุเปน ทฑฺฒ, และลง ฒ  ปจจัยหลังจาก อุสุ และ รนฺช ธาตุ 
  [เชน อุฑฺโฒ, รฏ  ํ, ทฑฺฒํ] 
 660. สูวุสาน’มูวุสาน’มโต โถ จ. 
  อาเทศ อู อุ อส ของ สู วุ อส ธาตุ เปน อต และลง ถ ปจจัย 
  [เชน สตฺถํ, วตถํฺ, อตฺโถ] 
 661. รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ. 
  ธ ท อิทฺท ก และ อิร ปจจัยลงหลังจาก รนชฺ อุทิ ธาตุ เปนตน, และลบ ช ท [ที่สุดธาตุ]บาง 
  [เชน รนฺธํ, สมุทฺโท, ทลิทฺโท, สุกฺกํ, วชิรํ] 
 662. ปฏิโต หิสฺส เหรณฺ-หีรณฺ. 
  อาเทศ หิ ธาตุที่อยูหลังจาก ปฏิ เปน เหรณ ฺหีรณ ฺ
  [เชน ปาฏิเหร,ํ ปาฏิหีรํ] 
 663. กฑฺยาทีหิ โก. 
  ก ปจจยัลงหลังจาก กฑิ ธาตุเปนตน 
  [เชน กณฺโฑ] 
 664. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธา. 
  อาเทศ ขาท อม คมุ ธาตุเปน ขนฺธ อนฺธ คนฺธ [และลง ก ปจจัย] 
  [เชน ขนฺโธ, อนฺโธ, คนฺโธ] 
 665. ปฏาทีหฺยลํ. 
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  อล ปจจัยลงหลังจาก ปฏ ธาตุเปนตน 
  [เชน ปฏลํ, กลลํ] 
 666. ปุถสฺส ปุถปุถา’โม วา. 
  อาเทศ ปุถ ธาตุเปน ปุถุ ปถ, และลง อม ปจจัยบาง 
  [เชน ปุถว,ี ปถว,ี ปธวี, ปถโม] 
 667. สสฺวาทีหิ ตุทโว. 
  ตุ และ ทุ ปจจยัลงหลังจาก สสุ ธาตุเปนตน 
  [เชน สตฺต,ุ อทฺทุ] 
 668. จฺยาทีหิ อีวโร. 
  อีวร ปจจยัลงหลังจาก จิ ธาตุเปนตน 
  [เชน จวีรํ, ปวโร] 
 669. มุนาทีหิ จิ. 
  อิ ปจจัยลงหลังจาก มุน ธาตุเปนตน 
  [เชน มุน,ิ ยต]ิ 
 670. วิทาทีหฺ’ยูโร. 
  อูร ปจจัยลงหลังจาก วิท ธาตุเปนตน 
  [เชน วทิูโร, สนฺทูโร] 
 671. หนาทีหิ ณุนุตโว. 
  ณุ นุ ตุ ปจจัย ลงหลังจาก หน ธาตุ เปนตน 
  [เชน หณ,ุ เวน,ุ ธาตุ] 
 672. กุฏาทีหิ โ. 
   ปจจัยลงหลังจาก กุฏ ธาตุเปนตน 
  [เชน กุฏโ, โกฏโ] 
 673. มนุ-ปูร-สุณาทีหิ อุสฺสนุสิสา. 
  อุสฺส นุส อิส ปจจัยลงหลังจาก มนุ ปูร สุณ ธาตุ เปนตน 
  [เชน มนุสฺโส, มานุโส, ปุริโส, สุณิสา] 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป  อุณาทิกปฺโป ฉฏโ กณฺโฑ. 
อุณาทิสุตฺตํ นฏิ ิต.ํ 
กจฺจายนสุตฺตํ นิฏ ิตํ. 
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สุตฺตสงฺคหคาถา 
 สนฺธิมฺหิ เอกป ฺาสํ นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว 
 อฏารสาธิก ฺเจว การเก ป ฺจตาลีสํ. 
 สมาเส อฏวสี ฺจ ทฺวาสฏ ิ ตทฺธิเต มตํ. 
 อฏารสสตาขฺยาเต กิเต สุตฺตสตํ ภเว. 
 อุณาทิมฺหิ จ ป ฺาสํ สุตฺตเมตํ ปกาสิตํ 
 กจฺจายเนน เถเรน ติโลกติลเกตุนา. 

   (การิกาคนฺถ คาถา 51-52) 
 
 แปลวา 
  จํานวนสูตรที่ทานแสดงไวในแตละกัณฑ ดังนี ้
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  ในอาขยาตกัณฑ ม ี 118 สูตร 
  ในกิพพิธานกณัฑ มี 100 สูตร 
  ในอุณาทกิัณฑ มี 50 สูตร 
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