
กตปิยศพัท ์บทที่ ๑
แจก อตตฺ (ตน)ในปงุลงิค ์



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ การกลา่วซํ้า (วจิฉา)
ป. อตตฺ+สิ =อตฺตา อตฺตา อตฺตา

ท.ุ อตตฺ+อํ =อตฺตานํ  อตฺตานํ อตฺตานํ   

ต. อตตฺ+นา =อตฺตนา อตฺตนา อตฺตนา 

จต.ุ อตตฺ+ส =อตฺตโน  อตฺตโน อตฺตโน 

ปญ. อตตฺ+สฺมา =อตฺตนา อตฺตนา อตฺตนา  

ฉ. อตตฺ+ส =อตฺตโน อตฺตโน อตฺตโน 

ส. อตตฺ+สฺมึ =อตฺตนิ อตฺตนิ อตฺตนิ 

อา. อตตฺ+สิ =อตฺต  อตฺต อตฺต  



ลาํดบั เอกวจนะ วจิฉา (การกลา่วซํ้า) คาํแปลอายตนิบาต
ป. อตฺตา อตฺตา อตฺตา อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ อตฺตานํ  อตฺตานํ อตฺตานํ   ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. อตฺตนา อตฺตนา อตฺตนา ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ อตฺตโน  อตฺตโน อตฺตโน แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. อตฺตนา อตฺตนา อตฺตนา  แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. อตฺตโน อตฺตโน อตฺตโน แห่ง, ของ, เมือ่

ส. อตฺตนิ อตฺตนิ อตฺตนิ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. อตฺต  อตฺต อตฺต  แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. อตฺตา แปลง ส ิเป็น อา

ท.ุ อตฺตานํ  แปลง อ ํเป็น อานํ

ต. อตฺตนา ลง นา คง นา ไว ้

จต.ุ อตฺตโน  แปลง ส เป็น โน

ปญ. อตฺตนา แปลง สฺมา เป็น นา

ฉ. อตฺตโน แปลง ส เป็น โน

ส. อตฺตนิ แปลง สฺม ึเป็น นิ

อา. อตฺต  ลบ สิ



หลักการใช อตฺต (ตน) เพื่อการแปล

๑.อตฺต ศัพทถาสมาสอยูหลังศัพทอื่น เชน 

-ปหิตตฺโต (ภิกฺขุ) (ปหิต+อตฺต) มีตนสงไปแลว
-สมานตฺโต (ชโน) (สมาน+อตฺโต) มีตนเสมอ (ตนเสมอปลาย)
-ภาวิตตฺโต (ปุริโส) (ภาวิต+อตฺต) มีตนอบรมแลว

 พึงทราบวาเปนพหุพพิหิสมาสใชเปนบทคุณนาม แปลวา มีตน........

-ถาขยายนามนามปุงลิงคแจกเหมือน อ การันตในปุงลิงค (ปุริส)

-ถาขยายนามนามนปุงสกลิงคแจกเหมือน อ การันตในนปุงสกลิงค (กุล)

-ถาขยายนามนามอิตถีลิงคแจกเหมือน อา การันตในอิตถีลิงค (กฺญา)



๒.นามกิตกที่มี อตฺต เปนบทหนา มี ชน ธาตุเปนบทหลัง ลง กฺวิ ปจจัยให

แปลง ต เปน ร ได เชนคําวา อตฺรโช (ปุตฺโต) (อ.บุตร) ผูเกิดจากตน

๓.อตฺต ศัพทเมื่อสมาสอยูหนาศัพทอื่นไมลบวิภัตติบางก็ได เรียกวา อลุตต

สมาส เชนคําวา อตฺตโนมติ (อ.มติของตน), อตฺตโนปทํ (อ.บทเพื่อตน)

๔.การใช อตฺต ซ้ํากัน ๒ หน เชน อตฺตานํ อตฺตานํ, อตฺตนา อตฺตนา เปนตนพึง

ทราบวาเปนการกลาวถึงตนทั้งหมด (ตนของใครของมัน) ของคนสัตวสิ่งของที่อยูรวมกัน

เปนกลุมเปนคณะที่ปรากฏอยูในขณะที่กลาวถึงนั้น พึงทราบวามิไดเปนการใช อตฺต 

ศัพทในความหมายที่เปนพหุวจนะ (ดังที่อาจารยบางพวกเขาใจคลาดเคลื่อน) 

วิธีการใชคําซ้ํานี้พึงทราบวามิไดจํากัดเฉพาะ อตฺต ศัพทเทานั้นสามารถใชได

ทั่วไปกับทุกศัพท



ไวยากรณชั้นสูงเรียกการพูดซ้ําคําวา “วิจฉา” คือคําซ้ํากันที่พูดเพื่อตองการแผไป

ถึง คน สัตว สิ่งของสถานที่ที่ตางกันทั้งหลายในขณะเดียวกัน เชน

-เสสภกิขฺู จ อตตฺโน อตตฺโน ปตตฺาสเน นิสทีสึ.ุ 
-อนึ่ง อ.ภกิษุผูเ้หลอื ท. นัง่แลว้ บนอาสนะอนัถงึแลว้ แกต่น แกต่น. 
อตฺตโน อตฺตโน คือการกล่าวดว้ยวิธีการของคําที่เป็นวิจฉาเพื่อตอ้งการแผ่ไปถึง

ภกิษุทกุรูป ไม่มีรูปใดที่ไม่นัง่บนอาสนะ
-ภกิขฺู สตถฺ ุอตตฺนา อตตฺนา ปตตฺคณุํ อาโรจยสึ.ุ
-อ.ภกิษุ ท. กราบทูล ซึ่งคณุ อนัตน อนัตน บรรลแุลว้ แกพ่ระศาสดา.
อตตฺนา อตตฺนา ใชค้าํซํ้าเพือ่ตอ้งการจะแผ่ไปถงึภกิษุทกุรูปที่อยู่ในเหตกุารณ์นั้น 

ว่าไม่มีรูปใดเลยที่ไม่ไดก้ราบทูลแกพ่ระศาสดา



นอกจากการพูดคําซ้ําแบบวิจฉาแลว ยังมีการใชคําซ้ําในภาษาบาลีอีกแบบ

หนึ่งเรียกวา อาเมฑิตะ (การซ้ําคํา) ที่บุคคลกลาวขึ้นในกรณีที่เกิดความกลัว 

โกรธ รีบเรง ยกยอง เปนตน

การพูดซ้ําในเวลากลัว เชน

-โจโร โจโร. อ.โจร อ.โจร (โจร )ๆ

-สปฺโป สปฺโป. อ.งู อ.งู (งู )ๆ

การพูดคําซ้ําในเวลาโกรธ เชน

-วสลิ วสลิ. แนะเจาคนถอย แนะเจาคนคอย (ถอย )ๆ

-วิชฺฌ วิชฺฌ. อ.เจา จงแทง อ.เจา จงแทง. (แทง )ๆ

-ปหร ปหร. อ.เจา จงตี อ.เจา จงตี. (ตี )ๆ



การพูดคําซ้ําในเวลายกยอง เชน

-สาธุ สาธุ สารีปุตฺต. ดูกอนสารีบุตร อ.ดีละ อ.ดีละ (ดีแลว ๆ สารีบุตร)

การพูดคําซ้ําในเวลาเรงรีบ เชน

-คจฺฉ คจฺฉ. อ.เจา จงไป อ.เจา จงไป. (ไป )ๆ

-ลินาหิ ลุนาหิ. อ.เจา จงเกี่ยว อ.เจา จงเกี่ยว. (เกี่ยว )ๆ

การพูดซ้ําคําในเวลาแตกตื่น เชน

-อาคจฺฉ อาคจฺฉ. อ.เจา จงมา อ.เจา จงมา. (มา )ๆ

-ติฏฐ ติฏฐ. อ.เจา จงหยุด อ.เจา จงหยุด (หยุด )ๆ



การพูดคําซ้ําในเวลาอัศจรรยใจ เชน

-อโห พุทฺโธ อโห พุทฺโธ. โอ อ.พระพุทธเจา โอ อ.พระพุทธเจา.

การพูดคําซ้ําในเวลาราเริง เชน

-อโห สุขํ อโห สุขํ. โอ อ.ความสุข โอ อ.ความสุข

การพูดคําซ้ําในเวลาเสียใจ เชน

-กหํ เอกปุตฺตก กหํ เอกปุตฺตก. แนะเจาลูกนอยคนเดียว แนะเจาลูกนอย

คนเดียว อ.เจา ยอมอยู ในที่ไหน.

การพูดซ้ําคําในเวลาตําหนิ เชน

-ปาโป ปาโป. อ.คนเลว อ.คนเลว (เลวระยํา)



ความแตกตางระหวางวิจฉากับอาเมฑิตะ

-วิจฉา เปนการย้ําคําและย้ําความไปพรอม ๆ  กัน

-อาเมฑิตะ เปนการย้ําคําศัพทลวน ๆ  มิไดเปนการย้ําความแตอยางใด



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อตฺต (ตน)

๑. อตฺตา หิ ปรมํ ปโย (โหติ).

อ.ตน แล เปนที่รัก อยางยิ่ง ยอมเปน.

๒. อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา.

อ.บัณฑิต ท. ยอมฝก ซึ่งตน.

๓. อตฺตนา โจทยตฺตานํ. 

อ.ทาน จงตักเตือน ซึ่งตน ดวยตน.

๔. ปุคฺคโล อตฺตโน สุขํ อิจฺฉติ.

อ.บุคคล ยอมปรารถนา ซึ่งความสุข เพื่อตน.



๕. ปณฺฑโิต อตตฺนา ราคาทมิล ํนิทธฺเมยยฺ.
อ.บณัฑติ พึง่กาํจดั ซึ่งมลทนิมีราคะเป็น จากตน.

๖. อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ (โหต)ิ. 
อ.ตน แล เป็นที่พึง่ ของตน ย่อมเป็น.

๗. กเิลสา ปคุคฺลสฺส อตตฺนิ สญชฺายนฺต.ิ
อ.กเิลส ท. ย่อมเกดิ ในตน ของบคุคล.

๘.โภ มม อตตฺ อห ํอทิานิ ขีณนิรโย อมหฺ.ิ(เนตตฺวิภิาวนิี) 
แน่ะตน ของเรา ผูเ้จรญิ ในกาลนี้ อ.เรา เป็นผูม้ีนรกสิ้นแลว้ ย่อมเป็น. 



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อตฺต (ตน) การใชคําซ้ํา (แบบวิจฉา)

๙. อตตฺา อตตฺา สตตฺานํ ปิโย โหต.ิ
อ.ตน อ.ตน เป็นรกั ของสตัว ์ท. ย่อมเป็น.

๑๐. ภกิขฺู อตตฺานํ อตตฺานํ ทมยนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมฝึก ซึ่งตน ซึ่งตน.

๑๑. อตตฺนา อตตฺนา ปฏลิทธฺ ํคณุํ อาโรเจสฺสาม.
 อ.เรา ท. จกักราบทูล ซึ่งคณุ อนัตน อนัตน ไดเ้ฉพาะแลว้.

๑๒. เสสภกิขฺู จ อตตฺโน อตตฺโน ปตตฺาสเน นิสทีสึ.ุ
 อนึ่ง อ.ภกิษุผูเ้หลอื ท. นัง่แลว้ บนอาสนะอนัถงึแลว้ แกต่น แกต่น.



๑๓. เทวา อตตฺนา อตตฺนา รสฺมิโย วสิฺสชฺเชนฺต.ิ
  อ.เทวดา ท. ย่อมเปลง่ ซึ่งรศัมี ท. จากตน จากตน.

๑๔. ภกิขฺู อตตฺโน อตตฺโน จวีร ํสญชฺานนฺต.ิ
  อ.ภกิษุ ท. ย่อมกาํหนดจาํ ซึ่งจวีร ของตน ของตน.

๑๕. วญิญฺู อตตฺนิ อตตฺนิ นิพฺพตตฺ ํมคคฺ ํเวทยนฺต.ิ
  อ.ผูรู้ว้เิศษ ท. ย่อมรูแ้จง้ ซึ่งมรรค อนัเกดิขึ้นแลว้ ในตน ในตน.

๑๖. (ไม่นิยมใช)้


