
กตปิยศพัท ์บทที่ ๒
แจก พฺรหฺม (พรหม)ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. พฺรหฺม+สิ =พฺรหฺมา พฺรหฺม+โย =พฺรหฺมาโน
ท.ุ พฺรหฺม+อํ =พฺรหฺมานํ พฺรหฺม+โย =พฺรหฺมาโน
ต. พฺรหฺม+นา =พฺรหฺมนุา พฺรหฺม+หิ =พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ
จต.ุ พฺรหฺม+ส =พฺรหฺมโุน พฺรหฺม+นํ =พฺรหฺมานํ

ปญ. พฺรหฺม+สฺมา =พฺรหฺมนุา พฺรหฺม+หิ =พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ

ฉ. พฺรหฺม+ส =พฺรหฺมโุน พฺรหฺม+นํ =พฺรหฺมานํ
ส. พฺรหฺม+สฺมึ =พฺรหฺมนิ พฺรหฺม+สุ =พฺรหฺเมสุ
อา. พฺรหฺม+สิ =พฺรหฺเม พฺรหฺม+โย =พฺรหฺมาโน



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. พฺรหฺมา พฺรหฺมาโน อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ พฺรหฺมานํ พฺรหฺมาโน ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. พฺรหฺมนุา พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ พฺรหฺมโุน พฺรหฺมานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. พฺรหฺมนุา พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. พฺรหฺมโุน พฺรหฺมานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. พฺรหฺมนิ พฺรหฺเมสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. พฺรหฺเม พฺรหฺมาโน แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. พฺรหฺมา แปลง ส ิเป็น อา

ท.ุ พฺรหฺมานํ ลง อ ํคง อานํ

ต. พฺรหฺมนุา แปลง อ เป็น อุ คง นา ไว ้

จต.ุ พฺรหฺมโุน แปลง อ เป็น อุ แปลง ส เป็น โน

ปญ. พฺรหฺมนุา แปลง อ เป็น อุ แปลง สฺมา เป็น นา

ฉ. พฺรหฺมโุน แปลง อ เป็น อุ แปลง ส เป็น โน

ส. พฺรหฺมนิ แปลง สฺม ึเป็น นิ

อา. พฺรหฺเม ลง ส ิแปลง ส ิเป็น เอ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. พฺรหฺมาโน แปลง โย เป็น อาโน

ท.ุ พฺรหฺมาโน “.................................”

ต. พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ พฺรหฺมานํ ทฆีะ อ เป็น อา, คง นํ ไว ้

ปญ. พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺเมภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. พฺรหฺมานํ ทฆีะ อ เป็น อา, คง นํ ไว ้

ส. พฺรหฺเมสุ แปลง อ เป็น เอ, คง สุ ไว ้

อา. พฺรหฺมาโน แปลง โย เป็น อาโน



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี พฺรหฺม (พรหม)

๑. เอโก พฺรหฺมา พฺรหฺมโลกสฺมา อาคจฺฉติ. 

อ.พรหม ตนหนึ่ง ยอมมา จากพรหมโลก.

๒. พฺรหฺมาโน พฺรหฺมโลเก วิหรนฺติ.

อ.พรหม ท. ยอมอยู ในพรหมโลก.

๓. เถโร ทิพฺพจกฺขุนา เอกํ พฺรหฺมานํ ปสฺสติ

อ.พระเถระ ยอมเห็น ซึ่งพรหม ตนหนึ่ง ดวยทิพยจักษุ

๔. สกฺโก เทวานมินฺโท พฺรหฺมาโน ปฺหํ ปุจฺฉนฺติ.

อ.ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทพ ท. ยอมถาม ซึ่งปญาห กะพรหม.



๕. ภควา เอเกน พฺรหฺมนุา สทธฺ ึสลลฺปติ
อ.พระผูม้ีพระภาคเจา้ ย่อมสนทนา กบั ดว้ยพรหม ตนหนึ่ง.

๖. ปญหฺา พฺรหฺเมห ิปจฺุฉิยนฺเต.
อ.ปญัหา ท. อนัพรหม ท. ย่อมถาม.

๗. สสํโย เอกสฺส พฺรหฺมโุน อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความสงสยั ย่อมเกดิขึ้น แกพ่รหม ตนหนึ่ง.

๘. สตถฺา พหนูํ พฺรหฺมานํ ธมมฺ ํเทเสต.ิ
อ.พระศาสดา ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แกพ่รหม ท.



๙. รสฺมี พฺรหฺมนุา นิจฺฉรนฺต.ิ
อ.รศัมี ท. ย่อมเปลง่ออก จากพรหม.

๑๐. สตถฺา พฺรหฺเมห ิปตตฺ ํคณฺหาต.ิ 
อ.พระศาสดา ย่อมรบั ซึ่งบาตร จากพรหม ท.

๑๑. พทุโฺธ สหมปฺตพิฺรหฺมโุน อชฺเฌสนํ อธวิาเสส.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ยงัคาํเชิญ ของสหมับดีพรหม ใหอ้ยู่ทบัแลว้. (รบัคาํเชิญ)

๑๒. พทุโฺธ พฺรหฺมานํ ปญเฺห วสิชฺเชต.ิ
 อ.พระพทุธเจา้ ย่อมวสิชันา ซึ่งปญัหา ท. ของพรหม ท.



๑๓.พฺรหฺมนิ ปญหฺ ํปจฺุฉนฺเต, พทุโฺธ พฺยากโรต.ิ
 คร ัน้เมื่อพรหม ถามอยู่ ซึ่งปญัหา, อ.พระพทุธเจา้ ย่อมพยากรณ์.

๑๔.พฺราหฺมณา พฺรหฺเมส ุปสทีนฺต.ิ
 อ.พราหมณ์ ท. ย่อมเลื่อมใส ในพรหม ท.

๑๕.โภ พฺรหฺเม ตว อายปุมาณํ น ปชานามิ.
 แน่ะพรหม ผูเ้จรญิ อ.เรา ย่อมไม่รู ้ซึ่งประมาณแหง่อาย ุของท่าน.

๑๖.กโุต โภนฺตา พฺรหฺมาโน ตมุเฺห อาคจฺฉถ.
 อ.แน่ะพรหม ท. ผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. ย่อมมา จากที่ไหน.


