
กตปิยศพัท ์บทที่ ๔
แจก มหาราช (พระราชาผูใ้หญ่)ในปงุลงิค ์

ศพัทส์มาสมี ราช ศพัทเ์ป็นที่สดุแจกเหมือน มหาราช หรอืแจกอย่าง ราช 
กไ็ด ้เช่น โกสลรญโฺญ เป็นตน้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. มหาราช+สิ =อา มหาราช+โย =อาโน
ท.ุ มหาราช+อํ =อํ มหาราช+โย =เอ
ต. มหาราช+นา =เอน มหาราช+หิ =เอห,ิ เอภิ
จต.ุ มหาราช+ส =อสฺส, อาย, อตถฺํ มหาราช+นํ =อานํ
ปญ. มหาราช+สฺมา =อสฺมา, อมหฺา, อา มหาราช+หิ =เอห,ิ เอภิ
ฉ. มหาราช+ส =อสฺส มหาราช+นํ =อานํ
ส. มหาราช+สฺมึ =อสฺมึ, อมหฺ,ิ เอ มหาราช+สุ =เอสุ
อา. มหาราช+สิ =อ มหาราช+โย =อาโน



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. มหาราชา มหาราชาโน อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ มหาราชํ มหาราเช ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. มหาราเชน มหาราเชหิ, มหาราเชภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ มหาราชสฺส,  มหาราชาย, มหาราชตฺถํ มหาราชานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. มหาราชสฺมา, มหาราชมฺหา, มหาราชา มหาราเชหิ, มหาราเชภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. มหาราชสฺส มหาราชานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. มหาราชสฺมึ, มหาราชมฺหิ, มหาราเช มหาราเชสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. มหาราช มหาราชาโน แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มหาราชา แปลง ส ิเป็น อา

ท.ุ มหาราชํ ลง อ ํคง อํ

ต. มหาราเชน แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ มหาราชสฺส,  มหาราชาย, มหาราชตฺถํ แปลง ส เป็น สฺส, อาย, อตฺถํ

ปญ. มหาราชสฺมา, มหาราชมฺหา, มหาราชา ลง สฺมา คงไว,้ แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. มหาราชสฺส แปลง ส เป็น สฺส

ส. มหาราชสฺม,ึ มหาราชมฺห,ิ มหาราเช ลง สฺม ึคงไว,้ แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. มหาราช ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มหาราชาโน แปลง โย เป็น อาโน

ท.ุ มหาราเช แปลง โย เป็น เอ

ต. มหาราเชห,ิ มหาราเชภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

จต.ุ มหาราชานํ ทฆีะ อ เป็น อา ลง นํ คง นํ

ปญ. มหาราเชห,ิ มหาราเชภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

ฉ. มหาราชานํ ทฆีะ อ เป็น อา ลง นํ คง นํ

ส. มหาราเชสุ แปลง อ เป็น เอ ลง สุ คง สุ ไว ้

อา. มหาราชาโน แปลง โย เป็น อาโน



ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบั ราช ศพัท์
ราช ศพัทถ์า้สมาสเขา้กบัศพัทอ์ืน่ เช่น สวิิราช (พระราชาแห่งแควน้สพี)ี, โก

สลราช (พระราชาแห่งแควน้โกศล), พมิพฺสิารราช (พระเจา้พมิพสิาร) เป็นตน้มี
การแจกผสมวภิตัตไิดท้ ัง้ ๒ แบบ คอื

๑.แจกผสมวิภตัติตามแบบ มหาราช ก็ได ้(ส่วนใหญ่) เช่น สวิิราเชน, 
มหาราเชน, จกกฺวตตฺริาเชน, พมิพฺสิารราเชน เป็นตน้

๒.แจกผสมวิภตัติตามแบบ ราช ก็ได ้(ส่วนน้อย) เช่น โกสลรญฺโญ, 
จกกฺวตตฺริญญฺา, พมิพฺสิารรญญฺา เป็นตน้

ในบาลีไวยากรณ์ชัน้สูง มหาราช แจกตาม อ การนัตใ์นปุงลิงค ์แต่มีรูป

ต่างกนัเฉพาะ ปฐมา. เอก. (มหาราชา), ปฐมา., ทุตยิา., อา. พหุ.(มหาราชาโน)



ศพัทเ์หลา่นี้แจกเหมือน มหาราช
อนุราช พระราชานอ้ย อภริาช พระราชายิ่ง
อปุราช อปุราช จกกฺวตตฺริาช พระราชาจกัรพรรดิ
เทวราช เทวดาผูพ้ระราชา นาคราช นาคผูพ้ระราชา
มิคราช เนื้อผูพ้ระราชา สปุณฺณราช ครุฑผูพ้ระราชา
หสํราช หงสผ์ูพ้ระราชา สกณุราช นกผูพ้ระราชา



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี มหาราช (พระราชาผูใหญ)

๑. มหาราชา  ภิกฺขูนํ  ทานํ  เทติ. 

อ.พระราชาผูใหญ ยอมถวาย ซึ่งทาน แกภิกษุ ท.

๒. สพฺเพ  มหาราชาโน  ปาสาเทสุ  วสนฺติ.

อ.พระราชาผูใหญ ท. ทั้งปวง ยอมอยู ในปราสาท ท.

๓. อมจฺจา  มหาราชํ  วนฺทนฺติ

อ.อํามาตย ท. ยอมไหว ซึ่งพระราชาผูใหญ.

๔. ชนา  อตฺตโน  มหาราเช  ปูเชนฺติ.

อ.ชน ท. ยอมบูชา ซึ่งพระราชาผูใหญ ท. ของตน.



๕. มหาราเชน  ทูโต  เปสยิเต.
อ.ทูต อนัพระราชาผูใหญ ยอมสงไป.

๖. มหาราเชห ิ ปาสาทา  กรยินฺเต.
อ.ปราสาท ท. อนัพระราชาผูใหญ ท. ยอมทํา (สราง).

๗. เสนาปต ิ มหาราชสฺส  สาสนํ  ปหณิาต.ิ
อ.เสนาบดี ย่อมสง่ไป ซึ่งข่าวสาร แกพ่ระราชาผูใหญ.

๘. ชนา  มหาราชานํ  ธนานิ  เทนฺต.ิ
อ.ชน ท. ย่อมถวาย ซึ่งทรพัย ์แกพ่ระราชาผูใหญ ท.



๙.   ภกิขฺู  มหาราชสฺมา  ปิณฺฑปาต ํ คณฺหนฺต.ิ
 อ.ภกิษุ ท. ย่อมรบั ซึ่งบณิฑบาต จากพระราชาผูใหญ.

๑๐.  ทคุคฺตา  มหาราเชห ิ ภตตฺ ํ คณฺหนฺต.ิ
  อ.คนตกยาก ท. ย่อมรบั ซึ่งภตัตาหาร จากพระราชาผูใหญ ท.

๑๑.  มหาราชสฺส  ปิณฺฑปาโต  ภกิขฺูนํ  ปโหต.ิ
  อ.บณิฑบาต ของพระราชาผูใหญ ยอมเพียงพอ แกภิกษุ ท.

๑๒.  มหาราชานํ  ปาสาทา  โสภนฺต.ิ
  อ.ปราสาท ท. ของพระราชาผูใหญ ท. ยอมงาม.



๑๓. มหาราชสฺมึ  ทานํ  เทนฺเต,  ปญุญฺ ํ อปุปฺชฺชต.ิ
  คร ัน้เมื่อพระราชาผูใหญ ถวายอยู ซึ่งทาน, อ.บุญ ยอมเกิดขึ้น. 

๑๔. มหาราเชส ุ อาคจฺฉนฺเตส,ุ  ชนา  ตสฺุสนฺต.ิ
  คร ัน้เมื่อพระราชาผูใหญ ท. เสด็จมาอยู, อ.ชน ท. ยอมยินดี.

๑๕. โภ  มหาราช  ตวฺ ํ ทฆีาย ุ โหห.ิ
  ขา้แต่พระราชาผูใหญ ผูเจริญ อ.ทาน เปนผูมีอายุยืนยาว จงเปน.

๑๖. โภนฺโต  มหาราชาโน  โสตถฺ ี ตมุหฺาก ํ โหต.ุ
  ขา้แต่พระราชาผูใหญ ท. ผูเจริญ อ.ความสวัสดี จงมี แกทาน ท.


