
กตปิยศพัท ์บทที่ ๘
แจก สตถฺ ุ(พระศาสดา)ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. สตฺถุ+ส ิ   =สตฺถา สตฺถุ+โย =สตฺถาโร

ท.ุ สตฺถุ+อ ํ   =สตฺถารํ สตฺถุ+โย =สตฺถาโร

ต. สตฺถุ+นา =สตฺถารา, สตฺถุนา สตฺถุ+หิ =สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ

จต.ุ สตฺถุ+ส =สตฺถุ, สตฺถุโน สตฺถุ+นํ =สตฺถารานํ

ปญ. สตฺถุ+สฺมา =สตฺถารา สตฺถุ+หิ =สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ

ฉ. สตฺถุ+ส    =สตฺถุ, สตฺถุโน สตฺถุ+นํ =สตฺถารานํ

ส. สตฺถุ+สฺม ึ =สตฺถริ สตฺถุ+สุ =สตฺถาเรสุ

อา. สตฺถุ+สิ =สตฺถา สตฺถุ+โย =สตฺถาโร



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. สตฺถา สตฺถาโร อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ สตฺถารํ สตฺถาโร ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. สตฺถารา, สตฺถุนา สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ สตฺถุ, สตฺถุโน สตฺถารานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. สตฺถารา สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. สตฺถุ, สตฺถุโน สตฺถารานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. สตฺถริ สตฺถาเรสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. สตฺถา สตฺถาโร แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. สตฺถา แปลง อุ เป็น อา ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ สตฺถารํ แปลง อุ เป็น อาร ลง อ ํคง อํ

ต. สตฺถารา, สตฺถุนา แปลง อุ เป็น อาร แปลง นา เป็น อา, คง นา

จต.ุ สตฺถุ, สตฺถุโน ลง ส ลบ ส, แปลง ส เป็น โน

ปญ. สตฺถารา แปลง อุ เป็น อาร แปลง นา เป็น อา, คง นา

ฉ. สตฺถุ, สตฺถุโน ลง ส ลบ ส, แปลง ส เป็น โน

ส. สตฺถริ แปลง อุ เป็น อาร รสัสะ อา เป็น อ สฺม ึเป็น ริ

อา. สตฺถา แปลง อุ เป็น อา ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. สตฺถาโร แปลง อุ เป็น อาร แปลง โย เป็น โอ

ท.ุ สตฺถาโร “............................................................”

ต. สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ แปลง อุ เป็น อาร, อ เป็น เอ, ลง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

จต.ุ สตฺถารานํ แปลง อุ เป็น อาร, ทฆีะ อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ 

ปญ. สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภิ แปลง อุ เป็น อาร, อ เป็น เอ, ลง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

ฉ. สตฺถารานํ แปลง อุ เป็น อาร, ทฆีะ อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ 

ส. สตฺถาเรสุ แปลง อุ เป็น อาร, แปลง อ เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. สตฺถาโร แปลง อุ เป็น อาร แปลง โย เป็น โอ



ศพัทเ์หลา่นี้แจกอย่าง สตถฺุ
กตตฺุ ผูท้าํ ขตตฺุ ผูข้ดุ
ญาตุ ผูรู้ ้ ทาตุ ผูใ้ห ้
นตตฺุ หลาน เนตุ ผูน้าํไป
ภตตฺุ ผูเ้ลี้ยง วตตฺุ ผูก้ลา่ว
โสตุ ผูฟ้งั หนฺตุ ผูฆ้่า
อฏุฐฺาตุ ผูข้ยนั วธิาตุ ผูท้รงจาํ, ผูจ้าํแนก



แจก กตตฺ ุผูท้าํ ตามแบบ สตถฺุ
เป็นตวัอย่าง



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ ตวัอย่างการแปล
ป. กตฺตา กตฺตาโร อ. ผูท้าํ/ อ.บคุคลผูท้าํ

ท.ุ กตฺตารํ กตฺตาโร ซึง่ผูท้าํ/ ซึง่บคุคลผูท้าํ

ต. กตฺตารา, กตฺตุนา กตฺตาเรห,ิ กตฺตาเรภิ ดว้ยผูท้าํ/ ดว้ยบคุคลผูท้าํ

จต.ุ กตฺตุ, กตฺตุโน กตฺตารานํ แก่ผูท้าํ/ แก่บคุคลผูท้าํ

ปญ. กตฺตารา กตฺตาเรห,ิ กตฺตาเรภิ แต่ผูท้าํ/ แต่บคุคลผูท้าํ

ฉ. กตฺตุ, กตฺตุโน กตฺตารานํ แห่งผูท้าํ/ แห่งบคุคลผูท้าํ

ส. กตฺตริ กตฺตาเรสุ ในผูท้าํ/ ในบคุคลผูท้าํ

อา. กตฺตา กตฺตาโร แน่ะผูท้าํ/ แน่ะบคุคลผูท้าํ



สตฺถุ (ผูส้อน, พระศาสดา) 

ถา้ใชเ้รียกศาสดาในลทัธอิื่นจะแปลว่า ครู 

เช่น ปูรณกสฺสปาทโย  ฉ  สตฺถาโร 

แปลว่า อ.ครู ท. หก มปีูรณกสัสปะเป็นตน้



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี สตฺถุ (ผูสอน, พระศาสดา)

๑. สตฺถา  เอกูนวีสติ  วสฺสานิ  เชตวเน  วิหรติ.

อ.พระศาสดา ยอมอยู ในวัดพระเชตวัน ตลอดพรรษา ท. ๑๙. 

๒. ปูรณกสฺสปาทโย  ฉ  สตฺถาโร  มิจฺฉาทิฏฐิกา  โหนฺติ.

อ.ครู ท. ๖ มีปูรณกัสสปะเปนตน เปนผูมีความเห็นผิด ยอมเปน.

๓. อุปาสโก  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ.

อ.อุบาสก เขาไปเฝาแลว ซึ่งพระศาสดา ทูลขอแลว ซึ่งการบวช.

๔. อชาตสตฺตุ ฉ สตฺถาโร อุปสงฺกมิตฺวา ปฺหํ ปุจฺฉติ.

อ.พระเจาอชาตศัตรู เขาไปหาแลว ซึ่งครู ท. ๖ ยอมถาม ซึ่งปญหา.



๕. สตถฺารา  สาสเน  เทวฺ  ธุรานิ  กถยินฺเต.
อ.ธุระ ท. ๒ ในพระศาสนา อนัพระศาสดา ย่อมตรสั.

๖. อนตโฺถ  สาวกานํ  ฉห ิ สตถฺาเรห ิ วจฺุจเต.
อ.ความฉิบหายมิใช่ประโยชน ์อนัครู ท. ๖ ย่อมกลา่ว แกส่าวก ท.

๗. อนาถปิณฺฑกิเสฏฐฺ ี สตถฺ ุ มหาทานํ  อทาส.ิ
อ.อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีไดถ้วายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระศาสดา.

๘. หานิ  ฉนฺนํ  สตถฺารานํ  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความเสือ่ม ย่อมเกดิขึ้น แกค่รู ท. ๖.



๙. สามเณโร  สตถฺารา  ตจปญจฺกกมมฺฏฐฺานํ  อคุคฺณฺหาต.ิ
 อ.สามเณร ย่อมเรยีน ซึ่งตจปญัจกกมัมฏัฐาน จากพระศาสดา.

๑๐. ฉห ิ สตถฺาเรห ิ มจฺฉาทฏิฐฺ ิ ชายต.ิ
 อ.ความเหน็ผิด ย่อมเกดิ จากครู ท. ๖.

๑๑. ธมมฺวาทโิน  สตถฺ ุ สทโฺท  จตสฺโส  ทสิา  ผรต.ิ
 อ.พระสุรเสยีง  ของพระศาสดา  ผูต้รสัซึ่งธรรมโดยปกติ  ย่อมแผ่
 ไป ตลอดทศิ ท. ๔.

๑๒. ฉนฺนํ  สตถฺารานํ  อปุฏฐฺากา  อาราเม  สนฺนิปตนฺต.ิ
 อ.อปุฏัฐาก ท. ของครู ท. ๖ ย่อมประชมุกนั ในอาราม.



๑๓. เทวทตโฺต  สตถฺร ิ อาฆาต ํ พนฺธต.ิ
  อ.พระเทวทตั ย่อมผูก ซึ่งความอาฆาต ในพระศาสดา. 

๑๔. พาลชนา  ฉส ุ สตถฺาเรส ุ ปสทีนฺต.ิ
  อ.คนพาล ท. ย่อมเลื่อมใส ในครู ท. ๖.

๑๕. อาลปนะ (ไม่มีใช)้
  ...........................................................................................

๑๖. อาลปนะ (ไม่มีใช)้
  ...........................................................................................


