
กตปิยศพัท ์บทที่ ๑๒
แจก กมมฺ (กรรม) ในนปงุสกลงิค์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กมมฺ+ส ิ   =กมฺมํ กมมฺ+โย =กมฺมานิ

ท.ุ กมมฺ+อ ํ   =กมฺมํ กมมฺ+โย =กมฺมานิ

ต. กมมฺ+นา =กมฺมุนา กมมฺ+หิ =กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ

จต.ุ กมมฺ+ส =กมฺมุโน กมมฺ+นํ =กมฺมานํ

ปญ. กมมฺ+สฺมา =กมฺมุนา กมมฺ+หิ =กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ

ฉ. กมมฺ+ส    =กมฺมุโน กมมฺ+นํ =กมฺมานํ

ส. กมมฺ+สฺมึ =กมฺมนิ กมมฺ+สุ =กมฺเมสุ

อา. กมมฺ+สิ =กมฺม กมมฺ+โย =กมฺมานิ



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. กมฺมํ กมฺมานิ อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ กมฺมํ กมฺมานิ ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. กมฺมุนา กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ กมฺมุโน กมฺมานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. กมฺมุนา กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. กมฺมุโน กมฺมานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. กมฺมนิ กมฺเมสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. กมฺม กมฺมานิ แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กมฺมํ ลง ส ิแปลง ส ิเป็น อํ

ท.ุ กมฺมํ ลง อ ํคง อํ

ต. กมฺมุนา แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อุ ลง นา คง นา

จต.ุ กมฺมุโน แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อุ แปลง ส เป็น โน

ปญ. กมฺมุนา แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อุ ลง สฺมา คง นา

ฉ. กมฺมุโน แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อุ แปลง ส เป็น โน

ส. กมฺมนิ แปลง สฺม ึเป็น นิ

อา. กมฺม ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กมฺมานิ ลง โย แปลง โย เป็น นิ แลว้ทฆีะ อ ที่ กมฺม เป็น อา

ท.ุ กมฺมานิ “............................................................................................”

ต. กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ แปลง อ ที่ กมฺม เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ กมฺมานํ แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อา ลง นํ คง นํ

ปญ. กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ แปลง อ ที่ กมฺม เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. กมฺมานํ แปลง อ ที่ กมฺม เป็น อา ลง นํ คง นํ

ส. กมฺเมสุ แปลง อ ที่ กมฺม เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. กมฺมานิ ลง โย แปลง โย เป็น นิ แลว้ทฆีะ อ ที่ กมฺม เป็น อา



แจก กมมฺ (กรรม) ตามแบบ อ การนัตใ์น
นปงุสกลงิค์



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กมฺมํ กมฺมานิ

ท.ุ กมฺมํ กมฺมานิ

ต. กมฺเมน กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ

จต.ุ กมฺมสฺส, กมฺมาย, กมฺมตฺถํ กมฺมานํ

ปญ. กมฺมสฺมา, กมฺมมฺหา, กมฺมา กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ

ฉ. กมฺมสฺส กมฺมานํ

ส. กมฺมสฺม,ึ กมฺมมฺห,ิ กมฺเม กมฺเมสุ

อา. กมฺม กมฺมานิ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี กมฺม ศัพท (กรรม)

๑. กมฺมํ  สตฺเต  วิภชติ. 

อ.กรรม ยอมจําแนก ซึ่งสัตว ท.

๒. สานิ  กมฺมานิ  สตฺเต  ทุคฺคตึ  นยนฺติ.

อ.กรรม ท. อันเปนของตน ยอมนําไป ซึ่งสัตว ท. สูทุคคติ.

๓. เทวทตฺโต  ภาริยํ  กมฺมํ  กโรติ.

อ.พระเทวทัต ยอมกระทํา ซึ่งกรรม อันหนัก.

๔. พาลา  ปาปานิ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  น  พุชฺฌนฺติ.

อ.คนพาล ท. กระทําอยู ซึ่งกรรม ท. อันเลว ยอมไมรูสึก.



๕. กมมฺนุา  วตตฺต ี โลโก. 
อ.สตัวโ์ลก ย่อมเป็นไป ตามกรรม.

๖. เสห ิ กมเฺมห ิ ทมุเฺมโธ  ปคุคฺโล  ตปปฺต.ิ
อ.บคุคล ผูม้ีปญัญาทราม ย่อมเดือดรอ้น เพราะกรรม ท. อนัเป็นของตน.

๗. เทวทตโฺต สกสฺส กมมฺโุน อนุจฺฉวกิ ํวปิาก ํอนุภวต.ิ
อ.พระเทวทตั ย่อมเสวย ซึ่งวบิาก อนัสมควร แกก่รรม อนัเป็นของตน.

๘. เนรยกิสตตฺา  กมมฺานํ  อนุจฺฉวกิ ํ วปิาก ํ ลภนฺต.ิ
อ.สตัวผ์ูเ้กดิในนรก ท. ย่อมได ้ซึ่งวบิาก อนัสมควร แกก่รรม ท.



๙. ทกุขฺํ  ปาปสฺมา  กมมฺนุา  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความทกุข ์ย่อมเกดิขึ้น จากกรรม อนัเลว.

๑๐. อรหนฺโต  สพฺเพห ิ กมเฺมห ิ วมิจฺุจนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมพน้ จากกรรม ท. ทัง้ปวง.

๑๑. เทวทตโฺต  ปาปสฺส  กมมฺโุน  วปิาเกน  นิรเย  ปจฺจต.ิ
อ.พระเทวทตั ย่อมไหม ้ในนรก ดว้ยวบิาก แหง่กรรม อนัเลว.

๑๒. สตตฺา  อตตฺโน  กมมฺานํ  วปิาเกน  นิรเย  ปจฺจนฺต.ิ
อ.สตัว ์ท. ย่อมไหม ้ในนรก ดว้ยวบิาก แหง่กรรม ท. ของตน



๑๓. สตตฺา  กสุเล  จ  อกสุเล  จ  กมมฺนิ  พทธฺนฺต.ิ 
  อ.สตัว ์ท. ย่อมขอ้ง ในกรรม อนัเป็นกศุล ดว้ย อนัเป็นอกศุล ดว้ย.

๑๔. กมเฺมส ุ ผลนฺเตส,ุ สตตฺา  ตปปฺนฺต.ิ
  คร ัน้เมื่อกรรม ท. เผลด็ผลอยู่, อ.สตัว ์ท. ย่อมเดือดรอ้น.


