
หมวด ภ ูธาตลุง อ, เอ ปจัจยั
เมื่อลงแลว้ อ ไม่ปรากฏรูป ปรากฏแต่เสยีง อะ

สว่น เอ ปจัจยั ปรากฏสระ เ-



หมวด ภ ูธาต ุลง อ, เอ ปจัจยั
ภ ูธาต*ุ มี, เป็น ภ+ูอ+ต ิ =ภวติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
ห ุธาต*ุ มี, เป็น ห+ุอ+ต ิ =โหต ิ(ลบ อ) ย่อมมี, ย่อมเป็น
ส ีธาต*ุ นอน ส+ีอ+ต ิ =เสต,ิ สยติ ย่อมนอน
มร ธาต*ุ ตาย มร+อ+ต ิ =มรติ ย่อมตาย
ปจ ธาตุ หงุ ปจ+อ+ต ิ =ปจติ ย่อมหงุ
อกิขฺ ธาตุ เหน็ อกิขฺ+อ+ต ิ =อกิขฺติ ย่อมเหน็
ลภ ธาตุ ได ้ ลภ+อ+ต ิ =ลภติ ย่อมได ้
คม ธาตุ ถงึ, ไป คม+อ+ต ิ =คจฺฉติ ย่อมถงึ, ย่อมไป
ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ
ภู มี, เป็น :อิมสฺมึ สวจฺฉเร สุพฺพุฏ ิกา ภวิสฺสติ.

อ.ฝนดี จักมี ในปนี้.

หุ มี, เป็น :มาตุ หทย นาม มุทุก โหติ.
ชื่อ อ.หัวใจ ของมารดา เปนธรรมชาติออนโยน ยอมเปน.

ส ี นอน, อยู่ :ธมฺมปติ (ปุคฺคโล) สุข เสติ.

อ.บุคคล ผูอิ่มในธรรม ยอมอยู เปนสุข. (ยืน, เดิน, นั่ง, นอน)

มร ตาย :ทลทิโฺท อาหาร ํอลภนฺโต มรต.ิ
อ.คนเข็ญใจ ไม่ไดอ้ยู่ ซึ่งอาหาร ย่อมตาย.



ปจ หงุ :อรยิสาวกา พทุธฺุปปฺาทกาเล อุโปสถทิวเสสุ สายมาส น ปจนฺติ.

อ.อริยสาวก ท. ยอมไมหุง ซึ่งอาหาร(อันบุคคลพึงกินในเวลา)เย็น 

ในวันแหงอุโปสถ ท. ในกาลเปนที่เกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา

อกิขฺ เหน็ :ภกิขฺู สสําเร ภย ํอกิขฺนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั

ลภ ได ้ :สามาวต ีอเุทนสฺส รญโฺญ สนฺตกิา อคคฺมเหสฏิฐฺานํ ลภ.ิ
อ.พระนางสามาวดี ไดแ้ลว้ ซึ่งตาํแหน่งแหง่อคัรมเหส ีจากสาํนัก 
ของพระราชา พระนามว่าอเุทน.



คม ไป :ฉายา นาม  สรีรปฺปฏิพทฺธา หุตฺวา, สรีเร คจฺฉนฺเต, คจฺฉติ, 

ติฏนฺเต, ติฏติ, นิสีทนฺเต, นิสีทติ.

ชื่อ อ.เงา เปนธรรมชาติเนื่องในสรีระ เปน, ครั้นเมื่อสรีระ 

ไปอยู, ยอมไป, ครั้นเมื่อสรีระ หยุดอยู, ยอมหยุด, ครั้นเมื่อ

สรีระ นั่งอยู ยอมนั่ง.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ภ ูธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ภ ูธาตุ
๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ

๑)ธาตุหมวดนี้เมื่อใชเ้ป็นกตัตุวาจก ถา้ลงกบัวิภตัติหมวดวตัตมานา, 
ปญัจมี, สตัตมี, หยิตัตนีมีการลง อ ปจัจยั ทา้ยธาตทุี่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้

[๑]เอกสระธาตทุี่เป็นสระลว้น ๆ เช่น อ ิธาต ุ(ไป), อ ุ(รอ้ง)
[๒]เอกสระธาตุที่ เป็นพยญัชนะผสมกบัสระ เช่น สี (นอน), นี 

(นําไป), ภ ี(กลวั), ภ ู(เป็น) 
[๓]อเนกสระธาต ุเช่น มร (ตาย), ปจ (หงุ), กลิม (ลาํบาก)

เมื่อลงแลว้คง อ ปจัจยัไวบ้า้ง ลบทิ้ งบา้ง นอกจากนี้ อ ปจัจยัยงัแปลง
เป็น เอ ไดเ้มื่อลงกบัธาตบุางตวั เช่น วเทต,ิ เทต ิเป็นตน้



(๒)เมื่อลงกบัวิภตัติหมวดปโรกขา, อชัชตัตนี, ภวิสสนัติ, กาลาติปตัติ
ตอ้งลบ อ ปจัจยัทิ้ งเสมอ เพระวิภตัติ ๔ หมวดนี้ตอ้งลง อิ อาคมหน้า
วภิตัตทิี่เป็นพยญัชนะเสมอ และบางวภิตัตกิเ็ป็นสระลว้น เช่น อ,ี อ,ึ อา

(๓)มีการลงนิคคหิตอาคมแน่นอนพรอ้มกบั อ ปจัจยัทา้ยธาตุหลาย
พยางคท์ี่มีสระ อ ิเป็นที่สดุ [เวลาประกอบกริยิาใหล้ง อ ิทิ้งเสมอ] เช่น 

ผท ิ(ดิ้นรน้), กต ิ(ผ่า), กท ิ(ครํา่ครวญ), มฑุ ิ(โกน), 
หฑิ ิ(ไป), ภฑ ิ(ด่า), ลฆ ิ(กระโดด), ตฑุ ิ(จกิ), 
ถภ ิ(คํ้า), ขภ ิ(ถอน), ชภ ิ(โนม้, นอ้ม, คู)้, ลพ ิ(หิ้ว, หอ้ย)
จุพ ิ(จูบ), ปิลธ ิ(ประดบั) [ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ขอ้ ๑๖]



(๔)เมื่อลง อ ปจัจยัหลงัเอกสระธาตุที่เป็นสระ อา มีการลง ย อาคม 
เช่น ฆายต ิ(ย่อมดม), สงฺคายต ิ(ย่อมสวด)

สูตรนี้ปรากฏอยู่ในคมัภีรน์ิรุตติทีปนี (หน้า ๓๘๓) ซึ่งกล่าวไวว้่า 
“มหาวตุตฺนิา สเร ปเร อาทนฺตมหฺา กวฺจ ิยาคโม”
แปลว่า ใหล้ง ย อาคมทา้ยอาการนัตธาต ุเมื่อมีสระอยู่หลงัในบางที่ดว้ย

มหาสูตร แมค้าํอืน่ ๆ เช่น คายต,ิ ฆายต,ิ ปญญฺายต ิกม็ีนยัเช่นเดียวกนั. 
คําว่า กฺวจิ บ่งว่าทําไดบ้า้งในบางธาตุไม่ใช่ทุกตวัจึงควรใชด้ว้ยความ

ระมดัระวงั มิใช่เมื่อเหน็กริิยาที่มีลกัษณะเช่นนี้แลว้จะอยู่หมวด ภู ธาตุไป
ทัง้หมด สูตรนี้ใชส้าํหรบัแสดงวิธีการประกอบกิริยาของเอกสระธาตุที่เป็น 
อา การนัตแ์ละเป็นไดห้ลายหมวดธาต ุ(เป็นหมวด ภ ูกไ็ด ้หมวด ทวิ กไ็ด)้



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ภ ูธาต ุเป็นกตัตวุาจก
(๑)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อู ใหพ้ฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ ลง อ ปจัจยัแลว้ลบ อ 

ปจัจยัทิ้ ง เช่น 
-โหติ มาจาก ห+ุอ+ต ิ[ห-ุมี, เป็น ไม่มีรูปเป็น หวติ แต่เป็น หวุ ได]้
-อนุโภติ มาจาก อนุ+ภ+ูอ+ติ ย่อมเสวย
(๒)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อู ใหพ้ฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น ว 

ลง อ ปจัจยัแลว้คงไว ้เช่น 
-ภวติ มาจาก ภ+ูอ+ต ิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
-อาสวติ มาจาก อา+ส+ุอ+ต ิ ย่อมไหล
-จวติ มาจาก จุ+อ+ต ิ ย่อมเคลื่อน



(๓)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ีใหพ้ฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ ลง อ ปจัจยัแลว้
ลบ อ ปจัจยัทิ้ ง เช่น 

-เนต ิ  มาจาก นี+อ+ติ ย่อมนําไป
-เสติ มาจาก ส+ีอ+ต ิ ย่อมนอน
-เชติ มาจาก ชิ+อ+ต ิ ย่อมชนะ
(๔)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อ,ิ อ ีใหพ้ฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ 

เป็น ย ลง อ ปจัจยัแลว้คงไว ้เช่น 
-นยติ มาจาก นี+อ+ต ิ ย่อมนําไป
-สยติ  มาจาก ส+ีอ+ต ิ ย่อมนอน
-ชยติ  มาจาก ชิ+อ+ต ิ ย่อมชนะ



(๕)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา เมื่อลง อ ปจัจยัแลว้ ใหล้ง ย อาคมได้
บา้ง [ดูคลา้ย ย ปจัจยั] เช่น 

-ขายติ มาจาก ขา+ย+อ+ต ิ ย่อมปรากฏ, ย่อมเคี้ยว
-สงฺคายติ มาจาก ส+ํคา+ย+อ+ต ิ ย่อมสวด, ย่อมสงัคายนา, ย่อมขบัรอ้ง
(๖)เอกสระธาตหุรอือเนกสระธาตกุต็ามที่มีสระ เอ อยู่หลงัใหแ้ปลงเป็น 

อาย เสมอ ลง อ ปจัจยัแลว้คงไว ้เช่น 
-มิลายติ มาจาก มิเล+อ+ต ิ ย่อมเหี่ยวแหง้
-ฌายติ มาจาก เฌ+อ+ต ิ ย่อมเพง่
-ปลายติ มาจาก ปเล+อ+ต ิ ย่อมหนีไป [บางมตเิป็น ปรา+อ+ิต]ิ
-หรายติ มาจาก หเร+อ+ติ ย่อมละอาย



(๗)อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุตน้ธาต ุเป็น โอ ลง อ 
ปจัจยัแลว้คงไว ้เช่น 

-โรทติ มาจาก รุท+อ+ต ิ ย่อมรอ้งให ้
-อกโฺกสติ มาจาก อา+กสุ+อ+ต ิ ย่อมด่า
(๘)อเนกสระธาตุ ที่มีสระตน้ธาตุเป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิตน้ธาตุ เป็น เอ ลง 

อ ปจัจยัแลว้คงไว ้เช่น 
-เตมติ มาจาก ตมิ+อ+ติ ย่อมเปียก
-เอธติ มาจาก อธิ+อ+ต ิ ย่อมถงึ, ย่อมประสบ
-เอสติ มาจาก อสิ+อ+ต ิ ย่อมแสวงหา



(๙)ธาตใุนหมวด ภ ูธาตบุางตวั ลง เอ ปจัจยับา้งกไ็ด ้(เอ ปจัจยักค็ือ อ 
ปจัจยันัน่เองแต่แปลงรูป) เช่น 

-วเทติ มาจาก วท+อ+ต ิ ย่อมกลา่ว
-เทติ มาจาก ทา+อ+ติ ย่อมให ้
-วชฺเชติ มาจาก วท+อ+ติ ย่อมกลา่ว
(๑๐)อเนกสระธาตุทุกตวัตอ้งลบสระที่สุดธาตุก่อนลงวิภตัติและปจัจยั

เสมอเพือ่ใหล้ง อ ปจัจยัหรอื อ ิอาคมได ้เช่น 
-คม+ุอ+อ+ิสฺสต ิ ลบ อ ุที่ คมุ สาํเรจ็รูปเป็น คมิสฺสติ จกัไป
-โอ+คาห+ุอ+ติ ลบ อ ุที่ คาหุ สาํเรจ็รูปเป็น โอคาหติ ย่อมหยัง่ลง
-นม+ุอ+ติ ลบ อ ุที่ นมุ สาํเรจ็รูปเป็น นมติ ย่อมไหว ้



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการทาํเทว๎ภาวะธาตุ

๑



   คม ไป แปลงเป็น ชงฺคม ชงฺคมติ ย่อมเที่ยวไป (ดว้ยปลแีขง้)
   จล เคลื่อน แปลงเป็น จญจฺล จญจฺลติ ย่อมไหว
   ฆส กนิ แปลงเป็น ชิฆจฺ(ฉ) * ชิคจฺฉติ ย่อมปรารถนาจะกนิ (ฆสต)ิ
   ชิ ชนะ แปลงเป็น ชิค(ึส) * วชิิคสึติ ย่อมปรารถนาจะชนะ (ภ,ูก)ี
   ฐา ยนื แปลงเป็น ตฏิฐฺ ตฏิฐฺติ ย่อมยนื
   ตชิ ทน แปลงเป็น ตติกิ(ฺข) * ตติกิขฺติ ย่อมอดทน (ภ,ู จุร)
   ทา ให ้ แปลงเป็น ททา ททาติ ย่อมให ้
   ธา ทรงไว ้ แปลงเป็น ทธา ทธาติ ย่อมทรงไว ้



   ธา ทรงไว ้ แปลงเป็น ทห ปิทหติ ย่อมปิด
ทหติ ย่อมตัง้
นิทหติ ย่อมฝงั
ปรทิหติ ย่อมนุ่งหม่
ปทหติ ย่อมเริ่มต ัง้
วทิหติ ย่อมจดัแจง
สททฺหติ ย่อมเชื่อ
สมาทหติ ย่อมตัง้ใจมัน่



   ปา ดื่ม แปลงเป็น ปิว ปิวติ ย่อมดื่ม
แปลงเป็น ปิปา(ส)* ปิปาสติ ย่อมกระหาย
แปลงเป็น ปิวา(ส)* ปิวาสติ ย่อมกระหาย

   มาน พจิารณา แปลงเป็น วมี(ํส)* วมีสํติ ย่อมพจิารณา
   หร นําไป แปลงเป็น ชิค(ึส)* ชิคสึติ ย่อมปรารถนาจะนําไป
   หา ละ แปลงเป็น ชหา, ชห ชหาต,ิชหติ ย่อมละ

วชิหติ ย่อมละขาด
   หุ บูชา แปลงเป็น ชหุุ เช่น ชโุหติ ย่อมบูชา



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการแปลงธาตเุป็นอย่างอืน่

๒



   อาส อยู่ แปลงเป็น อจฺฉ อจฺฉติ ย่อมอยู่ (แปลง ส เป็น จฺฉ)
   คม ไป แปลงเป็น ฆมมฺ ฆมมฺติ ย่อมไป (แปลง ม เป็น จฺฉ)

แปลงเป็น คคฆฺ คคฆฺติ ย่อมไป
แปลงเป็น คา อชฺฌคา บรรลแุลว้

อาคุ มาแลว้
   ชร แก่ แปลงเป็น ชีร ชีรติ ย่อมครํา่ครา่

แปลงเป็น ชิยยฺ ชิยยฺติ ย่อมทรุดโทรม
แปลงเป็น ชีย เช่น ชียติ ย่อมแก่



   ทา ให ้ แปลงเป็น ทชฺช ทชฺชติ ย่อมให ้
แปลงเป็น ทํ ทมมฺิ,ทมมฺ ย่อมให ้

   ทสิ เหน็ แปลงเป็น ปสฺส ปสฺสติ ย่อมเหน็
แปลงเป็น ทกขฺ ทกขฺติ ย่อมเหน็
แปลงเป็น ทส อททฺส ไดเ้หน็แลว้
แปลงเป็น ทสิฺส ทสฺสติ ย่อมปรากฏ

   พฺรู กลา่ว แปลงเป็น อาห อาห กลา่วแลว้
   มร ตาย แปลงเป็น มิยยฺ, มีย มิยยฺต,ิ มียติ ย่อมตาย



   วท กลา่ว แปลงเป็น วชฺช วชฺชติ ย่อมกลา่ว
   สท นัง่ แปลงเป็น สที นิสทีติ ย่อมนัง่
   หน ฆ่า แปลงเป็น วธ วธติ ย่อมฆ่า

แปลงเป็น ฆาต ฆาตติ ย่อมฆ่า
แปลงเป็น หํ ปฏหิงฺขามิ จกักาํจดั (สฺสามิ>ขามิ)



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยลบเฉพาะสระที่ตดิมากบัธาตุ

๓



   ทา ให ้ ลบเหลอื ท เทติ ย่อมให ้(ลง เอ ปจัจยั)
ทสฺสติ จกัให ้
อทสํุ ไดใ้หแ้ลว้

   ฐา ยนื ลบเหลอื ฐ อฏุฐฺหติ ย่อมลกุ (ลง ห อาคม)
ฐสฺสติ จกัยนื

หุ มี, เป็น ลบเหลอื ห อเหสุ ไดเ้ป็นได ้(แปลง อุ เปน เอสุ)



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงสระที่สดุธาตเุป็นสระอืน่

๔



   อิ ไป แปลง อ ิเป็น เอ เอติ ย่อมไป
   อเปหิ จงออกไป (อป+อ+ิอ+ห)ิ
   ภู เป็น แปลง อ ูเป็น โอ อนุโภติ ย่อมเสวย
   นี นําไป แปลง อ ีเป็น เอ เนติ ย่อมนําไป
   สี นอน แปลง อ ีเป็น เอ เสติ ย่อมนอน
   หุ เป็น แปลง อ ุเป็น โอ โหติ ย่อมมี
   ชิ ชนะ แปลง อ ิเป็น เอ เชติ ย่อมชนะ



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงสระที่สดุธาตเุป็นพยญัชนะ

๕



   ภู เป็น แปลง อ ูเป็น ว ภวติ ย่อมเป็น
   นี นําไป แปลง อ ีเป็น ย นยติ ย่อมนําไป
   สี นอน แปลง อ ีเป็น ย สยติ ย่อมนอน
   ชิ ชนะ แปลง อ ิเป็น ย ชยติ ย่อมชนะ
   อิ ไป แปลงเป็น อย อยติ ย่อมไป

อชฺฌยติ ย่อมสวด
   เข ปรากฏ แปลง เอ เป็น อาย ขายติ ย่อมปรากฏ



   เค ขบัรอ้ง แปลง เอ เป็น อาย คายติ ย่อมปรากฏ
   มิเล เหี่ยว แปลง เอ เป็น อาย มิลายติ ย่อมเหี่ยว
   หเร อาย แปลง เอ เป็น อาย หรายติ ย่อมละอาย
   หุ มี, เป็น แปลง อ ุเป็น อวุ อหวุตถฺ, อหวุมหฺ ไดเ้ป็นแลว้
   เว ทอ แปลง เอ เป็น อาย วายติ ย่อมทอ
   ปเล หนี แปลง เอ เป็น อาย ปลายติ ย่อมหนีไป
   มิเล เหี่ยว แปลง เอ เป็น อาย มิลายติ ย่อมเหี่ยว



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงสระตน้ธาตุ

๖



    รุท รอ้งให ้ แปลง อ ุเป็น โอ โรทติ ย่อมรอ้งให ้
    อสิ แสดงหา แปลง อ ิเป็น เอ เอสติ ย่อมแสงหา
    กสุ โกรธ แปลง อ ุเป็น โอ อกโฺกสติ ย่อมด่า
    วจ กลา่ว แปลง อ เป็น โอ อโวจ ไดก้ลา่วแลว้
    ตมิ เปียก แปลง อ ิเป็น เอ เตมติ ย่อมเปียก
    อธิ สาํเรจ็, ถงึ แปลง อ ิเป็น เอ เอธติ ย่อมถงึ, ย่อมประสบ
    มทุ บนัเทงิ แปลง อ ุเป็น โอ ปโมทติ ย่อมบนัเทงิ
    รุท รอ้งให ้ แปลง อ ุเป็น โอ เช่น โรทติ ย่อมรอ้งให ้
    รุจ รุง่เรอืง แปลง อ ุเป็น โอ วโิรจติ ย่อมรุง่เรอืง



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงพยญัชนะตน้ธาตุ

๗



    วช เวน้ แปลง ว เป็น พ ปพฺพชติ ย่อมบวช
วตตฺ เป็นไป แปลง ว เป็น พ นิพฺพตตฺติ ย่อมบงัเกดิ



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงพยญัชนะที่สดุธาตุ

๘



อสิุ ปรารถนา แปลง ส ุเป็น จฺฉ อจิฺฉติ ย่อมปรารถนา
สมปฺฏจิฺฉิ รบัพรอ้มแลว้

กสุ ด่า แปลง ส เป็น จฺฉ อกโฺกจฺฉิ ด่าแลว้
คม ไป แปลง ม เป็น จฺฉ คจฺฉติ ย่อมไป

แปลง ม เป็น ญฉฺ อคญฉฺิ ไดไ้ปแลว้
ยมุ เวน้ แปลง ม ุเป็น จฺฉ นิยจฺฉติ ย่อมงดเวน้
ยต อดุหนุน แปลง ต เป็น ท นิยยฺาเทสิ ย่อมมอบถวาย
อสิุ ปรารถนา แปลง ส ุเป็น จฺฉ อจิฺฉติ ย่อมปรารถนา



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยลบตน้ธาตุ

๙



อส มี,เป็น ลบ อ เหลอื ส สนฺติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
สยิา พงึมี,พงึเป็น
สิยุ พงึมี,พงึเป็น



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยลบตน้ธาตุ

๑๐



อส มี,เป็น ลบ ส เหลอื อ อตถฺิ มีอยู่
อมหฺิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อมหฺ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อตถฺุ จงมี,จงเป็น
อสฺส พงึมี,พงึเป็น
อสฺสํ พงึมี,พงึเป็น
อสฺมิ ย่อมเป็น
อสฺม ย่อมเป็น



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่มีสระที่สดุธาตเุป็น อ ิใหล้งนิคคหติอาคม
เมื่อลงนิคคหติแลว้ใหแ้ปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของ
พยญัชนะที่สดุธาต ุ(ญ,ฺ ณฺ, นฺ, ม,) และลบสระ อ ิที่พยญัชนะที่สดุ

ธาตทุิ้ งกอ่นลงปจัจยัและวภิตัตเิสมอ

๑๑



ผท ิ ดิ้นรน้ ลงนิคคหติ เป็น ผทํ ิ(ผนฺท)ิ ผนฺทติ ย่อมดิ้นรน
กต ิ ผ่า, กรอ ลงนิคคหติ เป็น กตํ ิ(กนฺต)ิ กนฺตติ ย่อมผ่า, ย่อมกรอ
กท ิ ครํา่ครวญ ลงนิคคหติ เป็น กทํ ิ(กนฺท)ิ กนฺทติ ย่อมครํา่ครวญ
มฑุ ิ โกน ลงนิคคหติ เป็น มุฑ ิ(มณฺุฑ)ิ มณฺุฑติ ย่อมโกน
หฑิ ิ ไป ลงนิคคหติ เป็น หฑึ ิ(หณิฺฑ)ิ อาหณิฺฑติ ย่อมเที่ยวไป
ภฑ ิ ด่า ลงนิคคหติ เป็น ภฑํ ิ(ภณฺฑ)ิ ภณฺฑติ ย่อมด่า
มฑ ิ ประดบั ลงนิคคหติ เป็น มฑํ ิ(มณฺฑ)ิ ปฏมิณฺฑติ ย่อมประดบั
ผท ิ ดิ้นรน้ ลงนิคคหติ เป็น ผทํ ิ(ผนฺท)ิ ผนฺทติ ย่อมดิ้นรน



ตฑุ ิ จกิ ลงนิคคหติ เป็น ตุฑ ิ(ตณฺุฑ)ิ ตณฺุฑติ ย่อมจกิ
ถภ ิ คํ้า ลงนิคคหติ เป็น ถภํ ิ(ถมภฺ)ิ อปุถมภฺติ ย่อมอปุถมัภ ์
ขภ ิ ถอน ลงนิคคหติ เป็น ขํภ ิ(ขมภฺ)ิ วกิขฺมภฺติ ย่อมถอน
ชภ ิ โนม้, คู,้บดิ ลงนิคคหติ เป็น ชํภ ิ(ชมภฺ)ิ วชิมภฺติ ย่อมบดิ
ลพิ หิ้ว, หอ้ย, ยอ้ย ลงนิคคหติ เป็น ลพํ ิ(ลมพฺ)ิ ลมพฺติ ย่อมหอ้ย
จุพิ จูบ, จุมพติ ลงนิคคหติ เป็น จุ พ ิ(จุมพฺ)ิ จุมพฺติ ย่อมจูบ
ปิลธิ ประดบั ลงนิคคหติ เป็น ปิลธํ ิ(ปิลนฺธ)ิ ปิลนฺธติ ย่อมประดบั
กปิ ส ัน่, หวัน่ไหว ลงนิคคหติ เป็น กปํิ (กมปฺิ) กมปฺติ ย่อมหว ัน่ไหว



การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ


ธาตทุี่คงรูปเดิมเสมอแต่อาจเปลี่ยนรูปได ้
หากมีกฎอนุญาตใหท้าํได ้

๑๒



กฑฒฺ ดึง กฑฒฺติ ย่อมครา่, ย่อมดึง, ย่อมคาบ
กม เดิน อกกฺมติ ย่อมเหยยีบ
  ปกกฺมติ ย่อมหลกีไป
กส ไถ กสติ ย่อมไถ
กริ เกลี่ย วกิริต,ิ โอกริติ ย่อมเกลี่ย, ย่อมโปรยลง
กลิม ลาํบาก กลิมติ ย่อมลาํบาก
กฬี เลน่ กฬีติ ย่อมเลน่
กชฺุช ควํา่,ครอบ กชฺุชติ ย่อมควํา่



ขน ขุด ขนติ ย่อมขุด
ขนฺท วิ่ง, แลน่ ปกขฺนฺทติ ย่อมแลน่ไป
ขาท กนิ, เคี้ยว ขาทติ ย่อมเคี้ยวกนิ
ขิป ขวา้ง ขิปติ ย่อมขวา้ง,ปา,ซดั,พุง่
คม ไป,ถงึ คมิสฺสติ จกัไป
ครห ตาํหนิ, ตเิตยีน ครหติ ย่อมตาํหนิ
คาหุ ถงึ, หยัง่ โอคาหติ ย่อมหยัง่ลง, ย่อมโผลง, ย่อมจมลง
คริ กลนื นิคริติ ย่อมกลนื



คลิ กลนื คลิติ ย่อมกลนื
ฆฏ พยายาม, ตดิกนั ฆฏติ ย่อมพยายาม, ย่อมสบืต่อ
ฆร ไหล ปคฆฺรติ ย่อมไหลออก
จช สละ จชติ ย่อมบรจิาค
จร เที่ยว,ประพฤติ จรต,ิ วจิรติ ย่อมประพฤต,ิ ย่อมเที่ยวไป
จล เคลื่อน, หวัน่ไหว จลติ ย่อมหว ัน่ไหว
จกิขฺ กลา่ว, พดู อาจกิขฺติ ย่อมบอก
  อพฺภาจกิขฺติ ย่อมกลา่วตู่



ชคคฺ ปรนนิบตัิ ปฏชิคคฺติ ย่อมปรนนิบตั,ิย่อมประคบัประคอง
ชล รุง่เรอืง, ลกุโพลง ชลติ ย่อมรุง่เรอืง
ชาคร ตื่น ชาครติ ย่อมตื่น (อยู่ในหมวด ตน ดว้ย)
ชีว เป็นอยู่, ดาํรงชีพ ชีวติ ย่อมเป็นอยู่
ตป รอ้น, เดือดรอ้น อนุตปติ ย่อมเดือดรอ้น (ในภายหลงั)
ตร ขา้ม ตรติ ย่อมขา้ม
ตส สะดุง้ ตสต,ิ สนฺตสติ ย่อมสะดุง้
ถร แผ่, ปู เช่น ปตถฺรติ ย่อมปู,ลาด



ทห ไหม้ ทหติ ย่อมไหม้
ทหุ รดี ทหุติ ย่อมรดี (นํ้านมแม่ววั)อ.ุ โคปาโล เธนุ ทุหติ.
ธร ดาํรง, ทรงไว,้ จาํ ธรติ ย่อมดาํรงอยู่, ทรงไว,้ ย่อมก ัน้, ย่อมทรงจาํ
ธาว วิ่ง ธาวติ ย่อมวิ่งไป
โธว ซกั,ลา้ง โธวติ ย่อมซกั
นท บนัลอื, คาํราม นทติ ย่อมคาํราม
นมุ นอ้ม, ไหว ้ นมติ ย่อมไหว,้ ย่อมนอ้ม
นนฺท บนัเทงิ นนฺทติ ย่อมบนัเทงิ



นินฺท นินทา, ตาํหนิ นินฺทติ ย่อมนินทา, ย่อมตเิตยีน
นุท บรรเทา นุทติ ย่อมบรรเทา
ปจ หงุ,ตม้ ปจติ ย่อมหงุ
ปจฺุฉ ถาม ปจฺุฉติ ย่อมถาม
ปญุฉฺ เช็ด ปญุฉฺติ ย่อมเช็ด
ปปุผฺ บาน ปปุผฺติ ย่อมบาน
ผร แผ่ไป ผรติ ย่อมแผ่ไป อ.ุ ภควา โอภาส ํผรต.ิ
ผรุ กระพรบิ ผรุติ ย่อมกระพรบิ



ผสุ กระทบ ผสุติ ย่อมถกูตอ้ง,สมัผสั,กระทบ
พนฺธ ผูก,มดั พนฺธติ ย่อมผูก
พกุกฺ เหา่ พกุกฺติ ย่อมเหา่
ภช คบ ภชติ ย่อมคบ
  วภิชติ ย่อมจาํแนก

ภกขฺ กนิ ภกิขฺามิ ย่อมกนิ
ภญชฺ หกั ภญชฺติ ย่อมหกัราน
ภณ กลา่ว ภณติ ย่อมสวด



ภม หมนุ, กลงึ ภมติ ย่อมหมนุ, ย่อมกลงึ 
  วพิฺภมติ ย่อมหมนุไปผิด (ลาสกิขา)
ภร เลี้ยง ภรติ ย่อมเลี้ยง
ภสฺส ตก, เคลื่อน ภสฺสติ ย่อมตก, ย่อมเคลื่อน, โฉบลง
ภาส กลา่ว ภาสติ ย่อมกลา่ว
ภสฺุส เหา่ ภสฺุสติ ย่อมเหา่
มชฺช กวาด สมมฺชฺชติ ย่อมกวาด
มชฺุช ดาํ, จมลง นิมชฺุชติ ย่อมดาํลง



มททฺ เหยยีบ มททฺติ ย่อมเหยยีบ, ย่อมยํา่ยี
มร ตาย มรติ ย่อมตาย
มส จบั อามสติ ย่อมจบั, ย่อมลูบ
มสุ ลกั มสุติ ย่อมขโมย
ยช บูชา ยชติ ย่อมบูชา
ยาจ ขอ ยาจติ ย่อมขอ
รช ยอ้ม รชติ ย่อมยอ้ม
รม ยนิดี รมต,ิ วริมต,ิ อารมติ ย่อมยนิดี, ยอดงด, ย่อมเวน้



รุช ทิ่ม,แทง รุชติ ย่อมทิ่มแทง
รุห งอก รุหติ ย่อมงอก
ลป เรยีก อาลปติ ย่อมทกัทาย, ย่อมเรยีก
ลภ ได้ ลภติ ย่อมได ้
ลขิ เขียน ลขิติ ย่อมเขียน
วจ กลา่ว,พดู วจติ ย่อมกลา่ว
วช ถงึ วชติ ย่อมถงึ
วฏฏฺ หมนุ, วน, ควร วฏฏฺติ ย่อมควร



วฑฒฺ เจรญิ วฑฒฺติ ย่อมเจรญิ, ย่อมแก่
วตตฺ เป็นไป, ดาํเนินไป วตตฺติ ย่อมเป็นไป
วท กลา่ว วทติ ย่อมกลา่ว
วนฺท ไหว ้ วนฺทติ ย่อมไหว ้
วป หว่าน วปติ ย่อมหว่าน
วร ปิด สวํรติ ย่อมปิด, ย่อมสาํรวม
วส อยู่ วสติ ย่อมอยู่
วสฺส รด, ราด, ตก วสฺสติ ย่อมตก (ฝนตก)



วายม พยายาม วายมติ ย่อมพยายาม
วห นําไป วหติ ย่อมนําไป
วทิ รู,้ทราบ วทิติ ย่อมรู ้
วสิ เขา้ไป ปวสิติ ย่อมแทง, เขา้ไป
สร นึก, ระลกึ สรติ ย่อมระลกึถงึ
สาส สอน อนุสาสติ ย่อมตามสอน
สกิขฺ เรยีน สกิขฺติ ย่อมศึกษา
สสึ หวงั อาสสึต,ิ ปจฺจาสสึติ ย่อมหวงั, ยอมสรรเสรญิ



สกุขฺ แหง้ สกุขฺติ ย่อมแหง้
สปุ หลบั สปุติ ย่อมหลบั
เสว คบ เสวติ ย่อมคบ
หน ฆ่า หนติ ย่อมฆ่า
หร นําไป หรติ ย่อมนําไป
  วหิรติ ย่อมอยู่
หส หวัเราะ หสติ ย่อมหวัเราะ
อญชฺ หยอด อญชฺติ ย่อมหยอด (ยา, นํ้ามนั)



อาส นัง่, อยู่ อปุาสติ ย่อมนัง่ใกล,้ ย่อมอยู่ใกล ้
อกิขฺ เหน็ อกิขฺติ ย่อมเหน็



แบบฝึกหดัประกอบกริยิา
ในหมวด ภ ูธาตุ



แจก ฐา (ยนื) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก ทา (ให)้ ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก ธา (ทรงไว,้ จาํ, ก ัน้) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก ปา (ดื่ม) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก คม (ไป) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก ทสิ (เหน็) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก มิเล (เหี่ยว) ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ


