
บทที่ ๙ : หมวด จุร ธาตุ


หมวด จุร ธาตลุง เณ, ณย ปจัจยั
ลงแลว้ เณ ลบเหลอื เ- สว่น ณย ลบเหลอื -ย

ถา้มีสระหรอื อ ิอาคมอยู่หลงัใหล้งเฉพาะ ณย ปจัจยั
เณ, ณย ปจัจยัมีอาํนาจพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
คอืพฤทธิ์ อ เป็น อา, อ ิเป็น เอ, อ ุเป็น โอ

แต่สระตน้ธาตนุั้นตอ้งเป็นสระเสยีงส ัน้และไม่มีพยญัชนะสงัโยค



หมวด จุร ธาต ุลง เณ, ณย ปจัจยั
จุร  ลกั จุร+เณ+ต ิ =โจเรติ ย่อมลกั
 จุร+ณย+ต ิ =โจรยติ ย่อมลกั
ตกกฺ ตรกึ ตกกฺ+เณ+ต ิ =ตกเฺกติ ย่อมตรกึ
 ตกกฺ+ณย+ต ิ =ตกกฺยติ ย่อมตรกึ
ลกขฺ  กาํหนด ลกขฺ+เณ+ต ิ =ลกเฺขติ ย่อมกาํหนด
 ลกขฺ+ณย+ต ิ =ลกขฺยติ ย่อมกาํหนด
มนฺต ปรกึษา มนฺต+เณ+ต ิ =มนฺเตติ ย่อมปรกึษา
 มนฺต+ณย+ต ิ =มนฺตยติ ย่อมปรกึษา



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด จุร ธาตุ
จุร ลกั :โจโร เสฏฐฺโิน ธนานิ โจเรต.ิ

อ.โจร ย่อมลกั ซึ่งทรพัย ์ท. ของเศรษฐ.ี
ตกกฺ ตรกึ :โพธสิตโฺต อตตฺนิ ปารมิโย ตกเฺกต.ิ

อ.พระโพธสิตัว ์ย่อมตรกึ ซึ่งบารมี ท. ในตน.
ลกขฺ กาํหนด :ภกิขฺู ปิณฺฑปาตจารเวล ํลกเฺขนฺต.ิ

อ.ภกิษุ ท. ย่อมกาํหนด ซึ่งเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพือ่บณิฑบาต.
มนฺต ปรกึษา :ราชา อมจฺเจห ิสทธฺ ึกจิฺจานิ มนฺเตต.ิ

อ.พระราชา ย่อมปรกึษา ซึ่งกจิ ท. กบั ดว้ยอาํมาตย ์ท.



ฌป เผ่า :โจโร มนุสฺสานํ ฆรานิ ฌาเปต.ิ
อ.โจร ย่อมเผา ซึ่งเรอืน ท. ของมนุษย ์ท.

ปสุ เลี้ยง :สวุณฺณสาโม มาตาปิตโร โปเสต.ิ
อ.สวุรรณสาม ย่อมเลี้ยงดู ซึ่งมารดาและบดิา ท.

ปถุ โบย :สารถ ิกสาย อสฺเส โปเถต.ิ
อ.นายสารถ ิย่อมโบย ซึ่งมา้ ท. ดว้ยแส.้

ปูช บูชา :อรยิสาวกา เทวสกิ ํเจตยิานิ ปูเชนฺต.ิ
อ.พระอรยิสาวก ท. ย่อมบูชา ซึ่งเจดีย ์ท. ทกุ ๆ วนั.

คณ นบั :หตถฺาจรโิย หตถฺสิาลาย ํหตถฺโิน คเณต.ิ
อ.นายควาญชา้ง ย่อมนบั ซึ่งชา้ง ท. ในโรงแหง่ชา้ง.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด จุร ธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด จุร ธาตุ
๑)ว่าโดยลกัษณะทัว่ไปเมื่อใชเ้ป็นบทอาขยาต มีการลง เณ, ณย ปจัจยัทา้ย

ธาตใุนกตัตวุาจก และมีการพฤทธิ์สระตน้ธาตทุี่เป็นสระเสยีงส ัน้ (อ, อ,ิ อ)ุ ซึ่งไม่
มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั (ไม่มีตวัสะกด) แน่นอน

(๑)ธาตุในหมวด จุร ธาตุเมือ่ลง เณ ปัจจยั

จุร+เณ+ติ =โจเรติ ย่อมลกั
ปิส+เณ+ติ =เปเสติ ย่อมสง่ไป

(๒)ธาตุในหมวด จุร ธาตุเมือ่ลง ณย ปัจจยั

จุร+ณย+ติ =โจรยติ ย่อมลกั
ปิส+ณย+ติ =เปสยติ ย่อมสง่ไป



๒)แต่ว่าโดยลกัษณะพเิศษเมื่อใชเ้ป็นบทอาขยาตมีการลงนิคคหติกลางธาตุ
พรอ้มกบัลง เณ, ณย ปจัจยัทา้ยอเนกสระธาตทุี่มีสระ อ ิเป็นที่สดุ

ปฑิ เยย้ อ+ุปํฑ+ิเณ+ติ =อปุปฺณฺเฑติ ย่อมเยาะเยย้
=อปุผฺณฺเฑติ (แปลง ป เป็น ผ)

มฑิประดบั มฑํ+ิเณ+ติ =มณฺเฑติ ย่อมประดบั
กปิ ส ัน่, ไหว กปํิ+เณ+ติ =กมเฺปติ ย่อมส ัน่, ย่อมหว ัน่ไหว
ขุสิ ด่า ขุสิ+เณ+ติ =ขุเสติ ย่อมด่า

๓)เมื่อใชเ้ป็นนามมีการลงนิคคหติอาคมเท่านั้น
มณฺฑนํ แปลว่า อ.การประดบั
กมปฺนํ แปลว่า อ.ความหว ัน่ไหว



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด จุร ธาต ุเมื่อลง เณ, ณย ปจัจยั
ธาตุในหมวด จุร ธาตุเมื่อเป็นกตัตุวาจกลง เณ, ณย ปจัจยัทา้ยธาตุ เมื่อลง

แลว้ใหล้บ ณฺ ทิ้งเสมอ (เหลอืไวแ้ต่ เอ, อย) 
ถา้สระตน้ธาตุมีเสยีงส ัน้ (อ, อิ, อุ) ไม่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัใหพ้ฤทธิ์

สระตน้ธาตุเสมอ (เช่นเดียวกบัปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก) ยกเวน้ธาตบุางตวัไม่ตอ้ง
พฤทธิ์สระตน้ธาตตุามกฎ เช่น 

คณ (นบั) ฆฏ (กระทบ) 
กถ (กลา่ว) ฐป (วาง, ตัง้)
นฏ (ฟ้อน) ปณ (ลงโทษ) 
ยม (สาํรวม) ถก (ปิด)



ความหมายของคาํว่า พทฤธิ์
คําว่า พฤทธิ์ แปลว่า เจริญ (ภาษาบาลีใชค้ําว่า วุทฺธิ) การพฤทธิ์สระคือการ

ทาํสระใหเ้จรญิขึ้น ในที่นี้หมายถงึการเปลี่ยนสระเสยีงส ัน้ (อ อ ิอ)ุ ซึ่งเกดิในฐาน
เดียวใหก้ลายเป็นสระที่เกดิใน ๒ ฐาน การพฤทธิ์สระมีวธิกีารทาํดงันี้

๑)พฤทธิ์ อุ, อู เป็น โอ อุ อู เกดิที่ริมฝีปาก 

โอ เกดิที่คอ+รมิฝีปาก (มี ๒ ฐาน)
๒)พฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ อ ิอ ีเกดิที่เพดาน 

เอ เกดิที่คอ+เพดาน (มี ๒ ฐาน)
๓)พฤทธิ์ อ เป็น อา อ มมีาตราเดียว 

อา มีเสยีงยาว (มี ๒ มาตรา)



ปจัจยัที่มีอาํนาจในการพฤทธิ์
การพฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ และการพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ เกิดจากอาํนาจ

ของธาตุอื่นที่ไม่ไดเ้นื่องดว้ย ณฺ ก็มี กล่าวคือ อ ปจัจยัในกตัตุวาจกก็มี
อาํนาจในการพฤทธิ์ไดเ้หมือนกนั เช่น

-การพฤทธิ์ อ ุที่ ห ุธาตเุป็น โอ เช่น โหต,ุ โหต,ุ อโหส ิเป็นตน้
-การพฤทธิ์ อ ีที่ นี ธาตเุป็น เอ เช่น เนต,ิ เนต ุเป็นตน้
เฉพาะการพฤทธิ์ อ เป็น อา นัน้ เกิดจากอาํนาจของปัจจยัที่เนื่องดว้ย 

ณฺ เท่านัน้ (เณ, ณย, ณาเป, ณาปย) ปัจจยัตวัอื่นที่ไม่เนื่องดว้ย ณ ไม่มี

อาํนาจในการพฤทธิ์ อ เป็น อา



วธิกีารพฤทธิ์
ธาตทุี่เขา้เงือ่นไขต่อไปนี้ใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตไุด ้

๑)เมื่อลง เณ, ณย ปจัจยั หลงัอเนกสระธาตุที่มีสระตน้ธาตุเป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุ
ตน้ธาตเุป็น โอ เช่น 

จุร ลกั พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ กลายเป็น โจร เช่น โจรยติ
คปุ คุม้ครอง พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ กลายเป็น โคป เช่น โคปยติ
๒)เมื่อลง เณ, ณย ปจัจยั หลงัอเนกสระธาตุที่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิ

ตน้ธาตเุป็น เอ เช่น 
ทสิ แสดง พฤทธิ์ อ ิเป็น เอ กลายเป็น เทส เช่น เทเสติ
ปิส สง่ไป พฤทธิ์ อ ิเป็น เอ กลายเป็น เปส เช่น เปเสติ



๓)เมื่อลง เณ, ณย ปจัจยั หลงัอเนกสระธาตุที่มีสระตน้ธาตุเป็น อ พฤทธิ์ อ 
ตน้ธาตเุป็น อา เช่น 

ฌป เผา พฤทธิ์ อ เป็น อา กลายเป็น ฌาป เช่น ฌาปยติ
ปห สง่ไป พฤทธิ์ อ เป็น อา กลายเป็น ปาห เช่น ปาหยติ
ญป ปู, บญัญตัิ พฤทธิ์ อ เป็น อา กลายเป็น ญาป เช่น ปญญฺาปยติ



ขอ้หา้มการในพฤทธิ์
ธาตทุี่เขา้เงือ่นไขต่อไปนี้หา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

๑)อเนกสระธาตทุี่สระตน้ธาตเุป็นทฆีะ หา้มพฤทธิ์สระตน้ธาต ุเช่น ปาล, ปูช, 
สูจ, ภาช เป็นตน้ เพราะเป็นสระมีเสยีงยาวอยู่แลว้
๒)อเนกสระธาตุที่แมส้ระตน้ธาตุจะเป็นรสัสะ แต่ถา้อยู่หน้าพยญัชนะสงัโยคก็
พฤทธิ์ไม่ได ้เช่น ลกขฺ, จนิฺต, ลกขฺ, มนฺต เป็นตน้ ใหค้งรูปสระเดิมไว ้

๓)อเนกสระธาตุบางตวัถึงแมส้ระตน้ธาตุจะเป็นรสัสะและไม่มีพยญัชนะ
สงัโยคอยู่หลงั กไ็ม่พฤทธิ์ สระตน้ธาตเุนื่องจากเป็นความนิยมทางภาษา เช่น 

กถ (กลา่ว) คณ (นบั) ชฏ (ถาง) ฆฏ (พยายาม ฐป (ตัง้ไว)้
ทม (ฝึก) นฏ (ฟ้อน) ถก (ปิด) ยม (สาํรวม) ปณ (ลงโทษ)



หลกัการลง เณ, ณย ปจัจยัหนา้วภิตัติ
๑)หา้มลง เณ ปจัจยัหนา้วิภตัติที่เป็นสระลว้น เช่น เอ, อ,ี อา, อู, อ,ึ อุ, 

โอ, อ ํเป็นตน้ (ลง ณย แทน) ยกเวน้ในหมวดอชัชตัตนีใหล้ง เณ ปจัจยั
หนา้วภิตัตทิี่เป็นสระไดแ้ต่ตอ้งลง สฺ อาคมหลงัปจัจยัดว้ย เช่น

อี ทสิ+เณ+สฺ+อี =เทเสสิ แสดงแลว้
อุ ทิส+เณ+สฺ+อุ =เทเสสุ แสดงแลว้
อึ ทสิ+เณ+สฺ+อึ =เทเสสึ แสดงแลว้

๒)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะ ลง เณ ปจัจยัได ้เช่น 
ติ ปูช+เณ+ติ =ปูเชติ ย่อมบูชา
สิ ปูช+เณ+สิ =ปูเชสิ ย่อมบูชา



๓)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยสระแต่มีพยญัชนะตามหลงั ลง เณ ปจัจยัได ้เช่น
อนฺติ ปูช+เณ+อนฺติ =ปูเชนฺติ ย่อมบูชา
อนฺตุ ปูช+เณ+อนฺติ =ปูเชนฺตุ จงบูชา
เอยยฺ ปูช+เณ+เอยยฺ =ปูเชยยฺ พงึบูชา

๔)ณย ปัจจยัลงไดก้บัวิภตัติทุกหมวดทั้งที่ เป็นสระลว้นและเป็น
สระผสมพยญัชนะ เช่น 

ติ คปุ+ณย+ตุ =โคปยติ ย่อมคุม้ครอง
อนฺตุ คปุ+ณย+อนฺตุ =โคปยนฺตุ จงคุม้ครอง
เอยยฺ คปุ+ณย+เอยยฺ =โคปเยยยฺ พงึคุม้ครอง
อี คปุ+ณย+อี =โคปยิ คุม้ครองแลว้



๕)ในวิภตัติหมวดปโรกขา อชัชตัตนี ภวิสสนัติ กาลาติปตัติ ถา้ลง อ ิ
อาคมขา้งหลงัปจัจยัใหใ้ช ้ณย ปจัจยัเท่านั้น เฉพาะภวิสสนัติและกาลาติ
ปตัตถิา้ไม่ลง อ ิอาคมใหล้ง เณ ปจัจยัได ้
     (๑)ลง อ ิอาคม

ตถฺ อชัชตัตนี จุร+ณย+อ+ิตถฺ =โจรยติถฺ ลกัแลว้
มหฺา อชัชตัตนี จุร+ณย+อ+ิมหฺา =โจรยมิหฺา ลกัแลว้
สฺสติ ภวสิสนัติ จุร+ณย+อ+ิสฺสติ =โจรยสิฺสติ จกัลกั

 (๒)ไม่ลง อ ิอาคม (เฉพาะภวสิ., กาลา.)
สฺสติ ภวสิสนัติ จุร+เณ+สฺสติ =โจเรสฺสติ จกัลกั
สฺสสํุ กาลาตปิตัติ จุร+เณ+สฺสา =โจเรสฺสสํุ จกัลกัแลว้



๓.การประกอบรูปกริยิาของธาตใุนหมวด จุร ธาตุ
๑)ธาตบุางตวัเปลี่ยนรูปเพือ่ใชใ้นความหมายที่แตกต่างกนั

ทสิ (แสดง) แปลงเป็น เทส เช่น เทเสติ ย่อมแสดง 
(ใชแ้สดงสิง่ที่เป็นนามธรรม)

แปลงเป็น ทสฺส เช่น ทสฺเสติ ย่อมแสดง 
(ใชแ้สดงสิง่ที่เป็นรูปธรรม)

นามธรรม :สามเณโร รญโฺญ ธมมฺ ํเทเสต.ิ
อ.สามเณร ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แกพ่ระราชา.

รูปธรรม :สามเณโร รญโฺญ ปรุโต อตตฺานํ ทสฺเสต.ิ
อ.สามเณร ย่อมแสดง ซึ่งพระองค ์ของหนา้ ของพระราชา



๒)ธาตุในหมวด จุร ธาตุที่ มีสระ อิ อยู่ที่พยญัชนะที่สุดธาตุใหล้ง
นิคคหติอาคมท่ามกลางธาตแุลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของ
พยญัชนะที่สดุธาต ุ(กลายเป็นธาตทุี่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัตน้ธาตจุงึไม่
ตอ้งทาํการพฤทธิ์สระตน้ธาต)ุ

ปํฑ+ิเณ+ติ =ปณฺเฑต,ิ ผณฺเฑติ ย่อมเยาะเยย้
    มฑํ+ิเณ+ติ =มณฺเฑติ ย่อมประดบั
    กปํิ+เณ+ติ =กมเฺปติ ย่อมหว ัน่ไหว
    ปริ+พุธิ+เณ+ติ =ปลพินฺุเธติ ย่อมกงัวล, ย่อมเบยีดเบยีน

ขุสิ+เณ+ติ =ขุเสติ ย่อมด่า



     ๓)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปจากการพฤทธิ์สระตน้ธาต ุ(แบ่งกลุม่ตามสระตน้ธาต)ุ 
          (๑)ธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อิ

ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล
วทิ+เณ+ติ =เวเทติ วทิ+ณย+ติ =เวทยติ ย่อมเสวย
ทสิ+เณ+ติ =เทเสติ ทสิ+ณย+ติ =เทสยติ ย่อมแสดง
ปิส+เณ+ติ =เปเสติ ปิส+ณย+ติ =เปสยติ ย่อมสง่ไป
จติ+เณ+ติ =เจเตติ จติ+ณย+ติ =เจตยติ ย่อมตัง้ใจ
มิท+เณ+ติ =เมเทติ มิท+ณย+ติ =เมทยติ ย่อมรกัใคร่
ฉิท+เณ+ติ =เฉเทติ ฉิท+ณย+ติ =เฉทยติ ย่อมตดั



          (๒)ธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อุ
ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล

จุร+เณ+ติ =โจเรติ จุร+ณย+ติ =โจรยติ ย่อมลกั
คปุ+เณ+ติ =โคเปติ คปุ+ณย+ติ =โคปยติ ย่อมคุม้ครอง
รุป+เณ+ติ =โรเปติ รุป+ณย+ติ =โรปยติ ย่อมปลูก
จุท+เณ+ติ =โจเทติ จุท+ณย+ติ =โจทยติ ย่อมฟ้อง
ฆสุ+เณ+ติ =โฆเสติ ฆสุ+ณย+ติ =โฆสยติ ย่อมประกาศ
ปสุ+เณ+ติ =โปเสติ ปสุ+ณย+ติ =โปสยติ ย่อมเลี้ยงดู
ปถุ+เณ+ติ =โปเถติ ปถุ+ณย+ติ =โปถยติ ย่อมโบย



          (๓)ธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ
ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล

อภ+ิวท+ีเณ+ติ =อภวิาเทติ อภ+ิวท+ีณย+ต ิ =อภวิาทยติ ย่อมไหว ้
ฌป+เณ+ติ =ฌาเปติ ฌป+ณย+ติ =ฌาปยติ ย่อมเผา
ปห+เณ+ติ =ปาเหติ ปห+ณย+ติ =ปาหยติ ย่อมสง่ไป
ฉท+เณ+ติ =ฉาเทติ ฉท+ณย+ติ =ฉาทยติ ย่อมมงุ
สท+เณ+ติ =สาเทติ สท+ณย+ติ =สาทยติ ย่อมยนิดี
ป+ญป+เณ+ติ =ปญญฺาเปติ ป+ญป+ณย+ต ิ =ปญญฺาปยติ ย่อมปูลาด



     ๔)ธาตทุี่คงรูปเสมอโดยไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตแุมส้ระตน้ธาตจุะเป็นรสัสะ
ไม่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงักต็าม (ธาตปุระเภทนี้มีไม่มากนกั) ที่พบบ่อย เช่น

ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล
กถ+เณ+ติ =กเถติ กถ+ณย+ต ิ =กถยติ ย่อมกลา่ว
คณ+เณ+ติ =คเณติ คณ+ณย+ต ิ =คณยติ ย่อมนบั
ชฏ+เณ+ติ =ชเฏติ ชฏ+ณย+ต ิ =ชฏยติ ย่อมถาง
ฆฏ+เณ+ติ =ฆเฏติ ฆฏ+ณย+ต ิ =ฆฏยติ ย่อมพยายาม
ฐป+เณ+ติ =ฐเปติ ฐป+ณย+ต ิ =ฐปยติ ย่อมตัง้ไว ้
ทม+เณ+ติ =ทเมติ ทม+ณย+ต ิ =ทมยติ ย่อมฝึก



     ๕)ธาตทุี่คงรูปเสมอเพราะสระตน้ธาตมุีเสยีงยาว
ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล

ปาล+เณ+ติ =ปาเลติ ปาล+ณย+ต ิ =ปาลยติ ย่อมรกัษา
ภาช+เณ+ติ =ภาเชติ ภาช+ณย+ต ิ =ภาชยติ ย่อมแบ่ง
มาน+เณ+ติ =มาเนติ มาน+ณย+ต ิ =มานยติ ย่อมนบัถอื
มาป+เณ+ติ =มาเปติ มาป+ณย+ต ิ =มาปยติ ย่อมสรา้ง
ปีฬ+เณ+ติ =ปีเฬติ ปีฬ+ณย+ต ิ =ปีฬยติ ย่อมบบี
ปูช+เณ+ติ =ปูเชติ ปูช+ณย+ต ิ =ปูชยติ ย่อมบูชา
สูจ+เณ+ติ =สูเจติ สูจ+ณย+ต ิ =สูจยติ ย่อมบ่ง



     ๖)ธาตทุี่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัสระตน้ธาตไุม่ตอ้งพฤทธิ์
ลง เณ ปจัจยั ลง ณย ปจัจยั คาํแปล

ตกกฺ+เณ+ติ =ตกเฺกติ ตกกฺ+ณย+ติ =ตกกฺยติ ย่อมตรกึ
ลกขฺ+เณ+ติ =ลกเฺขติ ลกขฺ+ณย+ติ =ลกขฺยติ ย่อมกาํหนด
มนฺต+เณ+ติ =มนฺเตติ มนฺต+ณย+ติ =มนฺตยติ ย่อมปรกึษา
จนิฺต+เณ+ติ =จนิฺเตติ จนิฺต+ณย+ติ =จนิฺตยติ ย่อมคดิ
วชฺช+เณ+ติ =วชฺเชติ วชฺช+ณย+ติ =วชฺชยติ ย่อมเวน้
ตชฺช+เณ+ติ =ตชฺเชติ ตชฺช+ณย+ติ =ตชฺชยติ ย่อมคกุคาม
สชฺช+เณ+ติ =สชฺเชติ สชฺช+ณย+ติ =สชฺชยติ ย่อมตระเตรยีม



ในคมัภรีโ์มคคลัลานะมธีาตุอีกหมวดหนึ่งชื่อว่าหมวด ตุท ธาตุ ลง อ ปัจจยั

เหมือนธาตุในหมวด ภู ธาตุ ส่วนคมัภีรอ์ื่นรวมเขา้กบัหมวด ภู ธาตุ เหตุที่ผู ้

รจนาคมัภรีแ์ยกออกมาเป็นหมวด ตุท เพราะธาตุกลุ่มนี้ไม่มีการเปลี่ยนรูปสระ

ตน้ธาตุเมือ่ลง อ ปัจจยั สว่นหมวด ภู ธาตุยงัมกีารเปลีย่นรูปสระตน้ธาตุได ้เช่น 

รุท แปลงเป็น โรท (โรทต)ิ ตมิ แปลงเป็น เตม (เตมต)ิ 

อธิ แปลงเป็น เอธ (เอธต)ิ รุจ แปลงเป็น โรจ (โรจต)ิ

ธาตหุมวด ตทุ ธาตนุี้มีตวัอย่างที่ท่านแสดงไวด้งันี้
ตทุ ตทุติ ย่อมทิ่ม, ย่อมแทง
โอ-กริ โอกริติ ย่อมโปรยลง
ขิป ขิปติ ย่อมขวา้ง, ปา, ซดั, พุง่



นิ-คริ นิคริติ ย่อมกลนื
คลิ คลิติ ย่อมกลนื
นุท นุทติ ย่อมบรรเทา
ผรุ ผรุติ ย่อมกระพรบิ
ผสุ ผสุติ ย่อมถกูตอ้ง, สมัผสั, กระทบ
มสุ มสุติ ย่อมขโมย
ลขิ ลขิติ ย่อมเขียน
วทิ วทิติ ย่อมรู ้
วสิ วสิติ ย่อมแทง, เขา้ไป
สปุ สปุติ ย่อมหลบั



๑)มหาโจโร เสฏฐิสฺส ธนานิ โจเรติ.

.............................................................................................

๒)มหาเตโช ปน ราชา นครํ โคปยติ.

.............................................................................................

๓)อหํ โลกวิทุ พุทฺธํ อภิวาเทมิ.

.............................................................................................

๔)วธู ปาโต รุกฺเข โรเปติ.

.............................................................................................

๕)ตถาคโต อตฺตโน สาสนํ ปกาสยติ.

.............................................................................................



๑)อ.ภกิษุ ท. ย่อมนุ่ง ซึ่งผา้กาสายะ ท.
...............................................................................................
๒)อ.เศรษฐ ีจกัสง่ไป ซึ่งทอง ท. แกพ่ระราชา.
...............................................................................................
๓)อ.พระเถระ แสดงแลว้ ซึ่งธรรม.
...............................................................................................
๔)อ.เทวดา ย่อมชมเชย ซึ่งพระพทุธเจา้.
...............................................................................................
๕)อ.มารดา ย่อมรกัษา ซึ่งบตุร ท.
...............................................................................................


