
การประกอบ ต ปจัจยั
เป็นเหตกุมัมวาจก

โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ลกัษณะทัว่ไปของเหตกุมัมวาจก
เหตุกมัมวาจก คือ ประโยคที่ประธานในประโยคถูกใชใ้หก้ระทํา ถูกทําให ้

เกิดขึ้น หรือถูกทําใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยประธานนั้นเองเป็นตน้เหตุ
หรอืเป็นสาเหตใุหถ้กูกระทาํหรอืถกูทาํใหเ้กดิขึ้น 

ลกัษณะของประโยคเหตุกมัมวาจกแบ่งออกเป็น ๓ ลกัษณะใหญ่ ๆ ขอให ้
พจิารณาขอ้ความต่อไปนี้
เหตกมัมวาจกแบบที่ ๑ : ประธานถกูใชใ้หท้าํโดยตรง (ธาตเุป็นสกมัมธาตเุท่านั้น)
เหตกุมัมวาจก ไทย :สามเณรถกูอาจารยใ์ชใ้หก้วาดกฏุิ

บาลี :อาจรเิยน สามเณโร กฏุ ึสมมฺชฺชาปิโต.
แปล :อ.สามเณร อนัอาจารย ์ใหก้วาดแลว้ ซึ่งกฏุ.ิ



เหตกุมัมวาจก ไทย :พระนวกะถกูพระเถระใชใ้หแ้สดงธรรม
บาลี :เถเรน นวกภกิขฺุ ธมมฺ ํเทสาปิโต.
แปล :อ.ภกิษุผูใ้หม่ อนัพระเถระ ใหแ้สดงแลว้ ซึ่งธรรม.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ทูตถกูพระราชาใชใ้หเ้ขียนจดหมาย
บาลี :รญญฺา ทูโต สาสนํ ลขิาปิโต.
แปล :อ.ทูต อนัพระราชา ใหเ้ขียนแลว้ ซึ่งจดหมาย

เหตกุมัมวาจก ไทย :ช่างไมถ้กูเศรษฐใีชใ้หต้ดัตน้จนัทนแ์ดง
บาลี :เสฏฐฺนิา ถปต ิรตตฺจนฺทนรุกขฺํ เฉทาปิโต.
แปล :อ.ช่างไม ้อนัเศรษฐ ีใหต้ดัแลว้ ซึ่งตน้จนัทนแ์ดง.



เหตกุมัมวาจก ไทย :ช่างทองถกูเศรษฐใีชใ้หท้าํเครื่องประดบั
บาลี :เสฏฐฺนิา สวุณฺณกาโร ปสาธนํ การาปิโต.
แปล :อ.ช่างทอง อนัเศรษฐ ีใหท้าํแลว้ ซึ่งเครื่องประดบั.

เหตกุมัมวาจก ไทย :มนุษยท์ ัง้หลายถกูพระพทุธเจา้(สอน)ใหล้ะกเิลส
บาลี :พทุเฺธน มนุสฺสา กเิลเส วชิหาปิตา.
แปล :อ.มนุษย ์ท. อนัพระพทุธเจา้ ใหล้ะแลว้ ซึ่งกเิลส ท.

เหตกุมัมวาจก ไทย :วสิสกุรรมเทพถกูทา้วสกักะ(ส ัง่)ใหเ้นรมิตวมิาน.
บาลี :สกเฺกน วสิฺสกุมมฺเทโว วมิานํ นิมมฺินาปิโต.
แปล :อ.วสิสกุรรมเทพบตุร อนัทา้วสกักะ ใหเ้นรมิตแลว้ซึ่งวมิาน.



เหตกมัมวาจกแบบที่ ๒ : ประธานถกูทาํใหเ้กดิขึ้น (เป็นเหตใุหถ้กูทาํ)
เหตกุมัมวาจก ไทย :มหาเจดียถ์กูพระราชาใหก้ระทาํ

บาลี :รญญฺา มหาเจตยิ ํการาปิต.ํ
แปล :อ.มหาเจดีย ์อนัพระราชา ใหก้ระทาํแลว้

เหตกุมัมวาจก ไทย :วดัพระเชตวนัถกูอนาถบณิฑกิะสรา้งจนสาํเรจ็
บาลี :อนาถปิณฺฑเิกน เชตวนํ นิฏฐฺาปิต.ํ
แปล :อ.วดัพระเชตวนั อนัอนาถบณิฑกิะ ใหส้าํเรจ็แลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ขุมทรพัยถ์กูเศรษฐใีหฝ้งัไว.้
บาลี :เสฏฐฺนิา กฏุมุพฺ ํนิทหาปิต.ํ
แปล :อ.ขุมทรพัย ์อนัเศรษฐ ีใหฝ้งัไวแ้ลว้.



เหตกุมัมวาจก ไทย :พระโอรสถกูพระบดิา(ตัง้)ใหด้าํรงอยู่แลว้ในราชสมบตัิ
บาลี :ปิตนุา โอรโส ราชสมปฺตตฺยิ ํปตฏิฐฺาปิโต.
แปล :อ.พระโอรส อนัพระบดิา ใหด้าํรงแลว้ ในราชสมบตัิ

เหตกุมัมวาจก ไทย :พวกขา้ศึกถกูพระราชา(ส ัง่)ใหย้ํา่ยบีฑีา
บาลี :รญญฺา รปิู มททฺาปิตา.
แปล :อ.ขา้ศึก ท. อนัพระราชา ใหย้ํา่ยแีลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ชา้งนาฬาครีถีกูพระเทวทตั(ส ัง่)ใหป้ลอ่ย.
บาลี :เทวทตเฺตน นาฬาคริ ิวสิฺสชฺชาปิโต.
แปล :อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตั ใหป้ลอ่ยแลว้.



เหตกมัมวาจกแบบที่ ๓ : ประธานถกูทาํใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตกุมัมวาจก ไทย :พระเถระถกูพวกเรา(ขอขมา)ใหย้กโทษแลว้

บาลี :อมเฺหห ิเถโร ขมาปิโต.
แปล :อ.พระเถระ อนัเรา ท. ใหย้กโทษแลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :พระเถระถกูคหบดีนิมนตใ์หน้ัง่.
บาลี :คหปตนิา เถโร นิสทีาปิโต.
แปล :อ.พระเถระ อนัคหบดี ใหน้ัง่แลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :มหาโจรถกูพระราชาส ัง่ใหฆ้่าตาย.
บาลี :รญญฺา มหาโจโร มาราปิโต.
แปล :อ.มหาโจร อนัพระราชา ใหต้ายแลว้.



เหตกุมัมวาจก ไทย :คนพาลถกูบณัฑติ(ตกัเตอืน)ใหล้ะอาย
บาลี :ปณฺฑเิตน พาโล ลชฺชาปิโต.
แปล :อ.คนพาล อนับณัฑติ ใหล้ะอายแลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :บตุรถกูมารดาและบดิา(สนบัสนุน)ใหศ้ึกษา.
บาลี :มาตาปิตูห ิปตุโฺต สกิขฺาปิโต.
แปล :อ.บตุร อนัมารดาและบดิา ท. ใหศ้ึกษาแลว้.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ตน้ไมถ้กูช่างไม(้ส ัง่)ใหถ้อนขึ้น.
บาลี :ถปตนิา รุกโฺข อปุปฺาตาปิโต.
แปล :อ.ตน้ไม ้อนัช่างไม ้ใหถ้อนขึ้นแลว้.



องคป์ระกอบของประโยคเหตกุมัมวาจก
-----------------------

๑.ผูใ้ชใ้หท้าํ (อนภหิกิตัตา)
ประกอบเป็นตตยิาวภิตัต ิ(แปลว่า อนั...) วางไวต้วัแรก

๒.ผูถ้กูใชใ้หท้าํ/สิง่ที่ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น (ประธาน)
ประกอบเป็นปฐมาวภิตัต ิ(แปลว่า อ...) วางไวถ้ดัจากอนภหิติกตัตา

๓.ผูถ้กูกระทาํ/สิง่ที่ถกูกระทาํ (อวตุตกมัมะ)
ประกอบเป็นทตุยิาวภิตัต ิ(แปลว่า ซึ่ง...) วางไวห้นา้กริยิาคมุพากย์



๔.กริยิาคมุพากย ์(ให.้..) มีองคป์ระกอบ ๓ อย่าง คอื
๑)ใชส้กมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒)ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๓)ลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั

๕.ลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั
๑)ถา้ลง เณ, ณาเป ปจัจยั ใหล้บ เอ ทิ้งกอ่น
๒)ถา้ลง ณย, ณาปย ปจัจยั ใหล้บ อ ที่ ย ทิ้งกอ่น

๖.ประกอบวภิตัตใิหม้ีลงิค ์วจนะ วภิตัตเิหมือน นามนามเจา้ของกริยิา.
๑)ปงุลงิคแ์จกเหมือน ปรุสิ ๒)อติถลีงิคแ์จกเหมือน กญญฺา
๓)นปงุสกลงิคแ์จกเหมือน กลุ



เหต
กุมั

มว
าจก

๑) ประธาน (อ.) เป็นปฐมาวภิตัติ

๒) อนภหิติกตัตา (อนั...) เป็นตตยิาวภิตัติ

๓) กริยิาคมุพากย ์(ให.้..) ลงการติปจัจยั

๔) อวตุตกมัมะ (ซึ่ง) เป็นทตุยิาวภิตัติ

ลาํดบัการแปลประโยคเหตกุมัมวาจก



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อยิ)

๑.   รญญฺา   ปรุสิา   มหาปาสาทํ   การาปิตา.
๒.   เถเรน   สามเณโร   ปตตฺํ   โธวาปิโต.
๓.   พทุเฺธน   สารปีตุโฺต   ธมมฺํ   เทสาปิโต.
๔.   เสฏฐฺนิา   กสโก   ตณิานิ   เฉทาปิโต.
๕.   ปิตรา   เถโร   มธุปายาสํ   โภชาปิโต.
๖.   มาตรา   ธตีา   โอทนํ   ปาจาปิโต.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)
๑.อ.บรุุษ ท. อนัพระราชา ใหก้ระทาํแลว้ ซึ่งมหาปราสาท.
๒.อ.สามเณร อนัพระเถระ ใหล้า้งแลว้ ซึ่งบาตร.
๓.อ.พระสารบีตุร อนัพระพทุธเจา้ ใหแ้สดงแลว้ ซึ่งธรรม.
๔.อ.ชาวนา อนัเศรษฐ ีใหต้ดัแลว้ ซึ่งหญา้ ท.
๕.อ.พระเถระ อนับดิา ใหฉ้นัแลว้ ซึ่งขา้วมธุปายาส
๖.อ.ธดิา อนัมารดา ใหห้งุแลว้ ซึ่งขา้วสกุ.

กริยิาเหตกุมัมวาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของกาล
แลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ)

ประธาน
(สิง่ที่ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อ)ิ

๑.   เสฏฐฺนิา   รุกขฺมูลํ   โสธาปิต.ํ
๒.   มหาชเนน   ปณฺณสาลา   การาปิตา.
๓.   รญญฺา   วาลกุา   โอกริาปิตา.
๔.   ขตตฺเิยน   ธชา   อสฺุสาปิตา.
๕.   ภกิขฺุนา   จวีรานิ   รชาปิตานิ.
๖.   เถเรน   พทุธฺมนฺโต   สกิขฺาปิโต.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก
๑.อ.โคนแหง่ตน้ไม ้อนัเศรษฐ ีใหช้ําระแลว้. 
๒.อ.บรรณศาลา อนัมหาชน ใหก้ระทาํแลว้.
๓.อ.ทราย อนัพระราชา ใหโ้ปรยแลว้.
๔.อ.ธง ท. อนักษตัรยิ ์ใหย้กขึ้นแลว้.
๕.อ.จวีร ท. อนัภกิษุ ใหย้อ้มแลว้.
๖)อ.พทุธมนต ์อนัพระเถระ ใหเ้รยีนแลว้.

กริิยาเหตกุมัมวาจกทุกบทนอกจากแปลความหมายของธาตุและบอกคาํแปลของกาล
แลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (อกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   อปุาสเกน   เถโร   นิสทีาปิโต.
๒.   มาตรา   ปตุโฺต   นิปชฺชาปิโต.
๓.   โจเรน   มนุสฺสา   กลิมาปิตา/กลิมิตา.
๔.   ลทุทฺเกน   สตตฺา   มาราปิตา.
๕.   มหาเมเฆน   วสฺสํ   วสฺสาปิโต.
๖.   โพธสิตเฺตน   ปารมิโย   ปรปิูรติา.



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)
๑.อ.พระเถระ อนัอบุาสก ใหน้ัง่แลว้.
๒.อ.บตุร อนัมารดา ใหน้อนแลว้.
๓.อ.มนุษย ์ท. อนัโจร ใหล้าํบากแลว้.
๔.อ.สตัว ์ท. อนันายพราน ใหต้ายแลว้.
๕.อ.ฝน อนัมหาเมฆ ใหต้กแลว้
๖.อ.บารมี ท. อนัพระโพธสิตัว ์ใหเ้ตม็รอบแลว้.

กิริยาเหตุกมัมวาจกทุกบทนอกจากแปลความหมายของธาตุและบอกคําแปล
ของกาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



หลกัการประกอบ ต ปจัจยั
เป็นเหตกุมัมวาจก



หลกัการประกอบ ต ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจกมี ๕ อย่าง คอื
๑. ธาตทุี่นํามาประกอบกริยิาเป็นสกมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒. ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั (ตามลกัษณะธาต)ุ
๓. ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๕ หมวดคอื ภ,ู รุธ, ส,ุ ตน, จุร
๔. หมวด ทวิ, ก,ี คห จะลงปจัจยัประจาํหมวดหรอืไม่ลงกไ็ด ้
๕. ลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั
รายละเอยีดการลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตแุต่ละ

ประเภทในเหตุกมัมวาจกจะกบัเหมือนในเหตุกตัตุวาจกทุกประการ 
(เพราะปจัจยั ๔ ตวันี้เป็นปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก)



วธิกีารเชื่อมปจัจยัเขา้กบัธาตุ
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัเมื่อลงแลว้ตอ้งลบสระที่สุดปจัจยัทิ้ งเสมอ

เพือ่ให ้อ ิอาคมมาเชื่อมกบัพยญัชนะที่สดุปจัจยัหรอืที่สดุธาตไุด ้
เณ ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ เณ ทิ้งท ัง้หมด
ณย ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ ย
ณาเป ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอื อาป
ณาปย ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ อาปย
จากนั้นนํา อ ิอาคมมาสนธิกบัปจัจยัที่เหลือแลว้ กรณีของ เณ ถูกลบทิ้ ง

ท ัง้หมด ดงันั้นใหส้นธ ิอ ิเขา้กบัที่สดุธาตแุทน เช่น 
ปจ+เณ+อ+ิต+ส ิ=ปาจโิต, ปจ+ณาเป+อ+ิต+ส ิ=ปาจาปิโต เป็นตน้



หลกัการ
ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุ



๑.อเนกสระธาตุที่เปนสระ อา, อิ, อี, เอ ใหลง ณาเป, ณาปย ปจจัย

ณาเป ปจจัย คําแปล

ญา+ณาเป+อ+ิต+สิ =ญาปิโต อัน...ใหรูแลว

ทา+ณาเป+อ+ิต+สิ =ทาปิโต อัน...ใหใหแลว

ชิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ชยาปิโต อัน...ใหชนะแลว

นี+ณาเป+อ+ิต+สิ =นยาปิโต อัน...ใหนําไปแลว

วี+ณาเป+อ+ิต+สิ =วายาปิโต อัน...ใหทอแลว

ภี+ณาเป+อ+ิต+สิ =ภยาปิโต อนั...ใหก้ลวัแลว้



ณาปย ปจจัย คําแปล

ญา+ณาปย+อ+ิต+สิ =ญาปยโิต อัน...ใหรูแลว

ทา+ณาปย+อ+ิต+สิ =ทาปยโิต อัน...ใหใหแลว

ชิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ชยาปยโิต อัน...ใหชนะแลว

จ+ิณาปย+อ+ิต+สิ =จายาปยโิต อัน...ใหสั่งสมแลว

นี+ณาปย+อ+ิต+สิ =นยาปยโิต อัน...ใหนําไปแลว

วี+ณาปย+อ+ิต+สิ =วายาปยโิต อัน...ใหทอแลว

เค+ณาปย+อ+ิต+สิ =คายาปยโิต อนั...ใหข้บัรอ้งแลว้



๒.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อ ูใหล้ง เณ, ณย ปจัจยัเท่านั้น
เณ ปจจัย คําแปล

ส+ุเณ+อ+ิต+สิ =สาวโิต อัน...ใหฟงแลว

จุ+เณ+อ+ิต+สิ =จาวโิต อัน...ใหเคลื่อนแลว

ภ+ูเณ+อ+ิต+สิ =ภาวโิต อัน...ใหเจริญแลว

ณย ปจจัย คําแปล

ส+ุณย+อ+ิต+สิ =สาวยโิต อัน...ใหฟงแลว

จุ+ณย+อ+ิต+สิ =จาวยโิต อัน...ใหเคลื่อนแลว

ภ+ูณย+อ+ิต+สิ =ภาวยโิต อัน...ใหเจริญแลว



อย่างไรกต็าม สาํหรบัธาตบุางตวัแมเ้ป็นสระ อ,ุ อู กไ็ม่นิยมลง เณ, ณย 
ปจัจยั กลบัใช ้ณาเป, ณาปย แทน ตวัอย่างเช่น

ช ุธาต ุในความแลน่ไป :ชวาปิโต อนั...ใหแ้ลน่ไปแลว้
ล ุธาต ุในความเกี่ยว :ลวาปิโต อนั...ใหเ้กี่ยวแลว้



๓.อเนกสระธาต ุ(ยกเวน้หมวด จุร ธาต)ุ ลงการติปจัจยัไดท้ ัง้ ๔ ตวั
เณ ปจจัย คําแปล

มร+เณ+อ+ิต+สิ =มารโิต อัน...ใหตายแลว

รุธ+เณ+อ+ิต+สิ =โรธโิต อัน...ใหปดแลว

พธุ+เณ+อ+ิต+สิ =โพธโิต อัน...ใหรูแลว

ณย ปจจัย คําแปล

มร+ณย+อ+ิต+สิ =มารยโิต อัน...ใหตายแลว

รุธ+ณย+อ+ิต+สิ =โรธยโิต อัน...ใหปดแลว

พธุ+ณย+อ+ิต+สิ =โพธยโิต อัน...ใหรูแลว



ณาเป คําแปล

ปจ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ปาจาปิโต อัน...ใหหุงแลว

คห+ณาเป+อ+ิต+สิ =คาหาปิโต อัน...ใหรับแลว

กร+ณาเป+อ+ิต+สิ =การาปิโต อัน...ใหทําแลว

ลภ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ลาภาปิโต อนั...ใหท้าํแลว้
ณาปย คําแปล

ปจ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ปาจาปยโิต อัน...ใหหุงแลว

คห+ณาปย+อ+ิต+สิ =คาหาปยโิต อัน...ใหรับแลว

กร+ณาปย+อ+ิต+สิ =การาปยโิต อัน...ใหทําแลว



๔.เฉพาะหมวด จุร ธาตใุหล้งเฉพาะ ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น
ณาเป ปจจัย คําแปล

ฆสุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โฆสาปิโต อัน...ใหประกาศแลว

คปุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โคปาปิโต อัน...ใหคุมครองแลว

ฉท+ณาเป+อ+ิต+สิ =ฉาทาปิโต อัน...ใหมุงแลว

ธร+ณาเป+อ+ิต+สิ =ธาราปิโต อัน...ใหทรงจําแลว

ทสิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =เทสาปิโต อัน...ใหแสดงแลว

ปิส+ณาเป+อ+ิต+สิ =เปสาปิโต อัน...ใหสงไปแลว

กถ+ณาเป+อ+ิต+สิ =กถาปิโต อัน...ใหกลาวแลว



ณาปย ปจจัย คําแปล

ฆสุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โฆสาปยโิต อัน...ใหประกาศแลว

คปุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โคปาปยโิต อัน...ใหคุมครองแลว

ฉท+ณาปย+อ+ิต+สิ =ฉาทาปยโิต อัน...ใหมุงแลว

ธร+ณาปย+อ+ิต+สิ =ธาราปยโิต อัน...ใหทรงจําแลว

ทสิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =เทสาปยโิต อัน...ใหแสดงแลว

ปิส+ณาปย+อ+ิต+สิ =เปสาปยโิต อัน...ใหสงไปแลว

กถ+ณาปย+อ+ิต+สิ =กถาปยโิต อัน...ใหกลาวแลว

คณ+ณาปย+อ+ิต+สิ =คณาปยโิต อนั...ใหน้บัแลว้



๕.อเนกสระธาตุที่มีสระ เอ เป็นที่สุด ลง ณาเป, ณาปย และใหล้บสระ 
เอ ที่สดุปจัจยัทิ้ งเสมอ

ณาเป ปจจัย คําแปล

ปเล+ณาเป+อ+ิต+สิ =ปลาปิโต อัน...ใหหนีไปแลว

มิเล+ณาเป+อ+ิต+สิ =มิลาปิโต อัน...ใหเหี่ยวแหงแลว

หเร+ณาเป+อ+ิต+สิ =หราปิโต อัน...ใหละอายแลว

ณาปย ปจจัย คําแปล

ปเล+ณาปย+อ+ิต+สิ =ปลาปยโิต อัน...ใหหนีไปแลว

มิเล+ณาปย+อ+ิต+สิ =มิลาปยโิต อัน...ใหเหี่ยวแหงแลว



วธิกีารพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ดว้ยอาํนาจของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๑.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อุ, อู พฤทธิ์ อุ, อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ 

เป็น อาว (หา้มลง ณาเป, ณาปย ปจัจยั) เช่น
ส+ุเณ+อ+ิต+สิ =สาวโิต อนั...ใหฟ้งัแลว้
ส+ุณย+อ+ิต+สิ =สาวยโิต อนั...ใหฟ้งัแลว้
ภ+ูเณ+อ+ิต+สิ =ภาวโิต อนั...ใหฟ้งัแลว้
ภ+ูณย+อ+ิต+สิ =ภาวยโิต อนั...ใหฟ้งัแลว้ 
จุ+เณ+อ+ิต+สิ =จาวโิต  อนั...ใหฟ้งัแลว้
จุ+ณย+อ+ิต+สิ =จาวยโิต อนั...ใหฟ้งัแลว้

ยกเวน้ ช ุธาตแุละ ล ุธาตนุิยมลง ณาเป, ณาปย ปจัจยัดงักลา่วแลว้



๒.เอกสระธาตเุป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น อาย 
ดว้ยอาํนาจของ ณาเป, ณาปย 

นอกจากนี้ เณ, ณย ปจัจยัยงัมีอาํนาจใหท้าํการรสัสะ อาย กลบัเป็น อย ก็
ได ้กริยิาบางตวัจงึมีใชท้ ัง้สองแบบ เช่น

ส+ิณาเป+อ+ิต+สิ =สายาปิโต อนั...ใหน้อนแลว้
=สยาปิโต อนั...ใหน้อนแลว้

ชิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ชายาปิโต อนั...ใหช้นะแลว้
=ชยาปิโต อนั...ใหช้นะแลว้

นี+ณาเป+อ+ิต+สิ =นายาปิโต อนั...ใหน้ําไปแลว้
=นยาปิโต อนั...ใหน้ําไปแลว้



สาํหรบัธาตบุางตวัที่มีอปุสคัแลว้หนา้จะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตกุไ็ด ้แต่ให ้
ลบสระตน้ธาตทุิ้ งแทน ตวัอย่างเช่น

อา+นี+ณาเป+อ+ิต+สิ =อานาปิโต อนั...ใหน้ํามาแลว้
อ+ุส+ิณาเป+อ+ิต+สิ =อสฺุสาปิโต อนั...ใหย้กขึ้นแลว้
ส+ํอ+ุส+ิณาเป+อ+ิต+สิ =สมสฺุสาปิโต อนั...ใหย้กขึ้นแลว้



๓.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา ใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น โดย
ไม่ตอ้งเปลี่ยนแปลงธาต ุตวัอย่างเช่น

ปร+ิหา+ณาเป+อ+ิต+สิ =ปรหิาปิโต อนั...ย่อมใหเ้สือ่ม
ปฏ+ิวา+ณาเป+อ+ิต+สิ =ปฏวิาปิโต อนั...ย่อมใหฟุ้้ งกลบั
นิ+ทา+ณาเป+อ+ิต+สิ =นิททฺาปิโต อนั...ย่อมใหห้ลบั
นฺหา+ณาเป+อ+ิต+สิ =นฺหาปิโต อนั...ย่อมใหอ้าบ
ปต+ิฐา+ณาเป+อ+ิต+สิ =ปตฏิฐฺาปิโต อนั...ย่อมใหด้าํรงแลว้
ส+ํอ+ุฐา+ณาเป+อ+ิต+สิ =สมฏุฐฺาปิโต อนั...ย่อมใหต้ ัง้ขึ้นพรอ้ม
นิ+ฐา+ณาเป+อ+ิต+สิ =นิฏฐฺาปิโต อนั...ย่อมใหส้าํเรจ็



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ของอเนกสระธาตุ



๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ
เณ ปจจัย คําแปล

รุธ+เณ+อ+ิต+สิ =โรธโิต อัน...ใหปดแลว

มจุ+เณ+อ+ิต+สิ =โมจโิต อัน...ใหปลอยแลว

ภชุ+เณ+อ+ิต+สิ =โภชิโต อัน...ใหกินแลว

ณย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณย+อ+ิต+สิ =โรธยโิต อัน...ใหปดแลว

มจุ+ณย+อ+ิต+สิ =โมจยโิต อัน...ใหปลอยแลว

ภชุ+ณย+อ+ิต+สิ =โภชยโิต อนั...ใหเ้คาะแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โรธาปิโต อัน...ใหปดแลว

มจุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โมจาปิโต อัน...ใหปลอยแลว

ลุป+ณาเป+อ+ิต+สิ =โลปาปิโต อนั...ใหฉ้าบแลว้
สุธ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โสธาปิโต อนั...ใหห้มดจดแลว้

ณาปย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โรธาปยโิต อัน...ใหปดแลว

มจุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โมจาปยโิต อัน...ใหปลอยแลว

ภุช+ณาเป+อ+ิต+สิ =โภชาปิโต อนั...ใหก้นิแลว้



๒.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธ ์อ ิเป็น เอ
เณ ปจจัย คําแปล

ฉิท+เณ+อ+ิต+สิ =เฉทโิต อัน...ใหตัดแลว

ภทิ+เณ+อ+ิต+สิ =เภทโิต อัน...ใหตีแลว

สจิ+เณ+อ+ิต+สิ =เสจโิต อัน...ใหรดแลว

ณย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณย+อ+ิต+สิ =เฉทโิต อัน...ใหตัดแลว

ภทิ+ณย+อ+ิต+สิ =เภทโิต อัน...ใหตีแลว

สจิ+ณย+อ+ิต+สิ =เสจโิต อัน...ใหรดแลว



ณาเป ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาเป+อ+ิต+สิ =เฉทาปิโต อัน...ใหตัดแลว

ภทิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =เภทาปิโต อัน...ใหตีแลว

สิจ+ณาเป+อ+ิต+สิ =เสจาปิโต อัน...ใหรดแลว

สิธ+ณาเป+อ+ิต+สิ =เสธาปิโต อนั...ใหส้าํเรจ็แลว้
ณาปย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาปย+อ+ิต+สิ =เฉทาปยโิต อัน...ใหตัดแลว

ภทิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =เภทาปยโิต อัน...ใหตีแลว

สิจ+ณาปย+อ+ิต+สิ =เสจาปยโิต อัน...ใหรดแลว



๓.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธ ์อ เป็น อา
เณ ปจจัย คําแปล

วท+เณ+อ+ิต+สิ =วาทโิต อัน...ใหกลาวแลว

วส+เณ+อ+ิต+สิ =วาสโิต อัน...ใหอยูแลว

กร+เณ+อ+ิต+สิ =การโิต อัน...ใหทําแลว

ณย ปจจัย คําแปล

วท+ณย+อ+ิต+สิ =วาทยโิต อัน...ใหกลาวแลว

วส+ณย+อ+ิต+สิ =วาสยโิต อัน...ใหอยูแลว

กร+ณย+อ+ิต+สิ =การยโิต อัน...ใหทําแลว



ณาเป ปจจัย คําแปล

วท+ณาเป+อ+ิต+สิ =วาทาปิโต อัน...ใหกลาวแลว

วส+ณาเป+อ+ิต+สิ =วาสาปิโต อัน...ใหอยูแลว

กร+ณาเป+อ+ิต+สิ =การาปิโต อัน...ใหทําแลว

หร+ณาเป+อ+ิต+สิ =หาราปิโต อนั...ใหน้ําไปแลว้
ณาปย ปจจัย คําแปล

วท+ณาปย+อ+ิต+สิ =วาทาปยโิต อัน...ใหกลาวแลว

วส+ณาปย+อ+ิต+สิ =วาสาปยโิต อัน...ใหอยูแลว

กร+ณาปย+อ+ิต+สิ =การาปยโิต อัน...ใหทําแลว



หลกัการและขอ้หา้มในการพฤทธิ์



๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นทฆีะ (อา, อ,ี อ,ู เอ, โอ) ไม่ตอ้งพฤทธิ์
เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก

(หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

ขาท+ณย+อ+ิต+สิ =ขาทยโิต อัน...ใหกินแลว

ธาว+ณย+อ+ิต+สิ =ธาวยโิต อัน...ใหวิ่งไปแลว

โธว+ณย+อ+ิต+สิ =โธวยโิต อัน...ใหซักแลว

ราธ+ณย+อ+ิต+สิ =ราธยโิต อนั...ใหย้นิดีแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

ภาส+ณาเป+อ+ิต+สิ =ภาสาปิโต อัน...ใหกลาวแลว

ยาจ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ยาจาปิโต อัน...ใหขอแลว

ธาว+ณาเป+อ+ิต+สิ =ธาวาปิโต อนั...ใหแ้ลน่ไปแลว้
ราธ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ราธาปิโต อนั...ใหย้นิดีแลว้

ณาปย ปจจัย

ภาส+ณาปย+อ+ิต+สิ =ภาสาปยโิต อัน...ใหกลาวแลว

ยาจ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ยาจาปยโิต อัน...ใหขอแลว

ธาว+ณาปย+อ+ิต+สิ =ธาวาปยโิต อนั...ใหแ้ลน่ไปแลว้



๒.อเนกสระธาตทุี่สระตน้ธาตเุป็นรสัสะมีพยญัชนะสงัโยคแลว้หลงัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก

(หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

ปจฺุฉ+ณย+อ+ิต+สิ =ปจฺุฉยโิต อัน...ใหถามแลว

พนฺธ+ณย+อ+ิต+สิ =พนฺธยโิต อัน...ใหมัดแลว

สกิขฺ+ณย+อ+ิต+สิ =สกิขฺยโิต อัน...ใหเรียนแลว

รกฺข+ณย+อ+ิต+สิ =รกขฺยโิต อนั...ใหร้กัษาแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาเป+อ+ิต+สิ =มททฺาปิโต อัน...ใหเหยียบแลว

ลญุจฺ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ลญุจฺาปิโต อัน...ใหถอนแลว

จนิฺต+ณาเป+อ+ิต+สิ =จนิฺตาปิโต อัน...ใหคิดแลว

สุกฺข+ณาเป+อ+ิต+สิ =สกุขฺาปิโต อนั...ใหแ้หง้แลว้
ณาปย ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาปย+อ+ิต+สิ =มททฺาปยโิต อัน...ใหเหยียบแลว

ลญุจฺ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ลญุจฺาปยโิต อัน...ใหถอนแลว

จนิฺต+ณาปย+อ+ิต+สิ =จนิฺตาปยโิต อัน...ใหคิดแลว



๓.ธาตุในหมวด รุธ ธาตุ ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุด
วรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก (หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

ภชุ+ณย+อ+ิต+สิ =ภญุชฺยโิต อัน...ใหกินแลว

มจุ+ณย+อ+ิต+สิ =มญุจฺยโิต อัน...ใหปลอยแลว

ภทิ+ณย+อ+ิต+สิ =ภนิฺทยโิต อัน...ใหตีแลว

รุธ+ณย+อ+ิต+สิ =รุนฺธยโิต อนั...ใหป้ิดแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ยญุชฺาปิโต อัน...ใหเทียมแลว

ลปิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =ลมิปฺาปิโต อัน...ใหฉาบแลว

ภุช+ณาเป+อ+ิต+สิ =ภญุชฺาปิโต อนั...ใหก้นิแลว้
มุจ+ณาเป+อ+ิต+สิ =มญุจฺาปิโต อนั...ใหป้ลอ่ยแลว้

ณาปย ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ยญุชฺาปยโิต อัน...ใหเทียมแลว

ลปิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ลมิปฺาปยโิต อัน...ใหฉาบแลว

มุจ+ณาปย+อ+ิต+สิ =มญุจฺาปยโิต อนั...ใหป้ลอ่ยแลว้



๔.ธาตุที่มีสระ อ ิเป็นที่สุด ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะ
ที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์

เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก (หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

มฑ+ิณย+อ+ิต+สิ =มณฺฑยโิต อัน...ใหประดับแลว

อปุ+ถภ+ิณย+อ+ิต+สิ =อปุตถฺมภฺยโิต อัน...ใหค้ําชูแลว

ว+ิขภ+ิณย+อ+ิต+สิ =วกิขฺมภฺยโิต อัน...ใหถอนแลว

กติ+ณย+อ+ิต+สิ =กนฺตยโิต อนั...ใหผ้่าแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =กมปฺาเปติ อัน...ใหสั่นแลว

กต+ิณาเป+อ+ิต+สิ =กนฺตาเปติ อัน...ใหผาแลว

มฑิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =มณฺฑาปิโต อนั...ใหต้กแต่งแลว้
วิ+ขภิ+ณาเป+อ+ิต+สิ =วกิขฺมภฺาปิโต อนั...ใหถ้อนแลว้

ณาปย ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =กมปฺาปยโิต อัน...ใหสั่นแลว

กต+ิณาปย+อ+ิต+สิ =กนฺตาปยโิต อัน...ใหผาแลว

ผทิ+ณาปย+อ+ิต+สิ =ผนฺทาปยโิต อนั...ใหด้ิ้นรนแลว้



๕.ธาตุในหมวด ทิว ธาตุ ถาไมลง ย ปจจัยใหพฤทธิ์ตามกฎได

เณ ปจจัย คําแปล

ตสุ+เณ+อ+ิต+สิ =โตสโิต อัน...ใหยินดีแลว

สสุ+เณ+อ+ิต+สิ =โสสโิต อัน...ใหแหงแลว

กปุ+เณ+อ+ิต+สิ =โกปิโต อัน...ใหโกรธแลว

ณย ปจจัย คําแปล

ตสุ+ณย+อ+ิต+สิ =โตสยโิต อัน...ใหยินดีแลว

สสุ+ณย+อ+ิต+สิ =โสสยโิต อัน...ใหแหงแลว

กปุ+ณย+อ+ิต+สิ =โกปยโิต อัน...ใหโกรธแลว



ณาเป ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โสธาปิโต อัน...ใหชําระแลว

นส+ณาเป+อ+ิต+สิ =นาสาปิโต อัน...ใหฉิบหายแลว

ขี+ณาเป+อ+ิต+สิ =เขปิโต อัน...ใหสิ้นไปแลว

สสุ+ณาเป+อ+ิต+สิ =โสสาปิโต อนั...ใหแ้หง้แลว้
ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โสธาปยโิต อัน...ใหชําระแลว

นส+ณาปย+อ+ิต+สิ =นาสาปยโิต อัน...ใหฉิบหายแลว

พธุ+ณาปย+อ+ิต+สิ =โพธาปยโิต อัน...ใหรูแลว



๖.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ลง ย ปจัจยัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก (หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

สวิ+ย+ณย+อ+ิต+สิ =สพิฺพยโิต อัน...ใหเย็บแลว

สสุ+ย+ณย+อ+ิต+สิ =สสฺุสยโิต อัน...ใหแหงแลว

กปุ+ย+ณย+อ+ิต+สิ =กปุปฺยโิต อัน...ใหโกรธแลว

สช+ย+ณย+อ+ิต+สิ =สชฺชยโิต อนั...ใหข้อ้งแลว้
วิธ+ย+ณย+อ+ิต+สิ =วชิฺฌยโิต อนั...ใหแ้ทงแลว้



ณาเป ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ =สชฺุฌาปิโต อัน...ใหชําระแลว

นส+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ =นสฺสาปิโต อัน...ใหฉิบหายแลว

ขุภ+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ =ขุพฺภาปิโต อัน...ใหกําเริบแลว

สช+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ =สชฺชาปิโต อนั...ใหข้อ้งแลว้
ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาปย+อ+ิต+สิ =สชฺุฌาปยโิต อัน...ใหชําระแลว

นส+ย+ณาปย+อ+ิต+สิ =นสฺสาปยโิต อัน...ใหฉิบหายแลว

ขุภ+ย+ณาปย+อ+ิต+สิ =ขุพฺภาปยโิต อัน...ใหกําเริบแลว



๗.คห ธาตทุลง ณฺหา ปจจยหามพฤทธ อ เปน อา
เณ ปจจัย คําแปล

มีรูปพองกับกัตตุวาจก, กัมมวาจก (หามประกอบ)

ณย ปจจัย คําแปล

คห+ณฺหา+ณย+อ+ิต+สิ =คณฺหยโิต อนั...ใหจ้บัแลว้
เณ ปจจัย

คห+ณฺหา+ณาเป+อ+ิต+สิ =คณฺหาปิโต อนั...ใหจ้บัแลว้
ณาปย ปจจัย

คห+ณฺหา+ณาปย+อ+ิต+สิ =คณฺหาปยโิต อนั...ใหจ้บัแลว้



๘.คห ธาตุที่ไมลง ณฺหา ปจจัยใหพฤทธิ์ไดตามปกติ

เณ ปจจัย คําแปล

คห+เณ+อ+ิต+สิ =คาหโิต อนั...ใหจ้บัแลว้
ณย ปจจัย คําแปล

คห+ณย+อ+ิต+สิ =คาหยโิต อนั...ใหจ้บัแลว้
เณ ปจจัย

คห+ณาเป+อ+ิต+สิ =คาหาปิโต อนั...ใหจ้บัแลว้
ณาปย ปจจัย

คห+ณาปย+อ+ิต+สิ =คาหาปยโิต อนั...ใหจ้บัแลว้



แบบฝึกหดั
ประกอบกริยิาเหตกุมัมวาจก

และ
ฝึกแปลประโยคเหตกุมัมวาจก



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. โอ+กริ+ณาเป+อ+ิต+สิ อนิฺเทน เทวา    ปปุผฺานิ โอกริาปิตา.
๒. ปจ+ณาเป+อ+ิต+สิ สามิเกน สูโท            โอทนํ ปาจาปิโต.
๓. โอ+โลก+ณาเป+อ+ิต+สิ ปิตรา ทารกา  สกเุณ โอโลกาปิตา.
๔. ลภ+ณาเป+อ+ิต+สิ รญญฺา เสฏฐฺ ี     ธนานิ ลภาปิโต.
๕. วร+ณาเป+อยิ+อนฺติ มาตาปิตูหิ พฺราหฺมณา วธุ วาราปิตา.
๖. รุธ+ํณาเป+อ+ิต+สิ ครุนา สสิฺสา   ทวฺารานิ รุนฺธาปิตา.
๗. สร+ณาเป+อ+ิต+สิ เถเรน อปุาสกิาโย พทุธฺรตนํ สาราปิตา.
๘. สวิ+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ มาตรา    ธตีา จวีรํ สพิฺพาปิตา.



๑. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์ใหโ้ปรยแลว้ ซึ่งดอกไม ้ท.
๒. อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย ใหห้งุแลว้ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อ.เด็ก ท. อนับดิา ใหแ้ลดูแลว้ ซึ่งนก ท.
๔. อ.เศรษฐ ีอนัพระราชา ใหไ้ดแ้ลว้ ซึ่งทรพัย ์ท.
๕. อ.พราหมณ์ ท. อนัมารดาและบดิา ท. ใหสู้ข่อแลว้ ซึ่งหญงิสาว.
๖. อ.ศิษย ์ท. อนัครู ใหป้ิดแลว้ ซึ่งประตู ท.
๗. อ.อบุาสกิา ท. อนัพระเถระ ใหร้ะลกึถงึแลว้ ซึ่งพระพทุธรตันะ.
๘. อ.ลูกสาว อนัมารดา ใหเ้ยบ็แลว้ ซึ่งจวีร.



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. พธุ+ย+ณาเป+อ+ิต+สิ พทุเฺธน สาวกา ธมมฺํ พชฺุฌาปิตา.
๒. ฆสุ+ณาเป+อ+ิต+สิ ปณฺฑเิตน ชนา ธมมฺสฺสวนํ โฆสาปิตา.
๓. พนฺธ+ณาเป+อ+ิต+สิ เนสาเทน มิตโฺต สตเฺต พนฺธาปิโต.
๔. ส+ํญา+ณาเป+อ+ิต+สิ ครุนา สสิฺสา พทุธฺสาสนํ สญญฺาปิตา.
๕. จ+ินา+ณาเป+อ+ิต+สิ สามเณเรน กมุาโร ปญุญฺํ จนิาปิโต.
๖. ล+ุนา+ณาเป+อ+ิต+สิ กสเกน ปตุตฺา สสฺสานิ ลนุาปิตา.
๗. ญา+ณาเป+อ+ิต+สิ มยา สหาโย พทุธฺคณุํ ญาปิโต.
๘. ส+ุเณ+อ+ิต+สิ อนิฺเทน เทวา ธมมฺํ สาวติา.



๑. อ.สาวก ท. อนัพระพทุธเจา้ ใหรู้แ้ลว้ ซึ่งธรรม.
๒. อ.ชน ท. อนับณัฑติ ใหป้่าวรอ้งแลว้ ซึ่งการฟงัธรรม.
๓. อ.มิตร อนันายพราน ใหผู้กแลว้ ซึ่งสตัว ์ท.
๔. อ.ศิษย ์ท. อนัครู ใหรู้พ้รอ้มแลว้ (จาํ) ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้.
๕. อ.เด็ก อนัสามเณร ใหส้ ัง่สมแลว้ ซึ่งบญุ.
๖. อ.บตุร ท. อนัชาวนา ใหเ้กี่ยวแลว้ ซึ่งขา้วกลา้ ท.
๗. อ.สหาย อนัเรา ใหรู้แ้ลว้ ซึ่งคณุของพระพทุธเจา้
๘. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์ใหฟ้งัแลว้ ซึ่งธรรม.



ตวัประโยคภาษาบาล ีต ปจัจยัในเหตกุมัมวาจก
๑.ขมาปิโต  ปน  โว  ภนฺเต  สตถฺา.

   ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ ก ็อ.พระศาสดา อนัท่าน ท. ใหอ้ดโทษแลว้ หรอื.
๒.นิฏฐฺาปิโต  มยาราโม. (มยา + อาราโม)

   อ.อาราม อนัเรา ใหส้าํเรจ็แลว้.
๓.โส  เม  รโถ  มงฺคลโปกขฺรณิยา  อนฺโตภมูิย ํ นิทหาปิโต.

   อ.รถ นั้น อนัเรา ใหฝ้งัไวแ้ลว้ ในภายในแหง่แผ่นดิน ในสระ โบกขรณี
อนัเป็นมงคล.

๔.เอกสฺมึ  เม  รุกขฺมูเล  เอโก  อยโฺย  นิสทีาปิโต.
  อ.พระคณุเจา้ รูปหนึ่ง อนัเรา ใหน้ัง่แลว้ ที่โคนแหง่ตน้ ตน้หนึ่ง.



๕.โพธิสตฺโต ตสฺสา อคฺคมเหสยิา กจฺุฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อนุปุพฺเพน  
วิญฺญุตํ ปตฺโต ตกฺกสิลายํ สิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  ปิตรา  อุปรชฺเช  
ปตฏิฐฺาปิโต.

อ.พระโพธสิตัว ์ถอืเอาแลว้ ซึ่งปฏสินธิ ในพระครรภ ์ของพระอคัรมเหส ีนั้น ถงึ
แลว้ ซึ่งความเป็นผูรู้ ้โดยลาํดบั เรียนแลว้ ซึ่งศิลปะ ท. ในเมืองตกักศิลา อนัพระ
บดิา ใหด้าํรงอยู่แลว้ ในความเป็นพระอปุราชา.

๖.เอว ํ เสฺวว  ครหทนิฺโน  รญญฺา  ทณฺฑ ํ ปาปิโต.
อ.ครหทินน์ นั้นนัน่เทียว อนัพระราชา ใหถ้ึงแลว้ ซึ่งอาชญา ดว้ย

ประการฉะนี้.



๗.เกน  อมหฺาก ํ ชมพฺธูโช  มททฺาปิโต.
อ.กิ่งแหง่ตน้หวา้ ของเรา ท. อนัใคร ใหเ้หยยีบแลว้.
๘.ชมพฺธูโช  พทุธฺสาวเกน  สารปิตุตฺตเฺถเรน  มททฺาปิโต.
อ.กิ่งแหง่ตน้หวา้ อนัพระสารบีตุร ผูเ้ป็นพทุธสาวก ใหเ้หยยีบแลว้.
๙.ราชาปิ  เทวทตเฺตเนว  มาราปิโต.
แม ้อ.พระราชา อนัพระเทวทตันัน่เทยีว ใหส้ิ้นพระชนมแ์ลว้.
๑๐.วธกาปิ เทวทตเฺตเนว ปโยชิตา.
แม ้อ.นายขมงัธนู ท. อนัพระเทวทตันัน่เทยีว ใหป้ระกอบแลว้.
๑๑.อทิานิ  ปน  เตน  นาฬาคริ ิ วสิฺสชฺชาปิโต.
ก ็ในกาลนี้ อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตันั้นนัน่เทยีว ใหป้ลอ่ยแลว้.



๑๒.มหุตุตฺ ํ ตณฺหาสมนํ  ขีร ํ ตวฺ ํ ปายโิต  มยา.
อ.พระองค ์อนัหม่อมฉัน ใหด้ื่มแลว้ ซึ่งนํ้านม อนัเป็นเครื่องยงัความ

อยากใหส้งบ สิ้นกาลครูห่นึ่ง.
 ๑๓.ตยาห ํ สนฺตมจฺจนฺต ํ ธมมฺขีรมปฺิ  ปายติา.

อ.หม่อมฉัน อนัพระองค ์ใหด้ื่มแลว้ แมซ้ึ่งนํ้านมคือพระธรรม อนัสงบ
แลว้ อนัลว่งซึ่งสว่น.

๑๔.ภนฺเต สามเณเรนมหฺ ิสพฺพ ํเทวคณํ สนฺนิปาเตตวฺา ลชฺชาปิโต.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ อ.ขา้พระองค ์เป็นผูอ้นัสามเณร ยงัหมู่แห่งเทพ 

ทัง้ปวง ใหป้ระชมุกนัแลว้ ใหล้ะอายแลว้.



๑๕.น  ตวฺ ํ มยา  เวรวจนํ  วทาปิโต.
อ.ท่าน อนักระผม ใหก้ลา่วแลว้ ซึ่งคาํอนัเป็นเวร หามิได.้
๑๖.เสฏฐฺ ี อทิานิปิ  (ปคุคฺเลน)  ตสฺเสว  นิสฺสนฺเทน  อทุเก  ปาตโิต.
แมใ้นกาลนี้ อ.เศรษฐ ีอนับคุคล ใหต้กไปแลว้ ในนํ้า ดว้ยวบิากเป็นเครื่อง

ไหลออก แหง่กรรมนั้น.
๑๗.สสุกิขฺาปิโต  เทว  มยา  อสฺโส.
ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมตเิทพ อ.มา้ อนัขา้พระองค ์ใหศ้ึกษาดีแลว้.
๑๘.อย ํ นาโค  มยา  สกิขฺาปิโต.
อ.ชา้ง นี้ อนัขา้พระองค ์ใหศ้ึกษาแลว้.



๑๙.ตยา  อเิม  โคณา  ก ึ ขาทาปิตา,  ก ึ ปายติา.
อ.โค ท. เหลา่นี้ อนัท่าน ใหเ้คี้ยวกนัแลว้ ซึ่งอะไร, ใหด้ื่มแลว้ ซึ่งอะไร.
๒๐.ปณฺฑิต (อิเม โคณา) มยา ยาคุ  ปาเยตฺวา ติลปิฏฺฐญฺจ กุมฺมาเส  จ  
ขาทาปิตา.
แน่ะบณัฑิต อ.โค ท. เหล่านี้ อนัเรา ใหด้ื่มแลว้ ซึ่งขา้วตม้ ใหเ้คี้ ยวกิน

แลว้ ซึ่งแป้งแหง่งา ดว้ย ซึ่งขนมกมุมาส ท. ดว้ย.
๒๑.โคณา  ตณิเมว  ขาทาปิตา.
อ.โค ท. อนัเรา ใหเ้คี้ยวกนิแลว้ ซึ่งหญา้นัน่เทยีว.
๒๒.อห ํ อมิาย  นิพฺพตุปท ํ สาวโิต
อ.เรา อนัหญงิ นี้ ใหฟ้งัแลว้ ซึ่งบทอนัเยน็แลว้.



๒๓.พหู  ชนา  เตน  (สตฺถุนา)  ทมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ทตฺวา  มคฺคผเลส ุ 
ปตฏิฐฺาปิตา.

อ.ชน ท. มาก อนัพระศาสดา พระองคน์ั้น ประทานแลว้ ซึ่งการบวช ให ้
ดาํรงอยู่แลว้ ในมรรคและผล ท.

๒๔.ภนฺเต  เทวคเณน  อเิม  นาม  ปญหฺา  สมฏุฐฺาปิตา.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ อ.ปญัหา ท. เหล่านี้ อนัหมู่แห่งเทพ ใหต้ ัง้ขึ้น

แลว้.
๒๕.อาจรยิ  ตมุเฺหห ิ มย ํ ตโย  เวเท  อคุคฺณฺหาปิตา.
ขา้แต่ท่านอาจารย ์อ.เรา ท. อนัท่าน ท. ใหเ้รยีนแลว้ ซึ่งเวท ท. สาม.



๒๖.เทวเต  อเนเกสุ  กปฺปสตสหสฺเสสุ  อสฺสุตปุพฺพํ  สทฺทํ  ตยา  
สณุาปิตมหฺ.

ดูกอ่นเทวดา อ.เรา ท. เป็นผูอ้นัท่าน ใหฟ้งัแลว้ ซึ่งเสยีง อนัเรา ท. ไม่เคย
ฟงัแลว้ ในแสนแหง่กปั ท. มิใช่หนึ่ง.

๒๗.ตมุเฺหห ิมย ํพทุโฺธ ธมโฺม สงฺโฆต ิอสฺสตุปพฺุพ ํ(สททฺ)ํ สาวติา.
อ.เรา ท. อนัท่าน ท. ใหฟ้ังแลว้ ซึ่งเสยีง อนัเรา ท. ไม่เคยฟังแลว้ ว่า อ.

พระพทุธเจา้ อ.พระธรรม อ.พระสงฆ ์ดงันี้


