
การประกอบ ตพฺพ ปจัจยั
เป็นเหตกุมัมวาจก

โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ลกัษณะทัว่ไปของเหตกุมัมวาจก
เหตุกมัมวาจก คือ ประโยคที่ประธานในประโยคถูกใชใ้หก้ระทาํ ถูกทําให ้

เกิดขึ้น หรือถูกทําใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยประธานนั้นเองเป็น
ตน้เหตหุรอืเป็นสาเหตใุหถ้กูกระทาํหรอืถกูทาํใหเ้กดิขึ้น 

ลกัษณะของประโยคเหตกุมัมวาจกแบ่งออกเป็น ๓ ลกัษณะ คอื
เหตกุมัมวาจกแบบที่ ๑ 

ประธานถกูใชใ้หท้าํโดยตรง (ธาตเุป็นสกมัมธาตเุท่านั้น)
บาลี :อาจรเิยน สามเณโร กฏุ ึสมมฺชฺชาเปตพฺโพ.
แปล :อ.สามเณร อนัอาจารย ์พงึใหก้วาด ซึ่งกฏุ.ิ



บาลี :เถเรน นวกภกิขฺุ ธมมฺ ํเทสาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ภกิษุผูใ้หม่ อนัพระเถระ พงึใหแ้สดง ซึ่งธรรม.
บาลี :รญญฺา ทูโต สาสนํ ลขิาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ทูต อนัพระราชา พงึใหเ้ขียน ซึ่งจดหมาย
บาลี :เสฏฐฺนิา ถปต ิรตตฺจนฺทนรุกขฺํ เฉทาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ช่างไม ้อนัเศรษฐ ีพงึใหต้ดั ซึ่งตน้จนัทนแ์ดง.
บาลี :เสฏฐฺนิา สวุณฺณกาโร ปสาธนํ การาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ช่างทอง อนัเศรษฐ ีพงึใหท้าํ ซึ่งเครื่องประดบั.



เหตกุมัมวาจกแบบที่ ๒ 
ประธานถกูทาํใหเ้กดิขึ้น (เป็นเหตใุหถ้กูทาํ)

บาลี :รญญฺา มหาเจตยิ ํการาเปตพฺพ.ํ
แปล :อ.มหาเจดีย ์อนัพระราชา พงึใหก้ระทาํ
บาลี :อนาถปิณฺฑเิกน เชตวนํ นิฏฐฺาเปตพฺพ.ํ
แปล :อ.วดัพระเชตวนั อนัอนาถบณิฑกิะ พงึใหส้าํเรจ็.
บาลี :เสฏฐฺนิา กฏุมุพฺ ํนิทหาเปตพฺพ.ํ
แปล :อ.ขุมทรพัย ์อนัเศรษฐ ีพงึใหฝ้งัไว.้



บาลี :ปิตนุา โอรโส ราชสมปฺตตฺยิ ํปตฏิฐฺาเปตพฺโพ.
แปล :อ.พระโอรส อนัพระบดิา พงึใหด้าํรง ในราชสมบตัิ
บาลี :รญญฺา รปิู มททฺาเปตพฺพา.
แปล :อ.ขา้ศึก ท. อนัพระราชา พงึใหย้ํา่ย.ี
บาลี :เทวทตเฺตน นาฬาคริ ิวสิฺสชฺชาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตั พงึใหป้ลอ่ย.



เหตกุมัมวาจกแบบที่ ๓
ประธานถกูทาํใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

บาลี :อมเฺหห ิเถโร ขมาเปตพฺโพ.
แปล :อ.พระเถระ อนัเรา ท. ใหย้กโทษ.
บาลี :คหปตนิา เถโร นิสทีาเปตพฺโพ.
แปล :อ.พระเถระ อนัคหบดี ใหน้ัง่.
บาลี :รญญฺา มหาโจโร มาราเปตพฺโพ.
แปล :อ.มหาโจร อนัพระราชา ใหต้าย.



บาลี :ปณฺฑเิตน พาโล ลชฺชาเปตพฺโพ.
แปล :อ.คนพาล อนับณัฑติ พงึใหล้ะอาย.
บาลี :มาตาปิตูห ิปตุโฺต สกิขฺาเปตพฺโพ.
แปล :อ.บตุร อนัมารดาและบดิา ท. พงึใหศ้ึกษา.
บาลี :ถปตนิา รุกโฺข อปุปฺาตาเปตพฺโพ.
แปล :อ.ตน้ไม ้อนัช่างไม ้พงึใหถ้อนขึ้น.



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 ตพฺพ ปจัจยั

๕.ลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั
๑)ถา้ลง เณ, ณาเป ปจัจยั ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม
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 ์(พงึให.้..) ลงการติปจัจยั

๔) อวตุตกมัมะ (ซึ่ง) เป็นทตุยิาวภิตัติ

ลาํดบัการแปลประโยคเหตกุมัมวาจก



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อ)ิ

๑.   รญญฺา   ปรุสิา   มหาปาสาทํ   การาเปตพฺพา.
๒.   เถเรน   สามเณโร   ปตตฺํ   โธวาเปตพฺโพ.
๓.   พทุเฺธน   สารปีตุโฺต   ธมมฺํ   เทสาเปตพฺโพ.
๔.   เสฏฐฺนิา   กสโก   ตณิานิ   เฉทาเปตพฺโพ.
๕.   ปิตรา   เถโร   มธุปายาสํ   โภชาเปตพฺโพ.
๖.   มาตรา   ธตีา   โอทนํ   ปาจาเปตพฺพา.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)
๑.อ.บรุุษ ท. อนัพระราชา พงึใหก้ระทาํ ซึ่งมหาปราสาท.
๒.อ.สามเณร อนัพระเถระ พงึใหล้า้ง ซึ่งบาตร.
๓.อ.พระสารบีตุร อนัพระพทุธเจา้ พงึใหแ้สดง ซึ่งธรรม.
๔.อ.ชาวนา อนัเศรษฐ ีพงึใหต้ดั ซึ่งหญา้ ท.
๕.อ.พระเถระ อนับดิา พงึใหฉ้นั ซึ่งขา้วมธุปายาส
๖.อ.ธดิา อนัมารดา พงึใหห้งุ ซึ่งขา้วสกุ.

กริยิาเหตกุมัมวาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของกาล 
ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ)

ประธาน
(สิง่ที่ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อ)ิ

๑.   เสฏฐฺนิา   รุกขฺมูลํ   โสธาปยติพฺพ.ํ
๒.   มหาชเนน   ปณฺณสาลา   การาปยติพฺพา.
๓.   รญญฺา   วาลกุา   โอกริาเปตพฺพา.
๔.   ขตตฺเิยน   ธชา   อสฺุสาเปตพฺพา.
๕.   ภกิขฺุนา   จวีรานิ   รชาเปตพฺพานิ.
๖.   เถเรน   พทุธฺมนฺโต   สกิขฺาเปตพฺโพ.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก
๑.อ.โคนแหง่ตน้ไม ้อนัเศรษฐ ีพงึใหช้ําระ. 
๒.อ.บรรณศาลา อนัมหาชน พงึใหก้ระทาํ.
๓.อ.ทราย อนัพระราชา พงึใหโ้ปรย.
๔.อ.ธง ท. อนักษตัรยิ ์พงึใหย้กขึ้น.
๕.อ.จวีร ท. อนัภกิษุ พงึใหย้อ้ม.
๖)อ.พทุธมนต ์อนัพระเถระ พงึใหเ้รยีน.

กริิยาเหตกุมัมวาจกทุกบทนอกจากแปลความหมายของธาตุและบอกคาํแปลของกาล 
ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (อกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   อปุาสเกน   เถโร   นิสทีาเปตพฺโพ.
๒.   มาตรา   ปตุโฺต   นิปชฺชาเปตพฺโพ.
๓.   โจเรน   มนุสฺสา   กลิมาเปตพฺพา.
๔.   ลทุทฺเกน   สตตฺา   มาราเปตพฺพา.
๕.   มหาเมเฆน   วสฺสํ   วสฺสาเปตพฺพ.ํ
๖.   โพธิสตเฺตน   ปารมิโย   ปรปิูเรตพฺพา.



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)
๑.อ.พระเถระ อนัอบุาสก ใหน้ัง่.
๒.อ.บตุร อนัมารดา ใหน้อน.
๓.อ.มนุษย ์ท. อนัโจร ใหล้าํบาก.
๔.อ.สตัว ์ท. อนันายพราน ใหต้าย.
๕.อ.ฝน อนัมหาเมฆ ใหต้ก
๖.อ.บารมี ท. อนัพระโพธสิตัว ์ใหเ้ตม็รอบ.

กิริยาเหตุกมัมวาจกทุกบทนอกจากแปลความหมายของธาตุและบอกคําแปล
ของกาล ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



หลกัการประกอบ ต ปจัจยั
เป็นเหตกุมัมวาจก



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

ประเภทในเหตุกมัมวาจกจะกบัเหมือนในเหตุกตัตุวาจกทุกประการ 
(เพราะปจัจยั ๔ ตวันี้เป็นปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก)



ตพฺพ ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. อ+ิตพฺพ/ตพฺพ วภิตัตนิาม

เหตกุมัมวาจก

เณ, ณย
ณาเป, ณาปย

ลงบา้ง ไม่ลงบา้ง
ณา, อณุา, นา, ณฺหา



วธิกีารเชื่อมปจัจยัเขา้กบัธาตุ
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัเมื่อลงหลงัธาตแุลว้มีวธิกีารเชื่อมคาํดงันี้
๑)เณ, ณาเป ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม

เณ พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืแต่ เอ
ณาเป พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอื อาเป

๒)ณย, ณาปย ตอ้งลง อ ิอาคม
ณย พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ ย
ณาปย พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ อาปย



หลกัการ
ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุ



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

ณาเป ปจจัย คําแปล

ญา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ญาเปตพฺโพ อัน...พึงใหรู

ทา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ทาเปตพฺโพ อัน...พึงใหให

ชิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ชยาเปตพฺโพ อัน...พึงใหชนะ

นี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นยาเปตพฺโพ อัน...พึงใหนําไป

วี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =วายาเปตพฺโพ อัน...พึงใหทอ

ภี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ภยาเปตพฺโพ อนั...พงึใหก้ลวั



ปร+ิหา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ปรหิาเปตพฺโพ อนั...พงึใหเ้สือ่ม
ปฏ+ิวา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ปฏวิาเปตพฺโพ อนั...พงึใหฟุ้้ งกลบั
นิ+ทา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นิททฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหห้ลบั
นฺหา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นฺหาเปตพฺโพ อนั...พงึใหอ้าบ
ปต+ิฐา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ปตฏิฐฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหด้าํรง
ส+ํอ+ุฐา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =สมฏุฐฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหต้ ัง้ขึ้น
นิ+ฐา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นิฏฐฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหส้าํเรจ็
ยา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ยาเปตพฺโพ อนั...พงึใหเ้ป็นไป



ณาปย ปจจัย คําแปล

ญา+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ญาปยติพฺโพ อัน...พึงใหรู

ทา+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ทาปยติพฺโพ อัน...พึงใหให

ชิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ชยาปยติพฺโพ อัน...พึงใหชนะ

จ+ิณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =จายาปยติพฺโพ อัน...พึงใหสั่งสม

นี+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =นยาปยติพฺโพ อัน...พึงใหนําไป

วี+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =วายาปยติพฺโพ อัน...พึงใหทอ

เค+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =คายาปยติพฺโพ อนั...พงึใหข้บัรอ้ง



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

ส+ุเณ+ตพฺพ+สิ =สาเวตพฺโพ อัน...พึงใหฟง

จุ+เณ+ตพฺพ+สิ =จาเวตพฺโพ อัน...พึงใหเคลื่อน

ภ+ูเณ+ตพฺพ+สิ =ภาเวตพฺโพ อัน...พึงใหเจริญ

ณย ปจจัย คําแปล

ส+ุณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สาวยติพฺโพ อัน...พึงใหฟง

จุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =จาวยติพฺโพ อัน...พึงใหเคลื่อน

ภ+ูณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ภาวยติพฺโพ อัน...พึงใหเจริญ



อย่างไรก็ตาม สําหรบัธาตุบางตวัแมเ้ป็นสระ อุ, อู ก็ไม่นิยมลง 
เณ, ณย ปจัจยั กลบัใช ้ณาเป, ณาปย แทน ตวัอย่างเช่น

ช ุธาต ุในความแลน่ไป :ชวาเปตพฺโพ อนั...พงึใหแ้ลน่ไป
ล ุธาต ุในความเกี่ยว :ลวาเปตพฺโพ อนั...พงึใหเ้กี่ยว



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

มร+เณ+ตพฺพ+สิ =มาเรตพฺโพ อัน...พึงใหตาย

รุธ+เณ+ตพฺพ+สิ =โรเธตพฺโพ อัน...พึงใหปด

พธุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โพเธตพฺโพ อัน...พึงใหรู

ณย ปจจัย คําแปล

มร+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =มารยติพฺโพ อัน...พึงใหตาย

รุธ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โรธยติพฺโพ อัน...พึงใหปด

พธุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โพธยติพฺโพ อัน...พึงใหรู



ณาเป คําแปล

ปจ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ปาจาเปตพฺโพ อัน...พึงใหหุง

คห+ณาเป+ตพฺพ+สิ =คาหาเปตพฺโพ อัน...พึงใหรับ

กร+ณาเป+ตพฺพ+สิ =การาเปตพฺโพ อัน...พึงใหทํา

ลภ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ลาภาเปตพฺโพ อนั...พงึใหไ้ด ้
ณาปย คําแปล

ปจ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปาจาปยติพฺโพ อัน...พึงใหหุง

คห+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =คาหาปยติพฺโพ อัน...พึงใหรับ

กร+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =การาปยติพฺโพ อัน...พึงใหทํา



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

ฆสุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โฆสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหประกาศ

คปุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โคปาเปตพฺโพ อัน...พึงใหคุมครอง

ฉท+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ฉาทาเปตพฺโพ อัน...พึงใหมุง

ธร+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ธาราเปตพฺโพ อัน...พึงใหทรงจํา

ทสิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เทสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหแสดง

ปิส+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เปสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหสงไป

กถ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =กถาเปตพฺโพ อัน...พึงใหกลาว



ณาปย ปจจัย คําแปล

ฆสุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โฆสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหประกาศ

คปุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โคปาปยติพฺโพ อัน...พึงใหคุมครอง

ฉท+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ฉาทาปยติพฺโพ อัน...พึงใหมุง

ธร+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ธาราปยติพฺโพ อัน...พึงใหทรงจํา

ทสิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =เทสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหแสดง

ปิส+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =เปสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหสงไป

กถ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =กถาปยติพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

คณ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =คณาปยติพฺโพ อนั...พงึใหน้บั



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

ณาเป ปจจัย คําแปล

ปเล+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ปลาเปตพฺโพ อัน...พึงใหหนีไป

มิเล+ณาเป+ตพฺพ+สิ =มิลาเปตพฺโพ อัน...พึงใหเหี่ยวแหง

หเร+ณาเป+ตพฺพ+สิ =หราเปตพฺโพ อัน...พึงใหละอาย

ณาปย ปจจัย คําแปล

ปเล+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปลาปยติพฺโพ อัน...พึงใหหนีไป

มิเล+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =มิลาปยติพฺโพ อัน...พึงใหเหี่ยวแหง



วธิกีารพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ดว้ยอาํนาจของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ของเอกสระธาตุ



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

อาว (หา้มลง ณาเป, ณาปย ปจัจยั) เช่น
ส+ุเณ+ตพฺพ+สิ =สาเวตพฺโพ อนั...พงึใหฟ้งั
ส+ุณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สาวยติพฺโพ อนั...พงึใหฟ้งั
ภ+ูเณ+ตพฺพ+สิ =ภาเวตพฺโพ อนั...พงึใหฟ้งั
ภ+ูณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ภาวยติพฺโพ อนั...พงึใหฟ้งั 
จุ+เณ+ตพฺพ+สิ =จาเวตพฺโพ  อนั...พงึใหฟ้งั
จุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =จาวยติพฺโพ อนั...พงึใหฟ้งั

ยกเวน้ ช ุธาตแุละ ล ุธาตนุิยมลง ณาเป, ณาปย ปจัจยัดงักลา่ว



๒.เอกสระธาตเุป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แปลง เอ เป็น อาย ดว้ย
อาํนาจของ ณาเป, ณาปย 

ส+ิณาเป+ตพฺพ+สิ =สายาเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้อน
ชิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ชายาเปตพฺโพ อนั...พงึใหช้นะ
นี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นายาเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้ําไป
นอกจากนี้ ณาเป, ณาปย ปจัจยัยงัมีอาํนาจใหท้ําการรสัสะ อาย กลบั

เป็น อย กไ็ด ้กริยิาบางตวัจงึมีใชท้ ัง้สองแบบ เช่น
สยาเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้อน
ชยาเปตพฺโพ อนั...พงึใหช้นะ
นยาเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้ําไป



สาํหรบัธาตุบางตวัที่มีอปุสคัหน้าจะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุก็ได ้แต่ให ้
ลบสระตน้ธาตทุิ้ งแทน ตวัอย่างเช่น

อา+นี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =อานาเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้ํามา
อ+ุส+ิณาเป+ตพฺพ+สิ =อสฺุสาเปตพฺโพ อนั...พงึใหย้กขึ้น
ส+ํอ+ุส+ิณาเป+ตพฺพ+สิ=สมสฺุสาเปตพฺโพ อนั...พงึใหย้กขึ้น



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ของอเนกสระธาตุ



๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ
เณ ปจจัย คําแปล

รุธ+เณ+ตพฺพ+สิ =โรเธตพฺโพ อัน...พึงใหปด

มจุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โมเจตพฺโพ อัน...พึงใหปลอย

ภชุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โภเชตพฺโพ อัน...พึงใหกิน

ณย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โรธยติพฺโพ อัน...พึงใหปด

มจุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โมจยติพฺโพ อัน...พึงใหปลอย

ภชุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โภชยติพฺโพ อนั...พงึใหเ้คาะ



ณาเป ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โรธาเปตพฺโพ อัน...พึงใหปด

มจุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โมจาเปตพฺโพ อัน...พึงใหปลอย

ลุป+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โลปาเปตพฺโพ อนั...พงึใหฉ้าบ
สุธ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โสธาเปตพฺโพ อนั...พงึใหห้มดจด

ณาปย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โรธาปยติพฺโพ อัน...พึงใหปด

มจุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โมจาปยติพฺโพ อัน...พึงใหปลอย

ภุช+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โภชาปยติพฺโพ อนั...พงึใหก้นิ



๒.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธ ์อ ิเป็น เอ
เณ ปจจัย คําแปล

ฉิท+เณ+ตพฺพ+สิ =เฉเทตพฺโพ อัน...พึงใหตัด

ภทิ+เณ+ตพฺพ+สิ =เภเทตพฺโพ อัน...พึงใหตี

สจิ+เณ+ตพฺพ+สิ =เสเจตพฺโพ อัน...พึงใหรด

ณย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =เฉทยติพฺโพ อัน...พึงใหตัด

ภทิ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =เภทยติพฺโพ อัน...พึงใหตี

สจิ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =เสจยติพฺโพ อัน...พึงใหรด



ณาเป ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เฉทาเปตพฺโพ อัน...พึงใหตัด

ภทิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เภทาเปตพฺโพ อัน...พึงใหตี

สิจ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เสจาเปตพฺโพ อัน...พึงใหรด

สิธ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เสธาเปตพฺโพ อนั...พงึใหส้าํเรจ็
ณาปย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =เฉทาปยติพฺโพ อัน...พึงใหตัด

ภทิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =เภทาปยติพฺโพ อัน...พึงใหตี

สิจ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =เสจาปยติพฺโพ อัน...พึงใหรด



๓.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธ ์อ เป็น อา
เณ ปจจัย คําแปล

วท+เณ+ตพฺพ+สิ =วาเทตพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

วส+เณ+ตพฺพ+สิ =วาเสตพฺโพ อัน...พึงใหอยู

กร+เณ+ตพฺพ+สิ =กาเรตพฺโพ อัน...พึงใหทํา

ณย ปจจัย คําแปล

วท+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =วาทยติพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

วส+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =วาสยติพฺโพ อัน...พึงใหอยู

กร+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =การยติพฺโพ อัน...พึงใหทํา



ณาเป ปจจัย คําแปล

วท+ณาเป+ตพฺพ+สิ =วาทาเปตพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

วส+ณาเป+ตพฺพ+สิ =วาสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหอยู

กร+ณาเป+ตพฺพ+สิ =การาเปตพฺโพ อัน...พึงใหทํา

หร+ณาเป+ตพฺพ+สิ =หาราเปตพฺโพ อนั...พงึใหน้ําไป
ณาปย ปจจัย คําแปล

วท+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =วาทาปยติพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

วส+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =วาสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหอยู

กร+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =การาปยติพฺโพ อัน...พึงใหทํา



หลกัการและขอ้หา้มในการพฤทธิ์



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

ขาท+เณ+ตพฺพ+สิ =ขาเทตพฺโพ อัน...พึงใหกิน

ธาว+เณ+ตพฺพ+สิ =ธาเวตพฺโพ อัน...พึงใหวิ่งไป

ณย ปจจัย คําแปล

ขาท+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ขาทยติพฺโพ อัน...พึงใหกิน

ธาว+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ธาวยติพฺโพ อัน...พึงใหวิ่งไป

โธว+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โธวยติพฺโพ อัน...พึงใหซัก

ราธ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ราธยติพฺโพ อนั...พงึใหย้นิดี



ณาเป ปจจัย คําแปล

ภาส+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ภาสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

ยาจ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ยาจาเปตพฺโพ อัน...พึงใหขอ

ธาว+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ธาวาเปตพฺโพ อนั...พงึใหแ้ลน่ไป
ราธ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ราธาเปตพฺโพ อนั...พงึใหย้นิดี

ณาปย ปจจัย

ภาส+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ภาสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหกลาว

ยาจ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ยาจาปยติพฺโพ อัน...พึงใหขอ

ธาว+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ธาวาปยติพฺโพ อนั...พงึใหแ้ลน่ไป



๒.อเนกสระธาตทุี่สระตน้ธาตเุป็นรสัสะมีพยญัชนะสงัโยคหลงัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย คําแปล

ปจฺุฉ+เณ+ตพฺพ+สิ =ปจฺุเฉตพฺโพ อัน...พึงใหถาม

พนฺธ+เณ+ตพฺพ+สิ =พนฺเธตพฺโพ อัน...พึงใหมัด

ณย ปจจัย คําแปล

ปจฺุฉ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปจฺุฉยติพฺโพ อัน...พึงใหถาม

พนฺธ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =พนฺธยติพฺโพ อัน...พึงใหมัด

สกิขฺ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สกิขฺยติพฺโพ อัน...พึงใหเรียน

รกฺข+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =รกขฺยติพฺโพ อนั...พงึใหร้กัษา



ณาเป ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =มททฺาเปตพฺโพ อัน...พึงใหเหยียบ

ลญุจฺ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ลญุจฺาเปตพฺโพ อัน...พึงใหถอน

จนิฺต+ณาเป+ตพฺพ+สิ =จนิฺตาเปตพฺโพ อัน...พึงใหคิด

สุกฺข+ณาเป+ตพฺพ+สิ =สกุขฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหแ้หง้
ณาปย ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =มททฺาปยติพฺโพ อัน...พึงใหเหยียบ

ลญุจฺ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ลญุจฺาปยติพฺโพ อัน...พึงใหถอน

จนิฺต+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =จนิฺตาปยติพฺโพ อัน...พึงใหคิด



๓.ธาตุในหมวด รุธ ธาตุ ถา้ลงนิคคหิตอาคมแปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรค
ของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

เณ ปจจัย คําแปล

ภชุ+เณ+ตพฺพ+สิ =ภญุเฺชตพฺโพ อัน...พึงใหกิน

ณย ปจจัย คําแปล

ภชุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ภญุชฺยติพฺโพ อัน...พึงใหกิน

มจุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =มญุจฺยติพฺโพ อัน...พึงใหปลอย

ภทิ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ภนิฺทยติพฺโพ อัน...พึงใหตี

รุธ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =รุนฺธยติพฺโพ อนั...พงึใหป้ิด



ณาเป ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ยญุชฺาเปตพฺโพ อัน...พึงใหเทียม

ลปิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ลมิปฺาเปตพฺโพ อัน...พึงใหฉาบ

ภุช+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ภญุชฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหก้นิ
มุจ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =มญุจฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหป้ลอ่ย

ณาปย ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ยญุชฺาปยติพฺโพ อัน...พึงใหเทียม

ลปิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ลมิปฺาปยติพฺโพ อัน...พึงใหฉาบ

มุจ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =มญุจฺาปยติพฺโพ อนั...พงึใหป้ลอ่ย



๔.ธาตุที่มีสระ อ ิเป็นที่สุด ถา้ลงนิคคหิตอาคมแปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุด
วรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์

เณ ปจจัย คําแปล

มฑ+ิเณ+ตพฺพ+สิ =มณฺเฑตพฺโพ อัน...พึงใหประดับ

ณย ปจจัย คําแปล

มฑ+ิณย+อ+ิตพฺพ+สิ =มณฺฑยติพฺโพ อัน...พึงใหประดับ

อปุ+ถภ+ิณย+อ+ิตพฺพ+สิ =อปุตถฺมภฺยติพฺโพ อัน...พึงใหค้ําชู

ว+ิขภ+ิณย+อ+ิตพฺพ+สิ =วกิขฺมภฺยติพฺโพ อัน...พึงใหถอน

กติ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =กนฺตยติพฺโพ อนั...พงึใหผ้่า



ณาเป ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =กมปฺาเปตพฺโพ อัน...พึงใหสั่น

กต+ิณาเป+ตพฺพ+สิ =กนฺตาเปตพฺโพ อัน...พึงใหผา

มฑิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =มณฺฑาเปตพฺโพ อนั...พงึใหต้กแต่ง
วิ+ขภิ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =วกิขฺมภฺาเปตพฺโพ อนั...พงึใหถ้อน

ณาปย ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =กมปฺาปยติพฺโพ อัน...พึงใหสั่น

กต+ิณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =กนฺตาปยติพฺโพ อัน...พึงใหผา

ผทิ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ผนฺทาปยติพฺโพ อนั...พงึใหด้ิ้นรน



๕.ธาตุในหมวด ทิว ธาตุ ถาไมลง ย ปจจัยใหพฤทธิ์ตามกฎได

เณ ปจจัย คําแปล

ตสุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โตเสตพฺโพ อัน...พึงใหยินดี

สสุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โสเสตพฺโพ อัน...พึงใหแหง

กปุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โกเปตพฺโพ อัน...พึงใหโกรธ

ณย ปจจัย คําแปล

ตสุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โตสยติพฺโพ อัน...พึงใหยินดี

สสุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โสสยติพฺโพ อัน...พึงใหแหง

กปุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โกปยติพฺโพ อัน...พึงใหโกรธ



ณาเป ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โสธาเปตพฺโพ อัน...พึงใหชําระ

นส+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นาสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหฉิบหาย

ขี+ณาเป+ตพฺพ+สิ =เขเปตพฺโพ อัน...พึงใหสิ้นไป

สสุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ =โสสาเปตพฺโพ อนั...พงึใหแ้หง้
ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โสธาปยติพฺโพ อัน...พึงใหชําระ

นส+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =นาสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหฉิบหาย

พธุ+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =โพธาปยติพฺโพ อัน...พึงใหรู



๖.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ลง ย ปจัจยัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย คําแปล

สวิ+ย+เณ+ตพฺพ+สิ =สพิฺเพตพฺโพ อัน...พึงใหเย็บ

ณย ปจจัย คําแปล

สวิ+ย+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สพิฺพยติพฺโพ อัน...พึงใหเย็บ

สสุ+ย+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สสฺุสยติพฺโพ อัน...พึงใหแหง

กปุ+ย+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =กปุปฺยติพฺโพ อัน...พึงใหโกรธ

สช+ย+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =สชฺชยติพฺโพ อนั...พงึใหข้อ้ง
วิธ+ย+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =วชิฺฌยติพฺโพ อนั...พงึใหแ้ทง



ณาเป ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ =สชฺุฌาเปตพฺโพ อัน...พึงใหชําระ

นส+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ =นสฺสาเปตพฺโพ อัน...พึงใหฉิบหาย

ขุภ+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ =ขุพฺภาเปตพฺโพ อัน...พึงใหกําเริบ

สช+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ =สชฺชาเปตพฺโพ อนั...พงึใหข้อ้ง
ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =สชฺุฌาปยติพฺโพ อัน...พึงใหชําระ

นส+ย+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =นสฺสาปยติพฺโพ อัน...พึงใหฉิบหาย

ขุภ+ย+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =ขุพฺภาปยติพฺโพ อัน...พึงใหกําเริบ



๗.คห ธาตทุี่ลง ณฺหา ปจัจยัหา้มพฤทธิ์ อ เป็น อา
เณ ปจจัย คําแปล

คห+ณฺหา+เณ+ตพฺพ+สิ =คณฺเหตพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
ณย ปจจัย คําแปล

คห+ณฺหา+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =คณฺหยติพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
เณ ปจจัย

คห+ณฺหา+ณาเป+ตพฺพ+สิ =คณฺหาเปตพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
ณาปย ปจจัย

คห+ณฺหา+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =คณฺหาปยติพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั



๘.คห ธาตุที่ไมลง ณฺหา ปจจัยใหพฤทธิ์ไดตามปกติ

เณ ปจจัย คําแปล

คห+เณ+ตพฺพ+สิ =คาเหตพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
ณย ปจจัย คําแปล

คห+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =คาหยติพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
เณ ปจจัย

คห+ณาเป+ตพฺพ+สิ =คาหาเปตพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั
ณาปย ปจจัย

คห+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =คาหาปยติพฺโพ อนั...พงึใหจ้บั



แบบฝึกหดั
ประกอบกริยิาเหตกุมัมวาจก

และ
ฝึกแปลประโยคเหตกุมัมวาจก



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. โอ+กริ+ณาเป+ตพฺพ+สิ อนิฺเทน เทวา    ปปุผฺานิ โอกริาเปตพฺพา.
๒. ปจ+ณาเป+ตพฺพ+สิ สามิเกน สูโท            โอทนํ ปาจาเปตพฺโพ.
๓. โอ+โลก+ณาเป+ตพฺพ+สิ ปิตรา ทารกา  สกเุณ โอโลกาเปตพฺพา.
๔. ลภ+ณาเป+ตพฺพ+สิ รญญฺา เสฏฐฺ ี     ธนานิ ลภาเปตพฺโพ.
๕. วร+ณาเปย+ตพฺพ+สิ มาตาปิตูหิ พฺราหฺมณา วธุ วาราเปตพฺพา.
๖. รุธ+ํณาเป+ตพฺพ+สิ ครุนา สสิฺสา   ทวฺารานิ รุนฺธาเปตพฺพา.
๗. สร+ณาเป+ตพฺพ+สิ เถเรน อปุาสกิาโย พทุธฺรตนํ สาราเปตพฺพา.
๘. สวิ+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ มาตรา    ธตีา จวีรํ สพิฺพาเปตพฺพา.



๑. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์พงึใหโ้ปรย ซึ่งดอกไม ้ท.
๒. อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย พงึใหห้งุ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อ.เด็ก ท. อนับดิา พงึใหแ้ลดู ซึ่งนก ท.
๔. อ.เศรษฐ ีอนัพระราชา พงึใหไ้ด ้ซึ่งทรพัย ์ท.
๕. อ.พราหมณ์ ท. อนัมารดาและบดิา ท. พงึใหสู้ข่อ ซึ่งหญงิสาว.
๖. อ.ศิษย ์ท. อนัครู พงึใหป้ิด ซึ่งประตู ท.
๗. อ.อบุาสกิา ท. อนัพระเถระ พงึใหร้ะลกึถงึ ซึ่งพระพทุธรตันะ.
๘. อ.ลูกสาว อนัมารดา พงึใหเ้ยบ็ ซึ่งจวีร.



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. พธุ+ย+ณาเป+ตพฺพ+สิ พทุเฺธน สาวกา ธมมฺํ พชฺุฌาเปตพฺพา.
๒. ฆสุ+ณาเป+ตพฺพ+สิ ปณฺฑเิตน ชนา ธมมฺสฺสวนํ โฆสาเปตพฺพา.
๓. พนฺธ+ณาเป+ตพฺพ+สิ เนสาเทน มิตโฺต สตเฺต พนฺธาเปตพฺโพ.
๔. ส+ํญา+ณาเป+ตพฺพ+สิ ครุนา สสิฺสา พทุธฺสาสนํ สญญฺาเปตพฺพา.
๕. จ+ินา+ณาเป+ตพฺพ+สิ สามเณเรน กมุาโร ปญุญฺํ จนิาเปตพฺโพ.
๖. ล+ุนา+ณาเป+ตพฺพ+สิ กสเกน ปตุตฺา สสฺสานิ ลนุาเปตพฺพา.
๗. ญา+ณาเป+ตพฺพ+สิ มยา สหาโย พทุธฺคณุํ ญาเปตพฺโพ.
๘. ส+ุเณ++ตพฺพ+สิ อนิฺเทน เทวา ธมมฺํ สาเวตพฺพา.



๑. อ.สาวก ท. อนัพระพทุธเจา้ พงึใหรู้ ้ซึ่งธรรม.
๒. อ.ชน ท. อนับณัฑติ พงึใหป้่าวรอ้ง ซึ่งการฟงัธรรม.
๓. อ.มิตร อนันายพราน พงึใหผู้ก ซึ่งสตัว ์ท.
๔. อ.ศิษย ์ท. อนัครู พงึใหรู้พ้รอ้ม (จาํ) ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้.
๕. อ.เด็ก อนัสามเณร พงึใหส้ ัง่สม ซึ่งบญุ.
๖. อ.บตุร ท. อนัชาวนา พงึใหเ้กี่ยว ซึ่งขา้วกลา้ ท.
๗. อ.สหาย อนัเรา พงึใหรู้ ้ซึ่งคณุของพระพทุธเจา้
๘. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์พงึใหฟ้งั ซึ่งธรรม.


