
หลกัการประกอบ  อนฺต  ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก



หลกัการประกอบ อนฺต ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก
อนฺต ปจัจยั ที่เป็นกตัตวุาจกมีหลกัการ ๔ อย่าง คอื

(๑) ธาตทุี่นํามาประกอบกริยิาเป็นสกมัมธาตกุไ็ดอ้กมัมธาตกุไ็ด ้
(๒) ใหล้งปจัจยัประจาํหมวดธาตดุว้ยทกุคร ัง้
(๓) ลบสระ อา ที่  อณุา  ณา  นา  ณฺหา  ทิ้งกอ่นลง อนฺต ปจัจยั
(๔) ขยายนามศพัทใ์ดมีลงิคว์จนะวภิตัตคิลอ้ยตามนามศพัทอ์นันั้น
(๕) หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตใุชห้ลกัการเดียวกบักริยิาอาขยาต



อนฺต ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. อนฺต วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบของกตัตวุาจก

ปจัจยัประจาํ
หมวดธาตุ



วธิกีารประกอบ อนฺต ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก
อนฺต ปจัจยัที่เป็นกตัตุวาจก มีวิธีการประกอบกบัธาตุแต่ละหมวดแตกต่างกนั
ออกไปตามลกัษณะของธาต ุดงัต่อไปนี้:-
๑. หมวด ภ ูธาต ุเมื่อลง อนฺต ปจัจยัมีวธิกีารประกอบกริยิาดงันี้

๑.๑ เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ุอ ูพฤทธิ์ อ ุ อ ูเป็น โอ หรอืแปลง โอ เป็น ว
-ภ+ูอ+อนฺต+สิ =ภวนฺโต เป็นอยู่
-อนุ+ภ+ูอ+อนฺต+สิ =อนุโภนฺโต เสวยอยู่
-จุ+อ+อนฺต+สิ =จวนฺโต เคลื่อนอยู่
-ห+ุอ+อนฺต+สิ =โหนฺโต มีอยู่



๑.๒ เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ิอ ีพฤทธิ์ อ ิ อ ีเป็น เอ หรอืแปลง เอ เป็น ย
-นี+อ+อนฺต+สิ =นยนฺโต นําไปอยู่
-นี+อ+อนฺต+สิ =เนนฺโต นําไปอยู่
-ส+ีอ+อนฺต+สิ =เสนฺโต นอนอยู่
-ส+ีอ+อนฺต+สิ =สยนฺโต นอนอยู่

๑.๓ เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา นิยมทําธาตุใหเ้ป็นเทวภาวะ เพื่อสะดวกในการ
เชื่อมคาํ เช่น 

-ทา+เอ+อนฺต+ส ิ =ททนฺโต ใหอ้ยู่
ข ัน้ตอ้นการทาํเทวภาวะ : ทา>ททา>ทท



-หา+อ+อนฺต+ส ิ =ชหนฺโต ละอยู่
ขัน้ตอ้นการทาํเทวภาวะ : หา>หหา>ชหา>ชห
-นิ+ธา+อ+อนฺต+ส ิ =นิทหนฺโต ฝงัอยู่
ขัน้ตอ้นการทาํเทวภาวะ : ธา>ธธา>ทธา>ทหา>ทห
-ฐา+อ+อนฺต+ส ิ =ตฏิฐฺนฺโต ยนือยู่
ขัน้ตอ้นการทาํเทวภาวะ : ฐา>ฐฐา>ฏฐา>ตฐา>ตฐิา>ตฏิฐฺา>ตฏิฐฺ
-ปา+อ+อนฺต+ส ิ =ปิวนฺโต ดื่มอยู่
ขัน้ตอ้นการทาํเทวภาวะ : ปา>ปปา>ปิปา>ปิวา>ปิว



๑.๔ ธาตสุระเดียวที่ลงทา้ยดว้ยสระ อา ใหล้ง ย อาคมได ้กลายเป็น อาย
-ขา+อนฺต+ส ิ =ขายนฺโต แปลง อา เป็น อาย

๑.๕ ธาตสุระเดียวลงทา้ยดว้ยสระ เอ ใหแ้ปลง เอ เป็น อาย
-เฌ+อ+อนฺต+สิ =ฌายนฺโต แปลง เอ เป็น อาย
-ปเล+อ+อนฺต+สิ =ปลายนฺโต แปลง เอ เป็น อาย
-มิเล+อ+อนฺต+สิ =มิลายนฺโต

๑.๖ ธาตสุระหลายพยางคล์งลบสระที่พยางคห์ลงักอ่นลง อนฺต ปจัจยั
-ภชฺช+อ+อนฺต+ส ิ =ภชฺชนฺโต ลบ อ ที่ ภชฺช
-ปจ+อ+อนฺต+ส ิ =ปจนฺโต ลบ อ ที่ ปจ



๑.๗ อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุตน้ธาต ุเป็น โอ เช่น 
-รุท+อ+อนฺต+สิ =โรทนฺโต รอ้งใหอ้ยู่
-อา+กสุ +อ+อนฺต+สิ =อกโฺกสนฺโต ด่าอยู่

๑.๘ อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิตน้ธาต ุเป็น เอ เช่น 
-ตมิ+อ+อนฺต+สิ =เตเมนฺโต เปียกอยู่
-ปร+ิอสิ+ย+อนฺต+สิ =ปรเิยสนฺโต แสวงหาอยู่ (ย อาคม)

๑.๙ ธาตใุนหมวด ภ ูธาตบุางตวั ลง เอ ปจัจยับา้งกไ็ด ้เช่น 
-วท+อ+อนฺต+สิ =วเทนฺโต กลา่วอยู่
-ทา+อ+อนฺต+สิ =เทนฺโต ใหอ้ยู่



๑.๑๐ อเนกสระธาตตุอ้งลบสระที่สดุธาตกุอ่นลงปจัจยัเสมอ เช่น 
-นม+อ+อนฺต+สิ =นมนฺโต นอบนอ้มอยู่
-วท+อ+อนฺต+สิ =วทนฺโต กลา่วอยู่
-ลภ+อ+อนฺต+สิ =ลภนฺโต ไดอ้ยู่

๑.๑๑ ลงนิคคหติอาคมทา้ยอเนกสระธาตทุี่มีสระ อ ิเป็นที่สุด แลว้แปลง
นิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุ(งฺ, ญ,ฺ ณฺ, นฺ, ม)ฺ

-ผท+ิอ+อนฺต+สิ =ผนฺทนฺโต ดิ้นรน
-กต+ิอ+อนฺต+ส ิ =กนฺตนฺโต ผ่าอยู่
-กท+ิอ+อนฺต+ส ิ =กนฺทนฺโต ครํา่ครวญอยู่



๒.ธาตุในหมวด รุธ ใหล้งนิคคหิตอาคมที่กลางธาตุแลว้แปลงนิคคหิตเป็น
พยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตุ

-มจุ+ํอ+อนฺต+สิ =มญุจฺนฺโต  แปลง  เป็น ญฺ
-รุธ+ํอ+อนฺต+สิ =รุนฺธนฺโต   แปลง  เป็น นฺ
-ลปิํ+อ+อนฺต+สิ =ลมิปฺนฺโต  แปลง  เป็น มฺ
นอกจากนี้ธาตหุมวดอืน่ที่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ิกใ็หล้งนิคคหติก่อนเช่นกนั 

มีวธิแีปลงเช่นเดียวกบัหมวด รุธ ธาตุ
-ผท+ิอ+อนฺต+สิ =ผนฺทนฺโต แปลง  เป็น นฺ
-จุพ+ิอ+อนฺต+สิ =จุมพฺนฺโต แปลง    เป็น นฺ



๓. ธาตหุมวด ทวิ เมื่อลง อนฺต ปจัจยัมีวธิกีารประกอบกริยิาดงันี้
๓.๑ ธาตทุี่เป็นอเนกสระธาตใุหแ้ปลง ย ปจัจยั กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่เสมอ
๑. จ+ย =จฺจ มจุ+ย+อนฺต+สิ =มจฺุจนฺโต พน้อยู่
๒. ช+ย =ชฺช รช+ย+อนฺต+สิ =รชฺชนฺโต กาํหนดัอยู่
๓. ต+ย =จฺจ นต+ย+อนฺต+สิ =นจฺจนฺโต ฟ้อนอยู่
๔. ท+ย =ชฺช ภทิ+ย+อนฺต+สิ =ภชิฺชนฺโต แตกอยู่
๕. ธ+ย =ชฺฌ พธุ+ย+อนฺต+สิ =พชฺุฌนฺโต ตรสัรูอ้ยู่
๖. น+ย =ญญฺ มน+ย+อนฺต+สิ =มญญฺนฺโต รูอ้ยู่
๗.ป+ย =ปปฺ กปุ+ย+อนฺต+สิ =กปุปฺนฺโต โกรธอยู่



๘. ภ+ย =พฺภ ลภุ+ย+อนฺต+สิ =ลพฺุภนฺโต โลภอยู่
๙. ม+ย =มมฺ สม+ย+อนฺต+สิ =สมมฺนฺโต สงบอยู่
๑๐. ว+ย =พฺพ สวิ+ย+อนฺต+สิ =สพิฺพนฺโต เยบ็อยู่
๑๑.ส+ย =สฺส มสุ+ย+อนฺต+สิ =มสฺุสนฺโต ลมือยู่
๑๒.ห+ย =ยหฺ มหุ+ย+อนฺต+สิ =มยุหฺนฺโต หลงอยู่



๓.๒ ธาตหุมวด ทวิ ที่มีสระตวัเดียวไม่ว่าสระใดลง ย คง ย ไว ้
๑. ขี+ย+อนฺต+สิ =ขียนฺโต สิ้นไปอยู่, ด่าอยู่
๒. นฺหา+ย+อนฺต+สิ =นฺหายนฺโต อาบอยู่
๓. ปร+ิหา+ย+อนฺต+สิ =ปรหิายนฺโต เสือ่มรอบอยู่
๔. นิ+ทา+ย+อนฺต+สิ =นิททฺายนฺโต หลบัอยู่
๕. นิ+ล+ีย+อนฺต+สิ =นิลยีนฺโต ซ่อนอยู่,  หลกีเรน้อยู่
๖. ฆา+ย+อนฺต+สิ =ฆายนฺโต สูดมอยู่

๓.๓ เฉพาะ ชน ธาต ุใหแ้ปลง น เป็น อา แลว้ลง ย ปจัจยั
-ชน>ชา+ย+อนฺต+สิ =ชายนฺโต เกดิอยู่



๔. ธาตุหมวด สุ, กี, คห ใหล้ง ณุ, ณา, อณุา, นา, ณฺหา ปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ
แลว้ใหล้บสระ อ, อา ที่ปจัจยัทิ้ งกอ่นลง อนฺต ปจัจยัเสมอ 

-ส+ุณา+อนฺต+สิ =สณุนฺโต ลบ  อา  ที่  ณา  ปจัจยั 
-ป+ห+ิณา+อนฺต+สิ =ปหณินฺโต ลบ  อา  ที่  ณา  ปจัจยั 
-ก+ีนา+อนฺต+ส ิ =กนีนฺโต ลบ  อา  ที่  นา  ปจัจยั
-ป+อป+อณุา+อนฺต+ส ิ =ปาปณุนฺโต ลบ อา  ที่  อณุา  ปจัจยั
-คหฺ+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =คณฺหนฺโต ลบ  อา  ที่  ณฺหา  ปจัจยั

กฎเกณฑป์ลกีย่อยต่าง ๆ  มีหลกัการอย่างเดียวกบักริยิาอาขยาต



๕. ธาตหุมวด ตน ลง โอ ปจัจยัแลว้คงไว ้
-กร+โอ+อนฺต+สิ =กโรนฺโต
-ชาคร+โอ+อนฺต+สิ =ชาคโรนฺโต
-สกกฺ+โอ+อนฺต+สิ =สกโฺกนฺโต
เฉพาะที่ลงกบั กร ธาตุใหแ้ปลง โอ ปจัจยัเป็น ว แลว้แปลง ว เป็น  พ ซอ้น พฺ 

มาอกีหนึ่งตวั และแปลง อ ที่ กร เป็น ก ุเช่น
 -กร+โอ+อนฺต+ส ิ =กพฺุพนฺโต

กฎเกณฑป์ลกีย่อยต่าง ๆ  มีหลกัการอย่างเดียวกบักริยิาอาขยาต



๖. หมวด จุร ธาตุ ใหล้ง เณ, ณย ปจัจยั ถา้สระตน้ธาตุเป็นรสัสะไม่มีพยญัชนะ
สงัโยค (ตวัสะกด) ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุที่มีสระเสยีงส ัน้นั้น คือพฤทธิ์ อ เป็น อา, 
พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ, พฤทธิ์ อ ิเป็น เอ

-จุร+ณย+อนฺต+สิ =โจรยนฺโต พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ
-คปุ+ณย+อนฺต+สิ =โคปยนฺโต พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ
-วท+ีณย+อนฺต+ส ิ =วาทยนฺโต พฤทธิ์ อ เป็น อา
-จติ+ณย+อนฺต+ส ิ =เจตยนฺโต พฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
-กถ+เณ+อนฺต+ส ิ =กเถนฺโต ไม่พฤทธิ์

กฎเกณฑป์ลกีย่อยต่าง ๆ  มีหลกัการอย่างเดียวกบักริยิาอาขยาต



ตวัอย่างธาต ุ๘ หมวด
ลง อนฺต ปจัจยั

ประกอบเป็นกตัตวุาจก



ประกอบหมวด ภ ูธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ภ+ูอ+อนฺต+ส ิ =ภวนฺโต เป็นอยู่
๒. ส+ีอ+อนฺต+ส ิ =สยนฺโต นอนอยู่
๓. มร+อ+อนฺต+ส ิ = มรนฺโต ตายอยู่
๔. ปจ+อ+อนฺต+ส ิ =ปจนฺโต หงุอยู่
๕. อกิขฺ+อ+อนฺต+ส ิ =อกิขฺนฺโต เหน็อยู่
๖. ลภ+อ+อนฺต+ส ิ =ลภนฺโต ไดอ้ยู่
๗. คม+อ+อนฺต+ส ิ =คจฺฉนฺโต ไปอยู่
๘. ทา+อ+อนฺต+ส ิ =เทนฺโต ใหอ้ยู่



ประกอบหมวด รุธ ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. รุธ+อ+อนฺต+ส ิ =รุนฺธนฺโต ปิดอยู่
๒. มจุ+อ+อนฺต+ส ิ =มญุจฺนฺโต ปลอ่ยอยู่
๓. ภชุ+อ+อนฺต+ส ิ =ภญุชฺนฺโต กนิอยู่
๔. ภทิ+อ+อนฺต+ส ิ =ภนิฺทนฺโต ทาํลายอยู่
๕. ลปิ+อ+อนฺต+ส ิ =ลมิปฺนฺโต ฉาบอยู่
๖. ลปุ+อ+อนฺต+ส ิ =ลมุปฺนฺโต ปลน้อยู่
๗. สจิ+อ+อนฺต+ส ิ =สญิจฺนฺโต รดอยู่
๘. ฉิท+อ+อนฺต+ส ิ =ฉินฺทนฺโต ตดัอยู่



ประกอบหมวด ทวิ ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ทวิ+ย+อนฺต+สิ =ทพิฺพนฺโต เลน่อยู่
๒. สวิ+ย+อนฺต+สิ =สพิฺพนฺโต เยบ็อยู่
๓. พธุ+ย+อนฺต+สิ =พชฺุฌนฺโต ตรสัรูอ้ยู่
๔. ขี+ย+อนฺต+สิ =ขียนฺโต เยบ็อยู่
๕. มหุ+ย+อนฺต+สิ =มยุหฺนฺโต หลงอยู่
๖. มสุ+ย+อนฺต+สิ =มสฺุสนฺโต ลมือยู่
๗. รนฺช+ย+อนฺต+สิ =รชฺชนฺโต กาํหนดัอยู่
๘. ป+มท+ฺย+อนฺต+สิ =ปมชฺชนฺโต ประมาทอยู่



๙. ป+ญา+ย+อนฺต+สิ =ปญญฺายนฺโต ปรากฏอยู่
๑๐. กธฺุ+ย+อนฺต+สิ =กชฺุฌนฺโต โกรธอยู่
๑๑. ตป+ฺย+อนฺต+สิ =ตปปฺนฺโต เรา่รอ้นอยู่
๑๒. กปุ+ย+อนฺต+สิ =กปุปฺนฺโต โกรธอยู่
๑๓. สช+ย+อนฺต+สิ =สชฺชนฺโต ขอ้งอยู่
๑๔. นฺหา+ย+อนฺต+สิ =นฺหายนฺโต อาบอยู่
๑๕. นิ+ล+ีย+อนฺต+สิ =นิลยีนฺโต เรน้อยู่, ซ่อนอยู่



ประกอบหมวด ส ุ ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ส+ุณา+อนฺต+สิ =สณุนฺโต ฟงัอยู่
๒. ว+ุณา+อนฺต+สิ =วณุนฺโต รอ้ยอยู่
๓. ส+ิณา+อนฺต+สิ =สณินฺโต ผูกอยู่
๔. ป+ห+ิณา+อนฺต+สิ =ปหณินฺโต สง่ไปอยู่
๕. ปร+ิย+อป+อณุา +อนฺต+สิ =ปรยิาปณุนฺโต เลา่เรยีนอยู่
๖. สกกฺ+อณุา+อนฺต+ส ิ =สกกฺณุนฺโต อาจอยู่
๗. อา+ว+ุณา+อนฺต+ส ิ   =อาวณุนฺโต รอ้ยอยู่
๘. อภ+ิสมภฺ+ุอณุา +อนฺต+ส ิ =อภสิมภฺณุนฺโต สาํเรจ็อยู่



ประกอบหมวด กีธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ก+ีนา+อนฺต+สิ =กนีนฺโต ซื้ออยู่
๒. ชิ+นา+อนฺต+ส ิ =ชินนฺโต ชนะอยู่
๓. ธุ+นา+อนฺต+ส ิ =ธุนนฺโต กาํจดัอยู่
๔. จ+ินา+อนฺต+ส ิ =จนินฺโต ส ัง่สมอยู่
๕. ล+ุนา+อนฺต+ส ิ =ลนุนฺโต เกี่ยวอยู่
๖. ญา>ชา+นา+อนฺต+ส ิ =ชานนฺโต รูอ้ยู่
๗. โอ+ผ+ุนา+อนฺต+ส ิ =โอผนุนฺโต โปรยอยู่



๘. นิ+ถ+ุนา+อนฺต+ส ิ =นิตถฺนุนฺโต ทอดถอนอยู่
๙. อนุ+ถ+ุนา+อนฺต+ส ิ =อนุตถฺนุนฺโต สะอื้นอยู่
๑๐. อภ+ิถ+ุนา+อนฺต+ส ิ =อภติถฺนุนฺโต ชมเชยอยู่
๑๑. นิ+ฉิ+นา+อนฺต+สิ =นิจฺฉินนฺโต ตดัสนิอยู่
๑๒. นิ+มา>มิ+นา+อนฺต+ส ิ =นิมมฺินนฺโต เนรมิตอยู่
๑๓. มา>มิ+นา+อนฺต+ส ิ =มินนฺโต นบัอยู่
๑๔. ว+ินิ+ฉิ+นา+อนฺต+ส ิ =วนิิจฺฉินนฺโต วนิิจฉยัอยู่



ประกอบหมวด คห ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ปร+ิคห+ณฺหา+อนฺต+สิ =ปรคิคฺณฺหนฺโต กาํหนดเอาอยู่
๒. คห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =คณฺหนฺโต ถอืเอาอยู่
๓. อ+ุคห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =อคุคฺณฺหนฺโต เรยีนอยู่
๔. นิ+คห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =นิคคฺณฺหนฺโต ข่มอยู่
๕. ป+คห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =ปคคฺณฺหนฺโต ยกย่องอยู่
๖. ส+ํคห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =สงฺคณฺหนฺโต สงเคราะหอ์ยู่
๗. อนุ+คห+ณฺหา+อนฺต+ส ิ =อนุคคฺณฺหนฺโต อนุเคราะหอ์ยู่



ประกอบหมวด ตน ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. ตน+โอ+อนฺต+ส ิ =ตโนนฺโต แผ่ไปอยู่
๒. กร+โอ+อนฺต+ส ิ =กโรนฺโต ทาํอยู่
๓. สกกฺ+โอ+อนฺต+ส ิ =สกโฺกนฺโต อาจอยู่
๔. ชาคร+โอ+อนฺต+ส ิ =ชาคโรนฺโต ตื่นอยู่



ประกอบหมวด จุร ธาตเุป็นตวัอย่าง
๑. จุร+ณย+อนฺต+สิ =โจรยนฺโต ลกัอยู่
๒. ตกกฺ+ณย+อนฺต+ส ิ =ตกกฺยนฺโต ตรกึอยู่
๓. ลกขฺ+ณย+อนฺต+ส ิ =ลกขฺยนฺโต กาํหนดอยู่
๔. มนฺต+ณย+อนฺต+ส ิ =จนิฺตยนฺโต คดิอยู่
๕. ปาล+ณย+อนฺต+ส ิ =ปาลยนฺโต รกัษาอยู่
๖. คปุ+ณย+อนฺต+ส ิ =โคปยนฺโต คุม้ครองอยู่
๗. คณ+ณย+อนฺต+ส ิ =คณยนฺโต นบัอยู่
๘. ฆฏ+ณย+อนฺต+ส ิ =ฆฏยนฺโต : พยายามอยู่



๙. ทสิ+ณาปย+มาน+ส ิ =เทสยนฺโต ยงั...ใหแ้สดงอยู่
๑๐. ทสิ+ณย+มาน+ส ิ =ทสฺสยนฺโต แสดงอยู่
๑๑. วร+ณย+มาน+ส ิ =วารยนฺโต หา้มอยู่
๑๒. ปห+ณย+มาน+ส ิ =ปาหยนฺโต สง่ไปอยู่
๑๓. วท+ีณย+มาน+ส ิ =วาทยนฺโต ไหวอ้ยู่
๑๔. ธาร+ณย+มาน+ส ิ =ธารยนฺโต ทรงไวอ้ยู่
๑๕. กาส+ุณย+มาน+ส ิ =ปกาสยนฺโต ประกาศอยู่
๑๖. รุป+ณย+มาน+ส ิ =โรปยนฺโต ปลูกอยู่
๑๗. วทิ+ณย+มาน+ส ิ =เวทยนฺโต รูอ้ยู่



๑๘. จุท+ณย+มาน+ส ิ =โจทาปยมาโน ทกัทว้งอยู่
๑๙. ฌป+ณย+มาน+ส ิ      =ฌาปยมาโน ไหมอ้ยู่
๒๐. คณ+ณย+มาน+ส ิ =คณยมาโน นบัอยู่
๒๑. กถ+ณย+มาน+ส ิ =กถยมาโน กลา่วอยู่
๒๒.ชฏ+ณย+มาน+ส ิ =ชฏยมาโน ถางอยู่
๒๓. นิ+วส +เณ+มาน+ส ิ =นิวาเสนฺโต นุ่งอยู่
๒๔. ปิส+เณ+มาน+ส ิ =เปเสนฺโต สง่ไปอยู่
๒๕. ปสุ+เณ+มาน+ส ิ =โปเสนฺโต เลี้ยงอยู่
๒๖. ปถุ+เณ+มาน+ส ิ =โปเถนฺโต โบยอยู่



ธาตุในหมวด จุร ธาตุ บางตวัไม่ตอ้งพฤทธิ์ตน้ธาตุ เนื่องจากเป็นความ
นิยมทางภาษาที่มีมาแต่เดิม
๑. คณ+ณย+อนฺต+ส ิ =คณยนฺโต นบัอยู่
๒. กถ+ณย+อนฺต+ส ิ =กถยนฺโต กลา่วอยู่
๓. ฆฏ+ณย+อนฺต+ส ิ =ฆฏยนฺโต พยายามอยู่
๔. ถก+ณย+อนฺต+ส ิ =ถกยนฺโต ถากอยู่, ปิดอยู่
๕. ยป+ณย+อนฺต+ส ิ =ยปยนฺโต เป็นไปอยู่
๖. ชฏ+ณย+อนฺต+ส ิ =ชฏยนฺโต ถางอยู่
๗. ฐป+ณย+อนฺต+ส ิ =ฐปยนฺโต ตัง้ไวอ้ยู่



วธิกีารแปล อนฺต ปจัจยั ๖ อย่าง



๑.อนฺต ปจัจยั อยู่หนา้ประธานบทใด ขยายประธานบทนั้น
๒.อนฺต ปจัจยั อยู่หลงัประธานบทใดเป็นกริยิาของประธานบทนั้น
๓.อนฺต ปจัจยั เป็นวิภตัติอื่นนอกจากปฐมาวิภตัติจะอยู่หน้าหรือหลงั

นามกต็ามมีลงิค ์วจนะ วภิตัตติรงกบันามบทใดเป็นวเิสสนะของนามบทนั้น
๔.อนฺต ปจัจยั อยู่หนา้ “นาม” ศพัท ์เป็นวเิสสนะของนาม (ที่ถกูละไว)้
๕.อนฺต ปจัจยั ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภตัติ เป็นกิริยาของประโยคแทรก 

เรยีกว่าอนาทรกริยิา
๖.อนฺต ปจัจยั ประกอบเป็นสตัตมีวิภตัติ เป็นกิริยาของประโยคแทรก 

เรยีกว่าลกัขณกริยิา



๑.อนฺต ปจัจยั อยู่หนา้ประธานบทใด ขยายประธานบทนั้น
-สพฺพทสิาส ุคชฺชนฺโต มหาเมโฆ อฏุฐฺห.ิ
อ.เมฆใหญ่ อนัคาํรามอยู่ ในทศิทัง้ปวง ท. ตัง้ขึ้นแลว้.
-ชีวิตุ อสกฺโกนฺโต เอโก โกตุหลิโก นาม มนุสฺโส กาลึ นาม ตรุณปุตฺต ํ

ภรยิ ํอาทาย “โกสมพฺยิ ํคนฺตวฺา ชีวสิฺสามาต ิปาเถยยฺ ํคเหตวฺา นิกขฺมิ.
อ.มนุษย ์ชื่อว่า โกตุหลิกะ คนหนึ่ง ผูไ้ม่อาจอยู่ เพื่ออนัเป็นอยู่ พาเอา

แลว้ ซึ่งภรรยา ผูม้ีลูกอ่อน ชื่อว่ากาลี คิดแลว้ ว่า อ.เรา ไปแลว้ สู่เมือง
โกสมัพ ีจกัเป็นอยู่ ดงันี้ ถอืเอาแลว้ ซึ่งเสบยีง ออกไปแลว้.



๒.อนฺต ปจัจยั อยู่หลงัประธานบทใดเป็นกริยิาในระหว่างของประธานบทนั้น
-สามเณโร มหาเถร ํปสฺสนฺโต วนฺท.ิ
อ.สามเณร เหน็อยู่ ซึ่งพระมหาเถระ ไหวแ้ลว้.
-อปุาสโก วหิาร ํคจฺฉนฺโต สามเณร ํทสิฺวา วนฺท.ิ 
อ.อบุาสก ไปอยู่ สูว่หิาร เหน็แลว้ ซึ่งสามเณร ไหวแ้ลว้.
-ตาปโส รุกฺขมูเล อฏฺฐึ ปริเยสนฺโต อปุริ ทารกสทฺทํ สุตฺวา โอโลเกนฺโต เทว ึ

อททฺส.
อ.ดาบส แสวงหาอยู่ ซึ่งกระดูก ที่โคนแห่งตน้ไม ้ไดย้ินแลว้ ซึ่งเสียง

ของเด็ก ในเบื้องบน แลดูอยู่ ไดเ้หน็แลว้ ซึ่งพระเทว.ี



๓.อนฺต ปจัจยั เป็นวภิตัตอิืน่นอกจากปฐมาวภิตัตจิะอยู่หนา้หรอืหลงั
นามกต็ามมีลงิค ์วจนะ วภิตัตติรงกบันามบทใดเป็นวเิสสนะของนาม

-สนุขสฺส ต ํ(ปจฺเจกพทุธฺ)ํ อากาเสน คจฺฉนฺต ํทสิฺวา ภกุกฺรติวฺา ฐติสฺส.
เมื่อสุนัข เห็นแลว้ ซึ่งพระปจัเจกพุทธเจา้ นั้น ผูเ้หาะไปอยู่ โดย

อากาศ ยนืเหา่แลว้.
-อนฺเตปรุปาลกา (ชนา) ปลายนฺต ํ(อเุทนํ) ทสิฺวา คนฺตวฺา รญโฺญ อาโรเจสุ.ํ
อ.ชน ท. ผูร้กัษาซึ่งภายในแห่งวงั เห็นแลว้ ซึ่งพระเจา้อุเทน ผู ้

เสด็จหนีไปอยู่ ไปแลว้ กราบทูลแลว้ แกพ่ระราชา.



-สมณํ โคตมํ อนฺโตนคร ํปวิสติฺวา จรนฺต ํทาสกมมฺกรโปริเสห ิสทฺธ ึ
อกโฺกสติวฺา ปรภิาสติวฺา ปลาเปถ.

อ.เจา้ ท. กบั ดว้ยหมู่แห่งทาสและกรรมกรและบุรุษ ท. ด่าแลว้ 
บริภาษแลว้ ซึ่งพระสมณะ ผูโ้คดม ผูเ้ขา้ไปแลว้ สู่ภายในแห่งเมือง 
เที่ยวไปอยู่ ยงัพระสมณะ ผูโ้คดม นั้น จงใหห้นีไป.



-ราชา เต (โจเร) ปลายนฺเต ทิสฺวา อติรสฺส จ มนฺตํ สชฺฌายนฺตสฺส 
สททฺ ํสตุวฺา นาครานํ (ชนานํ) ปวตตฺ ึปรคิคฺณฺหติวฺา นิเวสนํ ปาวสิ.ิ

อ.พระราชา เห็นแลว้ ซึ่งโจร ท. เหล่านั้น ผูห้นีไปอยู่ ดว้ย ฟังแลว้ ซึ่ง
เสยีง ของมาณพ นอกนี้ ผูส้าธยายอยู่ ซึ่งมนต ์ดว้ย กาํหนดแลว้ ซึ่งความ
เป็นไป ของชน ท. ผูอ้ยู่ในเมือง ไดเ้สด็จเขา้ไปแลว้ สูพ่ระราชนิเวสน์



๔.อนฺต ปจัจยั ประกอบเป็นปฐมาวิภตัติ อยู่หน้า นาม ศพัท ์เป็น  
วเิสสนะของนามนาม (ที่ถกูละไว)้

“เทวทตฺตตเฺถโร กหุ ึนิสนิฺโน วา ฐโิต วาต ิปจฺุฉนฺโต นาม (ปคฺุคโล) 
นตถฺ.ิ

อ.บคุคล ชื่อว่า ผูถ้ามอยู่ ว่า อ.พระเทวทตั นัง่แลว้ หรอื หรอืว่า ยนื
แลว้ ในที่ไหน ดงันี้ ย่อมไม่มี.



-อติิ ปฐวิยํ สรีรนิกฺเขปํ กตฺวา มรนฺเตสุ อมตปุพฺเพ ปเทเส มรนฺตา 
นาม (สตตฺา) นตถฺ.ิ

ในสตัว ์ท. ผูก้ระทําแลว้ ซึ่งการทอดทิ้ งซึ่งสรีระ บนแผ่นดิน ตาย
อยู่ หนา อ.สตัว ์ท. ชื่อว่า ผูต้ายอยู่ ในประเทศ (ที่) อนัใคร ๆ ไม่เคย
ตายแลว้ ย่อมไม่มี ดว้ยประการฉะนี้.

-อตตฺโน เคเห นิสนิฺนภกิขฺุ  นีหรติวฺา เทนฺโต นาม (ปคุคฺโล) นตถฺ.ิ
อ.บคุคล ชื่อว่า ผูน้ําออกแลว้ ซึ่งภกิษุผูน้ัง่แลว้ ในเรอืน ของตน ให ้

อยู่ ย่อมไม่มี.



๕.อนฺต ปจัจยั ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภตัติ เป็นกิริยาของประโยคแทรก 
เรยีกว่าอนาทรกริยิา

-เถรสฺส นิททฺ ํอโนกกฺมนฺตสฺส, อกขฺิโรโค อปุปฺชฺชิ.
เมื่อพระเถระ ไม่กา้วลงอยู่ สูค่วามหลบั, อ.โรคในนยันต์า เกดิขึ้นแลว้.
-ตสฺส (มหาปนฺถกสฺส) นิจฺจ ํสตฺถ ุสนฺติก ํคจฺฉนฺตสฺส, ปพฺพชฺชาย จติฺต ํ

นมิ.
เมื่อมหาปนัถกะ นั้น ไปอยู่ สู่สาํนัก ของพระศาสดา เนืองนิตย,์ อ.จิต 

นอ้มไปแลว้ ในการบวช.



-ตสฺส อมิเมว คาถ ํอุคฺคเหตุ วายมนฺตสฺส, จตตฺาโร มาสา อตกิกฺนฺตา.
เมื่อจูฬปนัถกะนั้น พยายามอยู่ เพื่ออนัเรียน ซึ่งคาถานี้ นัน่เที่ยว, อ.

เดือน ท. สี ่ลว่งไปแลว้
-ตสฺส ภกิขฺุสฺส ต ํสลี ํโอโลเกนฺตสฺส, สกลสรรี ํผรนฺตา ปีต ิอปุปฺชฺชิ.
เมื่อภิกษุนั้น ตรวจดูอยู่ ซึ่งศีลนั้น, อ.ปีติ อนัแผ่ไปอยู่ สู่สรีระท ัง้สิ้น 

เกดิขึ้นแลว้.
 -อปรภาเค อาจรยิสฺส อนฺเตวาสเิก อนุสฺสรนฺตสฺส, กจฺุฉิโรโค อปุปฺชฺชิ.
ในกาลอนัเป็นส่วนอื่นอีก เมื่ออาจารย ์ระลึกถึงอยู่ ซึ่งอนัเตวาสิก ท.,   

อ.โรคในทอ้ง เกดิขึ้นแลว้. 



๖.อนฺต ปจัจยั ประกอบเป็นสตัตมีวิภตัติ เป็นกิริยาของประโยคแทรก 
เรยีกว่าลกัขณกริยิา

-ตสฺมึ (ปจฺเจกพทุเฺธ) จกขฺุปถ ํวชิหนฺเต, (สนุขสฺส) หทย ํผลติ.ํ
คร ัน้เมื่อพระปจัเจกพทุธเจา้ นั้น ละอยู่ ซึ่งคลองแห่งจกัษุ, อ.หทยั 

(ของสนุขั) แตกแลว้.
-อตีเต พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเต, ราชเคเห นิพทฺธํ อฏฺฐ 

ปจฺเจกพทุธฺา ภญุชฺนฺต.ิ
ในอดีตกาล คร ัน้เมื่อพระเจา้พรหมทตั ยงับุคคล ใหก้ระทําอยู่ ซึ่งความเป็น

แหง่พระราชา, อ.พระปจัเจกพทุธเจา้ ท. แปด ย่อมฉนั ในราชวงั เนืองนิตย.์



-เตส ํ(ชนานํ) ตตฺถ วสนฺตานํ, มหาปนฺถกทารโก อญฺเญ ทารเก “จูฬปิตา 
มหาปิตาต ิ“อยยฺโก อยยฺกิาต ิจ วทนฺเต สตุวฺา มาตร ํปจฺุฉิ 

“อมฺม อญฺเญ ทารกา `อยยฺโกติ วทนฺติ `อยยฺิกาติ วทนฺติ, กจฺจ ิอมฺหาก ํ
ญาตกา นตถฺตี.ิ

เมื่อชน ท. เหล่านั้น พกัอยู่ ในที่นั้น, อ.เด็กชายมหาปนัถกะ เห็นแลว้ 
ซึ่งเด็ก ท. เหล่าอืน่ ผูก้ล่าวอยู่ ว่า อ.อา อ.ลงุ ดงันี้ ดว้ย ว่า อ.ปู่ อ.ย่า ดงันี้ 
ดว้ย ถามแลว้ ซึ่งมารดา ว่า 

“ขา้แต่แม่ อ.เด็ก ท. เหล่าอืน่ ย่อมกล่าว ว่า อ.ปู ดงันี้ ย่อมกล่าว ว่า อ.
ย่า ดงันี้, อ.ญาต ิท. ของเรา ท. ย่อมไม่มี แลหรอื ดงันี้.



ประโยคตวัอย่างการแปล อนฺต ปจัจยั 
เป็นกริยิาในระหว่าง



ตสฺมา  ตํทิวสํ  สตฺถา  ตสฺส  (มหาปาลสฺส)  อุปนิสฺสยํ  โอโลเกตฺวา  
ธมมฺ ํ เทเสนฺโต  อนุปพฺุพกีถ ํกเถส.ิ
เพราะเหตุนั้น ในวนันั้น อ.พระศาสดา ทรงตรวจดูแลว้ ซึ่งอุปนิสยั 
ของมหาปาละนั้น เมื่อทรงแสดง ซึ่งธรรม ตรสัแลว้ ซึ่งอนุปพุพกีถา.

เถโร  นาสาย  เตล ํ อาสญิฺจนฺโต  นิสนิฺนโกว  อาสญิฺจติวฺา  อนฺโตคาม ํ 
ปาวสิ.ิ
อ.พระเถระ เมื่อหยอด ซึ่งนํ้ามนั ในจมูก นัง่แลว้เทียว หยอดแลว้ ได ้
เขา้ไปแลว้ สูภ่ายในแหง่หมู่บา้น.



โส กฏุมุพฺโิก เตส ํ(เถรานํ) ปาทมูเล ปวฏเฺฏนฺโต โรทติวฺา ปจฺุฉิ.
อ.กฎุมุพนีั้น รอ้งใหก้ลิ้งเกลอืกอยู่แลว้ ณ ที่ใกลแ้หง่เทา้ ของพระเถระ 
ท. เหลา่นั้น ถามแลว้.

อหปํิ อยเฺยน สทธฺ ึคจฺฉนฺโต ทสส ุปญุญฺกริยิาวตถฺสู ุเอก ํลภสิฺสามิ.
แม ้อ.กระผม เมื่อไป กบั ดว้ยพระคุณเจา้ จกัได ้ในบุญกิริยาวตัถ ุท. 
สบิหนา ซึ่งบญุกริยิาวตัถ ุอย่างหนึ่ง.

สกโฺก ตถา กตวฺา ปฐว ึสงฺขิปนฺโต สายณฺหสมเย เชตวนํ สมปฺาเปส.ิ
อ.ทา้วสกักะ กระทําแลว้ อย่างนั้น ย่ออยู่ ซึ่งแผ่นดิน ยงัพระเถระ ให ้
ถงึแลว้ ซึ่งพระเชตวนั ในสมยัอนัเป็นเวลาเยน็แหง่วนั.



เอโก เวชฺโช คามนิคเม จริตฺวา เวชฺชกมฺมํ กโรนฺโต เอก ํจกฺขุทุพฺพล ํอติฺถ ึ
ทสิฺวา ปจฺุฉิ.
อ.หมอ คนหนึ่ง เที่ยวไปแลว้ ในหมู่บา้นและนิคม กระทําอยู่ ซึ่งเวชกรรม 
เหน็แลว้ ซึ่งหญงิ ผูม้ีจกัษุอนัโทษประทษุรา้ยแลว้ ถามแลว้

“อกโฺกจฺฉิ มํ, อวธิ มนฺติ อมิํ ธมมฺเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถร ํ
อารพฺภ กเถส.ิ
อ.พระศาสดา เมื่อประทบัอยู่ ในพระเชตะวนั ทรงปรารพ ซึ่งพระติสสเถระ 
ตรสัแลว้ ซึ่งพระธรรมเทศนา นี้ ว่า อกโฺกจฺฉิ ม,ํ อวธ ิม ํดงันี้.



นารโท รตตฺ ึนิกขฺมนฺโต ตสฺส เทวลสฺส ชฏาส ุอกกฺมิ.
อ.ดาบสชื่อว่านารทะ เมื่อออกไป ในเวลากลางคืน เหยียบแลว้ ที่
ชฎา ท. ของ ดาบสชื่อว่าเทวละ นั้น.

โส มกกฺโฏ ตฏุฐฺมานโส ต ํต ํสาขํ คเหตวฺา นจฺจนฺโต อฏฐฺาส.ิ
อ.ลิง นั้น มีใจยินดีแลว้ จบัแลว้ ซึ่งกิ่งไม ้นั้น นั้น ไดย้ืนฟ้อนอยู่
แลว้.



ตํ สุตฺวา นาโค มุเข โสณฺฑ ํปกฺขิปิตฺวา โรทนฺโต ปจฺฉโต ปจฺฉโต 
อคมาส.ิ
อ.ชา้ง ฟงัแลว้ ซึ่งคาํนั้น ใสแ่ลว้ ซึ่งงว่ง ในปาก รอ้งอยู่ ไดไ้ปแลว้ 
ขา้งหลงั ๆ.

มหาปรุโิส สต ึอปุฏฐฺเปตวฺา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏกิกฺมิตวฺา สตตฺ ึ
วญเฺจส.ิ
อ.พระมหาสตัว ์ตัง้แลว้ ซึ่งสติ มาอยู่ ถอยกลบัแลว้ ขา้งหลงั ล่วง
แลว้ ซึ่งหอก.



อถายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ปพฺพชิตทิวสโต   สตฺตเม   ทิวเส   มคธรฏฺเฐ  
กลฺลวาลคามกํ   อปุนิสสฺาย   วิหรนฺโต,   ถีนมิทฺเธ   โอกฺกมนฺเต,   สตฺถารา  
สเํวชิโต  ถนีมิทฺธํ   วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมมฺฏฐฺานํ  สุณนฺโตว   
อปุรมิคคฺตตฺยกจิฺจ ํ  นิฏฐฺาเปตวฺา   สาวกปารมีญาณสฺส   มตถฺก ํ  ปตโฺต.
คร ัง้นั้น อ.พระมหาโมคคลัลานะ เขา้ไปอาศยัแลว้ ซึ่งหมู่บา้นชื่อว่ากลัลวาละ ใน
แควน้ชื่อวา่มคธ พกัอยู่ ในวนัที่เจด็ แต่วนัแหง่ตนบวชแลว้, คร ัน้เมื่อถนีมิทธะ 
ครอบงาํอยู่, อนัพระศาสดา ใหส้งัเวชแลว้  บรรเทาแลว้ ซึ่งถนีมิทธะ ฟังอยู่ ซึ่ง
ธาตุกมัมฏัฐาน อนัพระตถาคต ประทานแลว้ ยงักิจในหมวดสามแห่งมรรคใน
เบื้องบน ใหส้าํเรจ็แลว้ ถงึแลว้ ซึ่งที่สดุ แหง่สาวกบารมีญาณ



ยสทารโก ตํ สรีรํ สูเลหิ วิชฺฌิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฌาเปนฺโต 
อสภุสญญฺ ํปฏลิภ.ิ
อ.เด็กหนุ่มชื่อว่ายสะ แทงแลว้ ซึ่งสรรีะ นั้น ดว้ยหลาว ท. ยงัสรรีะใหเ้ป็นไป
รอบแลว้ ๆ  ยงัสรรีะ ใหไ้หมอ้ยู่ กลบัไดแ้ลว้ ซึ่งอสภุสญัญา.

สา หิ มหาสุภทฺทา ภิกฺขูนํ เวยฺยาวจฺจํ กโรนฺตี ธมฺมํ สุณนฺตี โสตาปนฺนา 
หตุวฺา ปตกิลุ ํอคมาส.ิ
ก็ อ.นางมหาสุภทัทา นั้น กระทําอยู่ ซึ่งความขวนขวาย แก่ภกิษุ ท. ฟังอยู่ 
ซึ่งธรรม เป็นพระโสดาบนั เป็น ไดไ้ปแลว้ สูต่ระกูลแหง่สามี.



แบบฝึกหดัประกอบ อนฺต ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก

พรอ้มประโยคตวัอย่าง



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑.  ว+ิกริ+อ+อนฺต+สิ โปรย อ.ุ เทวตา      ปปุผฺานิ  วกิรินฺต.ี
๒.  ปจ+อ+อนฺต+สิ หงุ, ปิ้ง อ.ุ สูโท         โอทนํ  ปจนฺโต.
๓.  อกิขฺ+อ+อนฺต+โย เหน็ อ.ุ ทารกา      สกเุณ  อกิขฺนฺตา.
๔.  ลภ+อ+อนฺต+สิ ได ้ อ.ุ เสฏฐฺ ี      ธนานิ  ลภนฺโต.
๕.  วร+เณ+อนฺต+สิ ขอ อ.ุ ขตตฺโิย     กมุารกิํ  วาเรนฺโต.
๖.  รุธ+ํอ+อนฺต+สิ ปิด อ.ุ ครุ           ทวฺารานิ  รุนฺธนฺโต.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑. สร+อ+อนฺต+สิ ระลกึถงึ อ.ุ อปุาสกิา   พทุธฺรตนํ  สรนฺต.ี
๒. สวิ+ย+อนฺต+สิ เยบ็ อ.ุ ธตีา         จวีรํ  สพิฺพนฺต.ี
๓. พธุ+ย+อนฺต+สิ ตรสัรู ้ อ.ุ พทุโฺธ       ธมมฺํ  พชฺุฌนฺโต.
๔. ฆสุ+เณ+อนฺต+สิ ประกาศ อ.ุ ปณฺฑโิต   ธมมฺสฺสวนํ  โฆเสนฺโต.
๕. พนฺธ+อ+อนฺต+สิ ผูก อ.ุ เนสาโท     สตเฺต  พนฺธนฺโต.
๖. มสุ+ย+อนฺต+โย ลมื อ.ุ สสิฺสา       ครุสาสนํ  มสฺุสนฺตา.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑. จ+ินา+อนฺต+สิ ส ัง่สม อ.ุ วสิาขา   ปญุญฺํ จนินฺต.ี
๒. ล+ุนา+อนฺต+สิ เกี่ยว อ.ุ ครุ        สสฺสานิ ลนุนฺโต.
๓. ญา+นา+อนฺต+โย รู ้ อ.ุ มย ํ       พทุธฺคณุํ ชานนฺตา.
๔. ส+ุณา+อนฺต+สิ ฟงั อ.ุ ลทุทฺโก  สกณุสททฺํ สณุนฺโต.
๕. คห+ณฺหา+อนฺต+โย ถอืเอา อ.ุ ภกิขฺู     ภกิขฺํ คณฺหนฺตา.
๖. ตน+โอ+อนฺต+สิ แผ่ไป อ.ุ พทุโฺธ    ธมมฺํ ตโนนฺโต.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน


