
หลักการแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย 

 โดยปกติไม่ว่าจะมีอุปสัคอยู่หน้าหรือไม่ก็ตาม สามารถแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย ได้ทั้งนั้น ท่านพระอัคค
วังสเถระผู้แต่งคัมภีร์สัททนีติได้เขียนสูตรไว้ว่า “สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. แปลว่า ท้ายธาตุทั้งปวงแปลง ตูน ปัจจัย
เป็นต้นเป็น ย บ้าง” จะเห็นว่าอุปสัคไม่ได้เป็นเง่ือนไขในการแปลงแต่อย่างใด แต่ว่าในวรรณคดีบาลีส่วนมาก
เม่ือมีการแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย ปรากฏว่าแบบท่ีมีอุปสัคอยู่หน้ามีมากกว่าแบบท่ีไม่มีอุปสัค โดยเฉพาะเอก
สระธาตุจะขาดอุปสัคไม่ได้เลย สรุปว่า การวางอุปสัคไว้ข้างหน้าก่อนแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย เป็นเพียงหลัก
เบ้ืองต้นสําหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเท่านั้นเอง การแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย มีหลักที่ควรทราบดังต่อไปนี้ 

๑.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา อิ อี อุ อู ถ้ามีอุปสัคอยู่หน้าให้แปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย 

 เอกสระธาตุมีสระ อา เป็นที่สุด 
อา+ทา+ตฺวา  =อาทาย  ถือเอาแล้ว  

  โอ+หา+ตฺวา   =โอหาย  เลิกแล้ว, สละแล้ว 
  ป+หา+ตฺวา   =ปหาย   ละแล้ว 

  อภิ+ญา+ตฺวา  =อภิญฺญาย  รู้ยิ่งแล้ว 

  ปฏิ+สํ+ขา+ตฺวา =ปฏิสงฺขาย  พิจารณาแล้ว 

  อุป+อา+ทา+ตฺวา =อุปาทาย  ยึดมั่นแล้ว 

  อุ+ฐา+ตฺวา  =อุฏฺฐาย  ลุกข้ึนแล้ว 

  วิ+ญา+ตฺวา  =วิญฺญาย  รู้แจ้งแล้ว 

  วิ+หา+ตฺวา  =วิหาย   ละแล้ว 

  ป+ธา+ตฺวา  =ปิธาย   ปิดแล้ว 

  สํ+ธา+ตฺวา  =สนฺธาย  หมายเอาแล้ว 
  สํ+อา+ทา+ตฺวา =สมาทาย  สมาทานแล้ว 

  นิ+ธา+ตฺวา  =นิธาย   ฝังแล้ว 

เอกสระธาตุมีสระ อิ เป็นที่สุด 

  นิ+สิ+ตฺวา  =นิสฺสาย  อาศัยแล้ว (แปลง อิ เป็น อา) 
  อนุ+อิ+ตฺวา  =อนฺวาย  อาศัยแล้ว (แปลง อิ เป็น อา) 
 เอกสระธาตุมีสระ อี เป็นที่สุด 
  อุป+นี+ตฺวา  =อุปนีย  นําเข้าไปแล้ว 

  อป+นี+ตฺวา  =อปนีย  นําไปปราศแล้ว 

 เอกสระธาตุมีสระ อู เป็นที่สุด 
  อภิ+ภู+ตฺวา  =อภิภูย  ครอบงําแล้ว 

  อนุ+ภู+ตฺวา  =อนุภูย  เสวยแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๑ : สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. ท้ายธาตุทั้งปวงแปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น ย บ้าง] 



๒.ธาตุมี มฺ เป็นที่สุด แปลง ย เป็น มฺม แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ  
  อา+คม+ตฺวา  =อาคมฺม  อาศัยแล้ว 

  นิ+ขม+ตฺวา  =นิกฺขมฺม  ออกบวชแล้ว 

  อภิ+รม+ตฺวา  =อภิรมฺม  ยินดียิ่งแล้ว 

  อติ+รม+ตฺวา  =อติกฺกมฺม  ก้าวล่วงแล้ว 

  โอ+กม+ตฺวา  =โอกฺกมฺม  ก้าวลงแล้ว 

  สํ+คม+ตฺวา  =สงฺคมฺม  ประชุมกันแล้ว 

  อุป+คม+ตฺวา  =อุปคมฺม  เข้าไปหาแล้ว 

  อธิ+คม+ตฺวา  =อธิคมฺม  บรรลุแล้ว 

  อนุ+คม+ตฺวา  =อนุคมฺม  บรรลุแล้ว 
 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๕ : มหทเภหิ มฺมยฺหชฺชพฺภทฺธา จ. ท้ายธาตุที่มีพยัญชนะ ม ห ท และ ภ เป็นที่สุด 
แปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น มฺม ยฺห ชฺช พฺภ และ ทฺธ บ้าง] 

๓. ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุด แปลง ย เป็น ชฺช แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ 

ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดธาตุ 
  อุ+ปท+ตฺวา  =อุปฺปชฺช  เกิดข้ึนแล้ว 

  นิ+ปท+ตฺวา  =นิปชฺช  นอนแล้ว 

ปฏิ+ปท+ตฺวา  =ปฏิปชฺช  ปฏิบัติแล้ว 

อุป+ปท+ตฺวา  =อุปปชฺช  เข้าถึงแล้ว 

อุป+สํ+ปท+ตฺวา =อุปสมฺปชฺช  เข้าถึงแล้ว 

อา+ฉิท+ตฺวา  =อจฺฉิชฺช  ชิงเอาแล้ว 
  ป+มท+ตฺวา  =ปมชฺช   ประมาทแล้ว 

  อุ+มท+ตฺวา  =อุมฺมชฺช  บ้าแล้ว 

  อภิ+นิ+วิท+ตฺวา =อภินิพฺพิชฺช  แทงตลอดแล้ว 

  นิ+วิท+ตฺวา  =นิพฺพิชฺช  เบ่ือหน่ายแล้ว (แปลง ว เป็น พ) 
ป+ภิท+ตฺวา  =ปภิชฺช  แตกสลายแล้ว 

อุ+ภิท+ตฺวา  =อุพฺภิชฺช  งอกข้ึนแล้ว, แตกข้ึนแล้ว 
  อุ+วิท+ตฺวา  =อุพฺพิชฺช  สะดุ้งแล้ว 

  นิ+สท+ตฺวา  =นิสชฺช   นั่งแล้ว 

  อา+สท+ตฺวา  =อาสชฺช  กระทบแล้ว 

ส่วนธาตุมี ชฺ เป็นที่สุด แปลง ย เป็น ชฺช ได้เช่นกัน [พบน้อยไม่มีสูตรแสดงไว้] 
  วิ+ภช+ตฺวา  =วิภชฺช   คบแล้ว, แบ่งแล้ว 

  ปฏิ+นิ+สช+ตฺวา =ปฏินิสฺสชฺช  สละแล้ว, ถอนแล้ว 



๔.ธาตุมี ธฺ และ ภ เป็นที่สุดแปลง ย เป็น ทฺธา, พฺภ แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ 

  วิธ+ตฺวา  =วิทฺธา   แทงแล้ว  
  ลภ+ตฺวา  =ลทฺธา   ได้แล้ว 

  อุป+ลภ+ตฺวา  =อุปลทฺธา  ได้แล้ว 

  อา+รภ+ตฺวา  =อารทฺธา  ปรารภแล้ว 

 รูปกิริยาท่ีลงท้ายด้วย ทฺธา นี้ระวังจะสับสนกับ ต ปัจจัย [เพราะดูเหมือนกับแจกวิภัตตินามได้] 
อุป+ลภ+ตฺวา  =อุปลพฺภ  เข้าไปได้แล้ว 

  อา+รภ+ตฺวา  =อารพฺภ  ปรารภแล้ว 

  โอ+ลุภ+ตฺวา  =โอลุพฺภ  สะพายแล้ว 

[สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๕ : มหทเภหิ มฺมยฺหชฺชพฺภทฺธา จ. ท้ายธาตุที่มีพยัญชนะ ม ห ท และ ภ เป็นที่สุด 
แปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น มฺม ยฺห ชฺช พฺภ และ ทฺธ บ้าง] 

๕.ธาตุมี หฺ เป็นที่สุด แปลง ย เป็น ยฺห แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ 

  ป+คห+ตฺวา  =ปคฺคยฺห  ประคองแล้ว 

  นิ+คห+ตฺวา  =นิคฺคยฺห  ข่มแล้ว 

  โอ+คห+ตฺวา  =โอคยฺห  หยั่งลงแล้ว 

  ปฏิ+คห+ตฺวา  =ปฏิคฺคยฺห  รับแล้ว 

  สํ+คห+ตฺวา  =สงฺคยฺห  รวบรวมแล้ว 
สํ+นห+ตฺวา  =สนฺนยฺห  ผูกแล้ว 

  อา+รุห+ตฺวา  =อารุยฺห  ข้ึนแล้ว 

  สํ+มุห+ตฺวา  =สมฺมุยฺห  หลงแล้ว 

  อุป+คุห+ตฺวา  =อุปคุยฺห  เข้าไปซ่อน 

  อา+วห+ตฺวา  =อพฺพุยฺห  ถอนข้ึนแล้ว 

  ป+วห+ตฺวา  =ปวยฺห   ข่มแล้ว, ชักนําแล้ว 

วิ+สห+ตฺวา  =วิสยฺห   ข่มแล้ว 

  ป+สห+ตฺวา  =ปสยฺห  บังคับแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๕ : มหทเภหิ มฺมยฺหชฺชพฺภทฺธา จ. ท้ายธาตุที่มีพยัญชนะ ม ห ท และ ภ เป็นที่สุด 
แปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น มฺม ยฺห ชฺช พฺภ และ ทฺธ บ้าง] 

ตูนาทิปัจจัยที่แปลงกับท่ีสุดธาตุกลายเป็น ยฺห นี้อาจมีที่สุดธาตุเป็นอย่างอ่ืนบ้างก็ได้ 

  ปริ+ธา>ทห+ตฺวา =ปริทยฺห  นุ่งห่มแล้ว 
  อ+ปิฬธิ+ตฺวา  =อปิฬยฺห  ทัดทรงแล้ว [อกาโร นิปาตมตฺตํ. อ เป็นนิบาต] 

๖.ธาตุมี สฺ เป็นที่สุด แปลง ย เป็น สฺ กลายเป็น สฺส  
  อุ+ทิส+ตฺวา  =อุทฺทิสฺส  เจาะจงแล้ว 



  ป+วิส+ตฺวา  =ปวิสฺส   เข้าไปแล้ว 

  โอ+กส+ตฺวา  =โอกฺกสฺส  ฉุดคร่าแล้ว 

  โอ+ทิส+ตฺวา  =โอทิสฺส  เจาะจงแล้ว 

  อา+ทิส+ตฺวา  =อาทิสฺส  มุ่งหมายแล้ว 

  อุ+กส+ตฺวา  =อุกฺกสฺส  ฉุดคร่าแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๙๒๓ : ปุพฺพรูปํ โย. แปลง ย เป็นบุพพรูป] 
๗.ธาตุมี จฺ ตฺ ทฺ นฺ รฺ เป็นที่สุด [บางธาตุ] แปลง ตฺวา เป็น จฺจ แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ 

 ธาตุที่มี จฺ เป็นที่สุดธาตุ 
วิ+วิจ+ตฺวา  =วิวิจฺจ   สงัดแล้ว 

  วิ+มุจ+ตฺวา  =วิมุจฺจ   พ้นแล้ว 

 ธาตุที่มี ตฺ เป็นที่สุดธาตุ 
  สํ+จิต+ตฺวา  =สญฺจิจฺจ  แกล้งแล้ว 

  นิ+ปต+ตฺวา  =นิปจฺจ   ติเตียนแล้ว 

นิ+ปต+ตฺวา  =นิปจฺจ   หมอบลงแล้ว, ล้มลงแล้ว  

  อุ+ปต+ตฺวา  =อุปจฺจ   เหาะข้ึนแล้ว 

นิ+กต+ตฺวา  =นิกจฺจ   โกงแล้ว, หลอกแล้ว 

  อุ+กต+ตฺวา  =อุกฺกจฺจ  ขูดแล้ว  
 ธาตุที่มี ทฺ เป็นที่สุดธาตุ 
  อนุ+วิท+ตฺวา  =อนุวิจฺจ  รู้แจ้งแล้ว 

 ธาตุที่มี นฺ เป็นที่สุดธาตุ 
  อา+หน+ตฺวา  =อาหจฺจ  จรดแล้ว 

  อุป+หน+ตฺวา  =อุปหจฺจ  กระทบแล้ว 

  อุ+หน+ตฺวา  =อูหจฺจ   ถอนแล้ว 

  นิ+หน+ตฺวา  =นิหจฺจ   กําจัดแล้ว, คู้ลงแล้ว* 

  โอ+หน+ตฺวา  =โอหจฺจ  วางแล้ว, กระทบแล้ว 

  *นิหจฺจ ชานํุ วนฺทิตฺวา ฯ “คุกเข่าลง, ย่อเข่า, งอเข่า ถวายบังคม”   
ธาตุที่มี รฺ เป็นที่สุดธาตุ 

  กร+ตฺวา  =กจฺจ  ทําแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๓ : รจฺจํ จนรนฺตาทีนํ, ท้ายธาตุที่มีพยัญชนะ จ น และ ร เป็นที่สุดเป็นต้น แปลง 
ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น รจฺจ บ้าง. โมคฺ. สูตรท่ี ๕.๑๖๖ : หนา รจฺโจ. ท้าย หน ธาตุ แปลงตูนาทิปัจจัยเป็ย รจฺจ] 

๘.ลงหลัง อิ ธาตุ แปลง ตฺวา ปัจจัยเป็น จฺจ  
  อุป+อิ+ตฺวา  =อุเปจฺจ  เข้าถึงแล้ว 



  ปฏิ+อิ+ตฺวา  =ปฏิจฺจ   อาศัยแล้ว 

  ป+อิ+ตฺวา  =เปจฺจ   ละไปแล้ว [ตาย] 
  อติ+อิ+ตฺวา  =อติจฺจ   ก้าวล่วงแล้ว 

  อว+อิ+ตฺวา  =อเวจฺจ  หยั่งลงแล้ว 

  ปริ+อิ+ตฺวา  =ปริจฺจ   กําหนดแล้ว 

  อธิ+อิ+ตฺวา  =อธิจฺจ   เรียนแล้ว 

  อภิ+สํ+อิ+ตฺวา  =อภิสเมจฺจ  บรรลุแล้ว    

  อิ+จฺจ   =อจฺจ   ล่วงแล้ว, ไปแล้ว  

  อุ+ทฺ+อิ+ตฺวา  =อุทิจฺจ   ข้ึนแล้ว 

 [โมค. สูตรท่ี ๕.๑๖๘ : อิโตจฺจ. ท้าย อิ ธาตุ แปลงตูนาทิปัจจัยเป็น จฺจ] 
๙.หลัง กร ธาตุที่ สํ, อธิ อยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น จฺจ แล้วลบที่สุดธาตุ 

  สํ+กร+ตฺวา  =สกฺกจฺจ  สักการะแล้ว 
  อธ+ิกร+ตฺวา  =อธิกิจฺจ  ครองรองแล้ว 

 [โมค.สูตรที่ ๕.๑๖๗ : สาสาธิกรา จจริจฺจา. หลัง กร ธาตุที่มี ส อส อธิ อยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น จ, จ และ ริจฺจ] 
๑๐.อเนกสระธาตุให้ลง อิ อาคมหน้า ย ได้เลย  

  ปฏิ+อว+อิกฺข+อิ+ตฺวา =ปจฺจเวกฺขิย  พิจารณาแล้ว 

  ปริ+วตฺต+อิ+ตฺวา =ปริวตฺติย  เวียนรอบแล้ว 

  อภิ+วนฺท+อิ+ตฺวา =อภิวนฺทิย  ไหว้แล้ว 

  อลํ+กร+อิ+ตฺวา =อลงฺกริย  ประดับแล้ว 

  นิ+สิจ+อิ+ตฺวา  =นิสิญฺจิย  ประพรมแล้ว 

  อภิ+สิจฺ+อิ+ตฺวา =อภิสิญฺจิย  อภิเสกแล้ว 

  วิ+ญา+นา+อิ+ตฺวา =วิชานิย  รู้แล้ว [แปลง ญา เป็น ชา] 
  สํ+อิกฺข+อิ+ตฺวา =สเมกฺขิย  พิจารณาแล้ว 

  วิ+ภช+อิ+ตฺวา  =วิภชิย   จําแนกแล้ว 

  อุ+ทิส+อิ+ตฺวา  =อุทฺทิสิย  เจาะจงแล้ว 

  ป+วิส+อิ+ตฺวา  =ปวิสิย   เข้าไปแล้ว 

  ปริ+ภุช+อิ+ตฺวา =ปริภุญฺชิย   กินแล้ว 

  วิ+รช+ย+อิ+ตฺวา =วิรชฺฌิย   พลาดแล้ว 

  วิ+ทิส+อิ+ตฺวา  =วิปสฺสิย  เห็นแจ้งแล้ว [แปลง ทิส เป็น ปสฺส] 
 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๑ : สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. ท้ายธาตุทั้งปวงแปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น ย บ้าง] 

๑๑.ธาตุบางตัวไม่ต้องมีอุปสัคอยู่หน้าก็แปลง ตฺวา เป็น ย และ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็นอย่างอ่ืนได้ 

  จินฺต+อิ+ตฺวา  =จินฺติย   คิดแล้ว 



  ทิส+อิ+ตฺวา  =ปสฺสิย   เห็นแล้ว 
  ญา+อิ+ตฺวา  =ชานิย   รู้แล้ว [แปลง ญา เป็น ชา] 
  ภุช+อิ+ตฺวา  =ภุญฺชิย  กินแล้ว 

  กร+อิ+ตฺวา  =กริย   ทําแล้ว 

  ฉิท+อิ+ตฺวา  =ฉินฺทิย  ตัดแล้ว 

  ภู+อิ+ตฺวา  =ภวิย   เป็นแล้ว 

  จิต+ตฺวา  =เจจฺจ   แกล้งแล้ว 

  มุจ+ตฺวา  =มุจฺจ   พ้นแล้ว 

  วิท+อิ+ตฺวา  =วิทิจฺจ   ได้แล้ว, ประสบแล้ว 

  ปจ+ตฺวา  =ปจฺจ   หุงแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๑ : สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. ท้ายธาตุทั้งปวงแปลง ตูน ปัจจัยเป็นต้นเป็น ย บ้าง] 
๑๒.ธาตุพิเศษบางตัวหรือเอกสระธาตุที่ลงท้ายด้วยสระ อุ อู อิ อี ซ้อน ยฺ หน้า ย อีกหน่ึงตัวได้  

 ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระ อุ, อู ซ้อน ยฺ แล้วรัสสะ อู เป็น อุ  

  อนุ+ภู+ตฺวา  =อนุภุยฺย  เสวยแล้ว 

  อภิ+ภู+ตฺวา  =อภิภุยฺย  ครองงําแล้ว 

ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระ อิ อี แปลง อิ, อี เป็น เอ แล้วซ้อน ยฺ 
  วิ+นี+อ+อิ+ตฺวา =วิเนยฺย  แนะนําแล้ว 

  วิ+จิ+อิ+ตฺวา  =วิเจยฺย  เลือกแล้ว 

  อติ+สี+อิ+ตฺวา  =อติเสยฺย  นอนเกินแล้ว (นอนต่ืนสาย) 
  อนุ+สี+อิ+ตฺวา  =อนุเสยฺย  นอนเนื่องแล้ว 

 เฉพาะ อปฺป ธาตุ แปลงสระที่สุดธาตุเป็น อุ แล้วซ้อน ย ฺ

ป+อปฺป+ตฺวา  =ปปฺปุยฺย   ถึงแล้ว 

๑๓.ลงหลัง ทิสฺ ธาตุ แปลง ตฺวา เป็น สฺวา ตฺวาน เป็น สฺวาน แล้วลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ 
  ทิส+ตฺวา  =ทิสฺวา, ทิสฺวาน เห็นแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๒๐๔ : ทิสา สฺวานสฺวานฺตลุตฺติ จ. หลัง ทิส ธาตุ แปลง ตุนาทิปัจจัยเป็น สฺวาน หรือ 
สฺวา และลบพยัญชนะท่ีสุดธาตุ] 

๑๔.แปลง ตฺวา เป็น ย แล้วลบ ย ทิ้งเสียบ้างก็ได้ [ยการโลโป. ลบ ย อักษรได้] 
  ปฏิ+สํ+ขา+ตฺวา =ปฏิสงฺขา  พิจารณาแล้ว 

  น+อา+ปุจฺฉ+ตฺวา =อนาปุจฺฉา  อําลาแล้ว 

  อภิ+ญา+ตฺวา  =อภิญฺญา  รู้ยิ่งแล้ว 

๑๕.แปลง ตฺวา เป็น ยาน ได้  
  สํ+อิกฺข+อิ+ตฺวา =สเมกฺขิยาน  พิจารณาแล้ว 



  อนุ+ภู+อิ+ตฺวา  =อนุภวิยาน  เสวยแล้ว 

  ขาท+อิ+ตฺวา  =ขาทิยาน  เคี้ยวกินแล้ว 

  อนุ+มุท+อิ+ตฺวา =อนุโมทิยาน  ชื่นชมแล้ว 

  ป+ขนฺท+อิ+ตฺวา =ปกฺขนฺทิยาน  แล่นไปแล้ว 

  ปฏิ+วิธ+ย+อิ+ตฺวา =ปฏิวิชฺฌิยาน   รู้แจ้งแล้ว 

  ปริ+วิส+ย+อิ+ตฺวา =ปริวิสิยาน  อังคาสแล้ว 

  อป+อกฺข+อิ+ตฺวา  =อเปกฺขิยาน  พิจารณาแล้ว 
 [สัททนีติ สูตรที่ ๑๒๐๒ : สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย ยาโน จ. ท้ายธาตุทั้งปวงแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย และ ยาน] 

๑๖.แปลง ตฺวา เป็น รฏฺฐา (ฏฺฐา) 
  ทิส+ตฺวา  =ทิฏฺฐา   เห็นแล้ว    

  น+ทิส+ตฺวา  =อทิฏฺฐา  ไม่เห็นแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๑๗๓ : ตฺวาสฺส รฏฺฐา จ. ท้าย ทิส ธาตุแปลง ตฺวา ปัจจัยเป็น รฏฺฐา] 
 อุมมาทันตีชาตก : 

ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโต ทตฺวา ปิยํ อุมฺมาทนฺตึ อทิฏฺฐา. [ขุ.ชา.๒๘/๒๕/๑๔] 
 ความแค้นใจอย่างร้ายแรงจะพึงมีแก่ท่านเพราะให้นางอุมมาทันตีภรรยาที่รักแล้วไม่เห็นนาง. 

๑๗. แปลง ตฺวา เป็น ฏฺฐุ ํได้บ้าง 
  อภิ+หร+ตฺวา  =อภิหฏฺฐุํ  นําไปเฉพาะแล้ว 

 [สัททนีติ สูตรท่ี ๑๑๗๒ : ตํุตฺวาน รฏฺฐุํ. ท้าย ตํุ และ ตฺวา ปัจจัยเป็น รฏฺฐุํ.] 
ภิกขุปาฏิโมกข์ : 
โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ภุตฺตาวึ ปวาริตํ อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยน วา อภิหฏฺฐ ุมฺปวาเรยฺย “หนฺท 

ภิกฺขุ ขาท วา ภุญ ฺช วาติ ชานํ อาสาทนาเปกฺโข ภุตฺตสฺมึ ปาจิตฺติยํ ฯ [วิ. ๑๑/๘๕/๒๑] 
อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ เพ่งจะหาโทษให้นําไปแล้วปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามภัตแล้ว ด้วยของเคี้ยวก็ดี ด้วย

ของฉัน ก็ดี อันมิใช่เดน บอกว่า นิมนต์เถิดภิกษุเคี้ยวก็ตามฉันก็ตาม พอเธอฉันแล้วเป็นปาจิตตีย์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


