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                                  วจีวิภาค  ภาคที่ ๒      
                                            นาม 
        [๓๗]  นามศัพทนั้นแบงเปน  ๓  คือ  นามนาม ๑  คุณนาม ๑ 
สัพพนาม ๑. 
        นามท่ีเปนชื่อของคน, สัตว, ที่, สิ่งของ,  เปนนามนาม.  นามนามน้ี 
แบงออกเปน ๒  คือ  สาธารณนาม ๑  อสาธารณนาม ๑.  นามท่ีทั่วไป 
แกคน,  สัตว, ที่,  อ่ืนได  เหมือนคําวา  มนุสฺโส  มนษุย  ติรจฺฉาโน 
สัตวดิรัจฉาน  นคร  เมือง  เปนตน  เปนสาธารณนาม.  นามท่ีไมทั่วไป 
แกสิ่งอ่ืน  เหมือนคําวา  ทีฆาวุ  กุมารชือ่ทีฆาวุ  เอราวโณ  ชางชือ่ 
เอราวัณ  สาวตฺถี  เมืองชื่อสาวัตถีเปนตน  เปนอาสาธารณนาม. 
        นามท่ีแสดงลักษณะของนามนาม  สําหรับหมายใหรูวา  นามนาม 
นั้น  ดีหรือชัว่เปนตน  เปนคุณนาม  เหมือนคําวา  ปฺวา  มี 
ปญญา  ปรุิโส  บุรุษ  ถือเอาความตามภาษาของเราวา  บุรุษมีปญญา 
ปุริโส  เปนนามนาม  ปฺวา  เปนคุณนาม.  คุณนามน้ีแบงเปน ๓ 
ชั้น  คือ  ปกติ  ๑  วิเสส ๑  อติวิเสส  ๑.  คุณนามท่ีแสดงความดีหรือ 
ชั่ว  เปนปกติ  เหมือนคําวา ปณฺฑิโต  เปนบัณฑิต  ปาโป  เปนบาป 
ชื่อปกติ.  คุณนามท่ีแสดงความดีหรือชั่ว  มากหรือนอยกวาปกติ 
เหมือนคําวา  ปณฺฑิตตโร  เปนบัณฑิตกวา  ปาปตโร  เปนบาปกวา 
ชื่อวิเสส.  คุณนามท่ีแสดงความดีหรือชั่วมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุด  เหมือน  
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 คําวา  ปณฺฑิตตโม  เปนบัณฑิตที่สุด  ปาปตโม  เปนบาปท่ีสุด ชื่อ   
อติวิเสส.   วิเสสน้ัน  ใช  ตร  อิย  ปจจัย  ในตัทธิต  ตอปกติบาง   
ใชอุปสัค  อติ  [ยิ่ง]   นําหนาบาง.  อติวิเสส  ใช  ตม  อิฏ  ปจจัย 
ในตัทธิต  ตอปกติบาง  ใชอุปสัคและนิบาต  คือ  อติวิย  [เกินเปรียบ] 
นําหนาบาง. 
        สัพพนาม  เปนชื่อสําหรับใชแทนนามนาม  ที่ออกชื่อมาแลว 
เพ่ือจะไมใหซ้ํา ๆ ซาก ๆ  ซึ่งไมเพราะหู  นามท้ัง  ๓  นั้นตองประกอบ 
ดวยลิงค  วจนะ วิภัตติ. 
 
                                             ลิงค 
        [๓๘]  นามศัพท  ในบาลีภาษาน้ัน  ทานแบงเปนลิงค ๓  คือ 
ปุลิงฺค  เพศชาย  ๑,  อิตฺถีลิงฺค  เพศหญิง ๑,  นปุสกลิงฺค  มิใชเพศ 
ชาย  มิใชเพศหญิง  ๑,  นามนาม  เปนลิงคเดียว  คือจะเปน  ปุลิงค 
อิตถีลิงค  หรือนปุสกลิงค  ก็อยางเดียวบาง,  เปน  ๒  ลิงค  คือ 
ศัพทอันเดียว  มีรูปอยางเดียว  เปนไดท้ัง  ๒  ลิงค  หรือมูลศัพทเปน 
อันเดียว  เปลี่ยนแตสระที่สุด  ใหแปลกกัน  พอเปนเครื่องหมายให 
ตางลิงคกันบาง.  คุณนามและสัพพนามเปนไดทั้ง ๓  ลิงค  ลิงคนั้น 
จัดตามสมมติของภาษาบาง  ตามกําเนิดบาง  ที่จัดตามสมมตินั้น 
เหมือนหนึ่งกําเนิดสตรี  สมมติใหเปนปุลิงค  และของท่ีไมมีวิญญาณ  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 31 

สมมติ  ใหเปนปุลิงค  และอิตถีลิงค  เหมือนคําวา  ทาโร  เมีย  สมมติ    
ใหเปนปุลิงค,  ปเทโส  ประเทศ  สมมติใหเปนปุลิงค,  ภูมิ  แผนดิน 
สมมติใหเปนอิตถีลิงค,  ที่จัดตามกําเนิดนั้น  เหมือน  ปุรโิส  ชาย 
เปนปุลิงค,  อิตฺถี  หญิง  เปนอิตถีลิงค  เปนตน.   
        ตอไปนี้จะแสดงอุทาหรณ  ศัพทที่เปนลิงคเดียว ๒  ลิงค  ๓  ลิงค 
พอเปนตัวอยาง. 
                        [๓๙]  นามนามเปนลิงคเดียว 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                ปุลิงค                        อิตถีลงิค                                นปุสกลิงค 
อมโร          เทวดา                      อจฺฉรา        นามอัปสร        องฺค                องค 
อาทิจฺโจ        พระอาทิตย            อาภา        รัศมี                        อารมฺมณ        อารมณ 
อินฺโท        พระอินทร        อิทฺธิ                ฤทธิ์                        อิณ                  หน้ี 
อีโส                คนเปนใหญ        อีสา                งอนไถ                  อีริณ         ทุงนา 
อุทธิ                ทะเล                อุฬุ                ดาว                         อุทก                น้ํา 
เอรณฺโฑ        ตนละหุง                เอสิกา        เสาระเนียด        เอฬาลุก        ฟกเหลือง 
โอโฆ        หวงน้ํา                โอชา        โอชา                โอก                 น้ํา 
กณฺโณ        หู                        กฏ ิ               สะเอว                กมมฺ                กรรม 
จนฺโท        พระจันทร        จมู                เสนา                จกฺขุ                นัยนตา 
ตรุ                ตนไม                ตารา          ดาว                        เตล                น้ํามัน 
ปพฺพโต        ภูเขา                        ปภา                รัศมี                        ปณฺณ        ใบไม 
ยโม                พระยม                ยาคุ                ขาวตม                ยาน                ยาน 
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        [๔๐]  นามนามศัพทเดียว  มีรูปอยางเดียว  เปน  ๒  ลิงค     
--------------------------------------------------------------------------         
        ปุลิงค                        นปุสกลิงค                        คําแปล 
อกฺขโร                        อกขฺร                                อักษร 
อคาโร                        อคาร                                เรือน 
อุตุ                                อุตุ                                        ฤด ู
ทิวโส                        ทิวส                                        วัน 
มโน                                มน                                        ใจ 
สวจฺฉโร                        สวจฺฉร                                ป 
        [๔๑]  นามนามมีมูลศัพทเปนอยางเดียว   เปลี่ยนแตสระที่สุด 
เปน ๒  ลิงค 
-------------------------------------------------------------------------- 
        ปุลิงค                        อิตถีลิงค                                คําแปล 
อรหา  หรือ  อรห         อรหนฺตี                                พระอรหันต 
อาชีวโก                        อาชีวิกา                                นักบวช 
อุปาสโก                        อุปาสิกา                                อุบาสก,  อุบาสิกา 
กุมาโร                        กุมารี  หรือ  กุมาริกา        เด็ก 
ขตฺติโย                        ขตฺติยานี  หรือ  ขตฺติยา        กษัตริย 
โคโณ                        คาวี                                        โค 
โจโร                        โจร ี                                       โจร 
าตโก                        าติกา                                ญาติ  
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ตรุโณ                        ตรณีุ                                ชายหนุม, หญิงสาว   
เถโร                                เถรี                                พระเถระ,  พระเถรี 
ทารโก                        ทาริกา                        เด็กชาย,  เด็กหญิง 
เทโว                                เทวี                                พระเจาแผนดิน 
                                                                พระราชเทวี 
นโร                                นารี                                คน  (ชาย - หญิง) 
ปริพฺพาชโก                ปรพฺิพาชิกา                นักบวช (ชาย - หญิง) 
ภิกฺขุ                                ภิกฺขุนี                        ภิกษุ,  ภิกษุณี 
ภว                                โภตี                                 ผูเจริญ 
มนุสฺโส                        มนุสฺสี                        มนุษย  (ชาย - หญิง) 
ยกฺโข                        ยกฺขินี                        ยักษ,  ยักษิณี 
ยุวา                                ยวุตี                                ชายหนุม,  หญิงสาว 
ราชา                                ราชินี                        พระเจาแผนกิน 
                                                                พระราชิน ี
สขา                                สขี                                เพ่ือน  (ชาย - หญิง) 
หตฺถี                                หตฺถินี                        ชางพลาย,  ชางพัง 
 
                          [๔๒]  คุณนามเปน ๓  ลิงค 
-----------------------------------------------------------------------------    
        ปุลิงค                อิตพีลิงค                นปุสกลิงค                คําแปล 
กมฺมกาโร                     กมฺมการินี              กมฺมการ                    ทําการงาน 
คุณวา                     คุณวตี                      คุณว                            มคุีณ 
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จณฺโฑ                จณฺฑา                จณฺฑ                ดุราย     
เชฺโ                        เชฏา                เชฏ                เจริญท่ีสุด 
ตาโณ                ตาณา                ตาณ                        ตานทาน 
ถิโร                        ถิรา                        ถิร                        มั่น 
ทกฺโข                ทกฺขา                ทกฺข                        ขยัน 
ธมฺมิโก                ธมฺมิกา                ธมมฺิก                ต้ังในธรรม 
นาโถ                นาถา                 นาถ                        ที่พ่ึง 
ปาโป                ปาปา                ปาป                        บาป 
โภคี                        โภคินี                โภคิ                        มีโภคะ 
มติมา                มติมตี                มติม                        มีความคิด 
ลาภี                        ลาภินี                ลาภิ                  มีลาภ 
สทฺโธ                สทฺธา                สทฺธ                        มีศรัทธา. 
         
                                            วจนะ 
        [๔๓]  คําพูดในบาลีภาษา  จัดเปน  วจนะ  ๒ คือ  เอกวจน 
คําพูดสํากรับออกชื่อของสิ่งเดียว  ๑  พหุวจน   คําพูดสําหรับออกชื่อ 
ของมากกวาส่ิงเดียว  คือ  ต้ังแต  ๒  สิง่ข้ึนไป  ๑,  วจนะ  ทั้ง ๒  นี ้ม ี
เครื่องหมายใหแปลกกันท่ีทายศัพท   เหมือนคําวา  ปุริโส   ชายคนเดียว 
เปนเอกวจนะ  ปุริสา  ชายหลายคน  เปนพหุวจนะ.  
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                                           วิภัตติ      
        [๔๔]  คําพูดที่ทานจัดเปนลิงคและวจนะดังนี้นั้น  ตองอาศัย 
วิภัตติชวยอุปถัมภ  ผูศึกษาจึงจะกําหนดเนื้อความไดงายข้ึน  เพราะ 
ในบาลีภาษาน้ัน   ไมมีคําใชที่จะทํานามศัพทนี้และนามศัพทนั้นให 
เนื่องกันเปนอันเดียว  เหมือนภาษาของเรา  ซึ่งนับปราชญบญัญัติ 
เรียกวา  "อายตนิบาต"  เหมือนคําวา  "ซึ่ง,  ดวย,  แก,  จาก,  ของ, 
ใน"   เปนตน  ตองใชวิภัตติขางหลังศัพทบอกใหรูเนื้อความเหลาน้ี 
ทั้งส้ิน.  [ความน้ีจักรูแจงขางหนา]   อีกอยางหนึ่ง  ก็เปนอุบาย  ที่จะ 
ใหกําหนดลิงคไดแมนยําข้ึน   ผูแรกศกึษายังกําหนดจําลิงคไมไดถนัด 
วา  ศัพทนี้  เปนลิงคนี้  ศพัทนั้น  เปนลิงคนั้น  เมื่อหัดอานหนังสือ 
ที่ทานแตงไวเห็นปุลิงค  ทานประกอบวิภัตติอยาง ๑  อีตถลีิงคอยาง ๑ 
นปุสกลิงคอยาง ๑  ก็จะเขาใจไดวา  ศัพทนี้  เปนลิงคนี้  ศัพทนั้น 
เปนลิงคนั้น  ไมลําบากดวยการจําลิงค. 
        วิภัตตินั้นมี  ๑๔  ตัว  แบงเปนเอกวจนะ  ๗  พหุวจนะ  ๗  ดังน้ี :- 
                                        เอกวจนะ                พหุวจนะ 
ปมา        ที ่๑                            สิ                             โย 
ทุติยา        ที ่๒                            อ                             โย 
ตติยา        ที ่๓                            นา                      หิ 
จตุตฺถี        ที ่๔                            ส                              น  
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        ปฺจมี        ที ่ ๕                สมา                หิ     
        ฉฏ ี                 ที ่ ๖                ส                น 
        สตฺตมี        ที ่ ๗                สฺม ึ               ส ุ
        ปฐมาวิภัตติที่ตนนั้น  แบงเปน ๒  เปน  ลิงฺคตฺโถ  หรือ  กตฺตา 
ที่เปนตัวประธานอยาง  ๑  เปน  อาลปน  คําสําหรับรองเรียกอยาง  ๑. 
        [๔๕]  ขาพเจาจะจัดคําพูด  ที่เรียกวา  "อายตนิบาต"  ที่ทาน 
สงเคราะหในวิภัตตินั้น ๆ  ใหเปนหมวด ๆ  มาแสดงไวในท่ีนี้  พอ 
เปนตัวอยางเสียแบบหน่ึงกอน  ใหผูศกึษาจําทรงไวเสียใหข้ึนใจ  ตอไป 
จะไดแปลไดเอง  ไมตองลําบาก  จะไมแสดงตอไปอีก. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                เอกวจนะ                                        พหุวจนะ 
ปมา  ที่  ๑                                                        - 
ทุติยา  ที่  ๒        ซึ่ง                สู                ซึ่ง - ท.                สู - ท. 
                        ยัง                สิ้น.                ยัง - ท.                สิ้น - ท. 
ตติยา  ที่  ๓        ดวย                โดย                ดวย - ท.                โดย - ท. 
                        อัน                ตาม                 อัน - ท.                ตาม - ท. 
                        เพราะ        ม.ี                เพราะ - ท.        ม ี- ท. 
จตุตฺถี  ที่  ๔        แก                เพ่ือ                แก - ท.                เพ่ือ - ท. 
                        ตอ.                                ตอ - ท. 
ปฺจมี  ที่  ๕        แต                จาก                แต - ท.                จาก - ท. 
                        กวา                เหตุ.                กวา - ท.                เหตุ - ท.  
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ฉฏ ี  ที่ ๖         แหง          ของ                แหง - ท.                ของ - ท.     
                        เมื่อ.                                เมื่อ - ท. 
สตฺตมี  ที่  ๗        ใน                ใกล                ใน - ท.                ใกล - ท. 
                        ที ่               ครั้นเมื่อ        ที ่- ท.                ครั้นเม่ือ - ท. 
                        ในเพราะ.                        ในเพราะ  - ท. 
อาลปนะ                แนะ         ดูกอน        แนะ - ท.                ดูกอน - ท. 
                        ขาแต.                        ขาแต - ท. 
 
                                     วิธีแจกนามนาม 
        [๔๖]  ผูศึกษาวิธีแจกนามศัพทดวยวิภัตติ   ตองกําหนดจับ 
หลักฐานใหไดกอนจึงจะเปนการงายข้ึน.  หลักฐานนั้นทานกําหนด 
ตามสระท่ีสุดแหงศัพท  เรียกวา  การนัต,   ศัพทที่เปนลิงคเดียวกันมี 
การันตเหมือนกันแลว  กแ็จกเปนแบบเดียวกัน  ยกไวแตศัพทบาง 
เหลา  ที่มีวิธีแจกอยางหน่ึงตางหาก.  เมื่อกําหนดไดหลักฐานดังน้ีแลว 
ก็ไมตองหนักใจ  เพราะการท่ีตองทรงจํามากนัก  จําไดเสียแบบหนึ่ง 
แลว  กใ็ชตลอดไปไดหลายรอยศัพททีเดียว.  ในนามนามและคุณนาม 
นั้น  ทานจัดการันตตามท่ีใชสาธารณาทั่วไปมากน้ัน  ดังนี้ :- 
        ในปุลิงคมีการันต  ๕  คือ   อ  อิ  อี  อุ  อู.    ในอิตถีลิงคมี 
การันต  ๕  คือ  อา  อิ  อี  อุ  อู.    ในนปุสกลิงคมีการันต  ๓  คือ  
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อ  อิ  อุ.  จะแจกปุลิงคกอน  แลวจึงจะแจกอิตถีลิงคและนปุสกลิงค    
เปนลําดับไป.   
        [๔๗]  อ  การันต  ในปุลิงคแจกอยาง  ปุริส  [บุรุษ]  ดังนี้ :- 
----------------------------------------------------------------------------- 
                เอกวจน                                        พหุวจน 
ป.        ปุริโส                                        ปุริสา 
ทุ.        ปุริส                                                ปุริเส 
ต.        ปรุิเสน                                        ปุริเสหิ        ปุริเสภิ 
จ.          ปุริสสฺส  ปุริสาย  ปุริสตฺถ                ปุริสาน 
ปฺ. ปุริสสฺมา  ปุริสมฺหา  ปุริสา        ปรุิเสหิ          ปุริเสภิ 
ฉ.          ปรุสิสฺส                                        ปุริสาน 
ส.          ปุรสิสฺมึ  ปุริสมหฺิ  ปุริเส                ปุริเสสุ 
อา.        ปุริส                                                ปุริสา 
 
        ศัพทที่เปน  อ  การนัต  เชนนี้  แจกเหมือน ปุริส 
----------------------------------------------------------------------------- 
อาจริย        อาจารย                                ชน                ชน 
กุมาร        เดก็                                        ตุรค                มา 
ขตฺติย        กษัตริย                                เถน                ขโมย 
คณ                หมู                                        ทูต                ทูต 
โจร                โจร                                        ธช                ธง 
ฉณ                มหรสพ                                นร                คน 
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ปาวก         ไฟ                                รุกขฺ                ตนไม        
ผลิก                แกวผลึก                        โลก                โลก 
พก                นกยาง                        วานร        ลิง 
ภว                ภพ                                สหาย        เพ่ือน 
มนุสฺส        มนุษย                        หตฺถ                มือ 
ยกฺข                ยักษ 
 
                       วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  เอา  อ  กบั  ส ิ เปน  โอ,  กับ  โย  ปมา  เปน  อา. 
๒ เอา  อ  เปน  อ  ในท่ีทัง้ปวง,  อ  กบั  โย  ทุ.  เปน  เอ. 
๓  เอา  อ  กบั  นา  เปน  เอน,  หิ  และ  สุ   อยูหลงั เอา  อ  เปน  เอ. 
      เอา  หิ  เปน  ภิ  ไดในท่ีทั้งปวง. 
๔  เอา  สฺมา  เปน  มฺหา  ได  ใน ปุ.  นปุ.  กับ  อ  เปน  อา. 
๖  เอา  สฺมึ  เปน  มฺหิ  ได  ใน  ปุ    นปุ.  กับ  อ  เปน  เอ. 
๗  อาลปนะ  เอก.  คงเปน  อ,  พหุ.  เปน  อา. 
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  [๔๘]  อิ  การันต  ในปุลิงค  แจกอยาง  มุนิ  [ผูรู]  ดังนี้ :-    
------------------------------------------------------------------   
                เอก.                                        พหุ. 
ป.          มุนิ                                        มุนโย        มนุี 
ทุ.        มุนึ                                        มนุโย        มุน ี
ต.          มุนนิา                                มนุีหิ        มุนภิี 
จ.         มุนิสสฺ        มุนิโน                มุนีน 
ปฺ.        มุนสิฺมา        มุนมิฺหา                มุนีหิ        มุนีภ 
ฉ.        มุนิสสฺ        มุนิโน                มุนีน 
ส.        มุนิสมฺึ        มุนิมหฺิ                มุนิสุ 
อา.          มุน ิ                                       มุนโย        มนุี 
ศัพทที่เปน  อิ  การันต  เชนนี้  แจกเหมือน  มุนิ. 
------------------------------------------------------------------- 
อคฺคิ                ไฟ                                ปติ                เจา,  ผัว 
อริ                 ขาศึก                        มณิ                แกวมณี 
อหิ                งู                                วิธี                วิธี 
ถปติ                ชางไม                        วีหิ                ขาวเปลือก 
นิธิ                  ขุมทรัพย                        สมาธิ        สมาธิ 
                        วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  สระที่มิใช  อ  อยูหนา  ลบ  สิ  เสีย,  โย  อยูหลัง  เอา  อิ ปุ  เปน อ 
    ก็ได,  ลบ  โย  เสียแลว  ทีฆะ  สระ  อิ  อุ  ในลิงคทั้ง ๓  ก็ได. 
๒  อิ  อี  อุ  อู  ใน  ปุ.  นปุ.  คง  นา  ไว,  หิ  น  ส ุ อยูหลัง  ทีฆะ  อิ  อุ 
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     ในลิงคทั้งปวง.     
๓  เอา  ส  เปน  สฺส  ได  ใน ปุ.  นปุ.  ขางหนาเปนสระท่ีมิใช  อ  เอา 
     เปน  โน  ได  ใน  ๒  ลิงคนั้น. 
๔.  อาลปนะ  มีคติแหง  ปมา. 
 
         [๔๙]  อี  การันต  ในปุลิงค  แจกอยาง  เสฏ ี  [เศรษฐี] 
ดังน้ี:- 
------------------------------------------------------------------------------ 
                        เอก.                                                พหุ. 
ป.          เสฏ ี                                        เสฏ ิโน        เสฏ ี 
ทุ.        เสฏ ึ                เสฏ ิน                เสฏ ิโน        เสฏ ี 
ต.        เสฏ ินา                                        เสฏ ีหิ        เสฏ ีภิ 
จ.        เสฏ ิสฺส                เสฏ ิโน                เสฏ ีน 
ปฺ.        เสฏ ิสฺมา                เสฏ ิมฺหา                เสฏ ีหิ        เสฏ ีภิ 
ฉ.          เสฏ ิสฺส                เสฏ ิโน                เสฏ ีน 
ส.        เสฏ ิสฺมึ                เสฏ ิมฺหิ                เสฏ ีสุ 
อา.        เสฏ ิ                                        เสฏ ิโน        เสฏ ี 
         ศัพทที่เปน  อี  การนัต  เชนนี้  แจกเหมือน  เสฏ ี. 
------------------------------------------------------------------------------ 
กรี                ชาง                                        ภาณี                คนชางพูด 
ตปสี                 คนมีตบะ                                โภคี                คนมีโภคะ 
ทณฺฑี          คนมีไมเทา                        มนฺตี                คนมีความคิด  
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เมธาวี        คนมีปญญา                สุขี                คนมีสุข     
สิขี                นกยูง                        หตฺถี                ชาง 
                         วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  เอา  อ  เปน  น  ไดบาง. 
๒  อี  อู  ปุ.  อยูหนา  เอา  โย  เปน  โน แลว  รัสสะสระตัวหนาเสีย 
     หรือลบ  โย  ก็ได. 
๓  วิภัตติ  เอกวจนะ  ทั้งปวง  ยก  ป.  เสีย  และ  โย  อยูหลังตองรัสสะ 
อี  อู  ใน  ปุ.  อิต. 
 
              [๕๐]  อุ  การันต  ในปุลิงค แจกอยาง  ครุ  [ครู]  ดังน้ี :- 
------------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.         คร ุ                                       ครโว        คร ู
ทุ.        ครุ                                        ครโว        คร ู
ต.        ครุนา                                ครูหิ                ครภิู 
จ.        ครุสสฺ        ครุโน                ครนู 
ปฺ.        ครสฺุมา        ครมฺุหา                ครูหิ                ครูภิ 
ฉ.         ครุสสฺ        ครุโน                ครนู 
ส.          ครสฺุมึ        ครุมหฺิ                ครูสุ 
อา.        ครุ                                        ครเว                ครโว  
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           ศัพทที่เปน  อุ  การันต  เชนนี ้ แจกเหมือน  ครุ     
--------------------------------------------------------------------------- 
เกตุ                 ธง                                ภิกฺขุ                ภิกษุ 
ชนฺตุ                สัตวเกิด                        ริปุ                ขาศึก 
ปสุ                สัตวของเลี้ยง                สตฺตุ                ศัตร ู
พนฺธุ        พวกพอง                        เสตุ                สะพาน 
พพฺพุ        เสอืปลา,        แมว                เหตุ                เหตุ 
        วิธีเปลี่ยนวิภัตติทั้งปวง  เหมือน  อิ  การันต  แปลกแต  อุ 
ปุลิงค อยูหนา  เอา  โย  เปน  โว,  อาลปนะ  พหุ.  เปน  เว  แลว  อุ 
เปน  อ  เทาน้ัน. 
        [๕๑]  อู  การันต  ในปุลิงค  แจกอยาง  วิฺ ู   [ผูรูวิเศษ] 
ดังน้ี :- 
---------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        วิฺยู                                        วิฺ ุโน        วิฺู 
ทุ.        วิฺุ                                วิฺ ุโน        วิฺู 
ต.        วิฺ ุนา                                วิฺ ูหิ        วิฺูภิ 
จ.          วิฺุสฺส        วิฺ ุโน                วิฺ ูน 
ปฺ.        วิฺ ุสฺมา        วิฺุมฺหา                วิฺ ูหิ        วิฺูภิ 
ฉ.        วิฺุสฺส        วิฺ ุโน                วิฺ ูน          
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ส.        วิฺ ุสฺมึ          วิฺ ุมฺหิ                วิฺูสุ      
อา.        วิฺ ุ                                วิฺุโน        วิฺ ู 
ศัพทที่เปน  อู  การันต  เชนนี้  แจกเหมือน  วิฺ ู. 
------------------------------------------------------------------------------ 
อภิภู          พระผูเปนยิ่ง                                เวทคู        ผูถึงเวท 
กตฺยู        ผูรูอุปการะที่คนอ่ืนทําแลว        สยมฺภู        พระผูเปนเอง 
ปารคู        ผูถึงฝง 
        วิธีเปลี่ยนวิภัตติทั้งปวง   เหมือน  อี  การันต  แปลกแต  อ  คง 
เปน  อ  เทาน้ัน.         
                          จบการันต  ๕  ในปุลิงคเทาน้ี. 
 
        [๕๒]  อา  การันต  ในอิตถีลิงค  แจกอยาง  กฺา  [นางสาว 
นอย]   ดังน้ี :- 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                        เอก.                                                พหุ. 
ป.                กฺา                                กฺาโย                กฺา 
ทุ.                กฺ                                กฺาโย                กฺา 
ต.                ก ฺาย                                ก ฺาหิ                ก ฺาภิ 
จ.                ก ฺาย                                ก ฺาน 
ปฺ.                ก ฺาย                                ก ฺาหิ                ก ฺาภิ 
ฉ.                ก ฺาย                                ก ฺาน  
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สฺ        กฺาย        ก ฺาย                ก ฺาสุ       
อา.        ก ฺเ                                ก ฺาโย        ก ฺา 
        ศัพทที่เปน  อา  การันต  เชนนี้  แจกเหมือน  ก ฺา 
--------------------------------------------------------------------- 
อจฺฉรา                นางอัปสร        ตารา                ดาว 
อาภา                รัศม ี                       ถวิกา        ถุง 
อิกฺขณิกา                หญิงแมมด        ทาริกา        เด็กหญิง 
อีสา                        งอนไถ                โทลา        ชิงชา 
อุกฺกา                คบเพลิง                ธารา                ธารนํ้า 
อูกา                        เล็น                        นารา        รศัมี 
เอสิกา                เสาระเนียด        ปฺา        ปญญา 
โอชา                โอชา                พาหา        แขน 
กจฺฉา                รักแร                ภาสา        ภาษา 
คทา                        ตะบอง                มาลา        ระเบียบ 
ฆฏิกา                ลิ่ม                        ลาขา        ครั่ง 
เจตนา                เจตนา                สลิา          ศาลา 
ฉุริกา                กฤช                        สลิา                ศิลา 
ชปา                        ชะบา                หนุกา         คาง 
                        วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และการันต 
๑  เอา  อ  เปนนิคหิต  แลว  รัสสะ  อา   ขางหนา. 
๒  อา  อยูหนา  เอา  วิภัตติ  เอกวจนะ  คือ นา  ส  สฺมา  สฺม ึ 
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     กับ   อา  เปน  อาย.   
๓  เอา  สฺมึ  เปน  ย  บางก็ได. 
๔  อา.  เอก.  เอา  อา  เปน  เอ.   
   
    [๕๓]  อิ  การันต  ในอิตถีลิงค  แจกอยาง  รตฺติ  [ราตรี]   ดังน้ี :- 
----------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        รตฺติ                                        รตฺติโย        รตฺตี 
ทุ.        รตฺตึ                                        รตฺติโย        รตฺตี 
ต.        รตฺติยา                                รตฺตีหิ        รตฺตีภิ 
จ.        รตฺติยา                                ตตฺตีน 
ปฺ.        รตฺติยา        รตฺยา                รตฺตีหิ        รตฺตีภิ 
ฉ.        รตฺติยา                                รตฺตีน 
ส.        รตฺติยา        รตฺติย        รตฺย        รตฺตีส ุ
อา.        รตฺติ                                        รตฺติโย        รตฺตี 
           ศัพทที่เปน  อิ  การันต  เชนนี ้ แจกเหมือน  รตฺติ 
---------------------------------------------------------------------------- 
อาณิ                ลิ่ม                                กฏิ                สะเอว 
อิทฺธิ                ฤทธิ ์                               ขนฺติ                ความอดทน 
อีติ                จัญไร                        คณฺฑิ        ระฆัง 
อุกฺขฺลิ        หมอขาว                        ฉวิ                ผิว 
อูมิ                คลื่น                                ชลลฺิ                สะเก็ดไม  
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ตนฺติ                เสนดาย                        รติ                ความยินดี   
นนฺทิ        ความเพลิดเพลิน        ลทฺธ ิ               ลทัธิ 
ปฺหิ        สนเทา                        วติ                รั้ว 
มติ                ความรู                        สตฺติ                หอก 
ยฏ ิ                ไมเทา                        สนฺธิ                ความตอ 
                           วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  อิ  อี  อุ  อู  อิตฺ.  อยูขางหนา  เอา  วิภัตติ  เอก.  คือ  นา  ส  สมฺา  สฺม ึ
    เปน  ยา. 
๒  อิ  อิตฺ.  อยูขางหนา  เอา  สฺมา  เปน  อา  เอา  สฺมึ  เปน  อ  แลว  เอา 
     อิ  เปน  ย  ไดบาง. 
 
        [๕๔]  อี  การันต  ในอิตถีลิงค  แจกอยาง  นารี  [นาง]  ดงันี้ :- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        นารี                                        นาริโย        นารี 
ทุ.        นารี                นารยิ                นาริโย        นารี 
ต.        นาริยา                                นารหีิ          นารภิี 
จ.        นาริยา                                นารนี 
ปฺ.         นาริยา                                นารีหิ        นารีภิ 
ฉ.          นารยิา                                นารีน 
 
๑.  เอา  อ  เปน  ย,  โดยสูตรมูลกัจจายนะ  วา  อ  ยมีโต  ปสฺาโต  แลสูตร 
สทฺทนีติวา  อ  ยมิวณฺณปา  วา.  
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สฺ        นาริยา        นาริย        นารีส ุ
อา.        นาร ิ                               นาริโย        นาร ี
          ศัพททีเ่ปน  อี  การนัต  เชนนี้  แจกเหมือน  นารี  
------------------------------------------------------------------------- 
กุมารี        เดก็หญิง                        ปวี                แผนดิน 
ฆรณี        หญิงแมเรือน                มาตุลานี        ปา,  นา 
ถี                หญิง                                วีชนี                พัด 
ธานี                เมือง                                สิมฺพลี        ไมง้ิว 
 
        [๕๕]  อุ  การันต  ในอิตถีลิงค แจกอยาง  รชชฺุ  [เชือก]  ดงัน้ี :- 
--------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
 
ป.                รชฺช ุ                               รชฺชโุย        รชฺช ู
ทุ.                รชฺชุ                                รชฺชโุย        รชฺช ู
ต.                รชฺชยุา                        รชชฺูหิ        รชชฺภิู 
จ.                รชฺชยุา                        รชชฺูน 
ปฺ.                รชชฺุยา                        รชฺชูหิ         รชฺชูภิ 
ฉ.                รชฺชยุา                        รชชฺูน 
ส.                รชฺชยุา        รชฺชยุ        รชฺชูส ุ
อา.                รชชฺุ                                รชฺชโุย        รชฺช ู 



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 49 

         ศัพทที่เปน  อุ  การนัต   เชนนี ้ แจกเหมือน  รชฺช ุ    
----------------------------------------------------------------------- 
อุรุ                 ทราย                        ยาคุ                ขาวตม 
กาสุ                หลุม                                ลาวุ                น้ําเตา 
เธนุ                แมโคนม                        วิชฺชุ                สายฟา 
  [๕๖]  อู  การันต  ในอิตถีลิงค  แจกอยาง  วธู  [หญิงสาว]  ดังนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.                วธู                                วธุโย        วธู 
ทุ.                วธุ                                วธุโย        วธู 
ต.                วธุยา                        วธูหิ                วธูภิ 
จ.                วธุยา                        วธูน 
ปฺ.                วธุยา                        วธูหิ                วธูภิ 
ฉ.                วธุยา                        วธูน 
ส.                วธุยา        วธุย                วธูสุ 
อา.                วธุ                                วธุโย        วธู 
              ศัพทที่เปน  อู  การันต  เชนนี้  แจกเหมือนวธู 
------------------------------------------------------------------------ 
จมู                เสนา                        วิรู                เถาวัลย 
ชมฺพู                ไมหวา                        สรพู                ตุกแก 
ภู                แผนดิน, ค้ิว                สินธฺู                แมน้ําสินธู 
                     จบการันต  ๕  ในอิตถีลงิค แตเทาน้ี.  
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        ๕๗  อ  การันต  ในนปุสกลิงค  แจกอยาง  กุล  ตระกูล    
ดังน้ี :-   
----------------------------------------------------------------------- 
                        เอก.                                        พหุ. 
ป.                กุล                                        กุลาน ิ
ทุ.                กุล                                        กุลาน ิ
ต.                กุเลน                                กุเลหิ        กุเลภิ 
จ.                กุลสฺส  กุลาย  กลุตฺถ                กลุาน 
ปฺ.                กุลสฺมา  กลุมฺหา  กลุา        กุเลหิ          กเุลภิ 
ฉ.                กุลสฺส                                กลุาน 
ส.                 กุลสฺมึ  กุลมฺหิ  กุเล                กุเลส ุ
อา.                กุล                                        กลุานิ 
           ศัพทที่เปน  อ  การันต  เชนนี ้ แจกเหมือน  กุล 
------------------------------------------------------------------------- 
องฺค                องค                                        ฉตฺต         ฉัตร,  รม 
อิณ                หน้ี                                        ชล                น้ํา 
อุทร                ทอง                                        ตล                พ้ืน 
โอฏ        รมิฝปาก                                ธน                ทรัพย 
กฏ                ไม                                        ปณฺณ        ใบไม, หนังสือ 
กมล                ดอกบัว                                ผล                ผลไม 
ฆร                เรือน                                พล                กําลัง,พล 
จกฺก                 จักร,  ลอ                                ภตฺต                ขาวสวย  
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มชฺช                น้ําเมา                        รตน                แกว     
ยนฺต                ยนต                                วตฺถ                ผา 
รฏ                แวนแควน                สกฏ                เกวียน 
                          วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ และ การันต 
๑  อ  นปุ.  อยูหนา  เอา  สิ  เปน  อ. 
๒  เอา  โย  เปน  น ิ ใน  นปุ.  ทั้งสิน  แลวทีฆะสระเบ้ืองตน,  อาลปนะ 
ทั้งสองมีคติแหง ปมา  เหลือน้ันเหมือน  อ  การันต  ในปุ.  สิ้น. 
         [๕๘]  อิ  การันต  ใน  นปุสกลงค  แจกอยาง  อกฺขิ  [นัยนตา] 
ดังน้ี :- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.                อกฺขิ                                        อกฺขีนิ        อกฺขี 
ทุ.                อกฺขึ                                        อกฺขีนิ        อกฺขี 
ต.                อกฺขินา                                อกฺขีหิ        อกฺขีภิ 
จ.                อกฺขิสฺส        อกฺขิโน                อกฺขีน 
ปฺ.                อกฺขิสฺมา        อกฺขิมฺหา                อกขีฺหิ        อกฺขีภิ 
ฉ.                อกฺขิสฺส        อกฺขิโน                อกฺขีน 
ส.                อกฺขิสฺมึ        อกฺขิมฺหิ                อกฺขีส ุ
อา.                อกฺขิ                                        อกฺขีนิ        อกฺขี  
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      ศัพทที่เปน  อิ  การันต  เชนนี ้ แจกเหมือน  อกฺขิ    
------------------------------------------------------------------------- 
อจฺจิ                เปลวไฟ                ทธ ิ               นมสม 
อฏ ิ                กระดูก                สปฺป        เนยใส 
        [๕๙]  อุ  การันต  ในนปุสกลิงค  แจกอยาง  วตฺถุ  [พัสด ุ
ดังน้ี :- 
--------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        วตฺถุ                                        วตฺถูนิ        วตฺถู 
ทุ.        วตฺถุ                                        วตฺถนูิ        วตฺถู 
ต.        วตฺถนุา                                วตฺถูหิ        วตฺถภิู 
จ.        วตฺถสฺุส        วตฺถโุน                วตฺถูน 
ปฺ.        วตฺถุสฺมา        วตฺถุมฺหา                วตฺถูหิ        วตฺถูภิ 
ฉ.        วตฺถสฺุส        วตฺถโุน                วตฺถูน 
ส.        วตฺถสฺุมึ        วตฺถมฺุหิ                วตฺถูส ุ
อา.        วตฺถ ุ                                       วตฺถูนิ        วตฺถู 
         ศัพทที่เปน  อุ  การนัต  เชนนี้  แจกเหมือน  วตฺถุ 
--------------------------------------------------------------------------- 
อมฺพุ                น้ํา                                ชตุ                ยาง 
อสฺสุ                น้ําตา                        ธนุ                ธนู 
อายุ                อายุ                                มธุ                น้ําผ้ึง 
จกฺขุ                นัยนตา                        มสฺสุ                หนวด  
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วปุ                กาย                        สชฺฌ ุ       เงิน 
                  จบการันต ๓  ใน  นปุสกลงิค  แตเทาน้ี.    
 
        [๖๐]  ศพัทเหลาใดท่ีขาพเจาไดวาไวขางตน  [๔๖]  วา  "ม ี
วีธีแจกอยางหนึ่งตางหาก"   ในศัพทเหลาน้ัน   บางพวกก็มีวิธีแจก 
เฉพาะตน ๆ ศัพทเดียว  ไมสาธารณะท่ัวไปแกศัพทอ่ืน  บางเหลา 
ก็มีวิธีแจกใชไดในศัพทอ่ืนบางเล็กนอยไมมากนัก.  ขาพเจาแสดงใน 
ที่นี้แตศัพทใชมากในบาลีภาษาอยางเดียว  เพราะจะแสดงใหสิ้นเชิง 
ก็จะเปนเหตุใหผูศึกษาฟนเฝอนัก.   ในศัพทที่จะแจกตอไปนี้  บางศัพท 
ก็เปนลิงคเดียว  บางศัพทก็เปน  ๒ ลิงค    จงดูในสวนแหงลิงค 
ที่กลาวไวขางตน  ๓๘  เถดิ.   ในที่นี้จะแสดงแตแบบที่ไมเหมือน 
ดวยแบบซ่ึงแจกแลวขางตนเทาน้ัน,   ศัพทใดท่ีเปน  ๒  ลิงคแจกไวแต 
ลิงคเดียว   พึงเขาใจวา  อีกลิงคหน่ึง  แจกตามการันตที่มีมาแลวใน 
ลิงคทั้ง  ๓  เหมือนหนึ่ง  ราช  ศัพท  เปน  ๒  ลิงค  จะแจกแตแบบที่ 
เปน  ปุลิงค  แบบท่ีเปน  อิตถีลิงค  จะไมแจก  เพราะ  ราช  ศัพท 
ใน  อิตถลีิงค  เปน  ราชิน ี  มีวิธีแจกเหมือน  อี  การนัต  ในอิตถลีิงค 
ขางตน. 
        ศัพททีจ่ะแจกตอไปนี้   คือ  อตฺต,  พฺรหฺม,  ราชล  ภควนฺตุ, 
อรหนฺต,   ภวนฺต,  สตฺถุ,  ปตุ,  มาตุ,  มน,  กมฺม,  โค.  
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            [๖๑]  อตฺต  [ตน]  เปน  ปุลิงค  แจกอยางนี้ :-    
------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                วิธีเปลี่ยนวิภัตติและการันต 
ป.        อตฺตา                        ๑  เอา  อ  ที่สุดแหง  อตฺต  กับ  ส ิ
                                             เปน  อา. 
ทุ.        อตฺตาน                        ๒  เอา  อ  กับ  อ  เปน  อาน. 
ต.        อตฺตนา                        ๓  คง  นา  วิภัตติไวตามเดิม. 
จ.        อตฺตโน                        ๔  เอา  ส  วิภัตติ  เปน  โน. 
ปฺ.         อตฺตนา                        ๕  เอา  สฺมา  วิภัตติ  เปน  นา. 
ฉ.        อตฺตโน                        ๖  เอา  ส  วิภัตติ   เปน  โน. 
ส.          อตฺตนิ                        ๗  เอา  สฺมึ  วิภัตติ  เปน  นิ. 
อา.        อตฺต                                ๘  อตฺต  ศัพทนี้  เปนเอกวจนะ 
                                             อยางเดียว  ไมมีพหุวจนะ. 
          [๖๒]  พฺรหฺม   [หรหม]   เปน ปุลิงค  แจกอยางนี้ :- 
--------------------------------------------------------------------------- 
                        เอก.                                        พหุ. 
ป.                พฺรหฺมา                        พฺรหฺมาโน 
ทุ.                พฺรหฺมาน                        พฺรหฺมาโน 
ต.                พฺรหฺมุนา                        พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ 
จ.                พฺรหฺมุโน                        พิรหฺมาน 
ปฺ.                พฺรหฺมุนา                        พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ 
ฉ.                พฺรหฺมุโน                        พฺรหฺมาน  
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ส.        พฺพหฺมนิ                พฺรหฺเมสุ    
อ.        พฺรหฺเม                พฺรหฺมาโน  
                            วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ การันต 
๑  เอา  อ  ทีสุ่ด  แหง  พฺรหฺม  กับ  สิ  เปน  อา,  กับ  โย  เปน  อาโน. 
๒  เอา  อ  กบั  อ  เปน  อาน. 
๓  นา   ส  อยูหลัง  เอา  อ  ที่สุด  แหง  พฺรหฺม  เปน  อุ  แลวคง  นา  ไว, 
    เอา  ส  เปน  โน,  ถาไมเอา  ส  เปน  โน  ไมตองเอา  อ  เปน  อุ. 
๔  เอา  สฺมา  วภัตติ  เปน นา. 
๕  เอา  สฺมึ  วิภัตติ  เปน  นิ. 
๖  เอา  อาลปนะ  เอกวจนะ  เปน  เอ. 
          [๖๓]  ราช  [พระราช]  เปน  ทฺวิลิงค  ใน  ปุลิงค  แจกอยางนี้ :- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        ราชา                                                ราชาโน 
ทุ.        ราชาน                                        ราชาโน 
ต.        รฺา                                        ราชูห ิ          ราชูภิ 
จ.        รฺโ        ราชิโน                        รฺ        ราชูน 
ปฺ.        รฺา                                        ราชูหิ        ราชูภิ 
ฉ.        รฺโ        ราชิโน                        รฺ        ราชูน 
ส.        รฺเ        ราชิน ิ                       ราชูส ุ
อา.        ราช                                                ราชาโน 
 
๑.  คือ  เปน  พฺรหฺมสฺส  ก็ได.  
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วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต   
๑  เอา  อ  ทีสุ่ดแหง  ราช  กับ  ส ิ เปน  อา,  กับ  โย  เปน  อาโน. 
๒  เอา  อ  กบั  อ  เปน  อาน.   
๓  เอา  ราช  กับ  นา  เปน  รฺา,  หิ  น  ส ุ อยูหลงั  เอา  อ  แหง 
     ราช  เปน  อุ  แลว  ทฆีะ. 
๔  เอา  ราช  กับ  ส  เปน  รฺโ  ราชโิน,  กับ  น  เปน  รฺ. 
๕  สุมา  วิภัตติ  มีคติ  แหง  นา  วิภัตติ. 
๖  เอา  ราช  กับ  สฺม ึ เปน  รฺเ  ราชินิ. 
 
        ศัพทสมาส  มี  ราช  ศัพท  เปนที่สุด  เหมือน  มหาราช  แจก 
อยางนี้ก็ได. 
------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.         มหาราชา                                มหาราชาโน 
ทุ.        มหาราช                                มหาราช 
ต.        มหาราเชน                        มหาราเชหิ        มหาราเชภิ 
จ.        มหาราชสฺส  ฯเปฯ                มหาราชาน 
ปฺ.        มหาราชสฺมา  ฯเปฯ                มหารเชหิ                มหาราเชภิ 
ฉ.        มหาราชสฺส                        มหาราชาน 
ส.        มหาราชสฺมึ ฯเปฯ                มหาราเชสุ 
อา.        มหาราช                                มหาราชาโน  
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                          ศัพทเหลาน้ี  แจกเหมือน  มหาราช    
------------------------------------------------------------------------------------- 
อนุราช                พระราชานอย                นาคราช                นาคผูพระราชา 
อภิราช                พระราชยิ่ง                มิคราช                เนื้อผูพระราชา 
อุปราช                อุปราช                        สุปณฺณราช        ครุฑผูพระราชา 
จกฺกวตฺติราช        พระราชจักรพรรดิ        หสราช                หงสผูพระราชา 
เทวราช                เทวดาผูพระราชา 
          [๖๔]  ภควนฺตุ  [พระผูมีพระภาค]  เปนปุลิงค  แจกอยางนี้:- 
                เอก.                                                        พหุ. 
ป.        ภควา                                        ภควนฺตา                ภควนฺโต 
ทุ.        ภควนฺต                                        ภควนฺเต                ภควนฺโต 
ต.        ภควตา                                        ภควนฺเตหิ        ภควนฺเตภิ 
จ.        ภควโต                                        ภควต                ภควนฺตาน 
ปฺ.        ภควตา                                        ภควนฺเตหิ        ภควนฺเตภิ 
ฉ.        ภควโต                                        ภควต                ภควนฺตาน 
ส.        ภควติ        ภควนฺเต                        ภควนฺเตสุ 
อา.        ภคว                ภควา                        ภควนฺตา                ภควนฺโต 
                      วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ การันต 
๑  เอา  นฺตุ  ปจจัย  เปน  นฺต  ได. 
๒  เอา  นฺตุ  กับ  ส ิ เปน  อา,  เอา  โย  เปน  อา  เปน  โอ. 
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๓  เอา  นฺตุ  กับ  นา  เปน  ตา,   กับ  ส  เปน  โต,   กับ  น  เปน  ต, 
    กับ  สฺม ึ เปน  ติ.   
๔  สฺมา  มีคติแหง  นา.   
๕  เอา  นฺตุ  กับ  อาลปนะ  เอก.  เปน  อ  เปน  อา,  แบบน้ี  เอา 
     อุ   ที่  นฺตุ  เปน  อ  แลวแจกเหมือน  อ  การันต  ใน  ปุ.  บางก็ได. 
                   ศัพทเหลาน้ี  แจกเหมือน   ภควนฺตุ 
------------------------------------------------------------------------------- 
อายสฺมนฺตุ        คนมีอายุ                        ธิติมนฺตุ                  คนมปีญญา 
คุณวนฺตุ                คนมีคุณ                        ปฺวนฺตุ        คนมีปญญา 
จกฺขุมนฺตุ                คนมีจักษุ                        ปฺุวนฺตุ        คนมีบุญ 
ชุติมนฺตุ                คนมีความโพลง        พนฺธุมนฺตุ                คนมพีวกนอง 
ธนวนฺตุ                คนมีทรพัย                สติมนฺตุ                คนมีสติ 
 
        คําวา  ภควนฺตา  ภควนฺเต  ภควนฺโต  นั้น มีวิธีใชไมเหมือนกัน 
ภควนฺตา  ภควนฺเต  ใชเปน  ทฺวิวจนะ  สําหรับกลาวถึงคน  ๒  คน 
ภควนฺโต  ใชเปน  พหุวจนะ  สําหรับกลาวถึงคนมาก  ต้ังแต  ๓  ข้ึนไป. 
ศัพทนี้   เมื่อพิจารณาตามลักษณะ  ก็เปนคุณนามแจกไดทั้ง ๓  ลิงค 
แตอาศัย  ภควนฺตุ  ศัพท  ทานใชเฉพาะแตปุลิงคอยางเดียว  ไมใช 
ใน  อิตถลีิงค  และ  นปุสกลิงค  จึงสงเคราะหเขาเปนนามนามเสีย  ใช 
เปนบทคุณของศัพทอ่ืนไมได.  ศัพทอ่ืนนอกจากน้ีมี  คุณวนฺตุ  เปนตน  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 59 

เปนคุณนามแท  แจกไดทั้ง  ๓  ลิงค,  ปุลิงค  แจกเหมือน  ภควนฺตุ, 
อิตถีลิงค  เปน  คุณวนฺตี  แจกอยาง  อี  การันต  ใน  อิตถีลิงค,   
นปุสกลิงค   ป.  เอก.  คุณว  คุณวนฺต.  อา.  เอก.  คุณว,  ป.  ทุ.  อา. 
พหุ.  คุณวนฺตานิ  เหลือน้ันเหมือน  ภควนฺตุ.   
        อรหนฺต  พระอรหันต  เปน  ทฺวิลงิค,  ในปุลิงค  แจกเหมือน 
ภควนฺตุ  แปลกแต  ป.  เอก.  อรหา  อรห  เทาน้ัน. 
        [๖๕]  ภวนฺต  [ผูเจริญ]   เปน ทวิฺลิงค   ใน  ปุลิงค  แจก 
อยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.                ภว                                ภวนฺตา        ภวนฺโต 
ทุ.                ภวนฺต                        ภวนฺเต        ภวนฺโต 
ต.                ภวตา        โภตา        ภวนฺเตหิ        ภวนฺเตภิ 
จ.                ภวโต        โภโต        ภวต          ภวนฺตาน 
ปฺ.                ภวตา          โภตา        ภวนฺเตหิ        ภวนฺเตภิ 
ฉ.                ภวโต        โภโต        ภวต                ภวนฺตาน 
ส.                ภวนฺเต                        ภวนฺเตสุ 
อา.                โภ                                ภวนฺตา   ภวนฺโต  โภนฺตา  โภนฺโต 
                         วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และการันต 
๑  เอา   นฺต  กับ  ส ิ เปน  อ. 
๒  เอา  ภว  เปน  โภ  ไดบาง. 
          



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 60 

๓  อาลปนะ  เอก.  เอา  ภวนฺต  เปน  โภ. 
๔  นอกน้ันเหมือน  ภควนฺตุ.   
๕  ศัพทที่มี  อนฺต  เปนที่สุด  บางวิภัตติ  จะแจกเหมือน   อ  การันต 
    ใน  ปุ.  นปุ.  ก็ได  เพราะเปนการงายจึงไมแสดงไวในท่ีนี้. 
                [๖๖]  สตฺถ ุ [ผูสอน]  เปน  ปุลิงค แจกอยางนี้ :-   
--------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        สตฺถา                                สตฺถาโร 
ทุ.        สตฺถาร                                สตฺถาโร 
ต.        สตฺถารา        สตฺถนุา                สตฺถาเรหิ                สตฺถาเรภิ 
จ.        สตฺถ ุ               สตฺถุโน                สตฺถาราน 
ปฺ.        สตฺถารา                                สตฺถาเรหิ                 สตฺถาเรภิ 
ฉ.        สตฺถ ุ  สตฺถโุน                        สตฺถาราน 
ส.        สตฺถริ                                สตฺถาเรสุ 
อา.        สตฺถา                                สตฺถาโร 
                           ศัพทเหลาน้ีแจกเหมือน  สตฺถ ุ
-------------------------------------------------------------------------------- 
กตฺตุ                ผูทํา                                เนตุ          ผูนําไป 
ขตฺตุ                ผูขุด                                ภตฺตุ                ผูเลี้ยง,  ผัว 
าตุ                ผูรู                                วตฺตุ                ผูกลาว 
ทาตุ                ผูให                                โสตุ          ผูฟง 
นตฺตุ                หลาน                        หนฺตุ        ผูฆา  
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วิธีเปลี่ยน   วิภัตติ  และการันต   
๑   เอา  อุ  การันต  กับ  สิ  เปน  อา.   
๒  วิภัตติอ่ืนนอกจาก  สิ  และ  ส  เอา  อ  การันต  เปน  อาร  แลว  เอา 
     โย  เปน  โอ  นา  เปน  อา  สฺมึ  เปน  อิ  แลวลบ  อ  ที่สุด 
     แหง  อาร  เสีย. 
๓  ลบ  ส  บางก็ได. 
๔  เมื่อเอา  สฺมึ  เปน  อิ  แลว  ตองรัสสะ  อาร  เปน  อร. 
๕  ศัพทมี  ตุ  ปจจัย  เปนที่สุด  ใน ปุ.  แจกอยางนี้. 
               [๖๗]  ปตุ  [พอ]  เปน  ปุลิงค  แจกอยางนี้ :- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        ปตา                                        ปตโร 
ทุ.        ปตร                                        ปตโร 
ต.        ปตรา          ปตุนา                ปตเรหิ          ปตเรภิ        ปตูหิ     ปตูภิ 
จ.        ปตุ                ปตุโน                ปตราน        ปตูน 
ปฺ.        ปตรา                                ปตเรหิ         ปตเรภิ        ปตูหิ             ปตูภิ 
ฉ.        ปตุ                ปตุโน                ปตราน          ปตูน 
ส.        ปตริ                                        ปตเรสุ         ปตูสุ 
อา.        ปตา                                        ปตโร 
ภาตุ   พ่ีชาย   นองชาย,  ชามาตุ  ลูกเขย,  ๒  ศัพทนี้  แจกเหมือน  ปตุ.  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 62 

        วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  และการันตเหมือน  สตฺถ ุ แปลกแตอาเทศ   
เปน  อร  แทน  อาร   ในวิภัตติทั้งปวง.  อาลปนะน้ัน  เมื่อวาตามแบบ 
เปนอยางนี้  แตคําพูดหรือวิธีเขียนหนังสือไมใช  ใช  ตาต  แทน, 
เอก.  ตาต,  พหุ.  ตาตา.  ใชไดทั่วไปทั้งเรียกบิดาหรือบุตร  เหมือน 
ภาษาของเรา.  คําวา  ตาต  พอ  ถาเปนวิภัตติอ่ืน  เปนชื่อของบิดา   
ถาเปนอาลปนะ  ใชเรียกไดทั้งบิดาท้ังบุตร. 
                [๖๘]  มาตุ  [มารดา]  เปนอิตถีลิงค  แจกอยางนี้:- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        มาตา                                        มาตโร 
ทุ.        มาตร                                        มาตโร 
ต.        มาตรา        มาตุยา                        มาตราหิ        มาตรภิ          มาตูหิ    มาตูภิ 
จ.        มาตุ                มาตุยา                        มาตราน        มาตูน 
ปฺ.        มาตรา                                        มาตราหิ        มาตราภิ        มาตูหิ    มาตูภิ 
ฉ.        มาตุ                มาตุยา                        มาตราน        มาตูน 
ส.        มาตริ                                        มาตราสุ        มาตูสุ 
อา.        มาตา                                        มาตโร 
                             ธีตุ  [ธดิา]  แจกเหมือน  มาตุ. 
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  และการนัตเหมือน  ปตุ  ตางแตแจกตามแบบ 
ที่เปน  ปุ.  และ  อิตฺ.  เทาน้ัน.  ในคําพูดและวิธีเขียนหนังสือ  ก็ไมใช 
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อาลปนะ  ตามแบบน้ี  ใช  อมฺม  แทน,  เอก.  อมฺม,  พหุ.  อมฺมา.   
ใชไดทั่วไป  ทั้งมารดาท้ังธิดา  เหมือนภาษาของเรา  โดยนัยที่ได 
อธิบายมาแลว.  แตในตัปปุริสสมาส  ใช  อาลปนะ  เปน  มาเต,  ธีเต. 
เหมือนคําวา  ติสฺสมาเต,  เทวมาเต,  เทวธีเต.  เปนตัวอยาง.   
 
        [๖๙]  ศพัท  ๑๒  ศัพท  ม ี มน  ศพัทเปนตน  ที่จะวาตอไปนี้ 
เรียกวา  มโนคณะ  เพราะเปนหมูแหง  มน   ศัพท  มีวิธีแจกเหมือน 
มน  ศัพท  แตวิธีแจกน้ัน  ก็ไมผิดกับแบบ  อ  การนัต  ในปุลิงคและ 
นปุสกลิงคที่กลาวขางตน  [๔๗  และ  ๕๗]  นัก  แปลกอยู  ๕  วิภัตติ 
คือ  นา  กับ  สฺมา  เปน  อา,  ส  ทั้ง  ๒  เปน  โอ.  สมฺึ  เปน  อิ แลว 
ลง  ส  อาคม  เปน  สา  เปน  โส  เปน  สิ.  เอา อ  เปน  โอ  ไดบาง 
เหมือนคําวา  "อทาเน  กุรเุต  มโน   [ชโน   ชน]    ยอมทํา  ซึ่งใจ 
                            ๑        ๒      ๓                             ๒         ๑ 
ในความไมให.  ยโส  ลทธฺา  น  มชฺเชยฺย  [ชน]  ไดแลว   ซึ่งยศ 
          ๑               ๑        ๒              ๓                   ๒          ๑ 
ไมพึงเมา"  เปนตน. 
      ๓ 
        อีกอยางหนึ่ง  เมื่อศัพทเหลาน้ี  เขาสมาสแลว   เอาสระท่ีสุด 
ของตนเปน  โอ  ได  เหมอืนคําวา  มโนคโณ   หมูแหงมนะ,  อโยมย 
ของบุคคลทําดวยเหล็ก,  เตโชธาตุ  ธาตุคือไฟ,   สิโรรโุห  อวัยวะ  
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ที่งอกบนหัว  ผม  เปนตน.   เหตุนั้นไมตองแจกใหพิสดาร  จะแจก   
แตที่แปลก,  ที่ไมแจก  ศัพทใด  เปนลิงคใด  ก็พึงเทียบศัพทนั้นใน 
แบบการันตของลิงคนั้นเถิด.   ในศัพทที่จะเขียนตอไปนี้  มน  เปน 
ทฺวิลิงค  คือ ปุ.  นปุ.  เหลอืน้ันเปน ปุลิงค  สิ้น.   
 
                                  ศัพทชื่อมโนคณะ 
มน                ใจ                                เตช                เดช 
อย                เหล็ก                        ปย                น้ํานม 
อุร                อก                                ยส                ยศ 
เจต                ใจ                                วจ                วาจา 
ตป                ความรอน                        วย                วัย 
ตม                มืด                                สริ                หัว 
 
        เอก.                    ต.            จ.           ปฺ.          ฉ.            ส. 
                        มนสา      มนโส        มนสา        มนโส        มนสิ 
                        อยสา        อยโส        อยสา        อยโส        อยสิ 
                        อุรสา        อุรโส        อุรสา        อุรโส        อุรสิ 
                        เจตสา        เจตโส        เจตสา        เจตโส        เจตสิ 
                                  เทาน้ีเปนตัวอยาง.  
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        บางคราวศัพทที่มี  อ  เปนที่สุด  จะเปน  มโนคณะ  หรือมิใช   
ก็ตาม   อยูขางหนา   เอา  นา  วิภัตติ  เปน  โส  ไดบาง  ดังน้ี 
สุตฺตโส,  พฺยฺชนโส,  อุปายโส,  สพฺพโส,  านโส,  ถามโส.  เอา   
สฺมา   เปน  โส  ไดบาง  อุ.  ทีฆโส,  อุรโส. 
 
            [๗๐]  กมฺม  [กรรม]  เปน  นปุสกลิงค  แจกอยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        กมฺม                                        กมฺมานิ 
ทุ.        กมฺม                                        กมฺมานิ 
ต.        กมฺมนุา                                กมฺเมหิ        กมฺเมภิ 
จ.        กมฺมโุน                                กมฺมาน 
ปฺ.        กมมฺุนา                                กมฺเมหิ        กมฺเมภิ 
ฉ.        กมฺมโุน                                กมฺมาน 
ส.        กมฺมนิ                                กมเฺมสุ 
อา.        กมฺม                                        กมฺมานิ 
        วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  และ  การันต  กแ็บบเดียวกันกับ  อ  การันต 
ใน  นปุสกลงิค  แปลกกนัเล็กนอย  ดงัน้ี :- 
๑  นา  ส  อยูหลัง  เอา  อ  ที่สุดแหง  กมฺม  เปน  อุ  แลว  คง  นาไว 
    เอา  ส  เปน  โน. 
๒  เอา  สฺมึ  เปน  นิ  ไดบาง.  
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        กมฺม  ศพัท  จะแจกตามแบบ  อ  การันต  นปุ.  ทีเดียวก็ได 
ที่แสดงไวนี้  เพ่ือจะใหเห็นวาเปนศัพทวิเศษ  เปลี่ยนวิภัตติและการันต   
ไดอยางนี้.   
 
           [๗๑]  โค  [โค]  สามัญ  ไมนิยมวา  ผู  เมีย  แจกอยางนี้ :- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        โค                                                คาโว 
ทุ.        คาว                คาวุ                                คาโว 
ต.        คาเวน                                        โคหิ          โคภิ    คาเวหิ    คาเวภิ 
จ.        คาวสฺส                                        คุนฺน   คาวาน 
ปฺ.        คาวสฺมา         คาวมฺหา        คาวา                โคหิ   โคภิ    คาเวหิ    คาเวภิ 
ฉ.        คาวสฺส                                        คุนฺน   คาวาน 
ส.        คาวสฺมึ        คาวมฺหิ        คาเว                โคสุ           คาเวสุ 
อา.        คาว                                                คาโว 
                         วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  และ  การันต 
๑  วิภัตติทั้งปวงยกแต  สิ  อยูหลัง  เอา  โค  เปน  คว  คาว  ได. 
    ที่แสดงไวที่นี้แต  คาว  อยางเดียวพอเปน อุ. 
๒  อ  อยูหลงั  เอา  โอ แหง  โค  เปน  อาวุ  ไดบาง. 
๓  เอา  โย  ทั้ง ๒  เปน  โอ. 
๔  เอา  โอ แหง  โค  เปน  อุ  แลวซอน  น. 
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๕  โค   ใน  ปุ.  เปน  โคณ,  ใน  อิตฺ.  เปน  คาวี,  แจกตามการันตใน 
     ลิงคนั้น ๆ.     
 
        [๗๒]  ศัพททั้งหลาย  ๖  คือ  ปมุ  ชาย,  สา  หมา  [ไมนิยมวา 
ผู  เมีย],  อทฺธา  กาลยืดยาว,  มฆว  ชือ่พระอินทร,  ยุว  ชายหนุม, 
สข  เพ่ือน,  เหลาน้ี  ไมใครมีคําใชนัก   ถึงใชบางก็เปนบางวิภัตติไม 
ทั่วไป  ไมตองแจกไวในท่ีนี้ใหพิสดาร. 
        ปุม  เปน  ปุลิงค  มทีี่ใชบาง  แต ป.  เอก.  ปมุา  เทาน้ัน. 
        สา  เปนคํากลาง ๆ ไมนิยมวาตัวผูหรือตัวเมีย  เหมือนกับศัพท 
คือ  โค  มีทีใ่ชแต  ป.  เอก.  สา,  ในปุลิงค  ใชเปน  สุนข  ใน 
อิตถีลิงคเปน  สุนขี  หรือ  ใชศัพทอ่ืน ๆ  นอกจากน้ี  แจกตามการันต 
ในลิงคนั้น ๆ. 
        อทฺธา  เปน ปุลิงค  มีที่ใชบางแต  เอก.  ป.  อทฺธา  ทุ.  อทฺธาน 
ต.  อทฺธุนา  จ.  ฉ.  อทฺธุโน  ส.  อทฺธาเน  เทาน้ัน. 
        มฆว  เปน ทฺวิลิงค  ใน  ปุลิงค   ใชมากแต  ป.  เอก.  ยุวา,  ใน 
อิตถีลิงค  เปน  ยุวตี  แจกตาม  อี  การนัต  ในลิงคนั้น. 
        สข  เปน  ทฺวิลงค  ในปุลิงค  ใชมากแต  ป.  เอก.  สขา,  ใน 
อิตถีลิงค  เปน  สขี  แจกตาม  อี   การนัต  ในลิงคนั้น.  
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                                       สังขยาคุณนาม     
        [๗๓]  ศัพทที่เปนเคร่ืองกําหนดนับนามนามชื่อ  สังขยา.  สังขยา 
แบงเปน  ๒  คือ  ปกติสังขยาอยาง  ๑  ปูรณสังขยาอยาง ๑.  ปกติ- 
สังขยานั้น   นับโดยปกติ  เปนตนวา  หน่ึง  สอง  สาม  สี่  หา,  สําหรับ 
นับนามนามใหรูวามีประมาณเทาใด  เหมือนคําพูดในภาษาของเราวา 
คนผูหน่ึง  ถือสมุด  ๒  เลน  ดินสอขาว  ๓  แทง  ดินสอฝรั่ง  ๔  แทง 
กระดาษ  ๕  แผน  เดินไป  เปนตน.  ปรูณสังขยานั้น  สําหรับนบันามนาม 
ที่เต็มในที่นั้น  ๆ  คือ  นบัเปนชั้น ๆ  เปนตนวา  ที่หน่ึง  ที่สอง  ที่สาม 
ที่สี่  ที่หา  เหมือนคําพูดในภาษาของเราวา  บุตรชายท่ี  ๑  ของผูมีชื่อ 
ไปเรียนหนังสืออยูในสํานักครูที่ ๒  พอถึงปที่ ๓  ก็สอบไลไดประโยค 
ที่ ๔  ยังไมถงึชั้นที่ ๕  เปนตน. 
        ปกติสังขยานี้  ในคัมภีรศัพทศาสตรทานแบงเปน  ๒  พวก  ต้ังแต 
เอก   ถึง  จตุ  จัดเปน  สัพพนาม  ต้ังแต  ปฺจ  ไป  เปน  คุณนาม. 
ครั้นขาพเจาจะแยกแสดงเปน  ๒  แผนก  ก็เปนการลําบากนัก  เห็นวา 
ที่เปนคุนนามมากกวา  จึงรวมมาแสดงเสียที่นี่ทีเดียว.  สวนปูรณสังขยา 
เปน  คุณนามแท.  
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                     [๗๔]  วิธีนบัปกติสังขยา  อยางนี้ :-     
--------------------------------------------------------------------------- 
เอก                                        ๑        วีส,   วีสติ                        ๒๐ 
ทฺวิ                                        ๒        เอกวีสติ                                ๒๑ 
ติ                                        ๓        ทฺวาวีสติ,  พาวิสติ                ๒๒ 
จตุ                                        ๔        เตวีสติ                                ๒๓ 
ปฺจ                                ๕        จตุวีสติ                                ๒๔ 
ฉ                                        ๖        ปฺจวีสติ                                ๒๕ 
สตฺต                                        ๗        ฉพฺพีสติ                                ๒๖ 
อฏ                                        ๘        สตฺตวีสติ                                ๒๗ 
นว                                        ๙        อฏวีสติ                                ๒๘ 
ทส                                        ๑๐        เอกูนตฺตึส,  อูนตฺตึส                ๒๙ 
เอกาทส                                ๑๑        ตึส,  ตึสติ                                ๓๐ 
ทฺวาทส,  พารส                ๑๒        เอกตฺตึส                                ๓๑ 
เตรส                                ๑๓        ทฺวตฺตึส,  พตฺตึส                ๓๒ 
จตุทฺทส,  จุทฺทส                ๑๔        เตตฺตึส                                ๓๓ 
ปฺจทส,  ปณฺณรส                ๑๕        จตุตฺตึส                                ๓๔ 
โสฬส                                ๑๖        ปฺจตฺตึส                                ๓๕ 
สตฺตรส                                ๑๗        ฉตฺตึส                                ๓๖ 
อฏารส                                ๑๘        สตฺตตฺตึส                                ๓๗ 
เอกูนวีสติ,  อูนวีส                ๒๙        อฏตฺตึส                                ๓๘  
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เอกูนจตฺตาฬีส,  อูนจตฺตาฬีส        ๓๙        ปฺาส,  ปณฺณาส          ๕๐   
จตฺตาฬีส,  ตาฬีส                        ๔๐        สฏ ี                                        ๖๐ 
เอกจตฺตาฬีส                                ๔๑        สตฺตติ                                ๗๐ 
เทวฺจตฺตาฬีส                                ๔๒        อสีติ                                        ๘๐ 
เตจตฺตาฬีส                                ๔๓        นวุติ                                        ๙๐ 
จตุจตฺตาฬีส                                ๔๔        สต                                        รอย 
ปฺจจตฺตาฬีส                                ๔๕        สหสฺส                                พัน 
ฉจตฺตาฬีส                                ๔๖        ทสสหสฺส                        หม่ืน 
สตฺตจตฺตาฬีส                                ๔๗        สตสหสฺส,  ลกฺข                แสน 
อฏจตฺตาฬีส                                ๔๘        ทสสตสหสฺส                        ลาน 
เอกูนปฺาส,  อูนปฺาส        ๔๙        โกฏ ิ                                       โกฏ ิ
        เอกสังขยา  เปน  เอกวจนะอยางเดียว.   เอกสัพพนาม   เปน 
ทฺวิวจนะ.  ต้ังแต  ทฺวิ  จนถึง  อฏารส  เปนพหุวจนะอยางเดียว 
เปน  ๓  ลิงค.  ต้ังแต  เอกูนวีสติ  จนถงึ  อฏนวุติ  เปนเอกวจนะ 
อิตถีลิงคอยางเดียว   แมเขากับศัพทที่เปนพหุวจนะลิงคอ่ืน  ก็คงอยู 
อยางนั้น  ไมเปลี่ยนไปตาม.  
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                          [๗๕]  เอก  ศัพท  แจกอยางนี้:-     
--------------------------------------------------------------------------------- 
                ปุลิงค                                        อิตถีลิงค 
                เอก.                                                     เอก. 
ป.          เอโก                                        ป.        เอกา 
ทุ.        เอก                                        ท.ุ        เอก 
ต.        เอเกน                                ต.        เอกาย 
จ.        เอกสฺส                                จ.          เอกาย 
ปฺ.        เอกสฺมา        เอกมฺหา                ปฺ.        เอกาย 
ฉ.        เอกสฺส                                ฉ.        เอกาย 
ส.        เอกสฺมึ  เอกมฺหิ                        ส.          เอกาย 
        เอก  ศพัท  ใน  นปุสกลิงค  แจกเหมือนใน  ปุลิงค  แปลกแต 
ป.  เอก  เทาน้ัน. 
        เอก  ศพัทนี้  ถาเปน  สังขยา  แจกอยางนี้,  ถาเปน  สัพพนาม แจก 
ไดทั้ง  ๒  วจนะ  เหมือน  ย  ศัพท  ที่จะกลาวขางหนา  [๘๖].  แปลก 
จาก  ย  ศัพท   บางเล็กนอย.  ใน  อิตฺ.  เอก.  จ.  ฉ.   เอกิสฺสา  ส.  เอกิสฺส. 
 
        [๗๖] ทวิฺ  ศัพท ใน  ๓  ลิงค  อุภ  ศัพท  [๒]    ใน  ๓  ลิงค 
แจกอยางนี้  :- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
                พหุ.                                        พหุ. 
ป.        เทฺว                                        ป.        อุโภ  
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ทุ.        เทฺว                                ทุ.        อุโภ     
ต.        ทฺวีหิ                                ต.        อุโภห ิ
จ.        ทฺวินนฺ                        จ.        อุภินฺน 
ปฺ.        ทฺวีหิ                                ปฺ.        อุโภหิ 
ฉ.        ทิวินนฺ                        ฉ.        อุภินฺน 
ส.        ทฺวีสุ                                ส.        อุโภส ุ
                      วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  และ  การันต 
๑  เอา  ทฺวิ  กับ  โย  เปน  เทฺว  ทุเว๑. 
๒  ใน  อุภ  ศัพท  เอา  โย  เปน  โอ. 
๓  หิ  สุ  วิภัตติ  อยูหลัง  เอา  อ  ที่สุด  แหง  อุภ  เปน  โอ. 
๔  ซอน  น ฺ หนา  น  วิภัตติ  เอา  อ  ที่สุด  แหง  อุภ  เปน  อิ  เอา 
     ทฺวินฺน  เปน  ทุวินฺน  บางก็ได. 
 
                        [๗๗]  ติ  ศัพท  แจกอยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------------ 
                ปุลิงคื                                อิตถีลิงค 
                 พหุ.                                            พหุ. 
ป.          ตโย                                        ป.        ติสฺโส 
ทุ.        ตโย                                        ทุ.        ติสฺโส 
ต.        ตีหิ                                        ต.        ตีห ิ
จ.        ติณฺณ   ติณฺณนฺน                จ.        ติสฺสนฺน 
 
๑.  คือ  ป.  ทุ.  เปน  ทุเว  บาง  ก็ได.  
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ปฺ.                ตีหิ                                ปฺ.                ตีหิ    
ฉ.                ติณฺณ   ติณฺณนฺน        ฉ.                ติสฺสนฺน 
ส.                ตีสุ                                ส.                ตีสุ 
        ติ  ศัพท  ใน  นุป.  แจกเหมือนใน  ปุ.  แปลกแต  ป.  ท.ุ  ตีณิ 
เทาน้ัน         
                        วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  เอา  ติ  กบั  โย  ใน  ปุ.  เปน  ตโย,  ใน  อิตฺ.  เปน  ติสฺโส,  ใน 
    นปุ.  เปน  ตีณิ. 
๒  เอา  น  ใน  ปุ.  นปุ.  กับ  อิ  ที่สุด  แหง  ติ  เปน  อิณฺณ  อิณฺณนฺน, 
     ใน  อิต.    เอา  น  เปน  สฺสนฺน. 
 
                          [๗๘]  จตุ  ศัพท  แจกอยางนี้  :- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                ปุลิงค                                อิตถีลิงค 
                 พหุ.                                            พหุ. 
ป.        จตฺตาโร        จตุโร                ป.        จตสฺโส 
ทุ.        จตฺตาโร        จตุโร                ทุ.        จตสฺโส 
ต.        จตูหิ                                        ต.        จตูหิ 
จ.        จตุนฺน                                จ.        จตสฺสนฺน 
ปฺ.        จตูหิ                                        ปฺ.        จตูหิ 
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ฉ.        จตุนฺน                        ฉ.        จตสฺสนฺน   
ส.        จตูสุ                                ส.        จตูสุ 
        จตุ  ศัพท  ใน  นปุ.  แจกเหมือนใน  ปุ.  แปลกแต  ป.  ท.ุ 
จตฺตาริ   เทาน้ัน. 
                       วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต   
๑  เอา  จตุ  กบั  โย  ใน  ปุ.  เปน  จตฺตาโร  จตุโร,  ใน  อิตฺ.  เปน 
    จตสฺโส,  ใน  นปุ.  เปน  จตฺตาริ. 
๒  ในอิตฺ.  เอา  น  เปน  สฺสนฺน  แลวเอา  อุ  แหง  จตุ  เปน  อ. 
 
                   ๗๙  ปฺจ  ใน  ๓  ลิงค  แจกอยางนี้ :- 
                        พหุ. 
ป.                        ปฺจ                        [ลบโย] 
ทุ.                        ปฺจ                         
ต.                          ปฺจหิ                        [ไมทีฆะ] 
จ.                        ปฺจนฺน 
ปฺ.                        ปฺจหิ 
ฉ.                        ปฺจนฺน 
ส.                        ปฺจสุ                        [ไมทีฆะ] 
                        ต้ังแต  ฉ  ถึง  อฏารส  แจกอยางนี้. 
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                       เอกูนวีส  ใน  อิตถลีิงค  แจกอยางนี้:-   
                        เอก. 
ป.                        เอกูนวีส                        [ลงนิคหิต] 
ทุ.                        เอกูนวีส 
ต.                        เอกูนวีสาย   
จ.                        เอกูนวีสาย 
ปฺ.                        เอกูนวีสาย 
ฉ.                        เอกูนวีสาย 
ส.                        เอกูนวีสาย 
                      ต้ังแต  วีส  ถึง  ปฺาส  แจกอยางนี้. 
        ต้ังแต  เอกูนวีสติ  ถงึ  อฏตฺตึสติ  และต้ังแต  เอกูนสตฺตติ 
ถึง  อฏนวุติ   แจกตามแบบ  อิ  การนัต  ใน  อิตถีลิงค  [รตฺติ]. 
ต้ังแต  เอกูนสฏ ี  ถึง  อฏสฏ ี  แจกตามแบบ  อี  การันต  ใน 
อิตถีลิงค  [นารี] 
 
             [๘๐]  ปูรณสังขยา  นับในลิงคทั้ง  ๓  อยางนี้ :- 
-------------------------------------------------------------------------- 
     ปุลิงค             อิตถีลิงค           นปุสกลิงค                    คําแปล 
ปโม                ปมา                ปม                                ที่  ๑ 
ทุติโย                ทุติยา                ทุติย                                ที่  ๒ 
ตติโย                ตติยา                ตติย                                ที ่ ๓  
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จตุตฺโถ                        จตุตฺถี-ถา                จตุตฺถ                        ที่ ๔ 
ปฺจโม                        ปฺจมี-มา        ปฺจม                        ที่ ๕   
ฉฏโ                        ฉฏ ี-า                ฉฏ                                ที่  ๖ 
สตฺตโม                        สตฺตมี-มา                สตฺตม                        ที่ ๗ 
อฏโม                        อฏมี-มา                อฏม                        ที่ ๘ 
นวโม                        นวมี-มา                นวม                                ที่ ๙ 
ทสโม                        ทสมี-มา                ทสม                                ที ่๑๐ 
เอกาทสโม                เอกาทสี-สึ๑        เอกาทสม                        ที่ ๑๑ 
ทฺวาทสโม,พารสโม        ทฺวาทสี,พารสี        ทฺวาทสม,พารสม        ที ่๑๒ 
เตรสโม                        เตรสี                เตรสม                        ที ่๑๓ 
จตุทฺทสโม                จตฺทฺทสี-สึ๒        จตุทฺทสม                        ที่ ๑๔ 
ปณฺณรสโม                ปณฺณรสี-สึ๓        ปณฺณรสม                ที่ ๑๕ 
โสฬสโม                        โสฬสี                โสฬสม                        ที่ ๑๖ 
สตฺตรสโม                สตฺตรสี                สตฺตรสม                        ที่ ๑๗ 
อฏารสโม                อฏารสี                อฏารสม                ที่ ๑๘ 
เอกูนวีสติโม                เอกูนวีสติมา        เอกูนวีสติม                ที่ ๑๙ 
วีสติโม                        วีสติมา                วีสติม                        ที่ ๒๐ 
        ปูรณสังขยา   ที่แสดงมาพอเปนตัวอยางนี้  แจกตามแบบ 
การันตใน ๓  ลิงค ศัพทใด  เปนลิงคใด  มีการันตอยางใด  จง 
แจกตามลิงคนั้น  ตามการันตนั้น  เทอญ. 
 
๑.๒.๓.  ลงนคิหิตอาคม  มูลกัจจายนะ หนา  ๙๕ สูตรท่ี  ๓๓๔.  กองตํารา.  
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                                          สัพพนาม     
        ๘๑  สพัพนามนั้น  แบงเปน ๒  คือ  ปุริสสัพพนาม ๑  วิเสสน- 
สัพพนาม ๑.  ปุริสัพพนามนั้น  เปนศพัทสําหรับใชแทนชื่อคนและ 
สิ่งของท่ีออกชื่อมาแลวขางตน  เพ่ือจะไมใหเปนการซํ้าซาก  นับตาม 
บุรุษท่ีทานจัดไวใน  อาขยาต  เปน ๓  คือ  ต  ศัพท ๑  ตุมฺห  ศัพท  ๑ 
อมฺห  ศัพท  ๑.  ต  ศัพททีต่นนั้นเปน  ปมปุริส  หรือ  ประถมบุรุษ 
ชายท่ี ๑  สําหรับออกชื่อคนและส่ิงของ  ที่ผูพูดออกชื่อถึง  เชน 
คําในภาษาของเราวา "เขา"  เปนไตรลิงค  ที่วานี้  ประสงคเอา  ต 
ศัพท  ที่ทานใชแตลําพังอยางเดียว  เปนประถมบุรษุ.  ต  ศัพทที่ทาน 
ประกอบดวยนามนามท่ีเปนประถมบรุุษก็ดี  ดวย  ตุมฺห  และ อมฺห 
ศัพทก็ดี  เปนวิเสสนสัพพนาม.  ตุมหฺ  ศัพทที่ ๒   นั้น  เปน  มชฺฌิม- 
ปุริส  หรือ  มัธยมบุรุษ  ชายมีในทามกลาง   สําหรับออกชื่อคนท่ี 
ผูพูด ๆ  กับคนใด    สําหรับออกชื่อคนน้ัน  เชนคําในภาษาของ 
เราวา  "เจา,  ทาน,  สู,  เอง,  มึง"   ตามคําสูงและตํ่า,   แตใน 
ภาษาบาลีไมมีคําสูงคําตํ่าอยางนี้  ใช  ตุมฺห  ศัพทอยางเดียว  ตาง 
กันแตมาตราวาวิภัตติและวจะเทาน้ัน.    อมฺห  ศัพทที่ ๓  นั้น  เปน 
อุตฺตมปุริส  หรือ  อุตตมบุรุษ  ชายสูงสุด  สําหรับใชออกชื่อผูพูด 
เชนคําในภาษาของเราวา  "ฉัน, ขา,  กู"  ตามคําท่ีสูงและตํ่า  แต 
ในภาษาบาลีไมมีคําสูงคําตํ่าอยางนี้  ใช  อมฺห  ศัพทอยางเดียว  ตาง 
กันแตสักวาวิภัตติและวจนะเหมือน  ตุมฺห  ศัพทเทาน้ัน.  ตุมหฺ  และ  
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อมฺห  ศัพททัง้  ๒  นี ้ แจกเปนแบบเดียวกันทั้งปุลิงคและอิตถีลิงค.     
 
        [๘๒]  วิเสสนสัพพนามนั้น  คลาย ๆ  กับคุณนาม  แตมีวิธีแจก 
ไมเหมือนคุณนาม  แบงเปน  ๒  อนิยม  นิยม.  ศัพทเหลาน้ี  คือ ย, 
อฺ,  อฺตร.  อฺตม,  ปร,  อปร, กตร,  กตม,  เอก,  เอกจฺจ, 
สพฺพ,  กึ,  เปน  อนิยม.  ต,  เอต,  อิม,  อมุ,  เปน  นยิม.  ย  ศัพทนั้น 
พิจารณาเห็นวา  ไมเปนอนิยมแททีเดียว  เพราะเขากับ  ตุมฺห  อมฺห 
ศัพทก็ได  แตเมื่อประสงคแปล  ย  ศพัทวา  "ใด"  แลว  ก็ดูเหมือน 
เปนอนิยมแท.  วิเสสนสัพพนาม ๒  อยาง  ที่กลาวมาแลวน้ี  เปน 
ไตรลิงค  แจกไดทั้ง ๓  ลงิค  ในสัพพนามทั้งปวงไมมีอาลปนะ. 
 
                                วิธีแจกปุริสสัพพนาม 
                     [๘๓]  ต  ศพัท  ใน ปุลิงค  แจกอยางนี้:- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                        พหุ. 
ป.                โส                                        เต 
ทุ.                ต        น                                เต        เน 
ต.                เตน                                        เตหิ 
จ.                ตสฺส  อสฺส                        เตส  เตสาน  เนส  เนสาน 
ปฺ.                ตสฺส  อสฺมา  ตมฺหา                เตหิ 
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ฉ.        ตสฺส  อสฺส                เตส   เตสาน   เนส  เนสาน   
ส.        ตสฺมึ  อสฺมึ  ตมฺหิ        เตสุ   
                         วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และการันต 
๑  สิ  อยูหลงั  เอา  ต  ทีม่ิใช  นปุ.  เปน  ส.  อ   อยูหนา  เอา  โย 
    ทั้งสอง  เปน  เอ,  เอา  ต  เปน  น  ไดบาง. 
๒  ส  สฺมา  สฺมึ  อยูหลัง  เอา  ต  เปน  อ  ไดบาง  ในลิงคทั้งปวง.  เอา 
     น  เปน  ส  เปน  สาน  แลว  เอา  อ  ขางหนา  เปน  เอ. 
๓  เอา  ต  เปน  อ  แลวหามมิใหแปลง  สฺมา  เปน  มฺหา  แปลง  สฺมึ 
     เปน  มฺห.ิ 
                      ต  ศัพท  ใน  อิตถลีิงค  แจกอยางนี้ :- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.         สา                                                ตา 
ทุ.        ต        น                                        ตา 
ต.        ตาย                                                ตาหิ 
จ.        ตสฺสา  อสฺสา  ติสสฺา  ติสฺสาย        ตาส   ตาสาน 
ปฺ.        ตาย                                                ตาหิ 
ฉ.        ตสฺสา  อสฺสา  ติสสฺา  ติสฺสาย        ตาส   ตาสาน 
ส.        ตาย  ตสฺส  อสฺส  ติสฺส                ตาสุ 
                          วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ การันต 
๑  ใน  อิตถลีิงค  เอา  อ  การันต  เปน  อา  และ  ลบ  โย  ทั้งสองเสีย.  
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๒  เอา  ส  เปน  สฺสา  เปน สสาย  แลว  รัสสะ  การันต  ใหเปน  อ  บาง    
     แปลงเปน  อิ  บาง.   
๓  เอา  สฺมึ  เปน  สฺส  แลว  รัสสะ  การันต  ใหเปน อ  บาง  แปลงเปน 
     อิ  บาง. 
        ต  ศัพทใน  นปุสกลงิค  แจกเหมือน  ใน  ปุลงิค  แปลกแต 
ป.  เอก.  ต,  พหุ.  ตานิ,  ทุ,  พหุ.  ตานิ  เทาน้ัน.  ต  ศัพท ที่เปน 
ประถมบุรุษ  มิใชวิเสสนสัพพนามนี้  เห็นวาตรงกับคําท่ีเราใชในภาษา 
ของเราวา   "ทาน,  เธอ,  เขา, มัน"  ตามคําสูงและตํ่า  จะไมตอง 
แปลวา  "นั้น"  เหมือนวิเสสนสัพพนาม  ก็ได  อุทาหรณ  ดังนี้ 
        "อาจริโย  ม  นิจฺจเมว  โอวทติ  อนุสาสติ  โส  หิ  มยฺห 
               ๑      ๒      ๓           ๔             ๕        ๖    ๗    ๘ 
วุฑฺฒึ  อาสึสติ.  อาจารย  วากลาวอยู  ตามส่ังสอนอยู  ซึ่งขาพเจา 
   ๙         ๑๐           ๑             ๔                   ๕                  ๒ 
เปนนิตยทีเดียว  เพราะวา  ทาน  หวังอยู  ซึ่งความเจริญ  แกขาพเจา. 
          ๓                   ๗         ๖       ๑๐              ๙                  ๘ 
รฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส  มลฺลิกา  นาม  เทวี  พหนุน  ปยา  อโหสิ, 
    ๑                  ๒                 ๓        ๔     ๕        ๖         ๗       ๘ 
สา  หิ  เตส  อุปการ-มหาสิ.  นางเทวี  ของพระราชา  ปเสนทิโกศล 
 ๙   ๑๐  ๑๑    ๑๒      ๑๓         ๕               ๑                     ๒      
นามวา  มัลลกิา   ไดเปนที่รัก  ของชนท้ังหลายเปนอันมาก  มแีลว 
    ๔          ๓               ๗                            ๖                           ๘ 
เพราะวา  เธอ  ไดทําแลว  ซึ่งอุปการะ  แกเขาทั้งหลาย.  นามรปู 
    ๑๐        ๙          ๑๓            ๑๒                 ๑๑                ๑  
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อนิจฺจ  ตฺหิ  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺติ.  นามรูป  ไมเที่ยง  เพราะวา   
   ๒     ๓   ๔          ๕               ๖            ๑            ๒          ๔ 
มัน  เกิดข้ึนแลว  ยอมดับไป."   
 ๓          ๕                ๖ 
        เพราะคําท่ีใชในประถมบุรุษ   ในภาษาของเรามาก  จะใชยนื 
เปนแบบเดียวไมได  ครั้นจะใชยักเยื้องไปตาง  ๆ  กจ็ะพาใหกุลบุตร 
แรกศึกษา   สังเกตยากหรืออยางไรแล  ทานจึงสอนใหยกเอานามศัพท 
ที่สัพพนามเล็งเอาข้ึนแปลดวย   เหมือนอุทาหรณที่ตน  ตองแปลวา 
"โส  อาจริโย  อาจารยนั้น,"  ในอุทาหรณที่สอง  ตองแปลวา  "สา 
มลฺลิกา  นางเทวี  นางมัลลิกาน้ัน,"  ในอุทาหรณที่สาม  ตองแปลวา 
"ต  นามรูป  นามรูปนั้น"  ดังน้ี.  แตที่ยกเอานามศัพทข้ึนแปลดวยน้ี 
ก็เปนอุบายท่ีจะใหผูแรกศึกษาเขาใจความไดชัด   และฉลาดในการท่ีจะ 
แจกวิภัตติและผูกประโยค  เพราะฉะน้ัน  แปลตอไปขางหนา  จะตอง 
ใชตามแบบท่ีเคยใชมาแตกอน  ไมเปลี่ยนแปลง. 
        ต  ศัพท  ที่ทานเขียนไวกับนามศัพท  หรือ  ตุมฺห  อมฺห   ศพัท 
เปนวิเสสนสัพพนาม  แปลวา  "นั้น"  อุทาหรณวา :- 
        อภิฺาย  โข  โส  ภควา   ธมฺม  เทเสติ  โน   [เทเสติ] 
              ๑         ๒    ๓     ๔        ๕       ๖        ๗    
อนภิฺาย    พระผูมีพระภาคเจา  นั้น  ยอมแสดง  ซึ่งธรรม 
        ๘                        ๔                 ๓          ๖              ๕ 
เพ่ือความรูยิ่ง  แล  ไม  [แสดง]  เพ่ือความไมรูยิ่ง.   เอกมนฺต 
        ๑             ๒    ๗                         ๘                     ๑  
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 ิตา  โข  สา  เทวตา.   เทวดา   นั้น   ยนืแลว  สวนขางหน่ึง  แล.   
  ๒    ๓   ๔      ๕           ๕       ๔         ๒               ๑              ๓ 
น    ต  กมฺม  กต   สาธุ,  ย   [กมฺม]   กตฺวา   อนุตปฺปติ.   กรรม 
๑    ๒    ๓    ๔       ๕    ๖                ๗            ๘             ๓   
นั้น   อันบุคคลทําแลว  ใหประโยชนสําเร็จได  หามิได   [บุคคล] 
 ๒               ๔                              ๕                      ๑   
ทําแลว   ซึ่งกรรมไรเลา   ยอมเดือดรอนในภายหลัง.  ตสฺส  เต 
    ๗                ๖                                ๘                         ๑     ๒ 
อลาภา.  มิใชลาภทั้งหลาย  ของทาน   นั้น.  โส  โข  อห  ภนฺเต 
    ๓                  ๓                   ๒          ๑      ๑    ๒   ๓      ๔ 
ปตุ  วจน  สกฺกโรนฺโต  ฯ ล ฯ  ทิสา  นมสฺสามิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ 
๕      ๖            ๗                       ๘          ๙                       ๔ 
ขาพระพุทธเจา  นั้น  แล  เมื่อสักการะ  ซึ่งคํา  ของบิดา  ฯลฯ 
          ๓              ๑     ๒         ๗              ๖          ๕ 
นอบนอมอยู  ซึ่งทิศทั้งหลาย"  ดังน้ี. 
         ๙                    ๘         
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      [๘๔]   ตุมฺห  ทาน  ทัง้สองลิงค  แจกอยางเดียวกัน  อยางนี้ :-      
-------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        ตฺว        ตุว                                ตุมฺเห        โว 
ทุ.        ต   ตฺว  ตุว                        ตุมฺเห        โว 
ต.        ตยา  ตฺวยา  เต                        ตุมฺเหหิ        โว 
จ.        ตุยฺห  ตุมฺห๑   ตว  เต                ตุมฺหาก        โว 
ปฺ.        ตยา                                        ตุมฺเหหิ 
ฉ.        ตุยฺห  ตุมฺห๒  ตว  เต                ตุมฺหาก        โว 
ส.        ตยิ  ตฺวยิ                                ตุมฺเหสุ 
                         วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต 
๑  ศัพทที่อาเทศผิดจากรูป  ตุมฺห  ทีเดียว  พึงรูวาเอาวิภัตตินั้น ๆ กับ 
    ตุมฺห  เปนอยางนี้. 
๒  ตุมฺห  อมหฺ  อยูหนา  เอา  น  เปน  อาก. 
๓  เต  โว  มบีทอ่ืนนําหนาจึงมีได. 
        [๘๕]  อมฺห  ขา   ทัง้สองลิงค  แจกเปนแบบเดียวกัน  อยางน้ี :- 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        อห                                        มย                โน 
ทุ.        ม   มม                                อมฺเห        โน 
ต.         มยา        เม                                อมฺเหหิ        โน 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.  ๒.  ตุมฺห  ท่ีเปน  จ.  ฉ.  เอก.  โดยสูตรมูลกัจจายนะ  วา  สสฺส.  และสูตร 
สัททนีติ  วา  มตนฺตเร  สสฺส  วา  อ.  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 84 

จ.          มยฺห  อมฺห  มม  มม  เม                อมฺหาก        อสฺมาก   โน   
ปฺ.        มยา                                                อมฺเหหิ  
ฉ.        มยฺห  อมฺห  มม  มม  เม                อมฺหาก   อสฺมาก  โน 
ส.        มยิ                                                อมฺเหสุ 
                      วิธีเปลี่ยน   วิภัตติ  และ  การันต 
๑  เอา  อมฺห  กับ  วิภัตติ   นั้น  ๆ  เปนรูปนั้น ๆ. 
๒  เม  โน  มบีทอ่ืนนําหนาจึงมีได. 
 
                   วิธีแจก  วิเสสนสัพพนาม  นิยมานิยม. 
         [๘๖]  ย  ศัพท  ใด  ในปุลิงค  แจกอยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        โย                                        เย 
ทุ.        ย                                        เย 
ต.        เยน                                        เยหิ 
จ.        ยสฺส                                        เยส  เยสาน 
ปฺ.        ยสฺมา   ยมฺหา                         เยหิ 
ฉ.        ยสฺส                                        เยส  เยสาน 
ส.        ยสฺมึ  ยมฺหิ                        เยสุ  
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                    ศัพทเหลาน้ี   แจกเหมือน  ย ศัพท    
------------------------------------------------------------------------------ 
อฺ          อ่ืน                                        กตม          คนไหน 
อฺตร        คนใดคนหน่ึง                        เอก                คนหน่ึง,  พวกหน่ึง 
อฺตม            "         "                        เอกจฺจ        บางคน,  บางพวก 
ปร                อ่ืน                                        อุภย          ทั้งสอง 
อปร                อ่ืนอีก                                สพฺพ          ทั้งปวง 
กตร                คนไหน                                 
                    ย  ศัพท  ในอิตถีลิงค  แจกอยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------------ 
        เอก.                                                         พหุ. 
ป.                ยา                                        ยา 
ทุ.                ย                                        ยา 
ต.                ยาย                                        ยาหิ 
จ.                ยสฺสา                                ยาส        ยาสาน 
ปฺจ.        ยาย                                        ยาหิ 
ฉ.                ยสฺสา                                ยาส        ยาสาน 
ส.                ยสฺส                                        ยาสุ 
        ย  ศัพท   ในนปุสกลิงค  แจกเหมือน  ปุลิงค  แปลกแต  ป. 
เอก.  ย,  พหุ.  ยาน,ิ  ทุ.  พหุ.  ยานิ  เทาน้ัน. 
        [๘๗]  กึ  ศัพท  ใคร ,  อะไร   คงเปนรูป  ก ึ อยูแตในนปุ.  ป. 
ทุ.  เอก.  เทาน้ัน.  
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        นอกน้ัน  แปลงเปน  ก  แลวแจกในไตรลิงค  เหมือน  ย  ศพัท 
กึ  ศัพท  ที่แจกดวยวิภัตติในไตรลิงคนี้  ม ี จิ  อยูทายศัพท  แปลวา 
"นอย"   บาง  "บางคน  หรือ  บางสิ่ง"  บาง  เปนคําใหวาซ้ําสอนหน     
เหมือนในภาษาของเราเขียนรูป "ๆ"  ดังน้ีบาง  อุ.  วา  "โกจิ  ชาย 
บางคน  หรือ  ใคร ๆ "  "กาจิ  อิตฺถี  หญิงบางคน  หรือ หญิงไร ๆ" 
"กิฺจิ วตฺถุ  ของนอยหน่ึง  หรือของบางส่ิง"   ถาเปนพหุวจนะ 
แปลวา  "บางพวก  หรือ  บางเหลา"  อุ.  วา  "เกจิ  ชนา  ชน 
ทั้งหลายบางพวก  กาจิ  อิตฺถี  หญิงท้ังหลายบางพวก  กานิจิ  กุลานิ 
ตระกูลทั้งหลายบางเหลา"   ถามี  ย  นาํหนา  มี  จิ  อยูหลัง  แปลวา 
"คนใดคนหน่ึง  หรือ  สิ่งใดส่ิงหน่ึง"  อุ.  วา  "โย  โกจิ  เทโว  วา 
                                                                                ๑      ๒ 
มนุสฺโส  วา  เทวดาหรือ  หรือมนุษย  คนใดคนหน่ึง.  ยา  กาจิ  เวทนา 
     ๓                    ๒                ๓                  ๑                     ๑        ๒ 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  เวทนา  อยางใดอยางหน่ึง  ลวงแลวหรือยัง 
                 ๓                       ๒                 ๑             
ไมมาหรือเกิดข้ึนเฉพาะแลว.  ยงฺกิฺจิ  วิตฺต  อิธ  วา  หุร  วา 
                    ๓                             ๑         ๒    ๓         ๔ 
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ  อันใดอันหน่ึง  ในโลกนี้หรอื  หรือในโลกอ่ืน." 
               ๒                       ๑                       ๓                      ๔ 
        ทั้ง ย  ทัง้  ก  นี้  แจกดวยวิภัตติใด  ๆ  ก็ตองเปลี่ยนเปนรูป 
วิภัตตินั้น ๆ แลวเอา  จิ  ไวทายศัพท  เหมือนดังนี้  เอก.  ท.ุ ยงฺกฺิจิ, 
ต.  เยน  เกนจิ,  จ.  ยสฺส  กสฺสจิ,  พหุ.  ป.  ท.ุ  เย  เกจิ,  ต.  เยหิ  เกหิจิ, 
จ.  เยส  เกสฺจิ  เปนตน. 
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        ก ึ ศัพท  ที่เปนคําถามแปลวา  "หรือ"  เหมือนคําวา  "กึ  ปเนต     
                                                                                           ๑  ๒   ๓ 
อาวุโส   ปฏริูป  ดกูอนอาวุโส  ก็  อันนั้น  สมควร  หรือ."  บางที 
     ๔         ๕             ๔            ๒     ๓          ๕         ๑ 
ในคําถามไมมี  ก ึ ก็ม ี ใชแตหางเสียงที่กิริยา   เหมือนในภาษาอังกฤษ 
อุ.  วา  "อุตฺถ ิ ปนายสฺมโต  โกจิ  เวยฺยาวจฺจกโร ?   ก็  ใคร  ๆ  ผูเปน 
               ๑     ๒          ๓      ๔            ๕                ๒   ๔             
ไวยาวัจกร  [ทําซ่ึงกรรมของผูขวนขาย]   ของทานผูมีอายุ  มี  (หรือ)  ?" 
       ๕                                                           ๓                ๑ 
        ก ึ ศัพท  ที่เปนคําถามถึงเหตุที่เปน  แปลวา  "ทําไม"  อุ.  วา 
"กึ  ปาลิต  ปมชฺชส ิ ดูกอนปาลิต  ทําไม  [ทาน]  ประมาทอยู." 
 ๑      ๒         ๓               ๒             ๑                      ๓ 
 
                 [๘๘]  เอต  ศพัท  [นั่น]  ในปุลิงค  แจกอยางนี้:- 
---------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                        พหุ. 
ป.                เอกโส                                เอเต 
ทุ.                  เอต  เอน                                เอเต 
ต.                เอเตน                                เอเตหิ 
จ.                เอตสฺส                                เอเตส        เอเตสาน 
ปฺ.                เอตสฺมา        เอตมฺหา                เอเตหิ 
ฉ.                เอตสฺส                                เอเตส        เอเตสาน 
ส.                เอตฺสฺมึ          เอตมฺหิ                เอเตสุ  
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                เอต  ศัพท   ในอิตถีลิงค  แจกอยางนี้ :-     
--------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        เอสา                                                เอตา 
ทุ.        เอต        เอน                                        เอตา 
ต.        เอตาย                                        เอตาหิ 
จ.        เอตสฺสา  เอติสฺสา  เอติสฺสาย        เอตาส         เอตาสาน 
ปฺ.        เอตาย                                        เอตาหิ 
ฉ.        เอตสฺสา  เอติสฺสา  เอติสฺสาย        เอตาส        เอตาสาน 
ส.        เอตสฺส  เอติสฺส                        เอตาสุ 
        เอต  ศพัท  ในนปุสกลิงค  แจกเหมือนในปุลิงค  แปลกแต 
เอก.  ป.  เอต,  พหุ.  ป.  ท.ุ  เอตานิ  เทาน้ัน. 
        [๘๙]  อิม  ศัพท  [นี้] ในปุลิงค  แจกอยางนี้ :- 
---------------------------------------------------------------------------- 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.         อย                                                อิเม 
ทุ.        อิม                                                อิเม 
ต.        อิมินา   อเนน                                อิเมหิ 
จ.        อิมสสฺ   อสฺส                                อิเมส        อิเมสาน 
ปฺ.        อิมสฺมา  อิมมฺหา  อสฺมา                อิเมหิ 
ฉ.        อิมสสฺ   อสฺส                                อิเมส          อิเมสาน 
ส.        อิมสฺมึ   อิมมฺหิ  อสฺมึ                อิเมสุ 
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                        วิธีเปลี่ยน  วิภัตติ  และ  การันต    
๑  เอา  อิม  ใน ปุ.  อิตฺ.  กบั  ส ิ เปน  อย.   
๒  นา  อยูหลัง  เอา  สระ  อ  ที่สุดแหง  อิม  เปน  อิ,  อีกอยางหน่ึง 
     เอา  อิม  เปน  อน  แลวเอา  นา  เปน  เอน. 
๓  ส  สฺมา  สฺมึ  อยูหลัง  เอา  อิม  เปน  อ  ไดบาง. 
                       อิม  ศัพท  ในอิตถีลิงค  แจกอยางนี้ :- 
------------------------------------------------------------------------------ 
                เอก.                                                พหุ. 
ป.        อย                                                อิมา 
ทุ.        อิม                                                อิมา 
ต.        อิมาย                                        อิมาหิ 
จ.        อิมิสสฺา  อิมิสฺสาย  อสฺสา                อิมาส           อิมาสาน 
ปฺ.        อิมาย                                        อิมาหิ 
ฉ.        อิมิสสฺา  อิมิสฺสาย  อสฺสา                อิมาส        อิมาสาน 
ส.          อิมิสฺส  อสฺส                                อิมาสุ 
        อิม  ศัพท  ใน  นปุ.  แจกเหมือนใน  ปุ.  แปลกแต  เอก.  ป.  อิท, 
ทุ.  อิท  อิม,  พหุ.  ป.  ท.ุ  อิมานิ  เทาน้ัน.  ที่เปน  อิท  นั้น  ใน  นปุ. 
เอา  อิม  กับ  สิ  หรือ  อ  เปน  อิท.  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 90 

                [๙๐]  อม ุ ศัพท  [โนน]  ใน  ปุลิงค  แจกอยางนี้ :-      
                เอก.                                        พหุ. 
ป.        อมุ                                        อมู 
ทุ.        อมุ                                        อมู 
ต.        อมุนา                                อมูหิ 
จ.        อมุสสฺ        อมุโน                อมูส                อมูสาน 
ปฺ.        อมุสฺมา          อมุมฺหา                อมูหิ 
ฉ.        อมุสสฺ        อมุโน                อมูส          อมูสาน 
ส.          อมุสฺมึ        อมุมฺหิ                อมูสุ 
        อมุ  ศัพทนี้อาเทศเปน  อสุ  บางก็ได  อมุ  และ  อสุ  ทั้ง  ๒  นี ้
ถามี  ก  เปนที่สุด  เปน  อมุก  อสุก  ดังน้ี  แจกตามแบบ  ย  ศพัท  ทั้ง 
๓  ลิงค.  อม ุ และ  อสุ  ทีม่ี  ก  เปนทีสุ่ด  ทานใชมากกวาท่ีไมมี  ก 
ครั้นจะแสดงไวในแบบก็จะพาใหเฝอนัก     จึงแสดงแตแบบแหงมูล 
การันตเทาน้ัน. 
                        อมุ  ศัพท  ในอิตถีลิงค  แจกอยางนี้ :- 
                เอก.                                        พหุ 
ป.        อมุ                                        อมู 
ทุ.        อมุ                                        อมู 
ต.        อมุยา                                อมูห ิ
จ.        อมุสสฺา                                อมูส                อมูสาน  
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ปฺ.         อมุยา                                อมูหิ   
ฉ.        อมุสสฺา                                อมูส                อมูสาน 
ส.        อมุสฺส                                อมูสุ 
        อมุ  ศัพท  ใน  นปุสกลิงค  แจกเหมือนใน  ปุลิงค แปลกแต   
ป.  ทุ.  เอก.  อทุ,  พหุ.  อมูนิ  เทาน้ัน.   ที่เปน  อทุ  นั้น  ใน  นปุ. 
เอา  อมุ  กับ  สิ  หรือ  อ  เปน  อทุ. 
                                   จบนามแตเทาน้ี.  
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                                        อัพยยศัพท     
        ๙๑  ยังมีศัพทอีกจําพวกหนึ่ง   จะแจกดวยวิภัตติทั้ง ๗  แปลงรูป 
ไปตาง ๆ  เหมือนนามท้ัง ๓  ไมได   คงรูปอยูเปนอยางเดียว  ศัพท 
เหลาน้ีเรียกวา  อัพยยศัพท ๆ  นี ้ เปนอุปสัคบาง  นิบาตบาง  ปจจัย 
บาง.  อุปสัคนั้น  สําหรับใชนําหนานามและกิริยา  ใหวิเศษข้ึน  เมื่อ 
นําหนานาม  มีอาการคลายคุณศัพท   เมื่อนําหนากิริยา   มีอาการ 
คลายกิริยาวิเสสนะ. 
 
                                        อุปสัค 
อติ                        ยิ่ง                เกิน                        ลวง 
อธิ                        ยิ่ง                ใหญ                        ทับ 
อนุ                        นอย                ภายหลัง                ตาม 
อป                        ปราศ        หลกี 
อป  หรือ  ป        ใกล                บน 
อภิ                        ยิ่ง                ใหญ                   จําเพาะ           ขางหนา 
อว  หรือ  โอ        ลง 
อา                        ทั่ว                ยิ่ง                        กลับความ 
อุ                        ข้ึน                นอก  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 93 

อุป                เขาไป                ใกล                มั่น     
ทุ                ชั่ว                        ยาก 
นิ                เขา                        ลง 
นิ                ไมมี                        ออก 
ป                ทั่ว                        ขางหนา        กอน                ออก 
ปฏิ                เฉพาะ                ตอบ                ทวน                กลับ 
ปรา                กลับความ 
ปริ                รอบ 
วิ                วิเศษ                แจง                ตาง 
ส                พรอม                กับ                  ด ี
สุ                ดี                        งาม          งาย. 
 
                                           อุทาหรณ 
                                               อติ 
อติสุนฺทโร  ดี    ยิ่ง                อติกฺกมติ  ยอมกาวลวง. 
                        เกิน 
                                                อธิ 
อธิสกฺกาโร  สักการะยิ่ง  อธิปติ  นายใหญ  อธิเสติ  นอนทับ. 
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                                              อนุ   
        อนุนายโก   นายกนอย        อนุโช   ผูเกิดในภายหลัง  [นอง] 
อนุคจฺฉติ  ไปตาม.  
                                             อป 
        อปเนติ  นําปราศ   อปคจฺฉติ  หลกีไป. 
                                      อป  หรือ  ป 
        อปกจฺโฉ   ใกลรกัแร  อปกณฺโณ  ใกลหู   อปธาน  เครื่องวาง 
ขางบน  [ฝาปด]  ปทหติ  วางขางบน  [ปด]. 
        อป  หรอื ป  ศัพทนี ้ ไมมีที่ใชในภาษามคธนัก   เห็นมีแตคําวา 
อปธาน  และ  ปทหติ  เทาน้ัน  ถึงศัพทวา  อปกจฺโฉ  อปกณฺโณ  ก ็
ไมใชภาษามคธแท  แปลงเอามาแตภาษาสันสกฤต  เพ่ือเปนอุทาหรณ 
ที่แปลวา  ใกล  เทาน้ัน,  ในดิกชันนารสีันสกฤตวา   ในสันสกฤต 
ภายหลังเขาประกอบ  อภิ  ใชแทนในท่ีของ  อป  โดยมาก. 
                                           อภิ 
        อภิปฺปสนฺโน  เลื่อมใสยิ่ง  อภิภู  ผูเปนใหญ  อภิชฺฌา  ความ 
เพงเฉพาะ  [โลภ]  อภิกฺกโม  ความกาวไปขางหนา. 
                                     อว  หรือ  โอ 
        อวสิโร  มีหัวลง  โอตรติ  หยั่งลง. 
                                            อา 
        อาปูรติ  เต็มทั่ว  อาภาติ  สวางยิ่ง   คจฺฉติ  ไป   อาคจฺฉติ  มา 
เนติ  นําไป  อาเนติ  นํามา. 
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                                            อุ 
        อุคฺคจฺฉติ  ข้ึนไป  อุปฺปโถ  นอกทาง.      
                                          อุป 
        อุปจินาติ  เขาไปส่ังสม  อุปคจฺฉติ  ไปใกล  อุปาทิยติ  ถือม่ัน. 
                                           ท ุ
        ทุคฺคนฺโธ  กลิ่นชั่ว  ทุกฺกร  ทํายาก. 
                                           น ิ
        นิคจฺฉติ  เขาถึง  นิกชฺฺฌติ  งอเขา  นิขนติ  ขุดลง  นิทหติ 
ต้ังลง  ฝง. 
                                           น ิ
        นิรนฺตรโย  ไมมีอันตราย  นิกฺกฑฺฒติ  ฉุดออก. 
                                           ป 
        ปชานาติ   รูทั่ว  ปาเชติ  ไปขางหนา  ขับไป  ปภวติ 
เกิด 
มี        กอน   ปคฺฆรติ  ไหลออก 
                                          ปฏ ิ
        ปติฏาติ  ต้ังจําเพาะ  ปฏิวจน  คําตอบ  ปฏิโสต  ทวนกระแส 
ปจฺจาคจฺฉติ  กลับมา. 
                                         ปรา 
        ชโย  ความชนะ  ปราชโย   ความแพ   ภโว  ความเจริญ 
ปราภโว   ความฉิบหาย.  
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                                        ปริ   
           ปริฺา  ความรอบรู  ปริพฺภมติ  หมุนรอบ. 
                                         วิ   
        วิชานิติ  รู  แจง          วิวิโธ  มีอยางตาง ๆ 
                                 วิเศษ 
                                        ส 
        สฺจรติ  เที่ยวไป  พรอม                สฺฉวี   มผิีวดี. 
                                     กบั 
                                         ส ุ
        สุนกฺขตฺต  ฤกษดี  สุเนตฺโต  คนมีตางาม     สกุร  ทํางาย. 
        ในอุปสคัเหลาน้ี   บางตัวนําหนากิริยาแลว  กช็ักใหกิรยิามี 
เนื้อความตางไปจากความเดิม  เหมือนคําวา  สวรติ  ปด  มี  วิ  นําหนา 
เปน  วิวาติ  มีเนื้อความวิปริตจากเดิม  ประสงคเอาความวา  "ปด" 
ขมติ  ยอมอดทน  ม ี น ิ นําหนา  เปน  นิกฺขมติ๑  ประสงคความวา 
"ยอมออก"  เปนตน. 
                                               นิบาต 
        [๙๒]  นิบาต   นั้น   สําหรับลงในระหวางนามศัพทบาง  กิริยาศัพท 
บาง  บอก  อาลปนะ  กาล  ที ่ปริเฉท  อุปไมย  ปฏิเสธ  ความ 
 
๑.  ในสัททนตีิวา  กมฺ  ปทวกิฺเขเป  คือ  ภมฺ  ธาตุ  ในอรรถวา  กาวไป,  ยางไป  เม่ือมี 
นิ  นําหนา  สําเร็จรูปเปน  นกิฺกมติ,  นิกฺขมติ  
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ไดยินเลาลือ  ความปริกัป  ความถาม  ความรับ  ความเตือน  เปนตน 
ขาพเจาจัดรวมไวเปนพวก ๆ  พอเปนที่สังเกต.   
                                 นิบาตบอกอาลปนะ 
                                           อคฺเฆ   
        เปนคําสําหรับรองเรียก  ใหคนสูงกวาตนต้ังใจฟงคําท่ีผูพูด 
ประสงคจะวา  ไมมีคําแปลในภาษาของเราใหตรงกันได  และคํา 
เชนนี้  ก็ไมใครมีใชนักในภาษาของเรา   เห็นมีอยูแตคําทูลพระเจา- 
แผนดินวา  "สรวมชีพ"  หรือ  "ขอเดชะ"   ซึ่งเปนคําพูดเพ่ือ 
จะใหพระจาแผนดิน  ต้ังพระราชหฤทัยฟงคําท่ีจะพูดตอไป.  คําวา 
"ยคฺเฆ"  มีอธิบายอยางนั้น  แตจะวาตรงกันแทไมได  เพราะคําวา 
"สรวมชีพ"  และ "ขอเดชะ"  ใชไดแตทูลพระเจาแผนดิน  ใชทลู 
เจานายหรือกราบเรียนทานเสาบดีอื่นไมได  แตคําวา  "ยคฺเฆ"  บาย 
ใชพูดกับนายก็ได 
        อุ.  "ยคฺเฆ  เทว  ชาเนยฺยาสิ.  ขอเดชะ  ขาแตเทวดา  พระองค 
                  ๑      ๒          ๓              ๑               ๒      
พึงทรงทราบ." 
         ๓ 
                                  ภนฺเต,  ภทนฺเต 
        ๒  นี้  เปนคําสําหรับคฤหัสถเรียกบรรพชิต  ดวยเคารพ  หรือ 
บรรพชิตผูออนพรรษากวา  เรียกบรรพชิตผูแกกวา 
        อุ.  "กตฺม  ปน ภนฺเต  คนฺถธรุ ?  ภันเต  ก็  คันถธุระ  เปนไฉน ? 
                 ๑      ๒     ๓        ๔             ๓     ๒      ๔             ๑  
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ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  [วจน] ปจฺจสฺโสสุ.  ภิกษุ ท. เหลาน้ัน 
ฟงตอบแลว [ซึ่งคํา]   แหงพระผูมีพระภาคเจา  วา  ภทันเต  ดังน้ี"    
ในภาษาของเราทานบัญญัติใหแปลวา  "ขาแตทานผูเจริญ." 
                                          ภเณ   
        เปนคําสําหรับคนสูงกวา  พูดกับคนผูที่อยูในบังคับตน  เชน 
พระเจาแผนดิน  รับสั่งแกขาราชการ 
        อุ.  "ทกุกฺร  ภเณ  พฺราหฺมเณน  กต.   ภเณ  กรรมอันบุคคล 
                  ๑        ๒           ๓           ๔      ๒             ๑ 
ทําไดยาก  อันพราหมณ  ทําแลว"   ในภาษาของเราทานบัญญัติให 
                         ๓               ๔  
แปลวา  "พนาย." 
                                        อมฺโภ 
        เปนคําสําหรับเรียกชายดวยวาจาอันออนหวาน  ในภาษาของเรา 
ทานบัญญัติใหแปลวา  "แนะผูเจริญ." 
        อุ.   "อมฺโภ  กุมารา  เอส  สาลิกโปตโก,  ต  คณฺหถ. 
                    ๑         ๒      ๓            ๔            ๕     ๖ 
แนะกุมาร  ท.  ผูเจริญ  นั่น  ลูกนกสาลิกา  [เจา ท.]  จงจับเอา 
      ๒                  ๑       ๓           ๔                             ๖ 
 
ซึ่งมัน." 
   ๕  
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                                          อาวุโส     
        เปนคําสําหรับบรรพชิตท่ีมีพรรษามากกวา  เรียกบรรพชติท่ีมี 
พรรษานอยกวา  และสําหรับบรรพชติเรียกคฤหัสถ. 
        อุ.   "มา  อุวุโส  เอว  อวจ.  อาวุโส  [ทาน]  อยา  ไดกลาวแลว 
                ๑       ๒      ๓     ๔         ๒                ๑            ๔ 
อยางนั้น"   ในภาษาของเราทานบัญญัติใหแปลวา  "แนะทานผูมีอายุ." 
      ๓ 
                                        เร,  อเร 
        ๒  นี้  เปนคําสําหรับรองเรียกคนเลวทราม  ตรงกับภาษาของเรา 
วา  "เวย,  โวย"  อุ.  "อเร  ขุชฺเช,  แนะหญิงคอม  เวย.  ติฏ  เร. 
                                  ๑       ๒             ๒              ๑      ๑     ๒ 
[เอง]   จงหยุด  โวย." 
             ๑        ๒ 
                                           เห 
        เปนคําสําหรับรองเรียกคนเลว  ตรงกับภาษาของเราวา  เฮย" 
อุง  "เห  มลลฺิกา  กสฺมา  เอวรูป - มกาสิ.  เฮย  แนะนางมัลลิกา 
        ๑       ๒         ๓         ๔          ๕       ๑              ๒ 
เหตุไร  [เจา]  ไดทําแลว  ซึ่งกรรมมีอยางนี้เปนรูป." 
   ๓                   ๕                         ๔ 
                                          เช 
        เปนคําสําหรับนายเรียกหญิงสาวใช  อุ.  "หนฺท  เช  อิม  ภณฺฑ 
                                                                           ๑     ๒   ๓      ๔ 
คณฺหาหิ.  เอาเถิด  แม  [เจา]  จงถือ  ซึ่งภัณฑะ  สิ่งนี้."  คําวา  "แม" 
     ๕           ๑        ๒            ๕           ๔           ๓ 
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นั้น  ไมตรงกับ  เช  ทีเดียว   เปนแตยมืมาใช  เพราะคําวา  "แม"   
ใชไดทั่วไปมาก  เปนตนวา  มารดาบิดาเรียกธิดา  บุตรธิดาเรียกมารดา 
นายเรียกสาวใชเปนคําออนหวาน.   
                                     นบิาตบอกกาล 
อถ                  ครั้งน้ัน                        หิยฺโย                 วันวาน 
ปาโต        เชา                                เสฺว                        วันพรุง 
ทิวา                วัน                                สมฺปติ                บัดเด๋ียวนี้ 
สาย                เย็น                                อายตึ                  ตอไป 
สุเว                ในวัน 
                                     นบิาตบอกท่ี 
อุทฺธ                เบื้องบน                        อโธ                        เบื้องตํ่า 
อุปริ                "       "                        เหฏา                ภายใต 
อนฺตรา        ระหวาง                        โอร                        ฝงใน 
อนฺโต        ภายใน                        ปาร                        ฝงนอก 
ติโร                ภายนอก                        หุร                        โลกอ่ืน 
พหิ                "        "                        สมฺมุขา                ตอหนา 
พหิทฺธา        "        "                        ปรมฺมุขา                ลับหลัง 
พาหิรา        "        "                        รโห                  ที่ลับ  



ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ  วจวีิภาคท่ี ๒ นามและอัพพยศัพท - หนาท่ี 101 

                                นิบาตบอกปริจเฉท     
กีว                เพียงไร                        ยาวตา                มีประมาณเพียงใด 
ยาว                เพียงใด                        ตาวตา                มีประมาณเพียงนั้น 
ตาว                เพียงนั้น                        กิตฺตาวตา                มีประมาณเทาใด 
ยาวเทว        เพียงใดน่ันเทียว        เอตฺตาวตก        มีประมาณเทาน้ัน 
ตาวเทว        เพียงนั้นนั่นเทียว        สมนฺตา                รอบคอบ 
                           นิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
วิย                ราวกะ                        เสยยฺถา                ฉันใด 
อิว                เพียงดัง                        ตถา                        ฉันนั้น 
ยถา                ฉันใด                        เอว                        ฉันนั้น 
                              นิบาตบอกประการ 
เอว                ดวยประการนั้น        กถ                        ดวยประการไร 
ตถา                   "               " 
                               นิบาตบอกปฏิเสธ 
น                ไม                                เอว                        นั่นเทียว 
โน                  "                                วินา                        เวน 
มา                อยา                                อล                        พอ 
ว                เทียว  
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                      นิบาตบอกความไดยินคําเลาลือ      
กิร                ไดยินวา                                สุท                        ไดยนิวา 
                                 นิบาตบอกปริกัป 
เจ                หากวา                                อถ                        ถาวา 
ยทิ                ผิวา                                        อปฺเปว  นาม        ชื่อแมไฉน 
สเจ                ถาวา                                        ยนฺนูน                กระโรหนอ 
                              นิบาตบอกความถาม 
กึ                หรือ,  อะไร                        นนุ                        มิใชหรือ 
กถ                อยางไร                                อุทาหุ                หรือวา 
กจฺจิ                และหรือ                                อาทู                        หรือวา 
นุ                หนอ                                เสยฺยถีท                  อยางไรนี้ 
                              นิบาตบอกความรับ         
อาม                เออ                                        อามนฺตา                เออ 
                             นิบาตบอกความเตือน 
อิงฺฆ                เชิญเถิด                                หนฺท                เอาเถิด 
ตคฺฆ                เอาเถิด 
       นิบาตสําหรับผูกศัพทและประโยคมีอัตถะเปนอเนก 
จ                ดวย, อน่ึง, ก็, จริงอยู        ปน                สวนวา,  ก็ 
วา                หรือ,  บาง                        อป                  แม,  บาง  
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หิ                ก็,  จริงอยู,  เพราะวา        อปจ                เออก็   
ตุ                สวนวา,  ก็                        อถวา        อีกอยางหนึ่ง 
                      นิบาตสักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม 
นุ                หนอ                                โข                แล 
สุ                สิ                                        วต                หนอ 
เว                เวย                                        หเว                เวย 
โว                โวย 
                              นิบาตมีเนื้อความตาง ๆ 
อฺทตฺถุ          โดยแท                        อาวี                แจง 
อโถ                        อน่ึง                                อุจฺจ                สูง 
อทฺธา                แนแท                        อิติ                เพราะเหตุนั้น,  วาดังน้ี, 
อวสฺส                    "                                                ดวยประการนี้,  ชื่อ  
อโห                        โอ                                กิฺจาป        แมนอยหน่ึง 
อารา                        ไกล                                กฺวจิ                บาง 
นีจ                        ตํ่า                                มิจฺฉา        ผิด 
นูน                        แน                                มุธา                เปลา 
นานา                 ตาง ๆ                         มุสา                 เท็จ 
ปจฺฉา                ภายหลัง                        สก ึ               คราวเดียว 
ปฏาย                ต้ังกอน                        สตกฺขตฺตุ        รอยคราว  
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ปภูติ                จําเดิม                        สทฺธึ                พรอม,  กับ  
ปุน                อีก                                สณิก        คอย ๆ 
ปุนปฺปุน        บอย ๆ                        สย                เอง 
ภิยฺโย        ยิง่                                สห                กับ   
ภิยฺโยโส        โดยยิ่ง                        สาม                เอง 
        [๙๓]  ปจจัยนั้น  ลงทายนามศัพท  เปนเครื่องหมายวิภัตติบาง 
ลงทายธาตุ  เปนเครื่องหมายกิริยาบาง  อยางนี้ :- 
        โต  ปจจัย  เปนเครื่องหมายตติยาวิภัตติ  แปลวา  "ขาง" 
เปนเครื่องหมายปญจมีวิภัตติ   แปลวา  "แต"  เปนตน  ดังนี้ :- 
สพฺพโต                แต-ทั้งปวง                ปุรโต        ขางหนา 
อฺโต                แต-อ่ืน                        ปจฺฉโต        ขางหลัง 
อฺตรโต        แต-อันใดอันหน่ึง        ทกฺขิณโต        ขางขวา 
อิตรโต                แต-นอกน้ี                วามโต        ขางซาย 
เอกโต                ขางเดียว                        อุตฺตรโต        ขางเหนือ 
อุภโต                สองขาง                        อธรโต        ขางลาง 
ปรโต                ขางอ่ืน                        ยโต                แต-ใด 
ตโต                        แต-นั้น                        อมุโต        แต-โนน 
เอโต  อโต        แต-นั่น                        กตรโต        แต-อะไร 
อิโต                        แต-นี้                        กโุต                แต-ไหน 
อปรโต                ขางอ่ืนอีก                         
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        ปจจัยทั้งหลาย  คือ  ตฺร  ตฺถ  ห  ธ  ธ ิ หึ  ห  หฺิจน  ว  เปน   
เครื่องหมาย  สตฺตมีวิภัตติ  แปลตาม  สตฺตมี  ดังนี้:-   
สพฺพตฺร                ใน-ทั้งปวง                อตฺถ         ใน-นี้ 
สพฺพตฺถ                 "         "                        เอกตฺร        ใน-เดียว 
สพฺพธิ                 "      "                        เอกตฺถ         "      " 
อฺตฺร                ใน-อ่ืน                        อุภยตฺร        ใน-สอง 
อฺตฺถ                 "     "                        อภยตฺถ        "       " 
ยตฺร                        ใน-ใด                        เอตฺถ        ใน-นี้ 
ยตฺถ                         "     "                        อิธ                "        " 
ยหึ                         "     "                        อิห                "        " 
ยห                         "     "                        กุตฺร                ใน-ไหน 
ตตฺร                        ใน-นั้น                        กตฺถ                "        " 
ตตฺถ                         "     "                        กุห ึ               "        " 
ตหึ                         "     "                        กุห                "        " 
ตห                         "     "                        กุหิฺจน        "        " 
อตฺร                        ใน-นี้                        กฺว                "        " 
 
        ปจจัยทั้งหลาย  คือ  ทา  ทานิ  รหิ  ธุนา  ทาจน  ชฺช  ชฺช ุ เปน 
เครื่องหมาย  สตฺตมีวิภัตติ  ลงในกาล  ดังน้ี  :- 
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สพฺพทา        ในกาลท้ังปวง                        เอตรหิ        ในกาลนี้,  เดี๋ยวน้ี    
สทา                ในกาลทุกเม่ือ                        กรหจิ        ในกาลไหน ๆ,  บางครั้ง 
เอกทา        ในกาลหน่ึง,  บางที                อธุนา        ในกาลน้ี,  เมื่อกี้ 
ยทา                ในกาลใด,  เมื่อใด                กุทาจน        ในกาลไหน 
ตทา                ในกาลน้ัน, เมื่อน้ัน                อชฺช                ในวันนี้ 
กทา                ในกาลไร,  เมื่อไร                สชชฺุ                ในวันมีอยู,  วันนี้ 
กทาจิ        ในกาลไหน,  บางคราว        ปรชชฺุ        ในวันอ่ืน 
อิทานิ        ในกาลน้ี,  เดี๋ยวนี้                อปรชชิุ        ในวันอ่ืนอีก. 
        ปจจัยที่เปนกิริยากิตก  ๕  ตัว   คือ  ตเว  ตุ  ตูน  ตฺวา  ตฺวาน 
กับทั้งปจจัยท่ีอาเทศออกจาก ตฺวา  เปน  อัพยยะ  แจกดวยวิภัตติไมได 
อุ.  ดังนี้ :- 
                กาตเว                เพ่ืออันทํา 
                กาตุ                        ความทํา,  เพ่ืออันทํา 
                กาตูน                ทําแลว 
                กตฺวา                    " 
                กตฺวาน                    " 
                               จบอัพยยศัพท  แตเทาน้ี. 


