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 หนังสือ “ปาฬิภาสา ภาษาบาลี บาลีไวยากรณ์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษา
บาลีขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่ภาษาบาลีเป็นภาษาจารึกพระไตรปิฎก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล ส่วนมากท่านมาจากพราหมณ์ที่ส าเร็จไตรเพท รู้ภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดี 
เมื่อเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา ท่านมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญคัมภีร์พระไตรปิฎก จึงได้แต่งเป็นหลัก
ไวยากรณ์ขึ้น บทบาลีที่น ามาแสดงเป็นตัวอย่างในการประกอบค าอธิบายสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์  เช่น 
คัมภีร์กัจจายนะเป็นต้นก็น ามาจากกลุ่มคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 ไวยากรณ์ภาษาบาลีซึ่งได้แต่งข้ึนจึงเป็นคัมภีร์ที่คนผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเรียนรู้ อรรถรสของ
ภาษาบาลี เพ่ือให้เข้าใจความหมายของพระพุทธพจน์อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามความหมายนั้น ๆ จน
บรรลุมรรคผลได ้นี่คือจุดประสงค์ของการศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ 
 แต่คัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น มีความละเอียดปลีกย่อยอย่างมากซึ่งต้องใช้ความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ด้วยความอดทนมุ่งม่ัน ถึงจะพอลืมตาอ้าปากได้ ดังนั้น เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาบาลีแบบใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น 
 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเนื้อหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาบาลี มีศัพท์ค านามและค า
กิริยาพร้อมความหมายที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้เบื้องต้นพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทที่ใช้ในการฝึกฝนการแปล
และสร้างประโยคแบบง่าย ๆ ส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษาภาษาบาลี 
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณและขอบคุณบุรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาทุกท่าน หวังว่าคงได้รับประโยชน์จากหนังสือ
เล่มนี้ตามประสงค ์
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อักษร (Alphabet) 
  

  ภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้จารึกพระพุทธพจน์และใช้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือ
การดํารงชีวิตของคนที่ได้นําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน
สังคมอย่างสันติสุข  
  ภาษาบาลีเป็นภาษาของแคว้นมคธในประเทศอินเดียโบราณ เรียกกันว่า “ภาษามาคธี” 
พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คําสอนเป็นครั้งแรกในแคว้นมคธ และมีชาวมคธเลื่อมใสอุปสมบทกันเป็นจํานวน
มาก ภิกษุชาวมคธจึงใช้ภาษามาคธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งใช้บันทึกหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ต่อมาไทยเราเรียกว่า “ภาษาบาลี” ซึ่งหมายถึงภาษาที่รักษา
พระพุทธศาสนาไว้ 
  อักษรภาษาบาลี 41 ตัว คือ สระ 8 ตัว พยัญชนะ 33 ตัว 
  สระ (Vowels) 8 ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ (a, ā, i, ī, u, ū, e, o) 

  สระเสียงสั้น 3 ตัว คือ อ อิ อุ (a, i, u) 

  สระเสียงยาว 5 ตัว คือ อา อี อู เอ โอ (ā, ī, ū, e, o) 

  สระ เอ และ โอ เป็นสระเสียงยาวเสมอ ยกเว้นเมื่อมีพยัญชนะสังโยคตามหลัง จะ
ออกเป็นเสียงสั้น เช่น เมตฺตา, เสฏฺ  ี, โอกฺกมติ, โยตฺตํ, เอตฺถ, เสยฺโย, โอฏฺ , โสตฺถิ1 
 พยัญชนะ (Consonants) 33 ตัว คือ  
  เกิดท่ีกัณฐฐาน (หลอดลําคอ) ก ข ค ฆ ง  เรียกว่า กวรรค 
  Gutturals: k, kh, g, gh, ṅ. ka group 
  เกิดท่ีตาลุฐาน (เพดานปาก) จ ฉ ช ฌ  เรียกว่า จวรรค 
  Palatals: c, ch, j, jh, ñ. ca group 
  เกิดท่ีมุทธฐาน (ปุุมเหงือกบน) ฏ  ฑ ฒ ณ  เรียกว่า ฏวรรค 
  Cerebrals: ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ. ṭa group 
  เกิดท่ีทันตฐาน (ฟัน) ต ถ ท ธ น  เรียกว่า ตวรรค 
  Dentals: t, th, d, dh, n. ta group 
  เกิดท่ีโอฏฐฐาน (ริมฝีปาก) ป ผ พ ภ ม เรียกว่า ปวรรค 
  Labials: p, ph, b, bh, m. pa group 
  พยัญชนะก่ึงสระ (อัฑฒสระ)   เรียกว่า นอกวรรค 
  *Semi-vowels 
  Palatal: 

   *Cerebral: ย y. 

   *Dental: ร r. 
   *Dental and Labial: ล l. 
  Dental (sibilant): ว v. 

  Aspirate: ส s. 
  Cerebral: ห h. 

                                                 

 1 พระพุทธัปปิยมหาเถระ, ปทรูปสิทฺธิ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2543), หน้า 5. 
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  Niggahita:  ฬ ḷ. 
     อํ ṃ. 

 

การออกเสียงตัวอักษรภาษาบาลี (Pronunciation of Letters) 

 

 ภาษาบาลี เป็นภาษาสัทอักษร ดังนั้น แต่ละตัวอักษรจึงมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  
ดังต่ออย่างต่อไปนี้ 
a is pronounced like u in but  ḍ is pronounced like d in hid  

ā is pronounced like a in father  ḍh is pronounced like d-h in ied-hot 

i is pronounced like i in pin  ṇ is pronounced like n in hint, know 

ī is pronounced like i in seen  t is pronounced like t-h in thumb 

u is pronounced like u in foot  th is pronounced like t-h in pot-herb 

ū is pronounced like u in food  d is pronounced like t-h in then 

e is pronounced like e in fete, mate  dh is pronounced like d-h in adherent 

o is pronounced like o in note  p is pronounced like p in pap 

k is pronounced like k in kind  ph is pronounced like p-h in trip-hammer  

kh is pronounced like k-h in black-hearted b is pronounced like b in bed 

g is pronounced like g in gun  bh is pronounced like b-h in tub-handle 

gh is pronounced like g-h in pig-headed m is pronounced like m in man 

ṅ is pronounced like ng in ring, singer y is pronounced like y in yet 

c is pronounced like c-h in church  r is pronounced like r in rat 

ch is pronounced like ch-h in much-hated l is pronounced like l in light 

j is pronounced like j in jump  v is pronounced like v in vine 

jh is pronounced like dge-h in sledge-hammer s is pronounced like s in son 

ñ is pronounced like gn in signor  h is pronounced like h in hat 

ṭ is pronounced like t in not  ḷ is pronounced like l in felt 

ṭh is pronounced like t-h in ant-hill  ṃ is pronounced like ng in sing
2
  

     

 พยัญชนะตัวที่ 5 ของแต่ละวรรค เรียกว่า นาสิก 
 การออกเสียงของ งฺ และ อํ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เวลาเขียน จะไม่เขียน งฺ ท้ายศัพท์ แต่
จะต้องมีพยัญชนะในวรรคเดียวกันอยู่ท้ายเสมอ 
 การออกเสียง ตฺ และ ทฺ ที่เป็นฐานฟัน จะออกได้ชัดนั้น ต้องให้ปลายลิ้นวางชิดกับฟันบน
ด้านหน้าจึงจะออกเสียงได้ชัด การออกเสียง ขฺ, ฆฺ, ฐฺ, ฒฺ, ถฺ, ธฺ, ผฺ, ภฺ จะต้องมีเสียง หฺ ตามหลัง โดยที่ตัว 
หฺ ในแต่ละตัวจะรวมกับพยัญชนะหน้าในการออกเสียง 

                                                 

 2 H.H. Tilbe, M.A., PALI GRAMMAR. (American Baptist Mission Press, F.D. phinney, SUPT., 
1899), p. 2-3. 
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บทท่ี 1 (Lesson 1) 

วจีวิภาค Part of Speech 

 

 1. วจีวิภาค (Parts of Speech) 
 ไวยากรณ์ภาษาบาลี จําแนกวจีวิภาค คือส่วนของคําออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1) คํานาม Nāma = noun 
  2) คําอาขยาต Ākhyāta = verb 
  3) คําอุปสัค Upasagga = prefix 
  4) คํานิบาต Nipāta = indeclinable particle 
 คําคุณนาม สัพพนาม สมาส ตัทธิต และกิตก์ จัดเป็นกลุ่มคํานาม เพราะเมื่อนําไปประกอบ
ในประโยคแล้ว ต้องประกอบวิภัตตินามก่อนเสมอจึงจะนําไปใช้ในประโยคได้ 
 คําว่า “นาม (Noun)” แปลว่า ชื่อ เป็นชื่อของคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ เป็นต้น คํานาม
ทั่วไป ถ้าบ่งบอกถึงเพศชาย จัดเป็นปุงลิงค์ บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง จัดเป็นอิตถีลิงค์  
 แต่ก็ไม่ได้จัดเป็นอย่างนั้นเสมอไป เช่น  
  จนฺท-พระจันทร์ โอฆ-ห้วงน้ํา โลก-โลก อสิ-ดาบ โชติ-ไฟ หตฺถี-ช้าง สิขี-นกยูง เสตุ- 
สะพาน เวฬุ-ไม้ไผ่ จัดเป็นปุงลิงค์  
  นาวา-เรือ ปญฺ า-ปัญญา ปปา-น้ําประปา, บ่อน้ํา อฏวิ-ดง ฉวิ-ผิว ปาตฏลี-ต้นแคฝอย 
วาปี-บึง กาสุ-หลุม รชฺชุ-เชือก จัดเป็นอิตถีลิงค์  
  ธน-ความมั่งคั่ง, ทรัพย์ จิตฺต-จิต อกฺขิ-นัยน์ตา ทธิ-นมเปรี้ยว, นมส้ม วสุ-ทรัพย์ ธนุ-ธนู 
จัดเป็นนปุงสกลิงค์ เป็นต้น 
 คํานาม 2 คําท่ีแสดงถึงสิ่งเดียวกัน อาจเป็นลิงค์ต่างกันก็ได้ เช่น ปาสาณ และ สิลา เป็นคําที่
มีความหมายเดียวกัน คือแปลว่า หิน เหมือนกัน แต่ ปาสาณ จัดเป็นปุงลิงค์ ส่วน สิลา เป็นอิตถีลิงค์ ใน
ทํานองเดียวกัน คํา ๆ เดียว มีความหมายเดียวกันแต่เป็นได้ 2 ลิงค์ เช่น เคห (บ้าน, เรือน) เป็นได้ทั้ง
ปุงลิงค์และนปุสกลิงค์ กุจฺฉิ (ท้อง) เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ 
 ดังนั้น จึงควรจําไว้ว่า ลิงค์ในภาษาบาลีถือว่าเป็นความแตกต่างกันเฉพาะทางไวยากรณ์ที่ใช้
เรียกว่า ลิงค์ เพ่ือการประกอบวิภัตติให้เป็นไปตามหลักภาษาบาลีเท่านั้น  
 ส่วนประกอบที่สําคัญของคํานาม คือ ลิงค์ การันต์ วิภัตติ และวจนะ 
 ลิงค์ (Gender) มี 3 ประเภท คือ 
  1) ปุงลิงค ์(Masculine) ได้แก่ เพศชาย เช่น ปุริโส (บุรุษ) เป็นต้น 
  2) อิตถีลิงค ์(Feminine) ได้แก่ เพศหญิง เช่น อิตฺถี (หญิง) เป็นต้น 
  3) นปุงสกลิงค์ (Neuter) ได้แก่ ไม่ใช่เพศชาย-เพศหญิง เช่น กุลํ (ตระกูล) เป็นต้น 
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 การันต์ ในภาษาบาลี คือสระตัวท้ายของศัพทท์ี่ยังไม่ได้ประกอบวิภัตติในลิงค์ทั้ง 3 เช่น  
  ปุริส ศัพท ์เป็น อการันต์ในปุงลิงค์ ภิกฺขุ ศัพท์ เป็น อุการันต์ในปุงลิงค์ เป็นต้น  
  กญฺ า ศัพท์ เป็น อาการันต์ในอิตถีลิงค์ อิตฺถี ศัพท์ เป็น อีการันต์ในอิตถีลิงค์ เป็นต้น  
  กุล ศัพท์ เป็น อการันต์ในนปุงสกลิงค์ อฏฺ  ิ ศัพท์ เป็น อิการันต์ในนปุงสกลิงค์ เป็นต้น 
 วิภัตติ (Cases) คือการจําแนกแจกแจงความหมายของลิงค์มีใช้ในกรรมเป็นต้น และการ
ประกอบเป็นฝุายเอกวจนะ หรือพหุวจนะเป็นต้น วิภัตตินาม 14 (16) ตัว คือ  

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative สิ  si โย  yo 

อาลปน-Vocative สิ  si โย  yo 

ทุติยา-Accusative อํ  aṃ โย  yo 

ตติยา-Instrumental นา  nā หิ  hi 

ปญฺจมี-Ablative สฺมา  smā หิ  hi 

จตุตฺถี-Dative ส  sa นํ  naṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive ส  sa นํ  naṃ 

สตฺตมี-Locative สฺมึ  smiṃ สุ  su 

จัดเป็นรูปเดิมของแต่ละวิภัตติ แต่ในหนังสือเล่มนี้ ขอเรียงวิภัตติที่มีรูปเหมือนกันอยู่ใกล้กัน เพ่ือความ
สะดวกในการจําทําความเข้าใจ และจะสรุปเฉพาะรูปสําเร็จของแต่ละลิงค์ให้ง่ายต่อการศึกษายิ่งขึ้นใน
แต่ละบทต่อไป 
 วจนะ (Number) คือการแสดงจํานวนของสิ่งที่กล่าวถึงว่ามีจํานวนมากหรือน้อย มี 2 วจนะ 
คือ 
  1)  เอกวจนะ (Singular) แสดงจํานวนของสิ่งที่กล่าวว่ามีอย่างเดียว 
  2)  พหุวจนะ (Plural) แสดงจํานวนของสิ่งที่กล่าวว่ามีจํานวนมาก ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป 
 การที่เราจะทราบคํานามนั้น ๆ ว่าเป็นเอกวจนะ หรือพหุวจนะได้นั้น ต้องอาศัยวิภัตตินาม
ทั้ง 14 ตัว เป็นตัวบอกให้ทราบ 
 การแจกคํานาม (Declension of Nouns) คือ คํานามในภาษาบาลีมีวิธีการแจกรูปแตกต่าง
กันในแต่ละลิงค์ ในเบื้องต้น ขอกล่าวถึง อการันต์ในปุงลิงค์ก่อน เช่น ปุริส เมื่อนําไปประกอบกับ
โครงสร้างของวิภัตติที่เปลี่ยนจากตัวเดิมแล้ว จะมีรูปเป็น ปุริโส, ปุริสา เป็นต้น ซึ่งสามารถนําคํานามที่
เป็น อการันต์ทั้งหมด (แต่ยังมีการแจกเฉพาะคํา) มาประกอบกับวิภัตติที่เปลี่ยนจากรูปเดิมแล้ว ตาม
โครงสร้าง ดังนี้ 

โครงสร้างของ อการันต์ปุงลิงค์ 
วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative โอ o อา ā 

อาลปน-Vocative อ, อา a, ā   อา ā 

ทุติยา-Accusative อํ aṃ เอ e 

ตติยา-Instrumental เอน ena เอหิ, เอภิ ehi, ebhi 
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ปญฺจมี-Ablative 
อา, อมฺหา, อสฺมา ā, amhā, 

asmā 
เอหิ, เอภิ ehi, ebhi 

จตุตฺถี-Dative อาย, อสฺส āya, assa อานํ ānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive อสฺส assa อานํ ānaṃ 

สตฺตมี-Locative เอ, อมฺหิ, อสฺมึ e, amhi, asmiṃ เอสุ esu 

 คําศัพท์ (VOCABULARY) 

 อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

พุทฺธ-Buddha 

ตถาคต-Tathāgata 

สุคต-Sugata 

พระพุทธเจ้า 
(the Buddha) 

มาตุล-mātula ลุง (uncle) 

สงฺฆ-saṅgha 
พระสงฆ์  
(community) กจฺฉป-kacchapa เต่า (turtle) 

มนุสฺส-manussa 
มนุษย ์(man,  

human being) กุมาร-kumāra เด็กชาย (boy) 

พฺยคฺฆ-byaggha เสือโคร่ง (tiger) อจฺฉ-accha หมี (bear) 

ตรจฺฉ-taraccha หมาปุา (wolf) โอฆ-ogha 
ห้วงน้ํา (expanse of 

water) 
นร-nara  

ปุริส-purisa 

คน, บุรุษ 

(man, person) วาณิช-vāṇija พ่อค้า (merchant) 

กสฺสก-kassaka ชาวนา (farmer) ภูปาล-bhūpāla พระราชา (king) 

พฺราหฺมณ 
-brāhmaṇa 

พราหมณ์  
(Brahmin) 

สหาย-Sahāya  

สหายก-sahāyaka  
มิตฺต-mitta 

เพ่ือน, มิตร, สหาย 
(friend) 

ปุตฺต-putta ลูก, ลูกชาย (son) วายาม-vāyāma 
ความพยายาม 

(endeavor) 
เลขก-lekhaka เสมียน (clerk) อาหาร- āhāra อาหาร (food) 
 

 2. การแจก อการันต์ปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a) 

 ปฐมาวิภัตติ (Nominative case): ใช้เป็นประธานของประโยค แปลว่า อันว่า... (อ.), 
อันว่า...ทั้งหลาย (อ.... ท.) 
  เอกวจนะ เติม โอ ท้ายศัพท์  
  พหุวจนะ เติม อา ท้ายศัพท์  
   

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + โอ = ปุริโส purisa + o = puriso 

   2) มาตุล + โอ = มาตุโล mātula + o = mātulo 
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   3) กสฺสก + โอ = กสฺสโก kassaka + o = kassako 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + อา = ปุริสา purisa + ā = purisā 

   2) มาตุล + อา = มาตุลา mātula + ā = mātulā 

   3) กสฺสก + อา = กสฺสกา kassaka + ā = kassakā 

 

 3. กิริยาปัจจุบันกาล บุรุษที่ 3 ฝ่ายเอกวจนะ และพหุวจนะ (Present, third, 

singular and plural verbs.)  
 กิริยา (Verb) คือ ศัพท์ที่กล่าวกิริยาอาการมี ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด และ คิด 
เป็นต้น แบ่งเป็น 3 กาล, 3 วาจก, 2 วจนะ, และ 3 บุรุษ ดังนี้ 
 กาล (Tense) คือ เวลาการกระทําของกิริยาในแต่ละช่วง มี 3 กาล กล่าวเฉพาะกาลที่นํามา
เป็นกรณีศึกษา คือ 
  1)  ปัจจุบันกาล (Present Tense) ใช้วัตตมานาวิภัตติ 
  2) อดีตกาล (Past Tense) ใช้อัชชตนีวิภัตติ 
  3) อนาคตกาล (Future Tense) ใช้ภวิสสันตีวิภัตติ 
 วาจก (Voice) คือ กิริยาที่กล่าวถึงประธานในประโยค มี 3 วาจก กล่าวเฉพาะวาจกที่นํามา
เป็นกรณีศึกษา คือ 
  1) กัตตุวาจก (Active Voice) กล่าวถึงผู้แสดงหรือทํากิริยาอาการ เป็นประธานใน
ประโยค 
  2) กรรมวาจก (Passive Voice) กล่าวถึงสิ่งที่ถูกแสดงหรือถูกทํากิริยาอาการ เป็น
ประธานในประโยค คือยกเอาสิ่งที่ถูกแสดงหรือถูกทํากิริยาอาการขึ้นมาเป็นประธานในประโยค 
  3) เหตุกัตตุวาจก (Causative Voice) กล่าวถึงผู้ที่เป็นเหตุให้คนอ่ืนแสดงหรือทํากิริยา
อาการ เป็นประธานในประโยค 
 บุรุษ (Person) คือ ชั้นของการแสดงกิริยาอาการ ซึ่งเชื่อมสัมพันธ์กับปุริสสัพพนาม จะ
หมายรู้ได้ด้วยการประกอบวิภัตติ มี 3 บุรุษ คือ 
  1) ปฐมบุรุษ (Third Person) สัพพนามที่ใช้เรียกผู้ที่เรากล่าวถึง คือคํานามทั่วไป และ 
ปุริสสัพพนาม เฉพาะ ต ศัพท์ 
  2) มัธยมบุรุษ (Second Person) สัพพนามที่ใช้เรียกผู้ที่เรากล่าวด้วย คือตุมฺห ศัพท์ 
  3) อุดมบุรุษ (First Person) สัพพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวเอง คือ อมฺห ศัพท์ 
 การจัดบุรุษในภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษมีการสลับที่กัน คือปฐมบุรุษ แปลว่า บุรุษที่ 1 ของ
ภาษาบาลี จัดเป็นบุรุษที่ 3 ของภาษาอังกฤษ ส่วนบุรุษที่ 3 ของภาษาบาลี เลื่อนมาเป็นบุรุษที่ 1 ของ
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุรุษท่ี 2 นั้นตรงกัน ในหนังสือเล่มนี้ ขอใช้แบบภาษาอังกฤษ 
 วจนะ (Number) ของคํากิริยานั้นมี 2 วจนะ เหมือนกับคํานามท่ีกล่าวมาแล้ว 
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 คํากริิยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

ภาสติ-bhāsati ย่อมกล่าว-speaks ปสฺสต-ิpassati ย่อมเห็น-sees 

ปจติ-pacati ย่อมหุง-cooks ฉินฺทติ-chindati ย่อมตัด-cuts 

กสติ-kasati ย่อมไถ-ploughs คจฺฉติ-gacchati ย่อมไป-goes 

ภุญฺชต-ิbhuñjati ย่อมกิน-eats อาคจฺฉติ-āgacchati ย่อมมา-comes 

สยติ-sayati ย่อมนอน-sleeps ธาวติ-dhāvati ย่อมวิ่ง-runs 

 การแจกคํากิริยานั้น ไม่มีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบหมือนการแจกคํานาม ดังนั้น จึงขอกล่าว
การแจกคํากิริยาโดยภาพรวม เฉพาะกัตตุวาจก ในปัจจุบันกาล ดังนี้ 

 ปจ ธาตุ (หุง, ต้ม = cook) สกัมมธาตุ (ธาตุเรียกหากรรม) เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

บุรุษที่ 3 (Third) โส ปจติ = อ. เขา ย่อมหุง 
So pacati = he cooks 

เต ปจนฺติ = อ. เขา ท. ย่อมหุง 
Te pacanti = they cook 

บุรุษที่ 2 (Second) ตฺวํ ปจสิ = อ. ท่าน ย่อมหุง 
Tvaṃ pacasi = thou cookest 

ตุมฺเห ปจถ = อ. ท่าน ท. ย่อมหุง 
Tumhe pacatha = you cook 

บุรุษที่ 1 (First) อหํ ปจามิ = อ. ข้าพเจ้า ย่อมหุง 
Ahaṃ pacāmi = I cook 

มยํ ปจาม = อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมหุง 
Mayaṃ pacāma = we cook 

  
 ภู ธาตุ (ความมี, ความเป็น = to be) อกัมมธาตุ (ธาตุไม่เรียกหากรรม) เป็นตัวอย่าง ดังนี้  

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

บุรุษที่ 3 (Third) โส ภวติ = อ. เขา ย่อมเป็น 
So bhavati = he is 

เต ภวนฺติ = อ. เขา ท. ย่อมเป็น 
Te bhavanti = they are 

บุรุษที่ 2 (Second) ตฺวํ ภวสิ = อ. ท่าน ย่อมเป็น 

Tvaṃ bhavasi = thou art 

ตุมฺเห ภวถ = อ. ท่าน ท. ย่อมเป็น 

Tumhe bhavatha = you are 

บุรุษที่ 1 (First) อหํ ภวามิ = อ. ข้าพเจ้า ย่อมเป็น 
Ahaṃ bhavāmi = I am 

มยํ ภวาม = อ.ข้าพเจ้าท. ย่อมเป็น 
Mayaṃ bhavāma = we are 

  
 คํากิริยาข้างต้น คือ ภาส, ปจ, กส เป็นต้น เป็นเค้ากิริยาสําหรับประกอบ ติ วิภัตติที่เป็น
ปัจจุบันกาล บุรุษที่ 3 ฝุายเอกวจนะ และเติม อนฺติ (นฺติ) วิภัตติที่เป็นปัจจุบันกาล บุรุษที่ 3 ฝุายพหุ
วจนะ ท้ายเค้ากิริยา 
 กิริยาปัจจุบันกาล คือ ติ, อนฺติ ฯลฯ วัตตมานาวิภัตติ แปลว่า “...อยู,่ ย่อม..., จะ...” 

 บุรุษที่ 3 คือ กลุ่มคํานามทั่วไป และ ต ปุริสสัพพนามที่นํามาประกอบเป็นประธานใน
ประโยค เว้น ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์ 
 ติ วัตตมานาวิภัตติ เป็นฝุายเอกวจนะ อนฺติ (นฺติ) เป็นฝุายพหุวจนะ   
   

 ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

  1) ภาส + ติ = ภาสติ bhāsati - อันว่าเขา ย่อมกล่าว He speaks 
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  2) ปจ + ติ = ปจติ pacati - อันว่าเขา ย่อมหุง He cooks 

  3) กส + ติ = กสต ิkasati - อันว่าเขา ย่อมไถ He ploughs 

 

 ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

  1) ภาส + นฺติ = ภาสนฺติ bhāsanti - อันว่าเขาท้ังหลาย ย่อมกล่าว They speak 

  2) ปจ + นฺติ = ปจนฺติ pacanti - อันว่าเขาท้ังหลาย ย่อมหุง They cook 

  3) กส + นฺติ = กสนฺติ kasanti - อันว่าเขาท้ังหลาย ย่อมไถ They plough 

 

 4. ตัวอย่างในการสร้างประโยค (Examples in sentence formation) 
 ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

  1) ปุริโส ภาสติ Puriso bhāsati - อันว่าบุรุษ ย่อมกล่าว The man speaks. 

  2) มาตุโล ปจติ Mātulo pacati - อันว่าลุง ย่อมหุง The uncle cooks. 

  3) กสฺสโก กสติ Kassako kasati - อันว่าชาวนา ย่อมไถ The farmer ploughs. 

  

 ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

  1) ปุริสา ภาสนฺติ Purisā bhāsanti - อันว่าบุรุษทั้งหลาย ย่อมกล่าว Men speak. 

  2) มาตุลา ปจนฺติ Mātulā pacanti - อันว่าลุงทั้งหลาย ย่อมหุง Uncles cook. 

  3) กสฺสกา กสนฺติ Kassakā kasanti - อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมไถ Farmers 

plough. 
 
 ประโยคบาล ี
  เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวร  ฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ 
ป  ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ.3 
  เตน สมเย โดยสมัยนั้น พุทฺโธ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า วิหรติ ประทับอยู่ 
นเฬรุปุจิมนฺทมูล ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อว่านเฬรุ เวรญฺชายํ ในเมืองเวรัญชา สทฺธึ กับ 
ภิกฺขุสํเฆน ด้วยหมู่แห่งภิกษุ มหตา หมู่ใหญ่ ภิกฺขุสเตหิ มีร้อยแห่งภิกษุ ท. ปญฺจมตฺเตหิ ประมาณ 5. 
  สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นที่อยู่ของนเฬรุยักษ์ 
เขตเมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 500 รูป 
   
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) โครงสร้างของการแจกวิภัตติประจํา อการันต์ปุงลิงค์ 
  2) คําศัพท์ที่เป็นคํานามและคํากิริยา 
  3) สํานวนการแปลของ ปฐมาวิภัตติ และวัตตมานาวิภัตติ 
   

                                                 

 
3
 วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 1 (Exercise 1) 
 จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) Translate into Thai (English): 

 1.  ภูปาโล ภุญฺชติ.  
  Bhūpālo bhuñjati. 

 2.  ปุตฺตา สยนฺติ.  
  Puttā sayanti : 

 3.  วาณิชา สยนฺติ.  
  Vāṇijā sayanti 
 4.  พุทฺโธ ปสฺสติ.  
  Buddho passati 
 5.  กุมาโร ธาวติ.  
  Kumāro dhāvati. 

 6.  มาตุโล กสติ.  
  Mātulo kasati. 

 7.  พฺราหฺมณา ภาสนฺติ.  
  Brāhmaṇā bhāsanti. 

 8.  มิตฺตา คจฺฉนฺติ.  
  Mittā gacchanti. 

 9.  กสฺสกา ปจนฺติ.  
  Kassakā pacanti. 

 10.  มนุสฺโส ฉินฺทติ.  
   Manusso chindati. 

 11.  ปุริสา ธาวนฺติ.  
   Purisā dhāvanti. 

 12.  สหายโก ภุญฺชติ.  
   Sahāyako bhuñjati. 

 13.  ตถาคโต ภาสติ.  
   Tathāgato bhāsati. 

 14.  นโร ปจติ.  
   Naro pacati. 

 15.  สหายา กสนฺติ.  
   Sahāyā kasanti. 

 16.  สุคโต อาคจฺฉติ.  
   Sugato āgacchati. 

 17.  กจฺฉโป คจฺฉติ.  
   Kacchapo gacchati. 

 18.  พฺยคฺโฆ ธาวติ.  
   Byaggho dhāvati. 

 19.  อจฺโฉ ภุญฺชติ.  
   Accho bhuñjati. 
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 20.  ตรจฺฉา อาคจฺฉนฺติ.  
   Taracchā āgacchanti. 
 

 จงแปลเป็นภาษาบาลี Translate into Pāḷi: 

 1.  อันว่าลูกชายทั้งหลาย ย่อมวิ่ง  
  Sons run. 

 2.  อันว่าลุง ย่อมเห็น  

  The uncle sees. 

 3.  อันว่าพระพุทธเจ้า ย่อมเสด็จมา  
  The Buddha comes. 

 4.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมกิน  

  Boys eat. 

 5.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมไป  

  Merchants go. 

 6.  อันว่าคน ย่อมนอน  

  The man sleeps. 

 7.  อันว่าพระราชาทั้งหลาย ย่อมเสด็จไป  
  Kings go. 

 8.  อันว่าพราหมณ์ ย่อมตัด  

  The brahmin cuts. 

 9.  อันว่าเพ่ือนทั้งหลาย ย่อมพูด  

  Friends speak. 
 10.  อันว่าชาวนา ย่อมไถ  

   The farmer ploughs. 

 11.  อันว่าพ่อค้า ย่อมมา  
   The merchant comes. 

 12.  อันว่าลูกชายทั้งหลาย ย่อมตัด  
   Sons cut. 

 13.  อันว่าลุงทั้งหลาย ย่อมพูด  

   Uncles speak. 
 14.  อันว่าเด็กชาย ย่อมวิ่ง  
   The boy runs. 

 15.  อันว่าเพ่ือน ย่อมพูด  

   The friend speaks. 

 16.  อันว่าพระพุทธเจ้า ย่อมทรงเห็น  

   The Buddha sees. 
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   มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏ า มโนมยา 

   มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 

   ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปทํ. 
   Manopubbaṅgamā dhammā,  manoseṭṭhā manomayā; 
   manasā ce paduṭṭhena,  bhāsati vā karoti vā; 
   tato naṃ dukkhamanveti,  cakkaṃva vahato padaṃ. 

   ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า 

  มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ 

  ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปด้วย 

  เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป 

  เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น4
 

   Preceded by the mind are (all) phenomena, 
  with the mind in the essence are (all) thoughts; 
  if with a corrupted mind (one) speaks or acts; 
  pain follows that (person) thereafter, 
  like the wheel the foot of the (one) bearing (loads). 

                                                 

 4 ขุ.ธ.(บาลี) 25/1/15., (ไทย) 25/1/23. จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ  



                                                         ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 
 

12 

บทท่ี 2 (Lesson 2) 

ธาตุ 7 หมวด Different Conjugations  
  

  1. ธาตุ 7 หมวด แยกตามประเภทของวิกรณปัจจัย  
   ธาตุ คือรากศัพท์ที่แสดงความหมายของศัพท์มีเป็นจํานวนมากซึ่งลงท้ายด้วยสระ แต่มัก
ถูกลบทิ้งไปหรือเปลี่ยนไปเมื่อประกอบด้วยวิกรณปัจจัย (ปัจจัยประจําหมวดธาตุ) เมื่อแบ่งเป็นหมวดธาตุ 
ตามวิกรณปัจจัย  มี 7 หมวด 
   1) ภูวาทิคณะ หมวด ภู ธาตุ ลง อ ปัจจัย 
   2) รุธาทิคณะ หมวด รุธ ธาตุ ลง อํ (นิคคหิต) ต้นธาตุ และลง อ ปัจจัย 
   3) ทิวาทิคณะ หมวด ทิวุ ธาตุ ลง ย ปัจจัย 
   4) สวาทิคณะ หมวด สุ ธาตุ ลง ณุ, ณา, อุณา ปัจจัย 
   5) กิยาทิคณะ หมวด กี ธาตุ ลง นา ปัจจัย 
   6) ตทาทิคณะ หมวด ตนุ ธาตุ ลง โอ, ยิร ปัจจัย 
   7) จุราทิคณะ หมวด จุร ธาตุ ลง เณ, ณย ปัจจัย 
  ธาตุหมวด ภูวาทิคณะ กับ จุราทิคณะ มีเป็นจํานวนมาก ปจ และ ภู ธาตุที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ก็จัดอยู่ในหมวด ภูวาทิคณะ ซึ่งจะต้องลง อ ปัจจัย มาประกอบให้ได้เป็นเค้ากิริยา แต่ก็ต้องลบ 
อ ท้าย ปจ ธาตุ ก่อน (ปจ + อ > ปจฺ + อ = ปจ)  
  ส่วนธาตุที่มีพยางค์เดียวอย่าง ภู ธาตุ มีเปลี่ยนสระท้ายธาตุ คือ 
   เปลี่ยน อิ หรือ อี เป็น เอ 
   เปลี่ยน อุ หรือ อู เป็น โอ 
  เช่น  นี + อ เป็น เน + อ 
     ภู + อ เป็น โภ + อ  
  จากนั้น เปลี่ยน เอ เป็น อยฺ และเปลี่ยน โอ เป็น อวฺ เมื่อมี อ อยู่หลัง 
  เช่น เน + อ เป็น นยฺ + อ = นย 
     โภ + อ เป็น ภวฺ + อ = ภว 
  การแจกคํากิริยาที่ประกอบด้วยวิกรณปัจจัยของแต่ละหมวดธาตุ จึงมีความแตกต่างกันไป 
แต่ผู้เริ่มเรียนยังไม่ต้องรู้รายละเอียดทั้งหมด ค่อย ๆ เรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้จากบทเรียนแต่ละบท 
 
  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

ธมฺม-dhamma 

ธรรม, หลักคําสอน,  
ความจริง (the  

doctrine, truth) 

วิหาร-vihāra 
วิหาร, อาราม, วัด  
(monastery) 

ภตฺต-bhatta ภัตร, ข้าว (rice) ปตฺต-patta บาตร, ชาม (bowl) 

โอทน-odana ข้าวสุก (cooked rice) อาวาฏ-āvāṭa บ่อ, หลุม (pit) 
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คาม-gāma 
บ้าน, หมู่บ้าน  
(village) 

ปพฺพต-pabbata ภูเขา (mountain) 

สุริย-suriya พระอาทิตย์ (sun) ยาจก-yācaka ขอทาน (beggar) 

จนฺท-canda พระจันทร์ (moon) สิคาล-sigāla สุนัขจิ้งจอก (jackal) 

กุกฺกุร-kukkura  

สุนข-sunakha  

โสณ-soṇa 

สุนัข (dog) รุกฺข-rukkha ต้นไม้ (tree) 

 

  คํากิริยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

หรติ-harati 
ย่อมนําไป-carries,  

takes away 
ขณติ-khaṇati ย่อมขุด-digs 

อาหรติ-āharati ย่อมนํามา-brings วิชฺฌต-ิvijjhati ย่อมแทง, ยิง-shoots 

อารุหติ-āruhati 
ย่อมปีนไป, ย่อมขึ้นไป-
climbs, ascends 

ปหรติ-paharati 
ย่อมตี, ย่อมเฆี่ยน 
-hits, strikes 

โอรุหติ-oruhati ย่อมลง-descends รกฺขติ-rakkhati ย่อมรักษา-protects 

ยาจติ-yācati ย่อมขอ-begs วนฺทติ-vandati 
ย่อมบูชา, ย่อมไหว้ 
-worships, salutes 

 

  3. อการันต์ในปุงลิงค์ (ต่อ) (Declension of masculine nouns ending in –a)  

  ทุติยาวิภัตติ (Accusative case:) ใช้เป็นกรรมของประโยค แปลว่า ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, 
ตลอด, กะ, เฉพาะ  
   เอกวจนะ เติม อํ ท้ายศัพท ์ 

   พหุวจนะ เติม เอ ท้ายศัพท์  
    

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + อํ = ปุริสํ purisa + ṃ = purisaṃ 

   2) มาตุล + อํ = มาตุลํ mātula + ṃ = mātulaṃ 

   3) กสฺสก + อํ = กสฺสกํ kassaka + ṃ = kassakaṃ 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + เอ = ปุริเส purisa + e = purise 

   2) มาตุล + เอ = มาตุเล mātula + e = mātule 

   3) กสฺสก + เอ = กสฺสเก kassaka + e = kassake 
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  4. ตัวอย่างในการสร้างประโยค (Examples in sentence formation) 
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุตฺโต ปุริสํ ปสฺสติ.  
    Putto purisaṃ passati. 

    อันว่าบุตร ย่อมเห็น ซึ่งบุรุษ  
    The son sees the man. 

   2) พฺราหฺมโณ มาตุลํ รกฺขติ.  
    Brāhmaṇo mātulaṃ rakkhati.  

    อันว่าพราหมณ์ ย่อมรักษา ซึ่งลุง  
    The brahmin protects the uncle. 

   3) วาณิโช กสฺสกํ ปหรติ. 
     Vāṇijo kassakaṃ paharati. 

     อันว่าพ่อค้า ย่อมตี ซึ่งชาวนา  
    The merchant hits the farmer. 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุตฺตา ปุริเส ปสฺสนฺติ.  
    Puttā purise passanti.  

    อันว่าบุตรทั้งหลาย ย่อมเห็น ซึ่งบุรุษทั้งหลาย  
    Sons see men. 

   2) พฺราหฺมณา มาตุเล รกฺขนฺติ.  
    Brāhmaṇā mātule rakkhanti. 

     อันว่าพราหมณ์ทั้งหลาย ย่อมรักษา ซึ่งลุงทั้งหลาย  

    Brahmins protect uncles. 

   3) วาณิชา กสฺสเก ปหรนฺติ. 
    Vāṇijā kassake paharanti. 

     อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมตี ซึ่งชาวนาทั้งหลาย  
    Merchants hit farmers. 
 

 ประโยคบาลี   

 อสฺโสสิ โข ภควา อุทุกฺขลสทฺทํ. ชานนฺตาปิ ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ, ชานนฺตาปิ น ปุจฺฉนฺติ; 
กาลํ วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ, กาลํ วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ. อตฺถส  ฺหิตํ ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ, โน อนตฺถส  ฺหิตํ. 
อนตฺถส  ฺหิเต เสตุฆาโต ตถาคตานํ. ทฺวีหากาเรหิ พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉนฺติ  “ธมฺมํ วา      
เทเสสฺสาม, สาวกานํ วา สิกฺขาปทํ ป  ฺ เปสฺสามา”ติ.5 
 ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า อสฺโสสิ โข ได้ทรงสดับแล้ว แล อุทุกฺขลสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง
ครก. ตถาคตา อ. พระตถาคต ท. ชานนฺตาปิ แม้ทรงทราบอยู่ ปุจฺฉนฺติ ย่อมตรัสถาม, ชานนฺตาปิ แม้
ทรงทราบอยู่ น ปุจฺฉนฺติ ย่อมไม่ตรัสถาม; วิทิตฺวา ทรงทราบแล้ว กาลํ ซึ่งกาล ปุจฺฉนฺติ ย่อมตรัสถาม, 
วิทิตฺวา ทรงทราบแล้ว กาลํ ซึ่งกาล น ปุจฺฉนฺติ ย่อมไม่ตรัสถาม. ตถาคตา อ. พระตถาคต ท. ปุจฺฉนฺติ 

                                                 

 5 วิ.มหา. (บาลี) 1/16/8.  
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ย่อมตรัสถาม อตฺถสญฺหิตํ ซึ่งเรื่องอันประกอบแล้วด้วยประโยชน์  โน ปุจฺฉนฺติ ย่อมไม่ตรัสถาม 
อนฺตถสญฺหิตํ ซึ่งเรื่องอันไม่ประกอบแล้วด้วยประโยชน์ ตถาคตานํ อนตฺถสญฺหิเต เสตุฆาโต อ. การ
กําจัด-ซึ่งเรื่องอันไม่ประกอบแล้วด้วยประโยชน์ ท. อันพระตถาคต ท. ทรงกําจัดแล้ว –ด้วยพระ
อริยมรรค โหติ ย่อมเป็น. พุทฺธา ภควนฺโต อ. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ท. ปฏิปุจฺฉนฺติ ย่อมทรง
สอบถาม ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. ทวีหิ อากาเรหิ ด้วยอาการ ท. 2 อิติ คือ มยํ อ. เรา ท. เทเสสฺสาม จักแสดง 
ธมฺมํ ซึ่งธรรม วา หรือ, วา หรือว่า มยํ อ. เรา ท. ป  ฺ เปสฺสาม จักบัญญัติ สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท 
สาวกานํ แก่สาวก ท. 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับเสียงครก พระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่อง ตรัสถามก็
มี ไม่ตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลอันควร ตรัสถามก็มี ไม่ตรัสถามก็มี ตรัสถามเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ตรัส
ถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วย
อริยมรรคแล้ว พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุ 2 ประการ คือ จะทรง
แสดงธรรมอย่างหนึ่ง จะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่ง 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบทุติยาวิภัตติ 
  2) คําศัพท์ที่เป็นคํานามและคํากิริยา 
  3) สํานวนการแปลของ ทุติยาวิภัตติ 
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แบบฝึกหัดบทที่ 2 (Exercise 2) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) Translate into Thai (English): 

  1.  ตถาคโต ธมฺมํ ภาสติ.  
   Tathāgato dhammaṃ bhāsati. 

  2.  พฺราหฺมณา โอทนํ ภุญฺชนฺติ.  
   Brāhmaṇā odanaṃ bhuñjanti. 

  3.  มนุสฺโส สุริยํ ปสฺสติ.  
   Manusso suriyaṃ passati. 

  4.  กุมารา สิคาเล ปหรนฺติ.  
   Kumārā sigāle paharanti. 

  5.  ยาจกา ภตฺตํ ยาจนฺติ.  
   Yācakā bhattaṃ yācanti. 

  6.  กสฺสกา อาวาเฏ ขณนฺติ.  
   Kassakā āvāṭe khaṇanti. 

  7.  มิตฺโต คามํ อาคจฺฉติ.  
   Mitto gāmaṃ āgacchati. 

  8.  ภูปาโล มนุสฺเส รกฺขติ.  
   Bhūpālo manusse rakkhati. 

  9.  ปุตฺตา ปพฺพตํ คจฺฉนฺติ.  
   Puttā pabbataṃ gacchanti. 

  10.  กุมาโร พุทฺธํ วนฺทติ.  
    Kumāro Buddhaṃ vandati. 

  11.  วาณิชา ปตฺเต อาหรนฺติ.  
    Vāṇijā patte āharanti. 

  12.  ปุริโส วิหารํ คจฺฉติ.  
    Puriso vihāraṃ gacchati. 

  13.  กุกฺกุรา ปพฺพตํ ธาวนฺติ.  
    Kukkurā pabbataṃ dhāvanti. 

  14.  สิคาลา คามํ อาคจฺฉนฺติ.  
    Sigālā gāmaṃ āgacchanti. 

  15.  พฺราหฺมณา สหายเก อาหรนฺติ.  
    Brāhmaṇā sahāyake āharanti. 

  16.  ภูปาลา สุคตํ วนฺทนฺติ.  
    Bhūpālā sugataṃ vandanti. 

  17.  ยาจกา สยนฺติ.  
    Yācakā sayanti. 

  18.  มิตฺตา สุนเข หรนฺติ.  
    Mittā sunakhe haranti. 

  19.  ปุตฺโต จนฺทํ ปสฺสติ.  
    Putto candaṃ passati. 
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  20.  กสฺสโก คามํ ธาวติ.  
    Kassako gāmaṃ dhāvati. 

  21.  วาณิชา รุกฺเข ฉินฺทนฺติ. 
     Vāṇijā rukkhe chindanti. 

  22.  นโร สิคาลํ วิชฺฌติ.  
    Naro sigālaṃ vijjhati. 

  23.  กุมาโร โอทนํ ภุญฺชติ.  
    Kumāro odanaṃ bhuñjati. 

  24.  ยาจโก โสณํ ปหรติ.  
    Yācako soṇaṃ paharati. 

  25.  สหายกา ปพฺพเต อารุหนฺติ.  
    Sahāyakā pabbate āruhanti. 
  

  จงแปลเป็นภาษาบาลี Translate into Pāḷi: 

  1.  อันว่าคนทั้งหลาย ย่อมไป สู่วิหาร  
   Men go to the monastery. 

  2.  อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมปีนขึ้น ซึ่งภูเขาทั้งหลาย  
   Farmers climb mountains. 

  3.  อันว่าพราหมณ์ ย่อมกิน ซึ่งข้าวสุก  
   The brahmin eats rice. 

  4.  อันว่าพระพุทธเจ้า ย่อมทรงเห็น ซึ่งเด็กทั้งหลาย  
   The Buddha sees the boys. 

  5.  อันว่าลุงทั้งหลาย ย่อมนําไป ซึ่งชามทั้งหลาย  
   Uncles take away bowls. 

  6.  อันว่าลูกชาย ย่อมรักษา ซึ่งสุนัข  
   The son protects the dog. 

  7.  อันว่าพระราชา ย่อมทรงไหว้ ซึ่งพระพุทธเจ้า  
   The king worships the Buddha. 

  8.  อันว่าพ่อค้า ย่อมนํามา ซึ่งเด็กชาย  
   The merchant brings a boy. 

  9.  อันว่าเพ่ือนทั้งหลาย ย่อมไหว้ ซึ่งพราหมณ์  
   Friends salute the brahmin. 

  10.  อันว่าขอทานทั้งหลาย ย่อมขอ ซึ่งข้าวสุก  
    Beggars beg rice. 

  11.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมยิง ซึ่งสุนักจิ้งจอกทั้งหลาย  
    Merchants shoot jackals. 

  12.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมปีนขึ้น ซึ่งภูเขา  
    Boys climb the mountain. 

  13.  อันว่าชาวนา ย่อมวิ่งไป สู่หมู่บ้าน  
    The farmer runs to the village. 

  14.  อันว่าพ่อค้า ย่อมหุง ซึ่งข้าว  
    The merchant cooks rice. 
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  15.  อันว่าลูกชายทั้งหลาย ย่อมไหว้ ซึ่งลุง  
    Sons worship the uncle. 

  16.  อันว่าพระราชาทั้งหลาย ย่อมคุ้มครอง ซึ่งคนทั้งหลาย  
    Kings protect men. 

  17.  อันว่าพระพุทธเจ้า ย่อมเสด็จมา สู่วิหาร  
    The Buddha comes to the monastery. 

  18.  อันว่าคนทั้งหลาย ย่อมลง  
    The men descend. 

  19.  อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมขุด ซึ่งหลุมทั้งหลาย  
    Farmers dig pits. 

  20.  อันว่าพ่อค้า ย่อมวิ่งไป  
    The merchant runs. 

  21.  อันว่าสุนัข ย่อมเห็น ซึ่งพระจันทร์  
    The dog sees the moon. 

  22.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมปีนขึ้น ซึ่งต้นไม้ทั้งหลาย  
    Boys climb trees. 

  23.  อันว่าพราหมณ์ ย่อมนํามา ซึ่งชาม  
    The brahmin brings the bowl. 

  24.  อันว่าขอทาน ย่อมนอน  
    The beggar sleeps. 

  25.  อันว่าพระราชา ย่อมทรงเห็น ซึ่งพระพุทธเจ้า  
    The king sees the Buddha. 
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อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ  อินฺทฺริเยสุ สุสํวุตํ 
โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุํ สทฺธํ อารทฺธวีริยํ 
ตํ เว นปฺปสหตี มาโร วาโต เสลํว ปพฺพตํ.
Asubhānupassiṃ viharantaṃ indriyesu susaṃvutaṃ; 

bhojanamhi ca mattaññuṃ saddhaṃ āraddhavīriyaṃ 

taṃ ve nappasahatī māro vāto selaṃva pabbataṃ. 

มารย่อมไม่ครอบงําบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความงาม 
สํารวมอินทรีย์ดีแล้ว รู้จักประมาณในการบริโภค 
มีศรัทธา และปรารภความเพียร 
เหมือนพายุพัดโค่นภูเขาศิลาไม่ได้ ฉะนั้น6

 One who foulness contemplates, 
whose faculties are well-restrained, 
in food does moderation know, 
is full of faith, who's diligent: 
that one no Mara overthrows, 
as wind does not a rocky mount. 

6 ขุ.ธ.(บาลี) 25/8/16., (ไทย) 25/8/26. มหากาลตฺเถรวตฺถ ุ
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บทท่ี 3 (Lesson 3) 

อการันต์ปุงลิงค์ และตติยาวิภัตติ   
Vocabulary of Masculine nouns ending in –a and Instrumental case  

 

  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

รถ-ratha 
ยานพาหนะ, รถ, รถม้า
(vehicle, chariot) 

สคฺค-sagga สวรรค์ (heaven) 

สกฏ-sakaṭa เกวียน (cart) อสฺส-assa ม้า (horse) 

หตฺถ-hattha มือ (hand) มิค-miga 
กวาง, เนื้อทราย  
(deer) 

ปาท-pāda เท้า (foot) สร-sara ลูกศร (arrow) 

มคฺค-magga ทาง (path) ปาสาณ-pāsāṇa หิน (rock, stone) 

ทีป-dīpa 
เกาะ, โคมไฟ (island, 

lamp) 
กกจ-kakaca เลื่อย (saw) 

สาวก-sāvaka สาวก, ศิษย์ (disciple) ขคฺค-khagga ดาบ (sword) 

สมณ-samaṇa 
สมณะ, พระ, ฤๅษี 
(recluse, monk) 

โจร-cora โจร, ขโมย (thief) 

ปณฺฑิต-paṇḍita 
บัณฑิต, นักปราชญ์ 
(wise man) 

ทาส-dāsa ทาส (slave) 

 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a) 

  ตติยาวิภัตติ (Instrumental case:) ใช้ประกอบเป็นผู้กระทําหรือเครื่องมือ แปลว่า  
ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง ภาษาอังกฤษประกอบคําว่า ‘by', ‘with', ‘through'. 

   เอกวจนะ เติม เอน ท้ายศัพท์  
   พหุวจนะ เติม เอห ิท้ายศัพท์   
 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + เอน = ปุริเสน purisa + ena = purirsna (by means of the man) 

   2) มาตุล + เอน = มาตุเลน mātula + ena = mātulena (with the uncle) 

   3) กสฺสก + เอน = กสฺสเกน kassaka + ena = kassakena (through the farmer) 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + เอหิ = ปุริเสหิ purisa + ehi = purirshi (narebhi) 

   2) มาตุล + เอหิ = มาตุเลหิ mātula + ehi = mātulehi (mātulebhi) 

   3) กสฺสก + เอหิ = กสฺสเกหิ kassaka + ehi = kassakehi (kassakebhi) 
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  สห, สทฺธึ มีความหมายว่า สมกฺริยา คือทําพร้อมกัน สํานวนแปลว่า “กับ” ใช้คู่กับตติยา
วิภัตติบ้าง โดยปกติ สห-ศัพท ์จะเรียงไว้หน้าคํานาม ส่วน สทฺธึ-ศัพท ์จะเรียงไว้หลังคํานามที่ใช้คู่กัน 
 

  3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค  
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) สมโณ ปุริเสน สทฺธึ คามํ คจฺฉติ.  
    Samaṇo purisena saddhiṃ gāmaṃ gacchati.    
    อันว่าสมณะ ย่อมไป สู่หมู่บ้าน กับ ด้วยบุรุษ  
    The monk goes to the village with the man. 

   2) ปุตฺโต สห มาตุเลน จนฺทํ ปสฺสติ.   
    Putto saha mātulena candaṃ passati.         
    อันว่าบุตรชาย ย่อมเห็น ซึ่งพระจันทร์ กับ ด้วยลุง  
    The son sees the moon with his uncle. 

   3) กสฺสโก กกเจน รุกฺขํ ฉินฺทติ.  
    Kassako kakacena rukkhaṃ chindati.  

    อันว่าชาวนา ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ ด้วยเลื่อย  
    The farmer cuts the tree with a saw. 

  

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) สมณา ปุริเสหิ สทฺธึ คามํ คจฺฉนฺติ.  
    Samaṇā purisehi saddhiṃ gāmaṃ gacchanti.  

    อันว่าสมณะทั้งหลาย ย่อมไป สู่หมู่บ้าน กับ ด้วยบุรุษทั้งหลาย  
    Monks go to the village with men. 

   2) ปุตฺตา สห มาตุเลหิ จนฺทํ ปสฺสนติ.   
    Puttā saha mātulehi candaṃ passanti.     

     อันว่าบุตรชายทั้งหลาย ย่อมเห็น ซึ่งพระจันทร์ กับ ด้วยลุงทั้งหลาย  
    Sons see the moon with uncles. 

   3) กสฺสกา กกเจหิ รุกฺเข ฉินฺทนฺติ.  
    Kassakā kakacehi rukkhe chindanti.  
    อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ทั้งหลาย ด้วยเลื่อยทั้งหลาย  
    Farmers cut trees with saws. 
 

 ประโยคบาลี 
  อายสฺมาปิ ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ติณกุฏิกํ กริตฺวา วสฺสํ อุปคจฺฉิ. อถ โข เต ภิกฺขู 
วสฺสํวุตถา เตมาสจฺจเยน ติณกุฏิโย ภินฺทิตฺวา ติณ  ฺจ กฏฺ  ฺจ ปฏิสาเมตฺวา ชนปทจาริกํ ปกฺกมึสุ. 
อายสฺมา ปน ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ตตฺเถว วสฺสํ วสิ.7 
  ธนิโย อ. พระธนิยะ กุมฺภการปุตฺโต ผู้เป็นบุตรของช่างหม้อ อายสฺมาปิ แม้ผู้มีอายุ   
กริตฺวา ทําแล้ว ติณกุฏิกํ ซึ่งกุฎีอันมุงแล้วด้วยหญ้า อุปคจฺฉิ เข้าจําแล้ว วสฺสํ ซึ่งพรรษา. อถ โข ครั้งนั้น 

                                                 

 
7
 วิ.มหา. (บาลี) 1/84/55.   
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แล ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เต เหล่านั้น วสฺสํวุตฺถา ผู้อยู่จําพรรษาแล้ว เตมาสจฺจเยน โดยการล่วงไปแห่ง
เดือน 3 ภินฺทิตฺวา รื้อแล้ว ติณกุฏิโย ซึ่งกุฎีอันมุงแล้วด้วยหญ้า ท. ปฏิสาเมตฺวา เก็บแล้ว ติณํ จ ซึ่ง
หญ้า ด้วย กฏฺ  จ ซึ่งไม้ ด้วย ปกฺกมึสุ หลีกไปแล้ว ชนปทจาริกํ สู่การจาริกในชนบท.  ปน ส่วนว่า   
ธนิโย อ. พระธนิยะ กุมฺภการปุตฺโต ผู้เป็นบุตรของช่างหม้อ อายสฺมา ผู้มีอายุ วสิ อยู่จําแล้ว วสฺสํ ซึ่ง
พรรษา ตตฺเถว ณ ที่นั้นนั่นเทียว. 
  ท่านพระธนิยกุมภการบุตรทํากุฎีมุงหญ้าอยู่จําพรรษา ต่อเมื่อล่วงไตรมาสไปแล้ว ภิกษุ
เหล่านั้นรื้อกฎุีมุงหญ้า เก็บหญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจาริกไปในชนบท ส่วนพระธนิยกุมภการบุตร 
ยังพักอยู่ที่นั้นตลอดฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบตติยาวิภัตติ 
  2) คําศัพท์ที่เป็นคํานาม 
  3) สํานวนการแปลของ ตติยาวิภัตติ 
  4) การเรียง สห, สทฺธึ ศัพท์ 
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แบบฝึกหัดบทที่ 3 (Exercise 3) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1. พุทฺโธ สาวเกหิ สทฺธึ วิหารํ คจฺฉติ.  
   Buddho sāvakehi saddhiṃ vihāraṃ gacchati. 

  2. ปุริโส สห ปุตฺเตน ทีปํ ธาวติ.   
   Puriso saha puttena dīpaṃ dhāvati. 

  3. กสฺสโก สเรน สิคาลํ วิชฺฌติ.  
   Kassako sarena sigālaṃ vijjhati. 

  4. พฺราหฺมณา สห มาตุเลน ปพฺพตํ อารุหนฺติ.  
   Brāhmaṇā saha mātulena pabbataṃ āruhanti. 

  5. ปุตฺตา ปาเทหิ กุกฺกุเร ปหรนฺติ.  
   Puttā pādehi kukkure paharanti. 

  6. มาตุโล ปุตฺเตหิ สทฺธึ รเถน คามํ อาคจฺฉติ.  
   Mātulo puttehi saddhiṃ rathena gāmaṃ āgacchati. 

  7. กุมารา หตฺเถหิ ปตฺเต อาหรนฺติ.  
   Kumārā hatthehi patte āharanti. 

  8. โจโร มคฺเคน อสฺสํ หรติ.  
   Coro maggena assaṃ harati. 

  9. กสฺสโก อาวาฏํ โอรุหติ.  
   Kassako āvāṭaṃ oruhati. 

  10.  ภูปาลาสห ปณฺฑิเตหิ สมเณ ปสฺสนฺติ.  
    Bhūpālā saha paṇḍitehi samaṇe passanti. 

  11.  ปณฺฑิโต ภูปาเลน สห ตถาคตํ วนฺทติ.  
    Paṇḍito bhūpālena saha Tathāgataṃ vandati. 

  12.  ปุตฺตา สหาเยน สทฺธึ โอทนํ ภุญฺชนฺติ.  
    Puttā sahāyena saddhiṃ odanaṃ bhuñjanti. 

  13.  วาณิโช ปาสาเณน มิคํ ปหรติ.  
    Vāṇijo pāsāṇena migaṃ paharati. 

  14.  สุนขา ปาเทหิ อาวาเฏ ขณนฺติ.  
    Sunakhā pādehi āvāṭe khaṇanti. 

  15.  พฺราหฺมโณ สห ปุตฺเตน สุริยํ วนฺทติ.   
    Brāhmaṇo saha puttena suriyaṃ vandati. 

  16.  กสฺสโก โสเณหิ สทฺธึ รุกฺเข รกฺขติ.  
    Kassako soṇehi saddhiṃ rukkhe rakkhati. 

  17.  สุคโต สห สาวเกหิ วิหารํ อาคจฺฉติ.   
    Sugato saha sāvakehi vihāraṃ āgacchati. 

  18.  ยาจโก ปตฺเตน ภตฺตํ อาหรติ.  
    Yācako pattena bhattaṃ āharati. 

  19.  ปณฺฑิตา สคฺคํ คจฺฉนฺติ.  
    Paṇḍitā saggaṃ gacchanti. 
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  20.  กุมารา อสฺเสหิ สทฺธึ คามํ ธาวนฺติ.  
    Kumārā assehi saddhiṃ gāmaṃ dhāvanti. 

  21.  โจโร ขคฺเคน นรํ ปหรติ.  
    Coro khaggena naraṃ paharati. 

  22.  วาณิโช สกเฏน ทีเป อาหรติ.  
    Vāṇijo sakaṭena dīpe āharati. 

  23.  อสฺสา มคฺเคน ธาวนฺติ.  
    Assā maggena dhāvanti. 

  24.  สิคาลา มิเคหิ สทฺธึ ปพฺพตํ ธาวนฺติ.  
    Sigālā migehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvanti. 

  25.  ภูปาโล สห ปณฺฑิเตน มนุสฺเส รกฺขติ.  
    Bhūpālo paṇḍitena saha manusse rakkhati. 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี 
  1.  อันว่าสมณะ ย่อมเห็น ซึ่งพระพุทธเจ้า กับ ด้วยเพื่อน  

   The recluse sees the Buddha with his friend. 

  2.  อันว่าพระสาวกท้ังหลาย ย่อมไป สู่วิหาร กับ ด้วยพระพุทธเจ้า  
   Disciples go to the monastery with the Buddha. 

  3.  อันว่าม้า ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา กับ ด้วยสุนัขทั้งหลาย  

   The horse runs to the mountain with the dogs. 

  4.  อันว่าเด็กชาย ย่อมตี (ขว้าง) ซึ่งเกาะ ด้วยหิน  

   The boy hits the lamp with a stone. 

  5.  อันว่าพ่อค้า ย่อมยิง ซึ่งกวางทั้งหลาย ด้วยลูกศรทั้งหลาย  
   Merchants shoot deer with arrows. 

  6.  อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมขุด ซึ่งหลุมทั้งหลาย ด้วยมือทั้งหลาย  

   Farmers dig pits with their hands. 

  7.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมไป สู่วิหาร โดยรถ กับ ด้วยลุง  
   Boys go to the monastery by chariot with their uncle. 

  8.  อันว่าพราหมณ์ ย่อมหุง ซึ่งข้าว กับ ด้วยเพื่อน  

   The brahmin cooks rice with his friend. 

  9.  อันว่าพระราชา ย่อมคุ้มครอง ซึ่งเกาะ กับ ด้วยบัณฑิตท้ังหลาย  

   The king protects the island with wise men. 

  10.  อันว่าพระราชาทั้งหลาย ย่อมทรงบูชา ซึ่งสมณะทั้งหลาย กับ ด้วยพระโอรสทั้งหลาย  
    Kings worship monks with their sons. 

  11.  อันว่าโจรทั้งหลาย ย่อมนํามา ซึ่งม้าทั้งหลาย สู่เกาะ  

    Thieves bring horses to the island. 

  12.  อันว่าพระสาวกท้ังหลาย ย่อมปีนขึ้น ซึ่งภูเขาทั้งหลาย กับ ด้วยคนทั้งหลาย  
    Disciples climb mountains with men. 

  13.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ทั้งหลาย กับ ด้วยชาวนาทั้งหลาย  

    Merchants cut trees with farmers. 

  14.  อันว่าขอทาน ย่อมขุด ซึ่งหลุม กับ ด้วยเพื่อน  
    The beggar digs a pit with a friend. 



ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี  
 

25 

  15.  อันว่าพราหมณ์ ย่อมเห็น ซึ่งพระจันทร์ กับ ด้วยลุงทั้งหลาย  

    The brahmin sees the moon with his uncles. 

  16.  อันว่าโจร ย่อมตี ซึ่งม้า ด้วยดาบ  

    The thief hits the horse with a sword. 

  17.  อันว่าลูกชาย ย่อมนํามา ซึ่งข้าว โดยชาม  
    The son brings rice in a bowl. 

  18.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา กับ ด้วยสุนัขทั้งหลาย  

    Boys run to the mountain with their dogs. 

  19.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมมา สู่หมู่บ้าน โดยเกวียนทั้งหลาย กับ ด้วยชาวนาทั้งหลาย  

    Merchants come to the village by carts with farmers. 

  20.  อันว่าลุงทั้งหลาย ย่อมมา สู่วิหาร โดยรถทั้งหลาย กับ ด้วยลูกชายทั้งหลาย  

    Uncles come to the monastery by chariots with their sons. 
  21.  อันว่าสุนัขจิ้งจอก ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา โดยหนทาง  
    Jackals run to the mountain along the road. 

  22.  อันว่าสุนัขท้ังหลาย ย่อมขุด ซึ่งหลุมทั้งหลาย กับ ด้วยขาทั้งหลาย  

    Dogs dig pits with their feet. 

  23.  อันว่าคน ย่อมนําไป ซึ่งเลื่อย ด้วยมือ  

    The man carries a saw in his hand. 

  24.  อันว่าสมณะทั้งหลาย ย่อมไป สู่สวรรค์  
    Recluses go to heaven. 

  25.  อันว่าพระพุทธเจ้า ย่อมเสด็จมา สู่หมู่บ้าน กับ ด้วยพระสาวกท้ังหลาย  

    The Buddha comes to the village with his disciples. 
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    น ห ิเวเรน เวรานิ   สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ 
    อเวเรน จ สมฺมนฺติ   เอส ธมฺโม สนนฺตโน. 
    Na hi verena verāni,  sammantīdha kudācanaṃ; 
    averena ca sammanti,  esa dhammo sanantano. 

    เพราะว่าในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ 
   ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวร 

   แต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวร 

   นี้เป็นธรรมเก่า8
 

    Indeed, hatred is not at any time appeased by hatred here; 
   but is appeased by non-hatred, this is the truth of old. 

                                                 

 8 ขุ.ธ.(บาลี) 25/5/16., (ไทย) 25/5/25. กาลียกฺขินวีตฺถ ุ 
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บทท่ี 4 (Lesson 4) 

อการันต์ปุงลิงค์ และปัญจมีวิภัตต ิ  
Vocabulary of Masculine nouns ending in –a and Ablative case  

 

  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

ธีวร-dhīvara 
ชาวประมง, คนหาปลา 
(fisherman) 

สาฏก-sāṭaka 
ผ้าสาฎก, เสื้อผ้า 
(garment) 

มจฺฉ-maccha ปลา (fish) รชก-rajaka 
ช่างย้อมผ้า, คนซักผ้า, 
(washerman) 

ปิฏก-piṭaka ตะกร้า (basket) สปฺป-sappa งู (serpent) 

อมจฺจ-amacca 
อํามาตย์, รัฐมนตรี 
(minister) 

ปญฺห-pañha 
ปัญหา, คําถาม 
(question) 

อุปาสก-upāsaka 
อุบาสก, ผู้มีศรัทธา 
(lay devotee) 

สุก-suka 

สุว- suva 

นกแก้ว, นกแขกเต้า 
(parrot) 

ปาสาท-pāsāda 
ปราสาท, พระราชวัง 
(palace) 

โสปาน-sopāna บันได (stairway) 

ทารก-dāraka เด็ก, ทารก (child) 
สูกร-sūkara 

วราห-varāha 
หมู, สุกร (pig) 

 

  คํากิริยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

ปตติ-patati ย่อมตก-falls ปกฺโกสติ-pakkosati 

ย่อมร้องเรียก, ย่อม
เรียกหา-calls,  

summons 

โธวติ-dhovati ย่อมล้าง, ซัก-washes ขาทติ-khādati ย่อมเคี้ยวกิน-eats 

อิจฺฉติ-icchati 

ย่อมปรารถนา, ย่อม
ต้องการ-wishes, 

desires 

หนติ-hanati ย่อมฆ่า-kills 

ฑสติ-ḍasati ย่อมกัด-bites โอตรติ-otarati 
ย่อมข้ามลง, ย่อมลง- 

descends 

ปุจฺฉติ-pucchati ย่อมถาม-questions 
นิกฺขมติ 
-nikkhamati 

ย่อมออกไป-leaves,  

sets out 

 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a) 

  ปัญจมีวิภัตติ (Ablative case:) ใช้เป็นที่ออกไป แปลว่า แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ 
ภาษาอังกฤษประกอบคําว่า From  
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   เอกวจนะ เติม อา, มฺหา, สฺมา ท้ายศัพท ์

   พหุวจนะ เติม เอห ิท้ายศัพท ์
 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + อา, มฺหา, สฺมา = ปุริสา, ปุริสมฺหา, ปุริสสฺมา purisa + ā, mhā, smā = 

purisā, purisamhā, purisasmā (From the man) 

   2) มาตุล + อา, มฺหา, สฺมา = มาตุลา, มาตุลมฺหา, มาตุลสฺมา mātula + ā, mhā, smā 

= mātulā, mātulamhā, mātulasmā (From the uncle) 

   3) กสฺสก + อา, มฺหา, สฺมา = กสฺสกา, กสฺสกมฺหา, กสฺสกสฺมา kassaka + ā, mhā, 

smā = kassakā, kassakamhā, kassakasmā (From the farmer) 
 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + เอหิ = ปุริเสหิ purisa + ehi = purbsehi (purisebhi) (From men) 

   2) มาตุล + เอหิ = มาตุเลหิ mātula + ehi = mātulehi (mātulebhi) (From 

uncles) 

   3) กสฺสก + เอหิ = กสฺสเกหิ kassaka + ehi = kassakehi (kassakebhi) (From 

farmers) 
 

  3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค  
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ยาจโก ปุริสมฺหา ภตฺตํ ยาจติ.  
    Yācako purisamhā bhattaṃ yācati.  

    อันว่าขอทาน ย่อมขอ ซึ่งข้าว จากบุรุษ  
    The beggar asks for rice from the man. 

   2) ปุตฺโต มาตุลมฺหา ปญฺหํ ปุจฺฉติ.  
    Putto mātulamhā pañhaṃ pucchati.  
    อันว่าลูกชาย ย่อมถาม ซึ่งปัญหา จากลุง  
    The son asks a question from the uncle. 

   3) กสฺสโก รุกฺขสฺมา ปตติ.  
    Kassako rukkhasmā patati.  
    อันว่าชาวนา ย่อมตก จากต้นไม้  
    The farmer falls from the tree. 
  

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ยาจกา ปุริเสหิ ภตฺตํ ยาจนฺติ.  
    Yācakā purisehi bhattaṃ yācanti.  

    อันว่าขอทานทั้งหลาย ย่อมขอ ซึ่งข้าว จากบุรุษท้ังหลาย  
    Beggars ask for rice from men. 

   2) ปุตฺตา มาตุเลหิ ปญฺเห ปุจฺฉนฺติ.  
    Puttā mātulehi pañhe pucchanti.  
    อันว่าลูกชายทั้งหลาย ย่อมถาม ซึ่งปัญหาทั้งหลาย จากลุงทั้งหลาย  
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Sons ask questions from uncles. 

3) กสฺสกา รุกฺเขหิ ปตนฺติ.
Kassakā rukkhehi patanti.

อันว่าชาวนาทั้งหลาย ย่อมตก จากต้นไม้ทั้งหลาย
Farmers fall from trees.

ประโยคบาลี 
 เตน โข ปน สมเยน อ  ฺ ตโร ภิกฺขุ วิหารํ ฉาเทตฺวา โอตรติ. อ  ฺ ตโร ภิกฺขุ ตํ ภิกฺขุ

เอตทโวจ “อาวุโส อิโต โอตราหี”ติ. โส เตน โอตรนฺโต ปริปติตฺวา กาลมกาสิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ.9 
 ปน ก็ สมเยน โดยสมัย เตน โข นั้น แล ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อ  ฺ ตโร รูปหนึ่ง ฉาเทตฺวา มุง

แล้ว วิหารํ ซึ่ง(หลังคา)วิหาร โอตรติ จะลง. ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อ  ฺ ตโร อีกรูปหนึ่ง อโวจ ได้กล่าวแล้ว 
เอตํ วจนํ ซึ่งคํานี้ ตํ ภิกฺขุ กะภิกษุ นั้น อิติ ว่า “อาวุโส แน่ะท่านผู้มีอายุ ตฺวํ อ. ท่าน โอตราหิ จงลง 
อิโต โดยทางนี้”. โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น โอตรนฺโต ลงอยู่ เตน มคฺเคน โดยทาง นั้น ปริปติตฺวา พลัดตก
แล้ว อกาสิ ได้กระทําแล้ว กาลํ ซึ่งกาละ. กุกฺกุจฺจํ อ. ความเดือนร้อนใจ ตสฺส ภิกฺขุโน ของภิกษุ นั้น 
อโหส ิได้มีแล้ว. 

 สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมุงหลังคาวิหารเสร็จแล้วจะลง อีกรูปหนึ่งบอกท่านว่า “นิมนต์ท่าน
ลงมาทางนี”้ ภิกษุนั้นจึงลงทางนั้น ได้พลัดตกลงมาถึงแก่มรณภาพ ภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) การประกอบปัญจมีวิภัตติ
2) คําศัพท์ที่เป็นคํานามและคํากิริยา
3) สํานวนการแปลของ ปัญจมีวิภัตติ

9 วิ.มหา. (บาลี) 1/183/113. 

ํ

ํ
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แบบฝึกหัดบทที่ 4 (Exercise 4) 
  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1.  โจรา คามมฺหา ปพฺพตํ ธาวนฺติ.  
   Corā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti. 

  2.  ทารโก มาตุลสฺมา โอทนํ ยาจติ.  
   Dārako mātulasmā odanaṃ yācati. 

  3.  กุมาโร โสปานมฺหา ปตติ.  
   Kumāro sopānamhā patati. 

  4.  มาตุลา สาฏเก โธวนฺติ.  
   Mātulā sāṭake dhovanti. 

  5.  ธีวรา ปิฏเกหิ มจฺเฉ อาหรนฺติ.  
   Dhīvarā piṭakehi macche āharanti. 

  6.  อุปาสกา สมเณหิ สทฺธึ วิหารสฺมา นิกฺขมนฺติ.  
   Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihārasmā nikkhamanti. 

  7.  พฺราหฺมโณ กกเจน รุกฺขํ ฉินฺทติ.  
   Brāhmaṇo kakacena rukkhaṃ chindati. 

  8.  กุมารา สห มิตฺเตหิ ภูปาลํ ปสฺสนฺติ.  
   Kumārā saha mittehi bhūpālaṃ passanti. 

  9.  วาณิโช อสฺเสน สทฺธึ ปพฺพตสฺมา โอรุหติ.  
   Vāṇijo assena saddhiṃ pabbatasmā oruhati. 

  10.  ยาจโก กสฺสกสฺมา โสณํ ยาจติ.  
    Yācako kassakasmā soṇaṃ yācati. 

  11.  สปฺปา ปพฺพเตหิ คามํ โอตรนฺติ.  
    Sappā pabbatehi gāmaṃ otaranti. 

  12.  อมจฺจา สเรหิ มิเค วิชฺฌนฺติ.  
    Amaccā sarehi mige vijjhanti. 

  13.  โจโร คามมฺหา สกเฏน สาฏเก หรติ.  
    Coro gāmamhā sakaṭena sāṭake harati. 

  14.  ภูปาโล อมจฺเจหิ สทฺธึ รเถน ปาสาทํ อาคจฺฉติ.  
    Bhūpālo amaccehi saddhiṃ rathena pāsādaṃ āgacchati. 

  15.  สูกรา ปาเทหิ อาวาเฏ ขณนฺติ.  
    Sūkarā pādehi āvāṭe khaṇanti. 

  16.  กุมาโร สห สหายเกหิ สาฏเก โธวติ.  
    Kumāro saha sahāyakehi sāṭake dhovati. 

  17.  สมณา คามมฺหา อุปาสเกหิ สทฺธึ นิกฺขมนฺติ.  
    Samaṇā gāmamhā upāsakehi saddhiṃ nikkhamanti. 

  18.  กุกฺกุโร ปิฏกมฺหา มจฺฉํ ขาทติ.  
    Kukkuro piṭakamhā macchaṃ khādati. 

  19.  มิตฺโต ปุตฺตมฺหา สุนขํ ยาจติ.  
    Mitto puttamhā sunakhaṃ yācati. 
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  20.  พุทฺโธ สาวเก ปุจฺฉติ.  
    Buddho sāvake pucchati. 

  21.  อมจฺจา ปณฺฑิเตหิ ปญฺเห ปุจฺฉนฺติ.  
    Amaccā paṇḍitehi pañhe pucchanti. 

  22.  รชโก สห สหาเยน สาฏกํ โธวติ.  
    Rajako saha sahāyena sāṭakaṃ dhovati. 

  23.  มจฺฉา ปิฏกมฺหา ปตนฺติ.  
    Macchā piṭakamhā patanti. 

  24.  โจรา ปาสาเณหิ วราเห ปหรนฺติ.  
    Corā pāsāṇehi varāhe paharanti. 

  25.  อมจฺโจ ปาสาทมฺหา สุวํ อาหรติ. 
    Amacco pāsādamhā suvaṃ āharati. 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี 
  1.  อันว่าม้าท้ังหลาย ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา จากหมู่บ้าน  

   Horses run from the village to the mountain. 

  2.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมมา สู่วิหาร กับ ด้วยอุบาสกท้ังหลาย จากเกาะ  

   Merchants come from the island to the monastery with lay devotees. 

  3.  อันว่าโจรทั้งหลาย ย่อมยิง ซึ่งหมูทั้งหลาย ด้วยลูกศรทั้งหลาย  

   Thieves shoot pigs with arrows. 

  4.  อันว่าอุบาสก ย่อมถาม ซึ่งธรรมะ จากสมณะ  

   The lay devotee questions (about) the dhamma from the recluse. 

  5.  อันว่าทารก ย่อมตก จากหิน กับ ด้วยเพื่อน  

   The child falls from the rock with a friend. 

  6.  อันว่าสุนัข ย่อมกัด ซึ่งทารก  

   The dog bites the child. 

  7.  อันว่าอํามาตย์ทั้งหลาย ย่อมออกไป จากพระราชวัง กับ ด้วยพระราชา  
   Ministers set out from the palace with the king. 

  8.  อันว่าคน ย่อมนํามา ซึ่งกวาง จากเกาะ  

   The man brings a deer from the island. 

  9.  อันว่าชาวนา ย่อมลง จากต้นไม้  
   The farmer gets down from the tree. 

  10.  อันว่าสุนัขท้ังหลาย ย่อมวิ่งไป โดยถนน กับ ด้วยม้าทั้งหลาย  

    Dogs run along the road with horses. 

  11.  อันว่าเด็กชายทั้งหลาย ย่อมนําไป ซึ่งประทีปทั้งหลาย จากพ่อค้าท้ังหลาย  
    Boys take away lamps from merchants. 
  12.  อันว่าโจร ย่อมลง จากปราสาท  
    The thief gets down from the stairway. 

  13.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมนํามา ซึ่งนกแก้วทั้งหลาย จากภูเขา  
    Merchants bring parrots from mountains. 

  14.  อันว่าม้า ย่อมถีบ ซึ่งงู ด้วยเท้า  
    The horse hits the serpent with its foot. 
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  15.  อันว่าลุง ย่อมเห็น ซึ่งสมณะทั้งหลาย จากภูเขาทั้งหลาย กับ ด้วยเพื่อนทั้งหลาย  
    The uncle, with his friends, sees recluses from the mountains. 

  16.  อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมนํามา ซึ่งม้าทั้งหลาย สู่พระราชวัง จากเกาะ  

    Merchants bring horses to the palace from the island. 

  17.  อันว่าอํามาตย์ ย่อมถาม ซึ่งโจร  

    The minister questions the thief.  

  18.  อันว่าชาวนา ย่อมกิน ซึ่งข้าวสุก กับ ด้วยช่างย้อมผ้า  

    The farmer eats rice with the washerman. 

  19.  อันว่าทารก ย่อมตก จากปราสาท  

    The child falls from the stairway. 

  20.  อันว่าชาวประมง ย่อมปีนขึ้น ซึ่งภูเขา กับ ด้วยลุง  
    The fisherman climbs the mountain with his uncle. 

  21.  อันว่าขอทาน ย่อมนอน กับ ด้วยสุนัข  
    The beggar, together with his dog, sleeps. 

  22.  อันว่าพระราชาทั้งหลาย ย่อมคุ้มครอง ซึ่งเกาะทั้งหลาย กับ ด้วยอํามาตย์ทั้งหลาย  

    Kings protect islands with their ministers. 

  23.  อันว่าพระราชา ย่อมทรงบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า จากพระราชวัง  
    The king worships the Buddha from his palace. 

  24.  อันว่าคน ย่อมฆ่า ซึ่งงู ด้วยดาบ   
    The man kills a serpent with a sword. 

  25.  อันว่าชาวประมงทั้งหลาย ย่อมนํามา ซึ่งปลาทั้งหลาย สู่หมู่บ้าน จากเกวียนทั้งหลาย   
    Fishermen bring fish to the village in carts. 

  26.  อันว่าหมูทั้งหลาย ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา จากหมู่บ้าน  
    Pigs run from the village to the mountain. 

  27.  อันว่าอุบาสกทั้งหลาย ย่อมถาม ซึ่งปัญหาทั้งหลาย จากบัณฑิต  

    Lay devotees ask questions from the wise man. 
  28.  อันว่าลูกชาย ย่อมนํามา ซึ่งนกแก้ว จากต้นไม้  
    The son brings a parrot from the tree. 

  29.  อันว่าบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไป สู่วิหาร  

    Wise men go to the monastery. 

  30.  อันว่าพระสาวกท้ังหลาย ย่อมไป สู่หมู่บ้าน โดยถนน  

    Disciples go along the road to the village. 
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    ยถา อคาร ํทุจฺฉนฺนํ   วุฏฺ  ี สมติวิชฺฌติ 
    เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ   ราโค สมติวิชฺฌติ. 
    Yathā agāraṃ ducchannaṃ,  vuṭṭhī samativijjhati; 
    evaṃ abhāvitaṃ cittaṃ,  rāgo samativijjhati. 

    ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ ฉันใด 

   ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมได้ ฉันนั้น10
 

    As a house ill-thatched the rain penetrates; 
   so a mind undeveloped greed penetrates. 

                                                 

 10 ขุ.ธ.(บาลี) 25/13/17., (ไทย) 25/13/28. นนฺทตฺเถรวตฺถ ุ 
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บทท่ี 5 (Lesson 5) 

อการันต์ปุงลิงค์ และจตุตถีวิภัตติ   
Vocabulary of Masculine nouns ending in –a and Dative case  

 

  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

ตาปส-tāpasa ดาบส, ฤๅษี (hermit) อช-aja แพะ (goat) 

อาจริย-ācariya 
ครู, อาจารย์  
(teacher) 

วานร-vānara 

มกฺกฏ-makkaṭa 
ลิง (monkey) 

เวชฺช-vejja หมอ (doctor) ลาภ-lābha ลาภ, กําไร (profit) 

สีห-sīha สิงโต (lion) มญฺจ-mañca เตียง, ที่นอน (bed) 

ลุทฺทก-luddaka 
พราน, คนล่าสัตว์ 
(hunter) 

กุทฺทาล-kuddāla จอบ (hoe) 

 

  คํากิริยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

โรทติ-rodati ย่อมร้องไห้-cries อาททาติ-ādadāti ย่อมถือเอา-takes 

หสติ-hasati 
ย่อมหัวเราะ, ร่าเริง-

laughs 
กีฬติ-kīḷati ย่อมเล่น-plays 

ลภติ-labhati 
ย่อมได้, ย่อมได้รับ 
-gets, receives 

นหายติ-nahāyati ย่อมอาบ-bathes 

ปวิสติ-pavisati ย่อมเข้าไป-enters 
อากฑฺฒติ- 
ākaḍḍhati 

ย่อมลากมา, คร่ามา, 
ฉุดมา-drags 

ททาติ-dadāti ย่อมให้-gives ปชหติ-pajahati 
ย่อมละทิ้ง, วาง-gives 

up, abandons 
 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a) 

  จตุตถีวิภัตติ (Dative case:) ใช้เป็นผู้รับ แปลว่า แก่, เพื่อ, ต่อ ภาษาอังกฤษประกอบคํา
ว่า for, to  
   เอกวจนะ เติม อาย, สฺส ท้ายศัพท์  

   พหุวจนะ เติม อานํ ท้ายศัพท ์

 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + อาย, สฺส = ปุริสาย, ปุริสสฺส purisa + āya, ssa = purisāya, purisassa 

(for or to the man) 

   2) มาตุล + อาย, สฺส = มาตุลาย, มาตุลสฺส mātula + āya, ssa = mātulāya, 

mātulassa (for or to the uncle) 
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   3) กสฺสก + อาย, สฺส = กสฺสกาย, กสฺสกสฺส kassaka + āya, ssa = kassakāya, 

kassakassa (for or to the farmer) 

   ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + อานํ = ปุริสานํ purisa + ānaṃ = purisānaṃ (for or to men) 

   2) มาตุล + อานํ = มาตุลานํ mātula + ānaṃ = mātulānaṃ (for or to uncles) 

   3) กสฺสก + อานํ = กสฺสกานํ kassaka + ānaṃ = kassakānaṃ (for or to 

farmers) 

  

  3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ธีวโร ปุริสาย มจฺฉํ อาหรติ.  
    Dhīvaro purisāya macchaṃ āharati.  

    อันว่าชาวประมง ย่อมนํามา ซึ่งปลา เพ่ือบุรุษ  

    The fisherman brings a fish for the man. 

   2) ปุตฺโต มาตุลสฺส โอทนํ ททาติ.  
    Putto mātulassa odanaṃ dadāti.  

    อันว่าบุตรชาย ย่อมให้ ซึ่งข้าวสุก แก่ลุง  
    The son gives rice to the uncle. 

   3) วาณิโช กสฺสกสฺส อชํ ททาติ.  
    Vāṇijo kassakassa ajaṃ dadāti.  
    อันว่าพ่อค้า ย่อมให้ ซึ่งแพะ แก่ชาวนา  
    The merchant gives a goat to the farmer. 
  

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ธีวรา ปุริสานํ มจฺเฉ อาหรนฺติ.  
    Dhīvarā purisānaṃ macche āharanti.  

    อันว่าชาวประมงทั้งหลาย ย่อมนํามา ซึ่งปลาทั้งหลาย เพื่อบุรุษทั้งหลาย  
    Fishermen bring fish for men. 

   2) ปุตฺตา มาตุลานํ โอทนํ ทททฺติ.  
    Puttā mātulānaṃ odanaṃ dadanti.  

    อันว่าบุตรชายทั้งหลาย ย่อมให้ ซึ่งข้าวสุก แก่ลุงทั้งหลาย  
    Sons give rice to uncles. 

   3) วาณิชา กสฺสกานํ อเช ททนฺติ.  
    Vāṇijā kassakānaṃ aje dadanti.  

    อันว่าพ่อค้าท้ังหลาย ย่อมให้ ซึ่งแพะทั้งหลาย แก่ชาวนาทั้งหลาย  
    Merchants give goats to farmers. 
 
 
 
 
 



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 36 

ประโยคบาลี 
 อถ โข เต ภิกฺขู วณฺณวนฺโต อเหสุ ปีนินฺทฺริยา ปสนฺนมุขวณฺณา วิปฺปสนฺนฉวิวณฺณา. 

อาจิณฺณํ โข ปเนตํ วสฺสํ วุตฺถานํ ภิกฺขูนํ ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ. อถ โข เต ภิกฺขู วสฺสํ วุตฺถา 
เตมาสจฺจเยน เสนาสนํ สํสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ฯเปฯ ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ.11 

 อถ โข ครั้งนั้น แล เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหล่านั้น วณฺณวนฺโต เป็นผู้มีวรรณะ 
ปีนินฺทริยา เป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสแล้ว ปสนฺนมุขวณฺณา เป็นผู้มีใบหน้าเอิบอ่ิมแล้ว วิปฺปสนฺนฉวิวณฺณา 
เป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องแล้ว อเหสุ ได้เป็นแล้ว. ปน ก็ เอตํ วตฺตํ อ. วัตรนี้ อาจิณฺณํ โข เป็นวัตรภิกษุ
ประพฤติแล้ว โหติ ย่อมมี ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท. วุตฺถานํ ผู้อยู่จําแล้ว วสฺสํ ซ่ึงพรรษา อุปสงฺกมิตุ เพ่ืออัน
เข้าไป ทสฺสนาย เพ่ืออันเห็น ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า. อถ โข ครั้งนั้น แล เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. 
เหล่านั้น วสฺสํ วุตฺถา ผู้อยู่จําแล้ว ซึ่งพรรษา เตมาสจฺจเยน โดยการล่วงไปแห่งเดือน 3 สํสาเมตฺวา เก็บ
แล้ว เสนาสนํ ซึ่งเสนาสนะ อาทาย ถือเอาแล้ว ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจีวร ฯลฯ อภิวาเทตฺวา ถวาย
บังคมแล้ว ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า นิสีทึสุ นั่งแล้ว เอกมนฺตํ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

 ต่อมา ภิกษุเหล่านั้น จึงเป็นผู้มีน้ํามีนวล มีอินทรีย์ผ่องใส มีใบหน้าเอิบอ่ิม มีผิวพรรณผุด
ผ่อง มีประเพณีอยู่ว่า เมื่อภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วจะไปเข้าเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นภิกษุ
เหล่านั้นจําพรรษาครบ 3 เดือนแล้วจึงเก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร ฯลฯ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
เจ้าแล้วนั่งลงอยู่ ณ ที่สมควร 

ข้อควรจําประจําบท 
1) การประกอบจตุตถวีิภัตติ
2) คําศัพท์ที่เป็นคํานามและคํากิริยา
3) สํานวนการแปลของ จตุตถวีิภัตติ

11 วิ.มหา. (บาลี) 1/194/123. 

ํ

ํ
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แบบฝึกหัดบทที่ 5 (Exercise 5) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
  1.  วาณิโช รชกสฺส สาฏกํ ททาติ.  
   Vāṇijo rajakassa sāṭakaṃ dadāti. 

  2.  เวชฺโช อาจริยสฺส ทีปํ อาหรติ.  
   Vejjo ācariyassa dīpaṃ āharati. 

  3.  มิคา ปาสาณมฺหา ปพฺพตํ ธาวนฺติ.  
   Migā pāsāṇamhā pabbataṃ dhāvanti. 

  4.  มนุสฺสา พุทฺเธหิ ธมฺมํ ลภนฺติ.  
   Manussā Buddhehi dhammaṃ labhanti. 

  5.  ปุริโส เวชฺชาย สกฏํ อากฑฺฒติ.  
   Puriso vejjāya sakaṭaṃ ākaḍḍhati. 

  6.  ทารโก หตฺเถน ยาจกสฺส ภตฺตํ อาหรติ.  
   Dārako hatthena yācakassa bhattaṃ āharati. 

  7.  ยาจโก อาจริยาย อาวาฏํ ขณติ.  
   Yācako ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati. 

  8.  รชโก อมจฺจานํ สาฏเก ททาติ.  
   Rajako amaccānaṃ sāṭake dadāti. 

  9.  พฺราหฺมโณ สาวกานํ มญฺเจ อาหรติ.  
   Brāhmaṇo sāvakānaṃ mañce āharati. 

  10.  วานโร รุกฺขมฺหา ปตติ, กุกฺกุโร วานรํ ฑสติ.  
    Vānaro rukkhamhā patati, kukkuro vānaraṃ ḍasati. 

  11.  ธีวรา ปิฏเกหิ อมจฺจานํ มจฺเฉ อาหรนฺติ.  
    Dhīvarā piṭakehi amaccānaṃ macche āharanti. 

  12.  กสฺสโก วาณิชาย รุกฺขํ ฉินฺทติ.  
    Kassako vāṇijāya rukkhaṃ chindati. 

  13.  โจโร กุทฺทาเลน อาจริยาย อาวาฏํ ขณติ.  
    Coro kuddālena ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati. 

  14.  เวชฺโช ปุตฺตานํ ภตฺตํ ปจติ.  
    Vejjo puttānaṃ bhattaṃ pacati. 

  15.  ตาปโส ลุทฺทเกน สทฺธึ ภาสติ.  
    Tāpaso luddakena saddhiṃ bhāsati. 

  16.  ลุทฺทโก ตาปสสฺส ทีปํ ททาติ.  
    Luddako tāpasassa dīpaṃ dadāti. 

  17.  สีหา มิเค หนนฺติ.  
    Sīhā mige hananti. 

  18.  มกฺกโฏ สห ปุตฺเตน รุกฺขํ อารุหติ. 
     Makkaṭo saha puttena rukkhaṃ āruhati. 

  19.  สมณา อุปาสเกหิ โอทนํ ลภนฺติ.  
    Samaṇā upāsakehi odanaṃ labhanti. 
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  20.  ทารกา โรทนฺติ, กุมาโร หสติ, มาตุโล กุมารํ ปหรติ.  
    Dārakā rodanti, kumāro hasati, mātulo kumāraṃ paharati. 

  21.  วานรา ปพฺพตมฺหา โอรุหนฺติ, รุกฺเข อารุหนฺติ.  
    Vānarā pabbatamhā oruhanti, rukkhe āruhanti. 

  22.  โจรา รถํ ปวิสนฺติ, อมจฺโจ รถํ ปชหติ.  
    Corā rathaṃ pavisanti, amacco rathaṃ pajahati. 

  23.  อาจริโย ทารกาย รุกฺขมฺหา สุกํ อาหรติ.  
    Ācariyo dārakāya rukkhamhā sukaṃ āharati. 

  24.  ลุทฺทโก ปพฺพตสฺมา อชํ อากฑฺฒติ.  
    Luddako pabbatasmā ajaṃ ākaḍḍhati. 

  25.  ตาปโส ปพฺพตมฺหา สีหํ ปสฺสติ.  
    Tāpaso pabbatamhā sīhaṃ passati. 

  26.  วาณิชา กสฺสเกหิ ลาภํ ลภนฺติ. 
     Vāṇijā kassakehi lābhaṃ labhanti. 

  27.  ลุทฺทโก วาณิชานํ วราเห หนติ.  
    Luddako vāṇijānaṃ varāhe hanati. 

  28.  ตาปโส อาจริยมฺหา ปญฺเห ปุจฺฉติ.  
    Tāpaso ācariyamhā pañhe pucchati. 

  29.  ปุตฺโต มญฺจมฺหา ปตติ.  
    Putto mañcamhā patati. 

  30.  กุมารา สหายเกหิ สทฺธึ นหายนฺติ.  
    Kumārā sahāyakehi saddhiṃ nahāyanti. 

  

  จงแปลเป็นภาษาบาลี (อ. = อันว่า, ท. = ทั้งหลาย) 
  1.  อ. พ่อค้า ท. ย่อมนํามา ซึ่งม้า ท. จากอํามาตย์ ท.  
   Merchants bring horses for ministers. 
  2.  อ. นายพราน ย่อมฆ่า ซึ่งแพะ เพ่ือพ่อค้า  
   The hunter kills a goat for the merchant. 

  3.  อ. คน ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ ท. เพ่ือชาวนา ด้วยเลื่อย  

   The man cuts trees with a saw for the farmer. 

  4.  อ. กวาง ท. ย่อมวิ่งหนี จากสิงโต  
   Deer run away from the lion. 

  5.  อ. พระราชา ย่อมทรงบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า กับ ด้วยอุบาสก ท.  
   The king worships the Buddha along with lay devotees. 

  6.  อ. โจร ท. ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา ท. จากหมู่บ้าน ท.  
   Thieves run from villages to the mountains. 

  7.  อ. ช่างย้อม ย่อมซัก ซึ่งเสื้อผ้า ท. เพ่ือพระราชา 
    The washerman washes garments for the king. 

  8.  อ. ชาวประมง ย่อมนํามา ซึ่งปลา ท. ด้วยตะกร้า ท. เพ่ือชาวนา ท.  
   The fisherman brings fish in baskets for farmers. 

  9.  อ. อาจารย์ ย่อมเข้าไป สู่วิหาร, ย่อมเห็น ซึ่งสมณะ ท.  
   The teacher enters the monastery, sees the monks. 
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  10.  อ. งู ย่อมกัด ซึ่งลิง  
    The serpent bites the monkey. 

  11.  อ. เด็กชาย ท. ย่อมลากมา ซึ่งเตียง เพื่อพราหมณ์  
    Boys drag the bed for the brahmin. 

  12.  อ. โจร ท. ย่อมเข้าไป สู่ปราสาท กับ ด้วยบุรุษ ท.  
    Thieves enter the palace together with men. 

  13.  อ. ชาวนา ท. ย่อมได้ ซึ่งปลา ท. จากชาวประมง ท.  
    Farmers get fish from fishermen. 
  14.  อ. หมู ท. ย่อมไป สู่ภูเขา จากเกาะ  

    Pigs go from the island to the mountain. 

  15.  อ. พระราชา ย่อมทรงละท้ิง ซึ่งพระราชวัง, อันว่าพระโอรส ย่อมเสด็จเข้าไป สู่วิหาร  

    The king abandons the palace, the son enters the monastery. 

  16.  อ. สิงโต ย่อมนอน, อ. ลิง ท. ย่อมเล่น  

    The lion sleeps, the monkeys play. 

  17.  อ. อาจารย์ ย่อมรักษา ซึ่งลูกชาย ท. จากสุนัข  

    The teacher protects his sons from the dog. 

  18.  อ. นายพราน ท. ย่อมยิง ซึ่งกวาง ท. ด้วยลูกศร ท. เพ่ืออํามาตย์ ท.  
    Hunters shoot deer with arrows for ministers. 

  19.  อ. ทารก ท. ย่อมต้องการ ซึ่งข้าวสุก จากลุง  
    Children desire rice from the uncle. 

  20.  อ. หมอ ย่อมให้ ซึ่งผ้า แก่ดาบส  

    The doctor gives a garment to the hermit. 

  21.  อ. พ่อค้า ย่อมนํามา ซึ่งแพะ โดยเกวียน เพื่ออาจารย์  
    The merchant brings a goat by cart for the teacher. 

  22.  อ. ลูกชาย ท. ย่อมเห็น ซึ่งพระจันทร์ จากภูเขา  
    Sons see the moon from the mountain. 

  23.  อ. บัณฑิต ท. ย่อมได้ ซึ่งลาภ จากธรรมะ  
    Wise men get profit from the dhamma. 

  24.  อ. ลิง ท. ย่อมออกไปแล้ว จากหมู่บ้าน  
    Monkeys leave the village. 

  25.  อ. ลูกชาย ย่อมนํามา ซึ่งนกแก้ว เพ่ือเพ่ือน จากภูเขา  

    The son brings a parrot for his friend from the mountain. 

  26.  อ. หมอ ย่อมเข้าไป สู่วิหาร  
    The doctor enters the monastery. 

  27.  อ. สุนัขจิ้งจอก ย่อมวิ่งไป สู่ภูเขา จากหมู่บ้าน โดยถนน  

    The jackal runs from the village to the mountain along the road. 

  28.  อ. เกวียน ย่อมตก จากถนน, อ. ทารก ย่อมร้องไห้  
    The cart falls off the road, the child cries. 

  29.  อ. อํามาตย์ ท. ย่อมขึ้น ซึ่งบันได, อ. หมอ ย่อมลง ซึ่งบันได  

    The ministers go up the stairway, the doctor comes down the stairway. 
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  30.  อ. บัณฑิต ท. ย่อมทูลถาม ซึ่งปัญหา ท. จากพระพุทธเจ้า  
    Wise men ask questions from the Buddha. 
 
 

 
    ยถา อคาร ํสุฉนฺนํ   วุฏฺ  ี น สมติวิชฺฌติ 
    เอวํ สุภาวิตํ จิตฺตํ   ราโค น สมติวิชฺฌติ. 
    Yathā agāraṃ succhannaṃ,  vuṭṭhī na samativijjhati; 
    evaṃ subhāvitaṃ cittaṃ,  rāgo na samativijjhati. 

    ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ ฉันใด 

   ราคะย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันนั้น12
 

    As a house well-thatched the rain penetrates not; 
   so a mind well-developed greed penetrates not. 

                                                 

 12 ขุ.ธ.(บาลี) 25/14/17., (ไทย) 25/14/28. นนฺทตฺเถรวตฺถ ุ 
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บทท่ี 6 (Lesson 6) 

ฉัฏฐีวิภัตต ิGenitive case  
 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a) 

  ฉัฏฐีวิภัตติ (Genitive case:) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า แห่ง, ของ, เม่ือ
ภาษาอังกฤษประกอบคําว่า of  

   เอกวจนะ เติม สฺส ท้ายศัพท์  

   พหุวจนะ เติม อานํ ท้ายศัพท ์
  

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + สฺส = ปุริสสฺส purisa + ssa = purisassa (of the man) 

   2) มาตุล + สฺส = มาตุลสฺส mātula + ssa = mātulassa (of the uncle) 

   3) กสฺสก + สฺส = กสฺสกสฺส kassaka + ssa = kassakassa (of the farmer) 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + อานํ = ปุริสานํ purisa + ānaṃ = purisānaṃ (of the men) 

   2) มาตุล + อานํ = มาตุลานํ mātula + ānaṃ = mātulānaṃ (of the uncles) 

   3) กสฺสก + อานํ = กสฺสกานํ kassaka + ānaṃ = kassakānaṃ (of the farmers) 

 

  2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริสสฺส ปุตฺโต ภตฺตํ ยาจติ.  
    Purisassa putto bhattaṃ yācati.  

    อ. ลูกชาย ของบุรุษ ย่อมขอ ซึ่งข้าว  

    The man's son asks for rice. 

   2) มาตุลสฺส สหายโก รถํ อาหรติ.  
    Mātulassa sahāyako rathaṃ āharati.  
    อ. เพื่อน ของลุง ย่อมนํามา ซึ่งรถ  
    The uncle's friend brings the vehicle. 

   3) กสฺสกสฺส สูกโร ทีปํ ธาวติ.  
    Kassakassa sūkaro dīpaṃ dhāvati.  
    อ. หมู ของชาวนา ย่อมวิ่งไป สู่เกาะ  
    The farmer's pig runs to the island. 
  

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริสานํ ปุตฺตา ภตฺตํ ยาจนฺติ.  
    Purisānaṃ puttā bhattaṃ yācanti.  
    อ. ลูกชาย ท. ของบุรุษ ท. ย่อมขอ ซึ่งข้าว  

    Sons of the men ask for rice. 
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   2) มาตุลานํ สหายกา รเถ อาหรนฺติ.  
    Mātulānaṃ sahāyakā rathe āharanti.  

    อ. เพื่อน ท. ของลุง ท. ย่อมนํามา ซึ่งรถ ท.  
    Uncles' friends bring vehicles. 

   3) กสฺสกานํ สูกรา ทีเป ธาวนฺติ.  
    Kassakānaṃ sūkarā dīpe dhāvanti.  

    อ. หมู ท. ของชาวนา ท. ย่อมวิ่งไป สู่เกาะ ท.  
    Farmers' pigs run to the islands. 
 

 ประโยคบาลี 
  ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ  
ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรติ.13 
  สมโณ อ. พระสมณะ โคตโม พระนามว่า โคตมะ ปหาย ทรงละแล้ว ปาณาติปาตํ ซึ่ง
การฆ่าสัตว์ ปฏิวิรโต ทรงเว้นแล้ว ปาณาติปาตา จากการฆ่าสัตว์ นิหิตทณฺโฑ ทรงมีทัณฑาวุธอันวาง
แล้ว  นิหิตสตฺโถ ทรงมีศัสตราวุธอันวางแล้ว ลชฺชี ทรงมีความละอาย ทยาปนฺโน ทรงมีความเอ็นดู 
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี ทรงมุ่งหวังซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง วิหรติ ประทับอยู.่ 
  พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบฉัฏฐีวิภัตติ 
  2) สํานวนการแปลของฉัฏฐีวิภัตติ 
 

                                                 

 13 ที.ส.ี (บาลี) 9/8/4.    
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แบบฝึกหัดบทที่ 6 (Exercise 6) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1.  กสฺสกสฺส ปุตฺโต เวชฺชสฺส สหาเยน สทฺธึ อาคจฺฉติ.  
   Kassakassa putto vejjassa sahāyena saddhiṃ āgacchati. 

  2.  พฺราหฺมณสฺส กุทฺทาโล หตฺถมฺหา ปตติ.  
   Brāhmaṇassa kuddālo hatthamhā patati. 

  3.  มิคา อาวาเฏหิ นิกฺขมนฺติ.  
   Migā āvāṭehi nikkhamanti. 

  4.  วาณิชานํ อสฺสา กสฺสกสฺส คามํ ธาวนฺติ.  
   Vāṇijānaṃ assā kassakassa gāmaṃ dhāvanti. 

  5.  มาตุลสฺส มิตฺโต ตถาคตสฺส สาวเก วนฺทติ.  
   Mātulassa mitto Tathāgatassa sāvake vandati. 

  6.  อมจฺโจ ภูปาลสฺส ขคฺเคน สปฺปํ ปหรติ.  
   Amacco bhūpālassa khaggena sappaṃ paharati. 

  7. วาณิชา คาเม มนุสฺสานํ ปิฏเกหิ มจฺเฉ อาหรนฺติ.  
   Vāṇijā gāme manussānaṃ piṭakehi macche āharanti. 

  8.  โจโร เวชฺชสฺส สกเฏน สห มิตฺเตน คามมฺหา นิกฺขมติ.  
   Coro vejjassa sakaṭena saha mittena gāmamhā nikkhamati. 

  9.  อุปาสกสฺส ปุตฺตา สห สมเณหิ วิหารํ คจฺฉนฺติ.  
   Upāsakassa puttā saha samaṇehi vihāraṃ gacchanti. 

  10.  ยาจโก อมจฺจสฺส สาฏกํ อิจฺฉติ.  
    Yācako amaccassa sāṭakaṃ icchati. 

  11.  มิตฺตานํ มาตุลา ตาปสานํ โอทนํ ททนฺติ.  
    Mittānaṃ mātulā tāpasānaṃ odanaṃ dadanti. 

  12.  ธีวรสฺส กกเจน โจโร กุกฺกุรํ ปหรติ.  
    Dhīvarassa kakacena coro kukkuraṃ paharati. 

  13.  ภูปาลสฺส ปุตฺโต อมจฺจสฺส อสฺสํ อารุหติ.  
    Bhūpālassa putto amaccassa assaṃ āruhati. 

  14.  ปณฺฑิตสฺส ปุตฺตา พุทฺธสฺส สห สาวเกน วิหารํ ปวิสนฺติ.  
    Paṇḍitassa puttā Buddhassa saha sāvakena vihāraṃ pavisanti. 

  15.  สุริโย มนุสฺเส รกฺขติ.  
    Suriyo manusse rakkhati. 

  16.  เวชฺชสฺส สุนโข อาจริยสฺส โสปานมฺหา ปตติ.  
    Vejjassa sunakho ācariyassa sopānamhā patati. 

  17.  รชกา รุกฺเขหิ โอรุหนฺติ.  
    Rajakā rukkhehi oruhanti. 

  18.  ยาจกสฺส ทารกา โรทนฺติ.  
    Yācakassa dārakā rodanti. 

  19.  ลุทฺทกสฺส ปุตฺตา โจรสฺส ทารเกหิ สทฺธึ กีฬนฺติ.  
    Luddakassa puttā corassa dārakehi saddhiṃ kīḷanti. 

  20.  ตาปโส ตถาคตสฺส สาวกานํ โอทนํ ททาติ.  
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    Tāpaso Tathāgatassa sāvakānaṃ odanaṃ dadāti. 

  21.  สมณา อาจริยสฺส หตฺเถน สาฏเก ลภนฺติ.  
    Samaṇā ācariyassa hatthena sāṭake labhanti. 

  22.  โจโร วาณิชสฺส สหายกสฺมา อสฺสํ ยาจติ.  
    Coro vāṇijassa sahāyakasmā assaṃ yācati. 

  23.  อุปาสกา ตถาคตสฺส สาวเกหิ ปญฺเห ปุจฺฉนฺติ.  
    Upāsakā Tathāgatassa sāvakehi pañhe pucchanti. 

  24.  ปาสาณมฺหา มิโค ปตติ, ลุทฺทโก หสติ, สุนขา ธาวนฺติ.  
    Pāsāṇamhā migo patati, luddako hasati, sunakhā dhāvanti. 

  25.  เวชฺชสฺส ปตฺโต ปุตฺตสฺส หตฺถมฺหา ปตติ.  
    Vejjassa patto puttassa hatthamhā patati. 

  26.  กุมาโร มาตุลานํ ปุตฺตานํ หตฺเถน โอทนํ ททาติ.  
    Kumāro mātulānaṃ puttānaṃ hatthena odanaṃ dadāti. 

  27.  สรา ลุทฺทกสฺส หตฺเถหิ ปตนฺติ, มิคา ปพฺพตํ ธาวนฺติ. 
    Sarā luddakassa hatthehi patanti, migā pabbataṃ dhāvanti. 

  28.  ภูปาลสฺส ปุตฺโต อมจฺเจหิ สทฺธึ ปาสาทสฺมา โอรุหติ.  
    Bhūpālassa putto amaccehi saddhiṃ pāsādasmā oruhati. 

  29.  เวชสฺส โสโณ กสฺสกสฺส สูกรํ ฑสติ. 
     Vejjassa soṇo kassakassa sūkaraṃ ḍasati. 

  30.  ธีวโร มนุสฺสานํ มจฺเฉ อาหรติ, ลาภํ ลภติ. 
     Dhīvaro manussānaṃ macche āharati, lābhaṃ labhati. 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี (อ. = อันว่า, ท. = ทั้งหลาย) 

  1.  อ. ลูกชาย ท. ของพราหมณ์ ย่อมอาบน้ํา กับ ด้วยลูกชาย ของอํามาตย์  
   The brahmin's sons bathe with the minister's son. 
  2.  อ. เพื่อน ของลุง ย่อมหุง ซึ่งข้าว กับ ด้วยลูกชาย ของชาวนา  

   Uncle's friend cooks rice with the farmer's son. 

  3.  อ. ชาวประมง ย่อมนํามา ซึ่งปลา ท. สู่พระราชวัง ของพระราชา  
   The fisherman brings fish to the king's palace. 

  4.  อ. พระราชา ย่อมทรงเรียก ซึ่งลูกชาย ท. ของอํามาตย์ จากพระราชวัง  
   The king calls the ministers' sons from the palace. 

  5.  อ. รถ ของพ่อค้า ย่อมตก จากภูเขา  

   The merchant's chariot falls from the mountain. 

  6.  อ. อํามาตย์ ท. ของพระราชา ย่อมออกไป จากพระราชวัง กับ ด้วยม้า ท.  
   The king's ministers set out from the palace with the horses. 

  7.  อ. หมอ ของพราหมณ์ ย่อมให้ ซึ่งผ้า ท. แก่ดาบส ท.  
   The brahmin's doctor gives garments to the hermits. 

  8.  อ. สุนัข ท. ของนายพราน ย่อมวิ่งไป สู่หมู่บ้าน จากภูเขา  

   The hunter's dogs run from the mountain to the village. 

  9.  อ. พ่อค้า ย่อมนํามา ซึ่งเตียง เพ่ือทารก ของหมอ  

   The merchant brings a bed for the doctor's child. 
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  10.  อ. กวาง ท. ย่อมวิ่งไป สู่หมู่บ้าน จากภูเขา  

    Deer run from the mountain to the village. 

  11.  อ. ทารก ของอาจารย์ ย่อมตก จากต้นไม้ ของชาวนา  

    The teacher's child falls from the farmer's tree. 

  12.  อ. สุนัข ย่อมกิน ซึ่งปลา ท. จากตะกร้า ของชาวประมง  
    The dog eats fish from the fisherman's basket. 

  13.  อ. พระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า ย่อมไป สู่ภูเขา จากวิหาร  

    The disciples of the Buddha go from the monastery to the mountain. 

  14.  อ. นายพราน ย่อมฆ่า ซึ่งหมู ด้วยลูกศร เพ่ือเพ่ือน ท. ของอํามาตย์  
    The hunter kills a pig with an arrow for the minister's friends. 

  15.  อ. ทารก ย่อมได้ ซึ่งประทีป จากมือ ท. ของอาจารย์  
    The child gets a lamp from the hands of the teacher. 

  16.  อ. อาจารย์ ของหมอ ท. ย่อมเรียก ซึ่งลุง ของทารก  
    The doctors' teacher calls the child's uncle. 

  17.  อ. เด็กชาย ย่อมนํามา ซึ่งข้าวสุก ด้วยชาม เพ่ือสมณะ  

    The boy brings rice in a bowl for the monk. 

  18.  อ. มนุษย์ ท. ย่อมไป สู่หมู่บ้าน ของอุบาสก ท.  
    Men go to the village of the lay devotees. 

  19.  อ. หมู ท. ย่อมวิ่งหนี จากสุนัขจิ้งจอก  

    Pigs run away from jackals. 

  20.  อ. ลิง ท. ย่อมเล่น กับ ด้วยกวาง  
    Monkeys play with the deer. 

  21.  อ. บัณฑิต ย่อมมา สู่เกาะ ของพระราชา กับ ด้วยพ่อค้า ท.  
    The wise man comes to the king's island with the merchants. 

  22.  อ. ทารก ท. ของชาวนา ย่อมไป สู่ภูเขา โดยรถ ท. ของลุง ท.  
    The farmer's children go to the mountain by their uncles' chariots. 

  23.  อ. ผ้า ท. ย่อมตก จากเกวียน ท. ของพ่อค้า ท.  
    Garments fall from the carts of the merchants. 

  24.  อ. สมณะ ย่อมได้ ซึ่งบาตร จากพระหัตถ์ ท. ของพระราชา  

    The recluse gets a bowl from the king's hands. 

  25.  อ. ช่างย้อม ย่อมนํามา ซึ่งผ้า ท. เพื่อลุง ของบุรุษ  

    The washerman brings garments for the man's uncle. 

  26.  อ. อํามาตย์ ท. ของพระราชา ย่อมกิน ซึ่งข้าวสุก กับ ด้วยเพื่อน ท. ของอาจารย์  
    King's ministers eat rice together with the teacher's friends. 

  27.  อ. บัณฑิต ท. ย่อมรักษา ซึ่งเกาะ ท. ของพระราชา ท. จากโจร ท.  
    Wise men protect the islands of the kings from the thieves. 

  28.  อ. เด็กชาย ท. ย่อมนํามา ซึ่งตะกร้า ท. เพ่ือชาวประมง ท. จากชาวนา ท.  
    Boys bring baskets for the fishermen from farmers. 

  29.  อ. ม้า ของชาวนา ย่อมลาก ซึ่งรถ ของหมอ จากหนทาง  
    The farmer's horse drags the doctor's vehicle away from the road. 

  30.  อ. สมณะ ท. ย่อมเข้าไป สู่หมู่บ้าน ของอาจารย์  
    Monks enter the village of the teacher.  
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    อสาเร สารมติโน   สาเร จาสารทสฺสิโน 
    เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ   มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. 
    Asāre sāramatino  sāre cāsāradassino; 
    Te sāraṃ nādhigacchanti micchāsaṅkappagocarā.  

    ชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระ ว่ามีสาระ 
   และเห็นสิ่งที่มีสาระ ว่าไม่มีสาระ 
   ชนเหล่านั้น ชื่อว่ามีความดําริผิดเป็นทางปฏิบัติ 
   ย่อมไม่ประสบสิ่งที่มีสาระ14

 
    Conceiving the real in unreality 
   while seeing unreal the truly real, 
   roaming fields of thoughts ill-formed: 
   never they at the real arrive. 
  

                                                 

 14 ขุ.ธ.(บาลี) 25/11/17., (ไทย) 25/11/27. สญฺชยวตฺถ ุ 
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บทท่ี 7 (Lesson 7) 

 อการันต์ปุงลิงค์ (ต่อ)  
Vocabulary of Masculine nouns ending in –a  

 

  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

นาวิก-nāvika 
นาวิก, ชาวเรือ, นาย
เรือ (sailor) 

กาก-kāka กา (crow) 

อากาส-ākāsa อากาศ, ท้องฟูา (sky) นิวาส-nivāsa บ้าน, ที่อยู่ (house) 

สมุทฺท-samudda 
สมุทร, ทะเล (ocean,  

sea) 
สปฺปุริส-sappurisa 

สัตบุรุษ, คนดี 
(virtuous man) 

เทว-deva  

สุร-sura 

เทพ, เทวดา (deity,  

god) 

อสัปปุริส 
-asappurisa 

อสัตบุรุษ, คนชั่ว 
(wicked man) 

โลก-loka โลก (world) กาย-kāya ร่างกาย (body) 

อาโลก-āloka แสงสว่าง (light) ทูต-dūta 
ทูต, คนสื่อสาร 
(messenger) 

สกุณ-sakuṇa นก (bird) โคณ-goṇa วัวผู้ (ox, bull) 

 

  คํากริิยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

อาหิณฺฑติ-āhiṇḍati ย่อมเที่ยวไป-wanders ชีวติ-jīvati ย่อมเป็นอยู่-lives 

จรติ-carati ย่อมเดินไป-walks ติฏฺ ต-ิtiṭṭhati ย่อมยืน-stands 

นิสีทต-ิnisīdati ย่อมนั่ง-sits อุปฺปตติ-uppatati 
ย่อมบิน, เกิดข้ึน, เหาะ 
-flies, jumps up 

สนฺนิปตติ 
-sannipatati 

ย่อมประชุม 
-assembles 

ตรติ-tarati 
ย่อมข้าม-crosses  

(water) 

วิหรติ-viharati ย่อมอาศัยอยู่-dwells อุตฺตรติ-uttarati 
ย่อมขึ้น-comes 

out (of water) 

วสติ-vasati ย่อมอยู่-lives ปสีทติ-pasīdati 

ย่อมยินดี, เลือ่มใส-

becomes glad, - is 
pleased with 

 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ (Declension of masculine nouns ending in –a)  

  สัตตมีวิภัตติ (Locative case:) ใช้แสดงสถานที่ตั้ง แปลว่า ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเม่ือ, ใน
เพราะ, เหนือ, บน, ณ ภาษาอังกฤษประกอบคําว่า in, on, at 

   เอกวจนะ เติม เอ, มฺห,ิ สฺมึ ท้ายศัพท ์ 

   พหุวจนะ เติม เอสุ ท้ายศัพท ์
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  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส + เอ, มฺหิ, สฺมึ = ปุริเส, ปุริสฺมฺหิ, ปุริสสฺมึ purisa + e, mhi, smiṃ = purise, 

purisamhi, purisasmiṃ  

   2) มาตุล + เอ, มฺหิ, สฺมึ = มาตุเล, มาตุมฺหิ, มาตุลสฺมึ mātula + e, mhi, smiṃ = 

mātule, mātulamhi, mātulasmiṃ  

   3) กสฺสก + เอ, มฺหิ, สฺมึ = กสฺสเก, กสฺสกมฺหิ, กสฺสกสฺมึ kassaka + e, mhi, smiṃ = 

kassake, kassakamhi, kassakasmiṃ  
 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + เอสุ = ปุริเสสุ purisa + esu = purisesu  

   2) มาตุล + เอสุ = มาตุเลสุ mātula + esu = mātulesu  

   3) กสฺสก + เอสุ = กสฺสเกสุ kassaka + esu = kassakesu  

 

  3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค  
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) สปฺโป ปุริสสฺมึ ปตติ.  
    Sappo purisasmiṃ patati.  
    อ. งู ย่อมตกไป บนบุรุษ  

    The snake falls on the man. 

   2) ปุตฺโต มาตุลมฺหิ ปสีทติ.  
    Putto mātulamhi pasīdati.  

    อ. ลูกชาย ย่อมยินดี ในลุง  
    The son is pleased with the uncle. 

   3) วาณิโช กสฺสกมฺหิ ปสีทติ.  
    Vāṇijo kassakasmiṃ pasīdati.  

    อ. พ่อค้า ย่อมยินดี ในชาวนา  
    The merchant is pleased with the farmer. 
  

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) สปฺปา ปุริเสสุ ปตนฺติ.  
    Sappā purisesu patanti.  

    อ. งู ท. ย่อมตกไป บนบุรุษ ท.  
    Snakes fall on men. 

   2) ปุตฺตา มาตุเลสุ ปสีทนฺติ.  
    Puttā mātulesu pasīdanti.  

    อ. ลูกชาย ท. ย่อมยินดี ในลุง ท.  
    Sons are pleased with their uncles. 
 

   3) วาณิชา กสฺสเกสุ ปสีทนฺติ.  
    Vāṇijā kassakesu pasīdanti.  

    อ. พ่อค้า ท. ย่อมยินดี ในชาวนา ท.  
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    Merchants are pleased with farmers. 
 

 ประโยคบาลี 
  อตฺถิ ภิกฺขเว อญฺเ ว ธมฺมา คมฺภีรา ทุทฺทสา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา 
นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา.15 
  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ธมฺมา อ. ธรรม ท. อญฺเ ว เหล่าอ่ืนอีก คมฺภีรา อันลึกซึ้ง     
ทุทฺทสา อันเห็นได้ยาก ทุรนุโพธา อันรู้ตามได้ยาก สนฺตา อันสงบ ปณีตา อันประณีต อตกฺกาวจรา อัน
ใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ นิปุณา อันละเอียด ปณฺฑิตเวทนียา อันบัณฑิตพึงรู้ อตฺถิ มีอยู่. 
  ภิกษุทั้งหลาย มีธรรมเหล่าอ่ืนอีกที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบประณีต ใช้เหตุผล
คาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบสัตตมีวิภัตติ 
  2) สํานวนการแปลของสัตตมีวิภัตติ 
  3) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา 
 
 

                                                 

 15 ที.ส.ี (บาลี) 9/28/12.    
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แบบฝึกหัดบทที่ 7 (Exercise 7) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1.  พฺราหฺมโณ สหายเกน สทฺธึ รถมฺหิ นิสีทติ.  
   Brāhmaṇo sahāyakena saddhiṃ rathamhi nisīdati. 

  2.  อสปฺปุริสา สห โจเรหิ คาเมสุ จรนฺติ.  
   Asappurisā saha corehi gāmesu caranti. 

  3.  วาณิโช กสฺสกสฺส นิวาเส ภตฺตํ ปจติ.  
   Vāṇijo kassakassa nivāse bhattaṃ pacati. 

  4.  ภูปาลสฺส อมจฺจา ทีเปสุ มนุสฺเส รกฺขนฺติ.  
   Bhūpālassa amaccā dīpesu manusse rakkhanti. 

  5.  สุคตสฺส สาวกา วิหารมฺหิ วสนฺติ.  
   Sugatassa sāvakā vihārasmiṃ vasanti. 

  6.  มกฺกโฏ รกฺขมฺหา อาวาฏสฺมึ ปตติ.  
   Makkaṭo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati. 

  7.  สุริยสฺส อาโลโก สมุทฺทมฺหิ ปตติ.  
   Suriyassa āloko samuddamhi patati. 

  8.  กสฺสกานํ โคณา คาเม อาหิณฺฑนฺติ.  
   Kassakānaṃ goṇā gāme āhiṇḍanti. 

  9.  เวชสฺส ทารโก มญฺจสฺมึ สยติ.  
   Vejjassa dārako mañcasmiṃ sayati. 

  10. ธีวรา สมุทฺทมฺหา ปิฏเกสุ มจฺเฉ อาหรนฺติ.  
    Dhīvarā samuddamhā piṭakesu macche āharanti. 

  11.  สีโห ปาสาณสฺมึ ติฏฺ ติ, มกฺกฏา รุกฺเขสุ จรนฺติ.  
    Sīho pāsāṇasmiṃ tiṭṭhati, makkaṭā rukkhesu caranti. 

  12.  ภูปาลสฺส ทูโต อมจฺเจน สทฺธึ สมุทฺทํ ตรติ.  
    Bhūpālassa dūto amaccena saddhiṃ samuddaṃ tarati. 

  13.  มนุสฺสา โลเก ชีวนฺติ, เทวา สคฺเค วสนฺติ.  
    Manussā loke jīvanti, devā sagge vasanti. 

  14.  มิคา ปพฺพเตสุ ธาวนฺติ, สกุณา อากาเส อุปฺปตนฺติ.  
    Migā pabbatesu dhāvanti, sakuṇā ākāse uppatanti. 

  15.  อมจฺโจ ขคฺคํ ภูปาลสฺส หตฺถมฺหา อาททาติ.  
    Amacco khaggaṃ bhūpālassa hatthamhā ādadāti. 

  16.  อาจริโย มาตุลสฺส นิวาเส มญฺจมฺหิ สห ปุตฺเตน นิสีทติ.  
    Ācariyo mātulassa nivāse mañcamhi saha puttena nisīdati. 

  17.  ตาปสา ปพฺพตมฺหิ วิหรนฺติ.  
    Tāpasā pabbatamhi viharanti. 

  18.  อุปาสกา สมเณหิ สทฺธึ วิหาเร สนฺนิปตนฺติ.  
    Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihāre sannipatanti. 

  19.  กากา รุกฺเขหิ อุปฺปตนฺติ. 
     Kākā rukkhehi uppatanti. 
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  20.  พุทฺโธ ธมฺมํ ภาสติ, สปฺปุริสา พุทฺธมฺหิ ปสีทนฺติ.  
    Buddho dhammaṃ bhāsati, sappurisā Buddhamhi pasīdanti. 

  21.  อสปฺปุริโส ขคฺเคน นาวิกสฺส ทูตํ ปหรติ.  
    Asappuriso khaggena nāvikassa dūtaṃ paharati. 

  22.  ปุริโส สเรน สกุณํ วิชฺฌติ, สกุโณ รุกฺขมฺหา อาวาฏสฺมึ ปตติ.  
    Puriso sarena sakuṇaṃ vijjhati, sakuṇo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati. 

  23.  มนุสฺสา สุริยสฺส อาโลเกน โลกํ ปสฺสนฺติ.  
    Manussā suriyassa ālokena lokaṃ passanti. 

  24.  กสฺสกสฺส โคณา มคฺเค สยนฺติ.  
    Kassakassa goṇā magge sayanti. 

  25.  โคณสฺส กายสฺมึ กาโก ติฏฺ ติ.  
    Goṇassa kāyasmiṃ kāko tiṭṭhati. 

  26.  มิคา ทีปสฺมึ ปาสาเนสุ นิสีทนฺติ. 
     Migā dīpasmiṃ pāsāṇesu nisīdanti. 

  27.  สกุโณ นาวิกสฺส หตฺถมฺหา อาวาฏสฺมึ ปตติ.  
    Sakuṇo nāvikassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati. 

  28.  สปฺปุริโส สห นาวิเกน สมุทฺทมฺหา อุตฺตรติ. 
     Sappuriso saha nāvikena samuddamhā uttarati. 

  29.  กุทฺทาโล ลุทฺทกสฺส หตฺถมฺหา อาวาฏสฺมึ ปตติ. 
     Kuddālo luddakassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati. 

  30.  สุริยสฺส อาโลเกน จนฺโท ภาสติ. 
     Suriyassa ālokena cando bhāsati (shines). 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี  
  1.  อ. สิงโต ย่อมยืนอยู่ บนหิน ในภูเขา  
   The lion stands on the rock in the mountain. 

  2.  อ. โจร ท. ย่อมเข้าไป สู่บ้าน ของอาจารย์  
   Thieves enter the house of the teacher. 

  3.  อ. ทารก ท. ย่อมวิ่งไป สู่ทะเล จากหนทาง กับ ด้วยเพื่อน ท.  
   Children run from the road to the sea with friends. 

  4.  อ. วัวผู้ ท. ของลุง ย่อมเที่ยวไป บนถนน  

   Uncle's oxen wander on the road. 

  5.  อ. นก ท. ย่อมจับ บนต้นไม้  
   Birds sit on the tree. 

  6.  อ. วัวผู้ ย่อมถีบ ซึ่งแพะ ด้วยเท้า  
   The ox hits the goat with its foot. 

  7.  อ. สุนัขจิ้งจอก ท. ย่อมอยู่ ที่ภูเขา  
   Jackals live on the mountain. 

  8.  อ. พระราชา ย่อมทรงไหว้ ซึ่งพระบาท ท. ของพระพุทธเจ้า กับ ด้วยอํามาตย์ ท.  
   The king worships the feet of the Buddha with his ministers. 

  9.  อ. ลุง ย่อมนอน บนเตียง กับ ด้วยลูกชาย  

   The uncle sleeps on the bed with his son. 
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  10.  อ. ชาวประมง ย่อมกิน ซึ่งข้าวสุก ในบ้าน ของชาวนา  

    The fisherman eats rice in the house of the farmer. 

  11.  อ. ม้าทั้งหลาย ของพระราชา ย่อมอยู่ ในเกาะ  

    The king's horses live in the island. 

  12.  อ. สัตบุรุษ ย่อมนํามา ซึ่งประทีป เพ่ือดาบส  

    The virtuous man brings a lamp for the hermit. 

  13.  อ. หมอ ย่อมนํามา ซึ่งผ้า สู่บ้าน ของอาจารย์  
    The doctor brings a garment to the teacher's house. 

  14.  อ. ลิง ย่อมเล่น บนหิน กับ ด้วยสุนัข  

    The monkey plays with a dog on the rock. 

  15.  อ. ผ้า ย่อมตกไป บนกาย ของชาวนา  
    The garment falls on the farmer's body. 

  16.  อ. นายพราน ย่อมนําไป ซึ่งลูกศร ท. ในตะกร้า  
    The hunter carries arrows in a basket. 

  17.  อ. พระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า ย่อมประชุม ในวิหาร  

    Disciples of the Buddha assemble in the monastery. 

  18.  อ. ช่างย้อม ย่อมซัก ซึ่งผ้า ท. ของอํามาตย์ ท.  
    The washerman washes the garments of the ministers. 

  19.  อ. นก ท. ย่อมบินไป ในท้องฟูา  
    Birds fly in the sky. 

  20.  อ. สัตบุรุษ ย่อมข้ามข้ึน จากสมุทร กับ ด้วยชาวเรือ  

    The virtuous man comes out of the sea together with the sailor. 

  21.  อ. เทวดา ท. ย่อมเลื่อมใส ในพระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า  

    Deities are pleased with the Buddha's disciples. 

  22.  อ. พ่อค้า ท. ย่อมข้าม ซึ่งสมุทร กับ ด้วยชาวเรือ ท.  
    Merchants cross the sea together with sailors. 
  23.  อ. คนดี ย่อมรักษา ซึ่งสุนัข จากงู  
    The good man protects the dog from the serpent. 

  24.  อ. กา ท. ย่อมบินไป จากต้นไม้ ท. ในภูเขา  
    Crows fly from trees in the mountain. 
  25.  อ. หมู ย่อมดึง ซึ่งปลา จากตะกร้า ของชาวประมง  
    The pig pulls a fish from the fisherman's basket. 

  26.  อ. แสง ของพระอาทิตย์ ย่อมตกไป บนคน ท. ในโลก  

    The light of the sun falls on the men in the world. 

  27.  อ. เทวดา ท. ย่อมเหาะไป โดยอากาศ  

    Deities go through the sky. 
  28.  อ. ทารก ท. ย่อมเล่น บนถนน กับ ด้วยสุนัข  

    Children play with the dog on the road. 

  29.  อ. คนชั่ว ย่อมดึง ซึ่งลิง จากต้นไม้  
    The wicked man drags a monkey from the tree. 

  30.  อ. ทูต ของพระราชา ย่อมลงมา จากม้า  
    The king's messenger gets down from the horse. 
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    อิธ โมทต ิเปจฺจ โมทต ิ กตปุญฺโ อุภยตฺถ โมทต ิ

    โส โมทต ิโส ปโมทต ิ  ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน. 
   Idha modati pecca modati,  katapuñño ubhayattha modati; 
   so modati so pamodati,  disvā kammavisuddhimattano. 

    ผู้ทําบุญไว้ ย่อมบันเทิงใจในโลกนี้ 
   ตายไปแล้วก็ยังบันเทิงใจในโลกหน้า 
   ชื่อว่าบันเทิงใจในโลกท้ังสอง 
   เขาย่อมบันเทิงรื่นเริงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตน16

 

   (One) rejoices here and after departing, the doer of good rejoices in both 
places; 
  he rejoices, he is delighted, after seeing (his) own virtuous acts. 

                                                 

 
16

 ขุ.ธ.(บาลี) 25/16/17-18., (ไทย) 25/16/29. ธมฺมิกอุปาสกวตฺถ ุ 
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บทท่ี 8 (Lesson 8) 

อาลปนะ, อการันต์ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์  
Vocative Case, Masculine and Neuter nouns ending in –a  

 

  1. อการันต์ในปุงลิงค์ (Masculine nouns ending in –a) 

  อาลปนะ (Vocative Case:) ใช้สําหรับร้องเรียก แปลว่า แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ 
ภาษาอังกฤษประกอบคําว่า O นําหน้านาม  
   เอกวจนะ ไม่ต้องเติมอะไรที่ท้ายศัพท ์

   พหุวจนะ เติม อา ท้ายศัพท ์

 

  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

   1) ปุริส (ดูก่อน, แน่ะคน) purisa (O man) 

   2) มาตุล (ดูก่อน, แน่ะลุง) mātula (O uncle) 

   3) กสฺสก (ดูก่อน, แน่ะชาวนา) kassaka (O farmer) 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

   1) ปุริส + อา = ปุริสา (ดูก่อน, แน่ะคน ท.) purisa + ā = narā (O men) 

   2)  มาตุล + อา = มาตุลา (ดูก่อน, แน่ะลุง ท.) mātula + ā = mātulā (O uncles) 
   3) กสฺสก + อา = กสฺสกา (ดูก่อน, แน่ะชาวนา ท.) kassaka + ā = kassakā (O 

farmers) 
 

  2. อการันต์ในปุงลิงค์ แจกเต็มรูปได้ดังนี้  
  ปุริส = บุรุษ, คน (Purisa = man) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative ปุริโส puriso ปุริสา purisā 

อาลปน-Vocative ปุริส, ปุริสา purisa, purisā ปุริสา purisā 

ทุติยา-Accusative ปุริสํ purisaṃ ปุริเส purise 

ตติยา-Instrumental ปุริเสน purisena 
ปุริเสหิ, ปุริเสภ ิ 

Purisehi, purisebhi 

ปญฺจมี-Ablative 
ปุริสา, ปุริสมฺหา, ปุริสสฺมา  
purisā, purisamhā, purisasmā 

ปุริเสหิ, ปุริเสภ ิ 

Purisehi, purisebhi 

จตุตฺถี-Dative 
ปุริสาย, ปุริสสฺส  

purisāya, purisassa 
ปุริสานํ purisānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive ปุริสสฺส purisassa ปุริสานํ purisānaṃ 

สตฺตมี-Locative 
ปุริเส, ปุริสมฺหิ, ปุริสสฺมึ  
purise, purisamhi, 
purisasmiṃ 

ปุริเสสุ purisesu 
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  3. อการันต์ในนปุงสกลิงค ์แจกเต็มรูปได้ดังนี้ 
โครงสร้างของ อการันต์นปุงสกลิงค ์

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative อํ aṃ อา, อานิ ā, āni 

อาลปน-Vocative อ a   อา, อานิ ā, āni 

ทุติยา-Accusative อํ aṃ เอ, อานิ e, āni 

ตติยา-Instrumental เอน ena เอหิ, เอภิ ehi, ebhi 

ปญฺจมี-Ablative 
อา, อมฺหา, อสฺมา ā, amhā, 

asmā 
เอหิ, เอภิ ehi, ebhi 

จตุตฺถี-Dative อาย, อสฺส āya, assa อานํ ānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive อสฺส assa อานํ ānaṃ 

สตฺตมี-Locative เอ, อมฺหิ, อสฺมึ e, amhi, asmiṃ เอสุ esu 

 

  ผล = ผลไม้ (Phala = fruit) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative ผลํ phalaṃ ผลา, ผลานิ phalā, phalāni 

อาลปน-Vocative ผล phala ผลา, ผลานิ phalā, phalāni 

ทุติยา-Accusative ผลํ phalaṃ ผเล, ผลานิ phale, phalāni 

  

  ส่วนการแจกรูป อการันต์ในนปุงสกลิงคท่ี์เหลือเหมือนกับ อการันต์ในปุงลิงค ์ 
 

  ศัพท์ (Vocabulary) ที่แจกตาม ผล อการันต์ในนปุงสกลิงค์ ดังนี้ 
นยน-nayana  
โลจน-locana 

ตา, นัยน์ตา (eye) นคร-nagara เมือง (city, town) 

อุทก-udaka 

ชล-jala 
น้ํา (water) อุยฺยาน-uyyāna อุทยาน, สวน (park) 

อรญฺ -arañña 

วน-vana 
ปุา, ปุาไม้ (forest) เขตฺต-khetta นา, ทุ่งนา (field) 

ปุปฺผ-puppha  

กุสุม-kusuma 
ดอกไม้ (flower) ภณฺฑ-bhaṇḍa 

สิ่งของ, สินค้า  
(goods) 

เคห-geha 

ฆร-ghara 
บ้าน, เรือน (house) สีล-sīla 

ศีล, คุณธรรม  

(virtue, precept) 

อาสน-āsana อาสนะ, ที่นั่ง (seat) ทาน-dāna 
ทาน, การกุศล  

(alms, charity) 

ปณฺณ-paṇṇa ใบไม้ (leaf) รูป-rūpa รูป, วัตถุ (object, 
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form, image) 

ติณ-tiṇa หญ้า (grass) ทฺวาร-dvāra ประตู (door) 

ขีร-khīra น้ํานม (milk) วตฺถ-vattha ผ้า (cloth) 

ธน-dhana ทรัพย์ (wealth) โสต-sota ห ู(ear) 

ฆาน-ghāna จมูก (nose) ปี -pīṭha ต่ัง (chair) 

วทน-vadana 
หน้า, ปาก (face, 

mouth) 
มรณ-maraṇa ความตาย (death) 

สุสาน-susāna ปุาช้า (cemetery) อายุธ-āyudha อาวุธ (weapon) 

อมต-amata 
อาหารทิพย์, นิพพาน 

(ambrosia) 
ปุลิน-pulina หาด, ทราย (sand) 

โสปาณ-sopāṇa บันได (stair) หทย-hadaya หัวใจ (heart) 

สุข-sukha สุข (comfort) ทุกฺข-dhukkha ทุกข์ (trouble, pain) 

กุล-kula 
ตระกูล (family, 

caste) 
กูล-kūla 

ฝั่งน้ํา, ตลิ่ง (bank of 

a river, etc.) 

พล-bala 
กําลัง (power, 

strength) 
ฉตฺต-chatta ร่ม (umbrella) 

อณฺฑ-aṇḍa ไข่ (egg) การณ-kāraṇa เหตุ (reason) 

าณ-ñāṇa 
ญาณ, ปัญญา 

(wisdom) 
ชาล-jāla ข่าย (net) 

 

  คํากริิยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

วิวรติ-vivarati ย่อมเปิด-opens โอวทติ-ovadati 
ย่อมกล่าวสอน,  
ย่อมแน่ะนํา-advises 

นจฺจติ-naccati ย่อมฟูอนรํา-dances สํหรติ-saṃharati 
ย่อมนําไปพร้อม,  
ย่อมรวบรวม-collects 

นิกฺขิปติ-nikkhipati 
ย่อมใส่เข้าไป, ย่อมเก็บ
ไว้-puts 

อาสิญฺจติ-āsiñcati ย่อมราดรด-sprinkles 

อุฏฺ หติ-uṭṭhahati ย่อมลุกขึ้น-gets up อกฺโกสติ-akkosati ย่อมด่า-scolds 

ผุสต-ิphusati ย่อมถูกต้อง-touches ภินฺทติ-bhindati 
ย่อมทําลาย, ย่อมแตก 
-breaks 

อนุสาสติ-anusāsati 
ย่อมสอน, ย่อมพร่ํา
สอน-instructs 

ปิพติ-pibati 

ปิวติ-pivati 
ย่อมด่ืม-drinks 
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 ประโยคบาลี 
  อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตทหุโปสเถ อุทานํ อุทาเนสิ “รมณียา 
วต โภ โทสินา รตฺติ, อภิรูปา วต โภ โทสินา รตฺติ, ทสฺสนียา วต โภ โทสินา รตฺติ, ปาสาทิกา วต โภ 
โทสินา รตฺติ, ลกฺขญฺ า วต โภ โทสินา รตฺติ, กํ นุ ขฺวชฺช สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา ปยิรุปาเสยฺยาม, 
ยนฺโน ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ.17 
  อถ โข ครั้งนั้น แล ราชา อ. พระราชา มาคโธ ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นมคธ อชาตสตฺตุ 
พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิปุตฺโต ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเวเทหิ         
อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว อุทานํ ซึ่งพระอุทาน ตทหุโปสเถ ในวันอุโบสถนั้น อิติ ว่า “โภ โอ รตฺติ อ. ราตรี 
โทสินา อันสว่างไสว รมณียา วต อันน่ารื่นรมย์หนอ, โภ โอ รตฺติ อ. ราตรี โทสินา อันสว่างไสว อภิรูปา 
วต อันงดงามหนอ, โภ โอ รตฺติ อ. ราตรี โทสินา อันสว่างไสว ทสฺสนียา วต อันน่าชื่นชมหนอ, โภ โอ 
รตฺติ อ. ราตรี โทสินา อันสว่างไสว ปาสาทิก วต อันน่ายินดีหนอ, โภ โอ รตฺติ อ. ราตรี โทสินา อัน
สว่างไสว  ลกฺขญฺ า วต อันเป็นฤกษ์งามยามดีหนอ, อชฺช ในวันนี้ มยํ อ. เรา ท. ปยิรุปาเสยฺยาม พึง
เข้าไปหา สมณํ วา ซึ่งสมณะ พฺราหฺมณํ วา หรือว่า ซึ่งพราหมณ์ กํ นุ โข ผู้ใดหนอแล, จิตฺตํ อ. จิต โน 
ของเรา ท. ปยิรุปาสโต ผู้เข้าไปหาอยู่ ยํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา ซึ่งสมณะ หรือ หรือว่า ซึ่งพราหมณ์ 
ใด ปสีเทยฺย พึงเลื่อมใส” 
  ขณะนั้น ท้าวเธอทรงเปล่งอุทานว่า “ราตรีสว่างไสวน่ารื่นรมย์ งดงาม น่าชื่นชมยิ่งนัก 
เป็นฤกษ์งามยามดี วันนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดหนอ ที่จะทําให้จิตใจของเราเบิกบาน
เลื่อมใสได”้ 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบอาลปนะและสํานวนการแปลอาลปนะ 
  2) โครงสร้างของ อการันต์นปุงสกลิงค์ 
  3) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา 

                                                 

 17 ที.ส.ี (บาลี) 9/150/47.    
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แบบฝึกหัดบทที่ 8 (Exercise 8) 
  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1.  อุปาสโก ปุปฺผานิ อาหรติ.  
   Upāsako pupphāni āharati. 

  2.  อรญฺเ  มิคา วสนฺติ, รุกฺเขสุ มกฺกฏา จรนฺติ.  
   Araññe migā vasanti, rukkhesu makkaṭā caranti. 

  3.  โคณา ติณํ ขาทนฺติ.  
   Goṇā tiṇaṃ khādanti. 

  4.  มนุสฺสา นยเนหิ ปสฺสนฺติ. 
    Manussā nayanehi passanti. 

  5.  สมโณ วิหารสฺมึ อาสเน นิสีทติ.  
   Samaṇo vihārasmiṃ āsane nisīdati. 

  6.  รุกฺขมฺหา ปณฺณานิ ปตนฺติ.  
   Rukkhamhā paṇṇāni patanti. 

  7.  วาณิชา คามมฺหา ขีรํ นครํ หรนฺติ.  
   Vāṇijā gāmamhā khīraṃ nagaraṃ haranti. 

  8.  ภูปาโล กุมาเรน สทฺธึ อุยฺยาเน จรติ.  
   Bhūpālo kumārena saddhiṃ uyyāne carati. 

  9.  กสฺสโก เขตฺตมฺหิ กุทฺทาเลน อาวาเฏ ขณติ.  
   Kassako khettamhi kuddālena āvāṭe khaṇati. 

  10.  มาตุโล ปุตฺตสฺส ภณฺฑานิ ททาติ.  
    Mātulo puttassa bhaṇḍāni dadāti. 

  11.  อุปาสกา สมณานํ ทานํ ททนฺติ, สีลานิ รกฺขนฺติ. 
     Upāsakā samaṇānaṃ dānaṃ dadanti, sīlāni rakkhanti. 

  12.  ทารกา มิตฺเตหิ สทฺธึ อุทกสฺมึ กีฬนฺติ. 
     Dārakā mittehi saddhiṃ udakasmiṃ kīḷanti. 

  13.  กสฺสกา วาณิเชหิ วตฺถานิ ลภนฺติ. 
     Kassakā vāṇijehi vatthāni labhanti. 

  14.  กุมาโร อุยฺยานมฺหา มาตุลสฺส กุสุมานิ อาหรติ.  
    Kumāro uyyānamhā mātulassa kusumāni āharati. 

  15.  พฺราหฺมณสฺส อชา สห โคเณหิ วเน อาหิณฺฑนฺติ, ติณานิ ขาทนฺติ. 
     Brāhmaṇassa ajā saha goṇehi vane āhiṇḍanti, tiṇāni khādanti. 

  16.  สีโห วนสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทติ. 
     Sīho vanasmiṃ rukkhamūle (at the foot of a tree) nisīdati. 

  17.  รชกา อุทเกน อาสนานิ โธวนฺติ. 
     Rajakā udakena āsanāni dhovanti. 

  18.  อมจฺโจ ทูเตน สทฺธึ รเถน อรญฺ  ปวิสติ. 
     Amacco dūtena saddhiṃ rathena araññaṃ pavisati. 

  19.  ยาจกสฺส ปุตฺโต อุทเกน ปณฺณานิ โธวติ. 
     Yācakassa putto udakena paṇṇāni dhovati. 
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  20.  วาณิชา ภณฺฑานิ นครมฺหา คามํ อาหรนฺติ. 
     Vāṇijā bhaṇḍāni nagaramhā gāmaṃ āharanti. 

  21.  ตถาคตสฺส สาวกา อสปฺปุริสานํ ปุตฺเต อนุสาสนฺติ. 
     Tathāgatassa sāvakā asappurisānaṃ putte anusāsanti. 

  22.  อุปาสกา อุทเกน ปุปฺผานิ อาสิญฺจนฺติ. 
     Upāsakā udakena pupphāni āsiñcanti. 

  23.  กุมาโร ปตฺตํ ภินฺทติ, มาตุโล อกฺโกสติ. 
     Kumāro pattaṃ bhindati, mātulo akkosati. 

  24.  ลุทฺทกสฺส ปุตฺโต มิคสฺส กายํ หตฺเถน ผุสติ. 
     Luddakassa putto migassa kāyaṃ hatthena phusati. 

  25.  โคโณ เขตฺเต ปาสาณมฺหา อุฏฺ หติ. 
     Goṇo khette pāsāṇamhā uṭṭhahati. 

  26.  รชกสฺส ปุตฺโต สาฏเก มญฺจสฺมึ นิกฺขิปติ. 
     Rajakassa putto sāṭake mañcasmiṃ nikkhipati. 

  27.  สุคตสฺส สาวโก วิหารสฺส ทฺวารํ วิวรติ. 
     Sugatassa sāvako vihārassa dvāraṃ vivarati. 

  28.  เวชฺชสฺส ทารกา เคเห นจฺจนฺติ. 
     Vejjassa dārakā gehe naccanti. 

  29.  ปณฺฑิโต อสปฺปุริสํ โอวทติ. 
     Paṇḍito asappurisaṃ ovadati. 

  30.  โจโร อาจริยสฺส สกฏํ ปพฺพตสฺมึ ปชหติ. 
     Coro ācariyassa sakaṭaṃ pabbatasmiṃ pajahati. 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี 
  1.  อ. ทารก ท. ย่อมเล่น ในน้ํา กับ ด้วยสุนัข  

   Children play in the water with the dog. 

  2.  อ. คนชั่ว ย่อมตัด ซึ่งใบไม้ ท. จากต้นไม้  
   The wicked man breaks leaves from the tree. 

  3.  อ. พระราชา ท. ย่อมเสด็จไป สู่พระราชอุทยาน กับ ด้วยอํามาตย์ ท.  โดยพระราช
พาหนะ  

   Kings go in vehicles to the park with their ministers. 

  4.  อ. พ่อค้า ท. ย่อมออกไป จากเมือง เพ่ือถือเอา ซึ่งสินค้า ท.  
   Merchants set out from the city with goods. 
  5.  อ. คนดี ท. ย่อมถวาย ซึ่งทาน แก่สมณะ ท.  
   Virtuous men give alms to monks. 

  6.  อ. พระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า ย่อมประชุม ในอุทยาน กับ ด้วยอุบาสก ท.  
   Disciples of the Buddha assemble in the park with lay devotees. 

  7.  อ. โจร ย่อมลง จากต้นไม้ ในปุา  
   The thief gets down from the tree in the forest. 

  8.  อ. คนชั่ว ท. ย่อมขว้าง ซึ่งลิง ท. บนต้นไม้ ท. ด้วยก้อนหิน ท.  
   Wicked men hit the monkeys on the trees with stones. 
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  9.  อ. ม้า ของหมอ ย่อมกิน ซึ่งหญ้า บนถนน กับ ด้วยวัวผู้  
   The doctor's horse eats grass with the ox on the road. 

  10.  อ. สุนัขจิ้งจอก ท. ย่อมอยู่ ในปุา ท., อ. สุนัข ท. ย่อมอยู่ ในหมู่บ้าน ท.  
    Jackals live in forests, dogs live in villages. 

  11.  อ. พราหมณ์ ท. ย่อมนั่ง บนอาสนะ ท. ในบ้าน ของบัณฑิต  

    Brahmins sit on seats in the house of the wise man. 
  12.  อ. ชาวเรือ ย่อมเปิด ซึ่งประตู ท. ของบ้าน  

    The sailor opens the doors of his house. 
  13.  อ. ลูกชาย ท. ของชาวประมง ท. ย่อมเต้นรํา กับ ด้วยเพื่อน ท. ในสวน  

    The sons of fishermen dance with friends in the park. 

  14.  อ. พ่อค้า ย่อมใส่ ซึ่งปลา ท. ในตะกร้า  
    The merchant puts fish in baskets. 

  15.  อ. โลก ย่อมได้ ซึ่งแสงสว่าง จากพระอาทิตย ์ 

    The world gets light from the sun. 

  16.  อ. ชาวเรือ ท. ย่อมลุกขึ้น จากอาสนะ ท.  
    Sailors get up from their seats. 

  17.  อ. เพื่อน ของหมอ ย่อมสัมผัส ซึ่งกาย ของสุนัข ด้วยเท้า  

    The doctor's friend touches the body of the dog with his foot. 

  18.  อ. พระพุทธเจ้า ย่อมทรงสอน ซึ่งพระสาวก ท. ในวิหาร  

    The Buddha instructs his disciples in the monastery. 
  19.  อ. เด็กชาย ท. ย่อมเก็บ ซึ่งดอกไม้ ท. จากสวน, อ. อุบาสก ท. ย่อมรด ด้วยน้ํา  

    Boys collect flowers from the park, lay devotees sprinkle them with 
water. 

  20.  อ. นกแก้ว ย่อมบินไป สู่ท้องฟูา จากบ้าน ของชาวเรือ  

    The parrot flies into the sky from the house of the sailor. 

  21.  อ. โจร ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ ด้วยเลื่อย, อันว่าชาวนา ย่อมด่า  

    The thief cuts a tree with a saw, the farmer scolds (him). 

  22.  อ. บัณฑิต ย่อมแน่ะนํา ซึ่งพ่อค้า, อันว่าพ่อค้า ย่อมเลื่อมใส ในบัณฑิต  

    The wise man advises the merchant, the merchant is pleased with the 
wise man. 

  23.  อ. ทูต ของพระราชา ย่อมขึ้น จากสมุทร กับ ด้วยชาวเรือ  

    The king's messenger comes out of the sea with the sailor. 

  24.  อ. พ่อค้า ท. ย่อมนํามา ซึ่งผ้า ท. จากเมือง เพ่ือชาวนา ท.  
    Merchants bring clothes for farmers from the city. 

  25.  อ. เทวดา ท. ย่อมรักษา ซึ่งคนดี ท., อ. คนดี ท. ย่อมรักษา ซึ่งศีล ท.  
    Gods protect virtuous men. Good men protect virtues. 

  26.  อ. คน ท. ย่อมเห็น ซึ่งวัตถุ ท. ด้วยตา ท. ด้วยแสงสว่าง ของพระอาทิตย์  
    Men see objects with their eyes with (the help of) the light of the sun. 

  27.  อ. ใบไม้ ท. ย่อมตก บนถนน จากต้นไม้ ท.  
    Leaves from the trees fall on the road. 
  28.  อ. อุบาสก ท. ย่อมใส่ (วาง) ซึ่งดอกไม้ ท. บนแทนบูชา  

    Lay devotees place flowers on altars (pupphāsana). 
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  29.  อ. แพะ ท. ย่อมดื่ม ซึ่งน้ํา จากหลุม ท. ในทุ่งนา  

    Goats drink water from pits in the field. 

  30.  อ. สิงโต ท. ย่อมลุกขึ้น จากก้อนหิน ที่โคนต้นไม้  
    The lions get up from the rock at the foot of the tree (rukkhamūla). 
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    อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ  ปาปการ ีอุภยตฺถ ตปฺปติ 

    “ปาปํ เม กตน”ฺติ ตปฺปติ  ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคต ึคโต. 
    Idha tappati pecca tappati,  pāpakārī ubhayattha tappati; 

    "pāpaṃ me katan"ti tappati,  bhiyyo tappati duggatiṃ gato. 
    ผู้ทําบาปเป็นปกติ ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ 
   ตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนในโลกหน้า 

   ชื่อว่าเดือดร้อนในโลกท้ังสอง 

   เขาย่อมเดือดร้อนใจว่า “เราได้ทําบาปไว้แล้ว” 

   ครั้นไปสู่ทุคติ เขายิ่งเดือดร้อนมากขึ้น18 
    (One) is tormented here and after departing, 
   the doer of evil is tormented in both places; 
   "Evil is done by me" (one) is tormented, 
   gone to an evil state (one) is tormented further. 
  

  

                                                 

 18 ขุ.ธ.(บาลี) 25/17/18., (ไทย) 25/17/29. เทวทตฺตวตฺถ ุ 
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บทที่ 9 (Lesson 9) 

กิริยากิตก์ กลุม่ ตุนาทิปัจจัย  
Gerunds, Absolutive or the Indeclinable Participle  

 

  กิตก์ คือ กลุ่มปัจจัยที่ประกอบท้ายธาตุ เป็นได้ท้ังคํานามและคํากิริยา  
  1. ตุน, ตฺวา, ตฺวาน ปัจจัย แปลว่า “...แล้ว” เป็นจําพวกกิริยากิตก์ในระหว่าง คือคํา
กิริยาที่อยู่ระหว่างประโยค ยังไม่จบประโยค แต่มีข้อความอ่ืนต่อไป ในบทนี้ จะประกอบเฉพาะ ตฺวา 
ปัจจัย ซึ่งมีใช้มากท่ีสุด  
  ประกอบ ตฺวา ปัจจัย ท้ายธาตุ หรือท้ายเค้ากิริยา แล้วลง อิ อาคม หน้า ตฺวา ได้บ้าง เช่น 

ปจฺ + อิ + ตฺวา  
pac + i + tvā 

= ปจิตฺวา pacitvā  หุงแล้ว-having cooked 

ขาทฺ + อิ + ตฺวา  
khād + i + tvā  

= ขาทิตฺวา khāditvā  กินแล้ว-having eaten 

คมฺ + ตฺวา  
gam + tvā  

= คนฺตฺวา gantvā  ไปแล้ว-having gone 

หนฺ + ตฺวา  
han + tvā  

= หนฺตฺวา hantvā  ฆ่าแล้ว-having killed 

 

  ธาตุจัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของคํากิริยา โดยมีอุปสัคอยู่หน้าบ้าง และปัจจัย หรือ
วิภัตติตามหลังเสมอ ดังนั้น เค้ากิริยาจึงต้องประกอบปัจจัยท้ายธาตุก่อนเสมอ เช่น 

ปจฺ เป็นธาตุ  
pac is the root 

ปจ เป็นเค้ากิริยา  
paca is the base 

ขาทฺ เป็นธาตุ  
khād is the root 

ขาท เป็นเค้ากิริยา  
khāda is the base 

ภุชฺ เป็นธาต ุ 

bhuj is the root 

ภุญฺช เป็นเค้ากิริยา  
bhuñja is the base 

คมฺ เป็นธาตุ  
gam is the root 

คจฺฉ เป็นเค้ากิริยา  
gaccha is the base 

 

  บางครั้งก็เปลี่ยน ตฺวา เป็น ย ท้ายธาตุ เมื่อมีอุปสัคอยู่หน้า เช่น 

อา + คมฺ + ตฺวา>ย  

ā + gam + tvā>ya  

อาคมฺม  

āgamma   

มาแล้ว 

having come 

อา + ทา + ตฺวา>ย  

ā + dā + tvā>ya  

อาทาย  

ādāya 

ถือเอาแล้ว 

having taken 

อา + รุหฺ + ย  

ā + ruh + tvā>ya  

อารุยฺห  

āruyha   

ขึ้นไปแล้ว 

having climbed 

อว + รุหฺ + ตฺวา>ย  โอรุยฺห  
ลงมาแล้ว 
having descended 
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ava + ruh + tvā>ya  oruyha  

 

  2. คํากิริยาประกอบ ตฺวา ปัจจัย มีดังนี้  
กิริยาปัจจุบันกาล ประกอบ ตฺวา ปัจจัย คําแปล 

ภุญฺชต-ิbhuñjati 
ภุญฺชิตฺวา, ภุตฺวา 

bhuñjitvā, bhutvā 

กินแล้ว 

having eaten 

อาคจฺฉติ-āgacchati 
อาคนฺตฺวา, อาคมฺม 

āgantvā, āgamma 

มาแล้ว 
having come 

หนติ-hanati 
หนิตฺวา, หนฺตฺวา 

hanitvā, hantvā 

ฆ่าแล้ว 

having killed 

ททาติ-dadāti 
ททิตฺวา, ทตฺวา 

daditvā, datvā 

ให้แล้ว 
having given 

นหายต-ิnahāyati 
นหายิตฺวา, นหาตฺวา 
nahāyitvā, nahātvā 

อาบน้ําแล้ว 
having bathed 

ติฏฺ ต-ิtiṭṭhati 
ตฺวา 

ṭhatvā 

ยืนแล้ว 
having stood 

นิกฺขมติ-nikkhamati 
นิกฺขมิตฺวา, นิกฺขมฺม 

nikkhamitvā, nikkhamma 

ออกไปแล้ว 
having left 

ปชหติ-pajahati 
ปชหิตฺวา, ปหาย 

pajahitvā, pahāya 

ละทิ้งแล้ว 
having left 

ปสฺสติ-passati 
ปสฺสิตฺวา* 
-passitvā  

เห็นแล้ว 
having seen 

อุฏฺ หติ-uṭṭhahati 
อุฏฺ หิตฺวา, อุฏฺ าย 
uṭṭhahitvā, uṭṭhāya 

ลุกขึ้นแล้ว 
having gotten up 

กีเฬติ-kīḷati 
กีฬิตฺวา 
kīḷitvā 

เล่นแล้ว 
having played 

โอกฺกมติ-kīḷati 
โอกฺกมิตฺวา, โอกฺกมฺม 
okkamitvā, okkamma 

ก้าวลงแล้ว 
having gone aside 

 

  *แต่ ทิสฺวา เป็นบทที่ใช้มากกว่า ซึ่งมาจาก ทฺฤศฺ ธาตุ ฝุายสันสกฤต แปลว่า เห็น แทนที่จะ
เป็น ปสฺสิตฺวา 
  ข้อสังเกต:  
   1) เมื่อลง ตฺวา ปัจจัยแล้ว อาจลง อิ อาคม ตรงกลางตามมาก็ได้ เช่น  
    หนฺ + อิ + ตฺวา = หนิตฺวา (ฆ่าแล้ว) 
    กีฬฺ + อิ + ตฺวา = กีฬิตฺวา (เล่นแล้ว) 
   2) เมื่อประกอบกับธาตุที่มีอุปสัคนําหน้า จะเปลี่ยน ตฺวา เป็น ย ได้ เช่น  
    อา + ทา + ตฺวา = อาทาย (ถือเอาแล้ว)  
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    วิ + ธา + ตฺวา = วิธาย (สั่งแล้ว) 
   3) ในกรณีอ่ืน ๆ บางครั้งอาจผสมกับพยัญชนะตัวท้ายของธาตุ หรือไม่ก็เปลี่ยนไปเลย 
เช่น 
    (1) หลอมรวมกับตัวท้ายธาตุ (Assimilated) เช่น  
     อา + คมฺ + ตฺวา>ย = อาคมฺม (มาแล้ว) 
     นิ + ขมฺ + ตฺวา>ย = นิกฺขมฺม (ออกไปแล้ว)   
    (2) สลับที่กับตัวท้ายธาตุ (Interchanged) เช่น  
     อา + รุหฺ + ตฺวา>ย = อารุยฺห (ขึ้นไปแล้ว) 
     ป + คหฺ + ตฺวา>ย = ปคคฺยฺห (ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว)  
     โอ (อว) + รุหฺ + ตฺวา>ย = โอรุยฺห (ลงมาแล้ว) 
  

  3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค 

   1) กสฺสโก เขตฺตมฺหา อาคนฺตฺวา ภตฺตํ ภุญฺชติ.  
    Kassako khettamhā āgantvā bhattaṃ bhuñjati.  
    อ. ชาวนา มาแล้ว จากนา ย่อมกิน ซึ่งข้าว  
    The farmer, having come from the field, eats rice. 

   2) วานรา รุกฺขํ อารุยฺห ผลานิ ขาทนฺติ.  
    Vānarā rukkhaṃ āruyha phalāni khādanti.  
    อ. ลิง ท. ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งต้นไม้ ย่อมกิน ซึ่งผลไม้ ท.  
    Having climbed the tree, monkeys eat fruits. 

   3) ทารโก ภตฺตํ ยาจิตฺวา โรทติ. 
    Dārako bhattaṃ yācitvā rodati.  

    อ. ทารก ขอแล้ว ซึ่งข้าว ย่อมร้องไห้  
    Having asked for rice, the child cries. 

   4) สมโณ พุทฺธํ ปสฺสิตฺวา วนฺทติ.  
    Samaṇo Buddhaṃ passitvā vandati.  
    อ. สมณะ เห็นแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า ย่อมไหว้  
    Having seen the Buddha, the recluse worships (him). 
 

 ประโยคบาลี 
  ชีวโก โกมารภจฺโจ “อยํ เทว ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อมฺหากํ อมฺพวเน วิหรติ  
มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตฬเสหิ ภิกฺขุสเตหี”ติ กเถสิ.19 
  ชีวโก โกมารภจฺโจ อ. หมอชีวก ผู้โกมารภัจ กเถสิ กราบทูลแล้ว อิติ ว่า “เทว ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า อรหํ ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ทรง
ตรัสด้วยพระองค์โดยชอบ อยํ พระองค์นี้ วิหรติ ย่อมประทับอยู่ อมฺพวเน ในสวนมะม่วง อมฺหากํ ของ
ข้าพระองค์ ท. สทฺธึ กับ ภิกฺขุสํเฆน ด้วยหมู่แห่งภิกษุ มหตา หมู่ใหญ่ ภิกฺขุสเตหิ มีร้อยแห่งภิกษุ ท. 
อฑฺฒเตฬเสห ิ13 ด้วยทั้งก่ึง”. 
                                                 

 19 ที.ส.ี (บาลี) 9/157/49.    
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  หมอชีวก โกมารภัจ ทูลตอบว่า “ขอเดชะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
จํานวน 1,250 รูป 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) สํานวนการแปลและการเปลี่ยน ตฺวา ปัจจัย 
  2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ ตฺวา ปัจจัย 
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แบบฝึกหัดบทที่ 9 (Exercise 9) 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 

  1.  อุปาสโก วิหารํ คนฺตฺวา สมณานํ ทานํ ททาติ. 
    Upāsako vihāraṃ gantvā samaṇānaṃ dānaṃ dadāti. 

  2.  สาวโก อาสนมฺหิ นิสีทิตฺวา ปาเท โธวติ. 
    Sāvako āsanamhi nisīditvā pāde dhovati. 

  3.  ทารกา ปุปฺผานิ สํหริตฺวา มาตุลสฺส ทตฺวา หสนฺติ.  
   Dārakā pupphāni saṃharitvā mātulassa datvā hasanti. 

  4.  ยาจกา อุยฺยานมฺหา อาคมฺม กสฺสกสฺมา โอทนํ ยาจนฺติ. 
    Yācakā uyyānamhā āgamma kassakasmā odanaṃ yācanti. 

  5.  ลุทฺทโก หตฺเถน สเร อาทาย อรญฺ  ปวิสติ. 
    Luddako hatthena sare ādāya araññaṃ pavisati. 

  6.  กุมารา กุกฺกุเรน สทฺธึ กีฬิตฺวา สมุทฺทํ คนฺตฺวา นหายนฺติ. 
    Kumārā kukkurena saddhiṃ kīḷitvā samuddaṃ gantvā nahāyanti. 

  7.  วาณิโช ปาสาณสฺมึ ตฺวา กุทฺทาเลน สปฺปํ ปหรติ. 
    Vāṇijo pāsāṇasmiṃ ṭhatvā kuddālena sappaṃ paharati. 

  8.  สปฺปุริโส ยาจกสฺส ปุตฺเต ปกฺโกสิตฺวา วตฺถานิ ททาติ. 
    Sappuriso yācakassa putte pakkositvā vatthāni dadāti. 

  9.  ทารโก อาวาฏมฺหิ ปติตฺวา โรทติ. 
    Dārako āvāṭamhi patitvā rodati. 

  10.  ภูปาโล ปาสาทมฺหา นิกฺขมิตฺวา อมจฺเจน สทฺธึ ภาสติ. 
     Bhūpālo pāsādamhā nikkhamitvā amaccena saddhiṃ bhāsati. 

  11.  สุนโข อุทกํ ปิวิตฺวา เคหมฺหา นิกฺขมฺม มคฺเค สยติ. 
     Sunakho udakaṃ pivitvā gehamhā nikkhamma magge sayati. 

  12.  สมณา ภูปาลสฺส อุยฺยาเน สนฺนิปติตฺวา ธมฺมํ ภาสนฺติ. 
     Samaṇā bhūpālassa uyyāne sannipatitvā dhammaṃ bhāsanti. 

  13.  ปุตฺโต นหาตฺวา ภตฺตํ ภุตฺวา มญฺจํ อารุยฺห สยติ. 
     Putto nahātvā bhattaṃ bhutvā mañcaṃ āruyha sayati. 

  14.  วาณิชา ทีปมฺหา นครํ อาคมฺม อาจริยสฺส เคเห วสนฺติ. 
     Vāṇijā dīpamhā nagaraṃ āgamma ācariyassa gehe vasanti. 

  15.  รชโก วตฺถานิ โธวิตฺวา ปุตฺตํ ปกฺโกสติ. 
     Rajako vatthāni dhovitvā puttaṃ pakkosati. 

  16.  วานรา รุกฺเขหิ โอรุยฺห อุยฺยาเน อาหิณฺฑนฺติ. 
     Vānarā rukkhehi oruyha uyyāne āhiṇḍanti. 

  17.  มิคา วนมฺหิ อาหิณฺฑิตฺวา ปณฺณานิ ขาทนฺติ. 
     Migā vanamhi āhiṇḍitvā paṇṇāni khādanti. 

  18.  กุมาโร นยนานิ โธวิตฺวา สุริยํ ปสฺสติ. 
     Kumāro nayanāni dhovitvā suriyaṃ passati. 

  19.  นาวิกสฺส มิตฺตา นครสฺมา ภณฺฑานิ อาทาย คามํ อาคจฺฉนฺติ. 
     Nāvikassa mittā nagarasmā bhaṇḍāni ādāya gāmaṃ āgacchanti. 
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  20.  ทารโก ขีรํ ปิวิตฺวา เคหมฺหา นิกฺขมฺม หสติ. 
     Dārako khīraṃ pivitvā gehamhā nikkhamma hasati. 

  21.  สปฺปุริสา ทาทานิ ทตฺวา สีลานิ รกฺขิตฺวา สคฺคํ คจฺฉนฺติ. 
     Sappurisā dānāni datvā sīlāni rakkhitvā saggaṃ gacchanti. 

  22.  สูกโร อุทกมฺหา อุตฺตริตฺวา อาวาฏํ โอรุยฺห สยติ. 
     Sūkaro udakamhā uttaritvā āvāṭaṃ oruyha sayati. 

  23.  ตาปโส ตถาคตสฺส สาวกํ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ปญฺหํ ปุจฺฉติ. 
     Tāpaso Tathāgatassa sāvakaṃ disvā vanditvā pañhaṃ pucchati. 

  24.  อสปฺปุริโส ยาจกสฺส ปตฺตํ ภินฺทิตฺวา อกฺโกสิตฺวา เคหํ คจฺฉติ. 
     Asappuriso yācakassa pattaṃ bhinditvā akkositvā gehaṃ gacchati. 

  25.  สกุณา คาเม รุกฺเขหิ อุปฺปติตฺวา อรญฺ  โอตรนฺติ. 
     Sakuṇā gāme rukkhehi uppatitvā araññaṃ otaranti. 

  26.  ปณฺฑิโต อาสนมฺหา อุฏฺ หิตฺวา ตาปเสน สทฺธึ ภาสติ. 
     Paṇḍito āsanamhā uṭṭhahitvā tāpasena saddhiṃ bhāsati. 

  27.  ทารโก เคหา นิกฺขมฺม มาตุลํ ปกฺโกสิตฺวา เคหํ ปวิสติ. 
     Dārako gehā nikkhamma mātulaṃ pakkositvā gehaṃ pavisati. 

  28.  เทวา สปฺปุริเสสุ ปสีทิตฺวา รกฺขนฺติ. 
     Devā sappurisesu pasīditvā te (them) rakkhanti. 

  29.  กุมารสฺส สหายกา ปาสาทํ อารุยฺห อาสเนสุ นิสีทนฺติ. 
     Kumārassa sahāyakā pāsādaṃ āruyha āsanesu nisīdanti. 

  30.  โคณา เขตฺตมฺหิ อาหิณฺฑิตฺวา ติณํ ขาทิตฺวา สยนฺติ. 
     Goṇā khettamhi āhiṇḍitvā tiṇaṃ khāditvā sayanti. 

 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี 
  1.  อ. ชาวนา ออกไปแล้ว จากบ้าน ย่อมเข้าไป สู่นา  
   Having gone out of the house the farmer enters the field. 

  2.  อ. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ซึ่งธรรมะ ย่อมเสด็จเข้าไป สู่วิหาร  
   Having preached (deseti) the doctrine, the Buddha enters the monastery. 

  3.  อ. พระราชา ทรงเลื่อมใสแล้ว ในพระพุทธเจ้า ทรงสละแล้ว ซึ่งพระราชวัง ย่อมเสด็จเข้า
ไป สู่วิหาร  
   The king having been pleased with the Buddha, abandons the palace and 
goes to the monastery. 

  4.  อ. ทารก ลงแล้ว จากบันได ย่อมหัวเราะ  
   Having climbed down from the stairway, the child laughs. 

  5.  อ. เด็กชาย ขว้างแล้ว ซึ่งงู ด้วยก้อนหิน ย่อมวิ่งไป สู่บ้าน  
   Having hit the serpent with a stone the boy runs into the house. 

  6.  อ. มนุษย์ ไปแล้ว สู่ปุา ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งต้นไม้ ย่อมกิน ซึ่งผลไม้ ท.  
   Having gone to the forest the man climbs a tree and eats fruits. 

  7.  อ. ช่างย้อม ซักแล้ว ซึ่งผ้า ท. ด้วยน้ํา ย่อมนํามา สู่บ้าน  
   Having washed the clothes in the water, the washerman brings (them) 
home. 
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  8.  อ. สิงโต ฆ่าแล้ว ซึ่งแพะ นั่งแล้ว ย่อมกิน บนหิน  
   The lion having killed a goat, eats having sat on a rock. 

  9.  อ. หมอ เห็นแล้ว ซึ่งสินค้า ท. ของพ่อค้า ท. ย่อมออกไป จากเมือง  
   The doctor having seen the merchants' goods leaves the city. 

  10.  อ. โจร ท. ทําลายแล้ว ซึ่งบ้าน ย่อมวิ่งไป สู่ปุา  
    Having broken (into) the house thieves run to the forest. 

  11.  อ. หมู เที่ยวไปแล้ว ในทุ่งนา ย่อมตกไป ในหลุม  
    Having roamed in the field the pig falls into a pit. 

  12.  อ. ชาวประมง ย่อมนํามา ซึ่งปลา จากสมุทร เพ่ือชาวนา ท.  
    The fisherman brings fish from the sea for farmers. 
  13.  อ. อาจารย์ ถือเอาแล้ว ซึ่งสินค้า ท. จากเมือง ย่อมมา สู่บ้าน  
    Having taken goods from the city, the teacher comes home. 

  14.  อ. นายพราน ยืนแล้ว บนภูเขา ย่อมยิง ซึ่งนก ท. ด้วยลูกศร ท.  
    Having stood on a mountain, the hunter shoots birds with arrows. 

  15.  อ. วัวผู้ ท. กินแล้ว ซึ่งหญ้า ในสวน ย่อมนอน บนถนน  
    The oxen having eaten grass in the park, sleep on the road. 

  16.  อ. พระราชา เสด็จลงแล้ว จากถนน ย่อมตรัส กับ ด้วยพ่อค้า ท.  
    The king having got down from the chariot speaks with the farmers. 
  17.  อ. มนุษย์ ละแล้ว ซึ่งบ้าน ย่อมเข้าไป สู่วิหาร  
    The man having given up his house enters the monastery. 

  18.  อ. ชาวประมง ท. ให้แล้ว ซึ่งปลา ท. แก่พ่อค้า ท. ย่อมได้ ซึ่งลาภ (กําไร)  
    Fishermen give fish to merchants and receive profits. 

  19.  อ. อุบาสก ถามแล้ว ซึ่งปัญหา จากสมณะ ย่อมนั่ง บนอาสนะ  
    The lay devotee having asked a question from the monk sits on his seat. 

  20.  อ. สาวก ท. ของพระพุทธเจ้า เห็นแล้ว ซึ่งคนชั่ว ท. ย่อมกล่าวสอน  
    The disciples of the Buddha, having seen the wicked men, admonish. 

  21.  อ. พราหมณ์ เรียกแล้ว ซึ่งทารก ย่อมตี  
    The brahmin, having scolded the child, hits (him). 

  22.  อ. เทวดา ท. ทูลถามแล้ว ซึ่งปัญหา ท. จากพระพุทธเจ้า ย่อมเลื่อมใส  
    The deities, having asked questions from the Buddha, become glad. 

  23.  อ. สุนัข กัดแล้ว ซึ่งเท้า ของอาจารย์ ย่อมวิ่งไป สู่บ้าน  
    The dog, having bitten the teacher's foot, runs into the house. 

  24.  อ. ลิง เล่นแล้ว กับ ด้วยแพะ บนถนน ย่อมปีนขึ้น ซึ่งต้นไม้  
    The monkey, having played with the goat on the road, climbs a tree. 

  25.  อ. ดาบส มาแล้ว จากปุา ย่อมได้ ซึ่งผ้า จากสัตบุรุษ  
    The hermit, having come from the forest, receives a cloth from the good 
man. 

  26.  อ. ทารก ดื่มแล้ว ซึ่งน้ํา ย่อมทําลาย ซึ่งชาม  
    Having drunk water, the child breaks the bowl. 
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27. อ. สมณะ ท. กล่าวสอนแล้ว ซึ่งลูกชาย ท. ของชาวนา ลุกขึ้นแล้ว จากอาสนะ ท. ย่อม
ไป สู่วิหาร 

 Having advised the farmers' sons, and having risen from the seats, the 
monks go to the monastery. 

28. อ. ชาวเรือ ข้ามแล้ว ซึ่งสมุทร ย่อมไป สู่เกาะ
The sailor, having crossed the sea, goes to the island. 

29. อ. ทารก เรียกแล้ว ซึ่งลุง ท. ย่อมเต้นรํา ในบ้าน
The child calls the uncles and dances in the house.

30. อ. ชาวนา ซักแล้ว ซึ่งผ้า ท. อาบน้ําแล้ว ย่อมข้ามข้ึน จากน้ํา
Having washed clothes and bathed, the farmer gets out of water.
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    อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ  กตปุญฺโ อุภยตฺถ นนฺทติ 
    “ปุญฺ  ํ เม กตน”ฺติ นนฺทติ  ภิยฺโย นนฺทติ สุคตึ คโต. 
    Idha nandati pecca nandati,  katapuñño ubhayattha nandati; 
    "puññaṃ me katan"ti nandati, bhiyyo nandati sugatiṃ gato. 

    ผู้ทําบุญไว้ ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้ 
   ตายไปแล้วก็ยังเพลิดเพลินใจในโลกหน้า 
   ชื่อว่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งสอง 
   เขาย่อมเพลิดเพลินใจว่า “เราได้ทําบุญไว้แล้ว” 

   ครั้นไปสู่สุคติ เขายิ่งเพลิดเพลินใจมากข้ึน20
 

    (One) rejoices here and after departing, the doer of good rejoices in 
both places; 
   "Merit is done by me" (one) rejoices, gone to a happy state (one) rejoices 
further. 

                                                 

 20 ขุ.ธ.(บาลี) 25/18/18., (ไทย) 25/18/29. สุมนเทววีตฺถ ุ 
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บทที� 10 (Lesson 10)

อัพยยกิริยา ประเภท ตุ ํปัจจัย The Infinitive

1. ตเว ตุํ ปัจจัย แปลว่า “เพื�อ...” (The Infinitive)

ตเว ตุ  ปัจจัยจัดเป็นกิริยาประเภทอัพยยศัพท์ เมื่อประกอบวิภัตตินามแล้วไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนคํานามอ่ืน แต่วิภัตติที่ประกอบท้ายปัจจัยเหล่านี้จะถูกลบทิ้งไป ขอกล่าวเฉพาะ ตุ 
ปัจจัย ที่นํามาประกอบท้ายธาตุ หรือท้ายเค้ากิริยา แล้วลง อิ อาคม หน้า ตุ เฉพาะกับธาตุที่มี 2 พยางค์
ขึ้นไป เช่น 

ปจฺ + อิ + ตุํ 
pac + i + tuṃ 

ปจิตุํ-pacituṃ เพ่ืออันหุง-to cook

ขาทฺ + อิ + ตุํ 
khād + i + tuṃ 

ขาทิตุํ-khādituṃ เพ่ืออันกิน-to eat

คมฺ + ตุํ
gam + tuṃ 

คนฺตุํ-gantuṃ เพ่ืออันไป-to go

ทา + ตุํ
dā + tuṃ 

ทาตุํ-dātuṃ เพ่ืออันให้-to give

า + ตุํ
(Skt sthā) ṭhā + tuṃ 

าตุํ-ṭhātuṃ เพ่ืออันยืน-to stand

ปา + ตุํ
pā + tuṃ 

ปาตุํ-pātuṃ 
ปิวิตุํ-pivituṃ

เพ่ืออันด่ืม-to drink

ภุชฺ + ตุํ
bhuj + tuṃ 

โภตฺตุํ-bhottuṃ 
ภุญฺชิตุํ-bhoñjituṃ

เพ่ืออันกิน- to eat

ลภฺ + ตุํ
labh + tuṃ 

ลทฺธุํ-laddhuṃ 
ลภิตุํ-labhituṃ

เพ่ืออันได้- to get

กรฺ + ตุํ
kar + tuṃ 

กาตุํ-kātuṃ เพ่ืออันทํา-to do

หรฺ + ตุํ
har + tuṃ 

หริตุํ-harituṃ เพ่ืออันนําไป-to carry

อา + หรฺ + ตุํ
ā + har + tuṃ 

อาหริตุํ- āharituṃ เพ่ืออันนํามา-to bring

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
1) กสฺสโก เขตฺตํ กสิตุํ อิจฺฉติ.

Kassako khettaṃ kasituṃ icchati.

อ. ชาวนา ย่อมต้องการ เพ่ือจะไถ ซึ่งนา
The farmer wishes to plough the field.

2) ทารโก ผลานิ ขาทิตํุ รุกฺขํ อารุหติ.
Dārako phalāni khādituṃ rukkhaṃ āruhati.

ํ
ํ

ํ
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อ. ทารก ย่อมปีนขึ้น ซึ่งต้นไม้ เพ่ือจะกิน ซึ่งผลไม้ ท. 
The child climbs the tree to eat fruits. 

3) มนุสฺสา สมเณหิ ปญฺเห ปุจฺฉิตุํ วิหารํ อาคจฺฉนฺติ.
Manussā samaṇehi pañhe pucchituṃ vihāraṃ āgacchanti.

อ. มนุษย์ ท. ย่อมมา สู่วิหาร เพ่ือจะถาม ซึ่งปัญหา ท. จากสมณะ ท.
Men come to the monastery to ask questions from the recluses.

4) กุมารา กีฬิตุํ สห มิตฺเตหิ สมุทฺทํ คจฺฉนฺติ.
Kumārā kīḷituṃ saha mittehi samuddaṃ gacchanti.

อ. เด็กชาย ท. ย่อมไป สู่สมุทร กับ ด้วยเพื่อน ท. เพ่ือจะเล่น
Boys go to the sea with friends to play.

ประโยคบาลี 
 เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ 

“ปุจฺเฉยฺยามหํ ภนฺเต ภควนฺตํ กิญฺจิเทว เทสํ, สเจ เม ภควา โอกาสํ กโรติ ปญฺหสฺส เวยฺยากรณายา”
ติ. “ปุจฺฉ มหาราช, ยทากงฺขส”ีติ.21 

 ราชา อ. พระราชา มาคโธ ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นมคธ อชาตสตฺตุ พระนามว่า อชาตศัตรู 
เวเทหิปุตฺโต ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเวเทหิ นิสินฺโน โข ประทับนั่งแล้ว แล 
เอกมนฺตํ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อโวจ ได้กราบทูล เอตํ วจนํ ซึ่งพระดํารัสนี้ ภควนฺตํ กะพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า อิติ ว่า “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อหํ อ. หม่อมฉัน ปุจฺเฉยฺยามิ พึงทูลถาม เทสํ ซึ่งส่วน 
กิญฺจิเทว บางอย่าง, สเจ ถ้าว่า ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า กโรติ ย่อมทรงทํา โอกาสํ ซึ่งโอกาส 
เวยฺยากรณาย เพ่ือทรงตอบ ปญฺหสฺส ซึ่งปัญหา เม ของหม่อมฉันไซร้”, ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า 
อาห ตรัสแล้ว อิติ ว่า “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ตฺวํ อ. พระองค์ อากงฺขสิ ย่อมทรงหวัง ยํ ปญฺหํ ซึ่ง
ปัญหา ใด, ตฺวํ อ. พระองค์ ปุจฺฉ จงทรงถาม ตํ ปญฺหํ ซึ่งปัญหา นั้น”       

 พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ประทับนั่ง ณ ที่สมควร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ หม่อมฉันขอวโรกาส ทูลถามปัญหาบางอย่างกะพระผู้มีพระภาคเจ้า หากพระผู้มีพระภาคเจ้าจะ
ประทานพระวโรกาสเพ่ือทรงตอบปัญหาของหม่อมฉัน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เชิญถามตามพระ
ประสงค์เถิด มหาบพิตร” 

ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของ ตํุ ปัจจัย
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ ตุํ ปัจจัย

21 ที.สี. (บาลี) 9/162/51. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 10 (Exercise 10)

จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. กุมารา วนมฺหิ สห มิตฺเตหิ กีฬิตฺวา ภตฺตํ ภุญฺชิตุํ เคหํ ธาวนฺติ.

Kumārā vanamhi saha mittehi kīḷitvā bhattaṃ bhuñjituṃ gehaṃ dhāvanti.

2. มิคา ติณํ ขาทิตฺวา อุทกํ ปาตุํ ปพฺพตมฺหา อุยฺยานํ อาคจฺฉนฺติ.
Migā tiṇaṃ khāditvā udakaṃ pātuṃ pabbatamhā uyyānaṃ āgacchanti.

3. วาณิชสฺส ปุตฺโต ภณฺฑานิ อาหริตุํ รเถน นครํ คจฺฉติ.
Vāṇijassa putto bhaṇḍāni āharituṃ rathena nagaraṃ gacchati.

4. ยาจโก มาตุลสฺส กุทฺทาเลน อาวาฏํ ขณิตุํ อิจฺฉติ.
Yācako mātulassa kuddālena āvāṭaṃ khaṇituṃ icchati.

5. อมจฺจา ภูปาลํ ปสฺสิตุํ ปาสาทมฺหิ สนฺนิปตนฺติ.
Amaccā bhūpālaṃ passituṃ pāsādamhi sannipatanti.

6.  โคณา อุยฺยาเน อาหิณฺฑิตฺวา กสฺสกสฺส เขตฺตํ อาคจฺฉนฺติ.
Goṇā uyyāne āhiṇḍitvā kassakassa khettaṃ āgacchanti.

7. อุปาสกา สมณานํ ทานํ ทาตุํ วิหารํ ปวิสนฺติ.
Upāsakā samaṇānaṃ dānaṃ dātuṃ vihāraṃ pavisanti.

8. รเถน นครํ คนฺตุํ ปุริโส เคหสฺมา นิกฺขมติ.
Rathena nagaraṃ gantuṃ puriso gehasmā nikkhamati.

9. พฺราหฺมโณ เวชฺเชน สทฺธึ นหายิตุํ อุทกํ โอตรติ.
Brāhmaṇo vejjena saddhiṃ nahāyituṃ udakaṃ otarati.

10. โจโร อมจฺจสฺส เคหํ ปวิสิตุํ อุยฺยาเน อาหิณฺฑติ.
Coro amaccassa gehaṃ pavisituṃ uyyāne āhiṇḍati.

11. สีโห ปพฺพตมฺหิ สยิตฺวา อุฏฺ  าย มิคํ หนฺตุํ โอรุหติ.
Sīho pabbatamhi sayitvā uṭṭhāya migaṃ hantuṃ oruhati.

12. อุทกํ โอตริตฺวา วตฺถานิ โธวิตุํ รชโก ปุตฺตํ ปกฺโกสติ.
Udakaṃ otaritvā vatthāni dhovituṃ rajako puttaṃ pakkosati.

13. ตถาคตํ ปสฺสิตฺวา วนฺทิตุํ อุปาสโก วิหารํ ปวิสติ.
Tathāgataṃ passitvā vandituṃ upāsako vihāraṃ pavisati.

14. เขตฺตํ กสิตุํ กสฺสโก กุทฺทาลํ อาทาย เคหา นิกฺขมติ.
Khettaṃ kasituṃ kassako kuddālaṃ ādāya gehā nikkhamati.

15. สเรหิ มิเค วิชฺฌิตุํ ลุทฺทกา สุนเขหิ สทฺธึ อรญฺ    ปวิสนฺติ.
Sarehi mige vijjhituṃ luddakā sunakhehi saddhiṃ araññaṃ pavisanti.

16. นรา คามมฺหา นิกฺขมิตฺวา นคเร วสิตุํ อิจฺฉนฺติ.
Narā gāmamhā nikkhamitvā nagare vasituṃ icchanti.

17. สกุเณ ปสฺสิตุํ อมจฺจา กุมาเรหิ สทฺธึ ปพฺพตํ อารุหนฺติ.
Sakuṇe passituṃ amaccā kumārehi saddhiṃ pabbataṃ āruhanti.

18. ปพฺพตสฺมา รุกฺขํ อากฑฺฒิตุํ สห วาณิเชน กสฺสโก คจฺฉติ.
Pabbatasmā rukkhaṃ ākaḍḍhituṃ saha vāṇijena kassako gacchati.

19. ผลานิ ขาทิตุํ มกฺกฏา รุกฺเขสุ จรนฺติ.
Phalāni khādituṃ makkaṭā rukkhesu caranti.
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20. ปณฺฑิโต สุคตสฺส สาวเกหิ สทฺธึ ภาสิตุํ อิจฺฉติ.
Paṇḍito sugatassa sāvakehi saddhiṃ bhāsituṃ icchati.

21. สมุทฺทํ ตริตฺวา ทีปํ คนฺตฺวา วตฺถานิ อาหริตํุ วาณิชา อิจฺฉนฺติ.
Samuddaṃ taritvā dīpaṃ gantvā vatthāni āharituṃ vāṇijā icchanti.

22. ปุปฺผานิ สํหริตฺวา อุทเกน อาสิญฺจิตุํ อุปาสโก กุมาเร โอวทติ.
Pupphāni saṃharitvā udakena āsiñcituṃ upāsako kumāre ovadati.

23. อชสฺส กายํ หตฺเถหิ ผุสิตุํ ทารโก อิจฺฉติ.
Ajassa kāyaṃ hatthehi phusituṃ dārako icchati.

24. พฺราหฺมณสฺส เคเห อาสเนสุ นิสีทิตุํ รชกสฺส ปุตฺตา อิจฺฉนฺติ. 
Brāhmaṇassa gehe āsanesu nisīdituṃ rajakassa puttā icchanti.

25. ปาตุ ํอุทกํ ยาจิตฺวา ทารโก โรทติ.
Pātuṃ udakaṃ yācitvā dārako rodati.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. แพะ ท. เคี้ยวกินแล้ว ซึ่งใบไม้ ท. ย่อมเที่ยวไป ในสวน เพ่ือจะดื่ม ซึ่งน้ํา

Goats roam in the park to eat leaves and drink water.

2.  อ. คนชั่ว ย่อมต้องการ เพ่ือจะเตะ ซึ่งสุนัข ด้วยเท้า
The wicked man wishes to hit the dog with his foot.

3.  อ. เพื่อน ท. ย่อมไป สู่สวน เพ่ือจะเล่น กับ ด้วยสุนัข ท.
 Friends go to the park to play with their dogs. 

4.  อ. อุบาสก มาแล้ว สู่บ้าน ย่อมต้องการ เพ่ือจะสอน ซึ่งลูกชาย ท.
The lay devotee wishes to come home and instruct his sons.

5.  อ. เทวดา ไปแล้ว สู่วิหาร ย่อมต้องการ เพ่ือจะสนทนา กับ ด้วยพระพุทธเจ้า
The deity wishes to go to the monastery and speak to the Buddha.

6.  อ. สัตบุรุษ รักษาแล้ว ซึ่งศีล ท. ย่อมปรารถนา เพ่ือจะให้ ซึ่งทาน
The good man wishes to protect virtues and give alms.

7.  อ. หมู ท. ย่อมวิ่งไป จากหมู่บ้าน เพ่ือจะเข้าไป สู่ปุา
Pigs run from the village to enter the forest.

8.  อ. ชาวนา ย่อมขอ ซึ่งจอบ จากพ่อค้า เพ่ือจะขุด ซึ่งหลุม ท. ในนา
The farmer asks for a hoe from the merchant to dig pits in his field.

9.  อ. อุบาสก ท. ย่อมประชุม ในวิหาร เพ่ือจะบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า
Lay devotees assemble in the monastery to worship the Buddha.

10. อ. ลุง ย่อมออกไป จากบ้าน เพื่อเรียก ซึ่งชาวประมง
The uncle comes out of the house to call the fisherman.

11. อ. ชาวนา ท. ย่อมปรารถนา เพื่อจะได้ ซึ่งวัวผู้ ท., อ. พ่อค้า ท. ย่อมปรารถนา เพ่ือจะ
ได้ ซึ่งม้า ท.

Farmers wish to get oxen; merchants wish to get horses. 

12. อ. พระราชา ย่อมทรงปรารถนา เพ่ือจะทรงละ ซึ่งพระราชวัง
The king wishes to abandon his palace.

13. อ.มนุษย์ท. ถือเอาแล้ว ซึ่งตะกร้า ท. ย่อมไป สู่ปุา เพื่อเก็บ ซึ่งผลไม้ ท. เพ่ือทารก ท.
Men take baskets and go to the forest to collect fruits for their children.
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  14.  อ. ชาวนา ย่อมเที่ยวไป ในปุา เพื่อตัด ซึ่งหญ้า ท. เพ่ือวัวผู้ ท.  
    The farmer wanders in the forest to cut grass for his oxen. 

  15.  อ. มนุษย์ ท. ย่อมปรารถนา เพ่ือจะเข้าไป ในบ้าน ท. ในเมือง กับ ด้วยลูกชาย ท.  
    Men wish to live in houses in the city with their sons. 

  16.  อ. ทารก ยืนแล้ว บนหิน ย่อมเห็น ซึ่งดอกไม้ ท. บนต้นไม้ ท.  
    Having stood on the rock, the child sees flowers on the trees. 

  17.  อ. หมอ ได้แล้ว ซึ่งผ้า จากอาจารย์ ย่อมยินดี  
    Having received a garment from the teacher the doctor is pleased. 

  18.  อ. นายพราน ย่อมเรียก ซึ่งเพ่ือน เพ่ือลาก ซึ่งแพะ จากปุา  

    The hunter calls a friend to drag a goat from the forest. 

  19.  อ. ชาวเรือ ย่อมเรียก ซึ่งพ่อค้า ท. เพ่ือจะข้าม ซึ่งสมุทร  
    The sailor calls merchants to cross the sea. 

  20.  อ. สัตบุรุษ ลุกข้ึนแล้ว จากอาสนะ ย่อมปรารถนา เพ่ือจะสนทนา กับ ด้วยสมณะ  

    Having risen from the seat the good man wishes to speak with the 
monk. 

  21.  อ. ทารก ท. ลงแล้ว สู่น้ํา ย่อมปรารถนา เพ่ือจะอาบน้ํา  
    Children wish to get down to the water and bathe. 

  22.  อ. อํามาตย์ ย่อมขึ้น ซึ่งม้า เพ่ือไป สู่ปุา แล้วยิง ซึ่งกวาง ท.  
    The minister mounts the horse to go to the forest to shoot deer. 

  23.  อ. เด็กชาย ย่อมต้องการ เพ่ือจะหุง ซึ่งข้าว เพ่ือเพ่ือน ท. ของลุง  
    The boy wishes to cook rice for his uncle's friends. 

  24.  อ. สุนัขจิ้งจอก ท. ย่อมออกไป จากปุา เพื่อจะเข้าไป สู่นา ท. ของชาวนา ท.  
    Jackals leave the forest to enter the farmers' fields. 

  25.  อ. มนุษย์ ท. ย่อมปรารถนา เพ่ือจะเห็น ซึ่งวัตถุ ท. ด้วยนัยน์ตา ท. โดยแสงสว่าง ของ
พระอาทิตย ์ 

    Men wish to see objects with their eyes by the light of the sun. 
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    อปฺปมาโท อมตํ ปทํ   ปมาโท มจฺจุโน ปท ํ

    อปฺปมตฺตา น มียนฺติ   เย ปมตฺตา ยถา มตา. 
    Appamādo amatapadaṃ,  pamādo maccuno padaṃ; 
    appamattā na mīyanti,  ye pamattā yathā matā. 

    ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งอมตะ 
   ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย 

   คนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย 

   คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว22
 

    Heedfulness is the basis of nibbana, heedlessness the basis of 
samsara; 
   the heedful (ones) die not, those heedless (ones) are as if dead. 

 

                                                 

 22 ขุ.ธ.(บาลี) 25/21/19., (ไทย) 25/21/31. สามาวตีวตฺถ ุฉ.ม. อมตปทํ 
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บทท่ี 11 (Lesson 11) 

อการันต์นปุงสกลิงค์ และ กิริยากิตกป์ัจจุบันกาล 

Neuter nouns ending in –a and The Present Participle 
 

  คําศัพท์ (VOCABULARY) 

  1. อการันต์ในนปุงสกลิงค ์(Neuter nouns ending in –a) 

อาปณ-āpaṇa 
ตลาด, ร้านค้า (shop,  

Bazaar) 
มูล-mūla 

ราก, เงิน, ราคา 
 (root, money) 

ปุญฺ -puñña 
บุญ (merit, good 

action )  

รุกฺขมูล 
-rukkhamūla 

โคนต้นไม้ (foot of a  

tree) 

ปาป-pāpa บาป (evil, sin) ตุณฺฑ-tuṇḍa จงอยปาก (beak) 

กมฺม-kamma 
กรรม, การกระทํา 
(deed, action) 

เวตน-vetana ค่าจ้าง (wage, pay) 

กุสล-kusala กุศล, ความดี (good) ปทุม-paduma ดอกบัว (lotus) 

อกุสล-akusala อกุศล, ความชั่ว (evil) คีต-gīta เพลง (song) 

ธน-dhana 
ทรัพย์, สมบัติ  
(wealth) 

สุวณฺณ-suvaṇṇa  

หิรญฺ -hirañña 

ทอง, ทองคํา, เงิน 
(gold) 

ธญฺ -dhañña 
ข้าวเปลือก, ข้าวโพด 
(corn) 

สจฺจ-sacca 
สัจจะ, ความจริง  
(truth) 

พีช-bīja พืช, เมล็ดพันธุ์ (seed) ปานีย-pānīya 
น้ําดื่ม  

(drinking water) 

ทุสฺส-dussa ผ้า (cloth) จิตฺต-citta จิต, ใจ (mind) 

จีวร-cīvara จีวร, ผ้าคลุม (robe)   

 

  คํากริิยา (Verbs) เฉพาะฝุายเอกวจนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพหุวจนะให้เติม นฺติ ท้ายเค้ากิริยา 

ปริเยสติ-pariyesati 
ย่อมแสวงหา, ค้นหา 
-searches, seeks 

ภายติ-bhāyati ย่อมกลัว-fears 

อารภติ-ārabhati ย่อมปรารภ-begins จวติ-cavati 
ย่อมจุติ, ย่อมตาย 
-departs, dies 

อุสฺสหติ-ussahati 
ย่อมพยายาม, ย่อม
กล้าขึ้น-tries 

อุปฺปชฺชติ-uppajjati ย่อมเกิด-is born 

อุปสงฺกมติ 
-upasaṅkamati 

ย่อมเข้าหา, เข้าไปใกล้ 
-approaches 

ขิปติ-khipati 
ย่อมซัดไป, ย่อมโยน, 
ขว้างไป-throws 

อธิคจฺฉติ 
-adhigacchati 

ย่อมเข้าใจ, ย่อมบรรลุ 
-understands, 

attains 
วปติ-vapati 

ย่อมหว่าน, ยอ่มเพาะ-

sows 
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คายติ-gāyati ย่อมร้องเพลง-sings อากงฺขติ-ākaṅkhati ย่อมหวัง-hopes 

อามสติ-āmasati 
ย่อมถูกต้อง, สัมผัส 
-touches, strokes 

สิพฺพติ-sibbati 
ย่อมเย็บ, ย่อมร้อย-
sews 

 

  2. กิริยากิต์ปัจจุบันกาล คือ อนฺต มาน ปัจจัย แปลว่า “...อยู่” 

   ปัจจัยกิตก์ที่ใช้ในปัจจุบันกาลมี 2 ตัว คือ อนฺต, มาน สําหรับประกอบท้ายศัพท์  
  ศัพท์ที่ประกอบด้วย อนฺต, มาน ปัจจัยจัดเป็นคุณศัพท์ มีลิงค์ วจนะ และวิภัตติ เหมือน ลิงค์ 
วจนะ และวิภัตติของคํานามที่ไปขยาย ส่วนวิธีการแจกรูปให้เปลี่ยนไปตามคํานามในปุงลิงค์ นปุงสกลิงค์ 
และอิตถีลิงค์ บางคํามีวิธีการแจกที่แตกต่างไป เช่น  

  คจฺฉนฺต – ไปอยู่ (Gacchanta – going) ปุงลิงค์ 
วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative 
คจฺฉํ, คจฺฉนฺโต  

gacchaṃ, gacchanto   

คจฺฉนฺโต, คจฺฉนฺตา  
gacchanto, gacchantā   

อาลปน-Vocative 
คจฺฉํ, คจฺฉ, คจฺฉา  
gacchaṃ, gaccha, gacchā   

คจฺฉนฺโต, คจฺฉนฺตา  
gacchanto, gacchantā   

ทุติยา-Accusative 
คจฺฉนฺตํ  
gacchantaṃ   

คจฺฉนฺเต  

gacchante   

ตติยา-Instrumental 
คจฺฉตา, คจฺฉนฺเตน  

gacchatā, gacchantena   

คจฺฉนฺเตหิ, คจฺฉนฺเตภิ  
gacchantehi, gacchantebhi   

ปญฺจมี-Ablative 

คจฺฉตา, คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตมฺหา, 
คจฺฉนฺตสฺมา gacchatā, 

gacchantā, gacchantamhā, 
gacchantasmā 

คจฺฉนฺเตหิ, คจฺฉนฺเตภิ  
gacchantehi, gacchantebhi   

จตุตฺถี-Dative 
คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส  

gacchato, gacchantassa   

คจฺฉตํ, คจฺฉนฺตานํ  
gacchataṃ, gacchantānaṃ   

ฉฏฺ  ี-Genitive 
คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส  

gacchato, gacchantassa   

คจฺฉตํ, คจฺฉนฺตานํ  
gacchataṃ, gacchantānaṃ   

สตฺตมี-Locative 

คจฺฉติ, คจฺฉนฺเต, คจฺฉนฺตมฺหิ, 
คจฺฉนฺตสฺมึ gacchati, 

gacchante, gacchantamhi, 
gacchantasmiṃ 

คจฺฉนฺเตสุ gacchantesu   

 

  คจฺฉนฺต – ไปอยู่ (Gacchanta – going) นปุงสกลิงค์ 
วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative 
คจฺฉํ, คจฺฉนฺตํ  
gacchaṃ, gacchantaṃ   

คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตานิ  
gacchantā, gacchantāni   

อาลปน-Vocative คจฺฉนฺต  คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตานิ  
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gacchanta   gacchantā, gacchantāni  

ทุติยา-Accusative 
คจฺฉนฺตํ  
gacchantaṃ   

คจฺฉนฺเต, คจฺฉนฺตานิ  
gacchante, gacchantāni 

ตติยา-Instrumental 
คจฺฉตา, คจฺฉนฺเตน  

gacchatā, gacchantena   

คจฺฉนฺเตหิ, คจฺฉนฺเตภิ  
gacchantehi, gacchantebhi   

ปญฺจมี-Ablative 

คจฺฉตา, คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตมฺหา, 
คจฺฉนฺตสฺมา gacchatā, 

gacchantā, gacchantamhā, 
gacchantasmā 

คจฺฉนฺเตหิ, คจฺฉนฺเตภิ  
gacchantehi, gacchantebhi   

จตุตฺถี-Dative 
คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส  

gacchato, gacchantassa   

คจฺฉตํ, คจฺฉนฺตานํ  
gacchataṃ, gacchantānaṃ   

ฉฏฺ  ี-Genitive 
คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส  

gacchato, gacchantassa   

คจฺฉตํ, คจฺฉนฺตานํ  
gacchataṃ, gacchantānaṃ   

สตฺตมี-Locative 

คจฺฉติ, คจฺฉนฺเต, คจฺฉนฺตมฺหิ, 
คจฺฉนฺตสฺมึ gacchati, 

gacchante, gacchantamhi, 
gacchantasmiṃ 

คจฺฉนฺเตสุ gacchantesu   

 

  คจฺฉนฺต – ไปอยู่ (Gacchanta – going) อิตถีลิงค์ 
วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative คจฺฉนฺตี gacchantī   
คจฺฉนฺตี, คจฺฉนฺติโย  

gacchantī, gacchantiyo   

อาลปน-Vocative คจฺฉนฺตี gacchantī   
คจฺฉนฺตี, คจฺฉนฺติโย  

gacchantī, gacchantiyo   

ทุติยา-Accusative คจฺฉนฺตึ gacchantiṃ   
คจฺฉนฺตี, คจฺฉนฺติโย  

gacchantī, gacchantiyo  

ตติยา-Instrumental คจฺฉนฺติยา gacchantiyā   
คจฺฉนตีฺหิ, คจฺฉนฺตีภิ  
gacchantīhi, gacchantībhi   

ปญฺจมี-Ablative คจฺฉนฺติยา gacchantiyā   
คจฺฉนฺตีหิ, คจฺฉนฺตีภิ  
gacchantīhi, gacchantībhi   

จตุตฺถี-Dative คจฺฉนฺติยา gacchantiyā คจฺฉนฺตีนํ gacchantīnaṃ   

ฉฏฺ  ี-Genitive คจฺฉนฺติยา gacchantiyā  คจฺฉนฺตีนํ gacchantīnaṃ    

สตฺตมี-Locative 
คจฺฉนฺติยา, คจฺฉนฺติยํ 
gacchantiyā, gacchantiyaṃ 

คจฺฉนฺตีสุ gacchantīsu   

 

  เค้ากิริยาประกอบกับ อนฺต, มาน ปัจจัย ได้รูป ดังนี้ 

ปจ + อนฺต / มาน  
paca + anta / māna  

ปจนฺต / ปจมาน 
pacanta / pacamāna  

หุงอยู่ 
cooking 
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คจฺฉ + อนฺต / มาน 

gaccha + anta / māna  

คจฺฉนฺต / คจฺฉมาน 
gacchanta / gacchamāna  

ไปอยู่ 
going 

ภุญฺช + อนฺต / มาน 

bhuñja + anta / māna  

ภุญฺชนฺต / ภุญฺชมาน 
bhuñjanta / bhuñjamāna  

กินอยู่ 
eating 

ติฏฺ  + อนฺต / มาน 

tiṭṭha + anta / māna  

ติฏฺ นฺต / ติฏฺ มาน 

tiṭṭhanta / tiṭṭhamāna  

ยืนอยู่ 
standing 

วิหร + อนฺต / มาน 

vihara + anta / māna  

วิหรนฺต / วิหรมาน 

viharanta / viharamāna  

พักอยู่ 
living, residing 

กโร + อนฺต / มาน 

karo + anta / māna  

กโรนฺต / กรมาน 

karonta / karamāna  

ทําอยู่ 
doing 

จร + อนฺต / มาน 

cara + anta / māna  

จรนฺต / จรมาน 

caranta / caramāna  

เดินไปอยู่ 
walking 

ธาว + อนฺต / มาน 

dhāva + anta / māna  

ธาวนฺต / ธาวมาน 

dhāvanta / dhāvamāna   

วิ่งอยู่ 
running 

นหาย + อนฺต / มาน 

nahāya + anta / māna  

นหายนฺต / นหายมาน 

nahāyanta / nahāyamāna  

อาบอยู่ 
bathing 

หส + อนฺต / มาน 

hasa + anta / māna  

หสนฺต / หสมาน 

hasanta / hasamāna  

หัวเราะอยู่ 
laughing 

สย + อนฺต / มาน 

saya + anta / māna  

สยนฺต / สยมาน 

sayanta / sayamāna  

นอนอยู่ 
sleeping 

ปสฺส + อนฺต / มาน 

passa + anta / māna  

ปสฺสนฺต / ปสฺสมาน 

passanta / passamāna  

ดูอยู่, เห็นอยู่ 
looking at, seeing 

นิสีท + อนฺต / มาน 

nisīda + anta / māna  

นิสีทนฺต / นิสีทมาน 

nisīdanta / nisīdamāna  

นั่งอยู่ 
sitting 

หร + อนฺต / มาน 

hara + anta / māna  

หรนฺต / หรมาน 

haranta / haramāna  

นําไปอยู่ 
carrying 

กิณ + อนฺต / มาน 

kiṇa + anta / māna  

กิณนฺต / กิณมาน 

kiṇanta / kiṇamāna  

ซื้ออยู่ 
buying 

วิกฺกิณ + อนฺต / มาน 

vikkiṇa + anta / māna  

วิกฺกิณนฺต / วิกฺกิณมาน 

vikkiṇanta / vikkiṇamāna  

ขายอยู่ 
selling 

ทท + อนฺต / มาน 

dada + anta / māna  

ททนฺต / ททมาน 

dadanta / dadamāna  

ให้อยู่ 
giving 

โรท + อนฺต / มาน 

roda + anta / māna  

โรทนฺต / โรทมาน 

rodanta / rodamāna  

ร้องไห้อยู่ 
crying 

 

   อนฺต, มาน ปัจจัยในกรรมวาจก 
    อนฺต, มาน ปัจจัย เมื่อประกอบเป็นกรรมวาจก จะประกอบ ย ปัจจัย พร้อม อี อาคม
หน้า ย ท้ายธาตุ เช่น 
   ปจ + มาน > ปจ + อี + ย + มาน = ปจียมาน = ถูกหุงอยู่, กําลังถูกหุง 
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paca + māna > paca + ī + ya + māna = pacīyamāna = being cooked

ป + หร + อนฺต > ป + หร + อี + ย + อนฺต = ปหรียนฺต = ถูกตีอยู่, กําลังถูกตี 
pa + hara + anta > pa + hara + ī + ya + anta = paharīyanta = being 

beaten

3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1) ภตฺตํ ปจนฺโต / ปจมาโน ปุริโส หสติ.
Bhattaṃ pacanto / pacamāno puriso hasati.

อ. บุรุษ ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว ย่อมหัวเราะ
The man who is cooking rice laughs.

2) เวชฺโช ภตฺตํ ปจนฺตํ / ปจมานํ ปุริสํ ปกฺโกสติ.
Vejjo bhattaṃ pacantaṃ / pacamānaṃ purisaṃ pakkosati.

อ. หมอ ย่อมเรียก ซึ่งบุรุษ ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The doctor calls the man who is cooking rice.

3) เวชฺโช ภตฺตํ ปจนฺเตน / ปจมาเนน ปุริเสน สห ภาสติ.
Vejjo bhattaṃ pacantena / pacamānena purisena saha bhāsati.

อ. หมอ ย่อมกล่าว กับ ด้วยบุรุษ ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The doctor speaks with the man who is cooking rice.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1) ภตฺตํ ปจนฺตา / ปจมานา ปุริสา หสนฺติ.
Bhattaṃ pacantā / pacamānā purisā hasanti.

อ. บุรุษ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว ย่อมหัวเราะ
The men who are cooking rice laugh.

2) เวชฺโช ภตฺตํ ปจนฺเต / ปจมาเน ปุริเส ปกฺโกสติ.
Vejjo bhattaṃ pacante / pacamāne purise pakkosati.

อ. หมอ ย่อมเรียก ซึ่งบุรุษ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The doctor calls the men who are cooking rice.

3) เวชฺโช ภตฺตํ ปจนฺเตหิ / ปจมาเนหิ ปุริเสิ สห ภาสติ.
Vejjo bhattaṃ pacantehi / pacamānehi purisehi saha bhāsati.

อ. หมอ ย่อมกล่าว กับ ด้วยบุรุษ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The doctor speaks with the men who are cooking rice.

ประโยคบาลี 
 อถ โข นํ มยเมว อภิวาเทยฺยามปิ, ปจฺจุฏเ ยฺยามปิ, อาสเนนปิ นิมนฺเตยฺยาม, อภิ-

นิมนฺเตยฺยามปิ นํ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ; ธมฺมิกํปิสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ 
สํวิทเหยฺยาม.23 

23 ที.สี. (บาลี) 9/184/61. 
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  อถ โข โดยที่แท้ มยํ เอว อ. ข้าพระองค์ ท. นั่นเทียว อภิวาเทยฺยามปิ แม้พึงไหว้ นํ ซึ่ง
บุรุษทาสกรรมกรผู้เป็นภิกษุนั้น, มยํ อ. ข้าพระองค์ ท. ปจฺจุฏเ ยฺยามปิ แม้พึงลุกรับ, มยํ อ. ข้า
พระองค์ ท. นิมนฺเตยฺยาม พึงเชิญ อาสเนนปิ แม้ด้วยอาสนะ, มยํ อ. ข้าพระองค์ ท. อภินิมนฺเตยฺยามปิ 
พึงบํารุง นํ ซึ่งบุรุษทาสกรรมกรผู้เป็นภิกษุนั้น จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ 
ด้วยบริขาร คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช ; มยํ อ. ข้าพระองค์ ท. สํวิทเหยฺยาม 
พึงจัดแจง รกฺขาวรณคุตฺตึ ซึ่งการรักษา การปกปูอง และการคุ้มครอง ธมฺมิกํปิ อันประกอบด้วยธรรม 
อสฺส แก่บุรุษทาสกรรมการผู้เป็นภิกษุนั้น. 
  ที่จริง หม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ ลุกรับ เชื้อเชิญให้เขานั่ง บํารุงด้วยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร (ยารักษาโรคและเครื่องยา) และจัดการรักษา ปกปูอง คุ้มครอง
เขาอย่างชอบธรรม 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา 
  2) สํานวนการแปลของ อนฺต, มาน ปัจจัย 
  3) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ อนฺต, มาน ปัจจัย 
  4) การแจกรูปของคําศัพท์ที่ประกอบด้วย อนฺต, มาน ปัจจัยในลิงค์ท้ัง 3 
  5) การประกอบ อนฺต, มาน ปัจจัย ในกรรมวาจก 
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แบบฝึกหัดบทที่ 11 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. ปานียํ ยาจิตฺวา โรทนฺโต ทารโก มญฺจมฺหา ปตติ.

Pānīyaṃ yācitvā rodanto dārako mañcamhā patati.

2. วตฺถานิ ลภิตุ ํอิจฺฉนฺโต วาณิโช อาปณํ คจฺฉติ.
Vatthāni labhituṃ icchanto vāṇijo āpaṇaṃ gacchati.

3. อุปาสโก ปทุมานิ อาทาย วิหารํ คจฺฉมาโน พุทฺธํ ทิสฺวา ปสีทติ.
Upāsako padumāni ādāya vihāraṃ gacchamāno Buddhaṃ disvā pasīdati.

4. สกุโณ ตุณฺเฑน ผลํ หรนฺโต รุกฺขสฺมา อุปฺปตติ.
Sakuṇo tuṇḍena phalaṃ haranto rukkhasmā uppatati.

5. จีวรํ ปริเยสนฺตสฺส สมณสฺส อาจริโย จีวรํ ททาติ.
Cīvaraṃ pariyesantassa samaṇassa ācariyo cīvaraṃ dadāti.

6. อรญฺเ  อาหิณฺฑนฺโต ลุทฺทโก ธาวนฺตํ มิคํ ปสฺสิตฺวา สเรน วิชฺฌติ.
Araññe āhiṇḍanto luddako dhāvantaṃ migaṃ passitvā sarena vijjhati.

7. อุยฺยาเน อาหิณฺฑมานมฺหา กุมารมฺหา พฺราหฺมโณ ปทุมานิ ยาจติ.
Uyyāne āhiṇḍamānamhā kumāramhā brāhmaṇo padumāni yācati.

8. รเถน คจฺฉมาเนหิ อมจฺเจหิ สห อาจริโย หสติ.
Rathena gacchamānehi amaccehi saha ācariyo hasati.

9. ทานํ ททามานา สีลานิ รกฺขมานา มนุสฺสา สคฺเค อุปฺปชฺชนฺติ.
Dānaṃ dadāmānā sīlāni rakkhamānā manussā sagge uppajjanti.

10. ธญฺ   อากงฺขนฺตสฺส ปุริสสฺส ธนํ ทาตุํ วาณิโช อิจฺฉติ.
Dhaññaṃ ākaṅkhantassa purisassa dhanaṃ dātuṃ vāṇijo icchati.

11. โคเณ หนนฺตา รุกฺเข ฉินฺทนฺตา อสปฺปุริสา ธนํ สํหริตุํ อุสฺสหนฺติ.
Goṇe hanantā rukkhe chindantā asappurisā dhanaṃ saṃharituṃ

ussahanti. 

12. วิหารํ อุปสงฺกมนฺโต พุทฺโธ ธมฺมํ ภาสมาเน สาวเก ปสฺสติ.
Vihāraṃ upasaṅkamanto Buddho dhammaṃ bhāsamāne sāvake passati.

13. รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา คีตานิ คายนฺตา กุมารา นจฺจิตุํ อารภนฺติ. 
Rukkhamūle nisīditvā gītāni gāyantā kumārā naccituṃ ārabhanti.

14. สุวณฺณํ ลภิตุํ อุสฺสหนฺตา มนุสฺสา ปพฺพตสฺมึ อาวาเฏ ขณนฺติ.
Suvaṇṇaṃ labhituṃ ussahantā manussā pabbatasmiṃ āvāṭe khaṇanti.

15. อุทกํ ปาตุํ อิจฺฉนฺโต สีโห อุทกํ ปริเยสมาโน วนมฺหิ จรติ.
Udakaṃ pātuṃ icchanto sīho udakaṃ pariyesamāno vanamhi carati.

16. เวตนํ ลภิตุํ อากงฺขมาโน นโร รชกาย ทุสฺสานิ โธวติ.
Vetanaṃ labhituṃ ākaṅkhamāno naro rajakāya dussāni dhovati.

17. สมเณหิ ภาสนฺตา อุปาสกา สจฺจํ อธิคนฺตุํ อุสฺสหนฺติ
Samaṇehi bhāsantā upāsakā saccaṃ adhigantuṃ ussahanti.

18. มคฺเค สยนฺตํ สุนขํ อุทเกน สิญฺจิตฺวา ทารโก หสติ.
Magge sayantaṃ sunakhaṃ udakena siñcitvā dārako hasati.

19. สีลํ รกฺขนฺตา สปฺปุริสา มนุสฺสโลกา จวิตฺวา เทวโลเก อุปฺปชฺชนฺติ.
Sīlaṃ rakkhantā sappurisā manussalokā cavitvā devaloke uppajjanti.
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20. ธนํ สํหริตุํ อุสฺสหนฺโต วาณิโช สมุทฺทํ ตริตฺวา ทีปํ คนฺตุํ อารภติ.
Dhanaṃ saṃharituṃ ussahanto vāṇijo samuddaṃ taritvā dīpaṃ gantuṃ

ārabhati. 

21. โคเณ ปริเยสมาโน วเน อาหิณฺฑนฺโต กสฺสโก สีหํ ทิสฺวา ภายติ.
Goṇe pariyesamāno vane āhiṇḍanto kassako sīhaṃ disvā bhāyati.

22. รุกฺเขสุ นิสีทิตฺวา ผลานิ ภุญฺชมานา กุมารา คีตํ คายติ.
Rukkhesu nisīditvā phalāni bhuñjamānā kumārā gītaṃ gāyanti.

23. จิตฺตํ ปสีทิตฺวา ธมฺมํ อธิคนฺตุํ อุสฺสหนฺตา นรา สคฺเค อุปฺปชนฺติ.
Cittaṃ pasīditvā dhammaṃ adhigantuṃ ussahantā narā sagge

uppajjanti. 

24. ตุณฺเฑน ปิฏกมฺหา มจฺฉํ อากฑฺฒิตุํ อิจฺฉนฺโต กาโก สุนขมฺหา ภายติ
Tuṇḍena piṭakamhā macchaṃ ākaḍḍhituṃ icchanto kāko sunakhamhā

bhāyati. 

25. เขตฺตํ กสิตฺวา พีชานิ วปนฺโต กสฺสโก ธญฺ    ลภิตุํ อากงฺขติ.
Khettaṃ kasitvā bījāni vapanto kassako dhaññaṃ labhituṃ ākaṅkhati.

26. สุริยสฺส อาโลเกน โลจเนหิ รูปานิ ปสฺสนฺตา มนุสฺสา โลเก ชีวนฺติ.
Suriyassa ālokena locanehi rūpāni passantā manussā loke jīvanti.

27. รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา จีวรํ สิปฺปนฺเตน สมเณน สทฺธึ อุปาสโก ภาสติ.
Rukkhamūle nisīditvā cīvaraṃ sibbantena samaṇena saddhiṃ upāsako

bhāsati. 

28. รุกฺขมูเล สยนฺตสฺส ยาจกสฺส กาเย ปณฺณานิ ปตนฺติ
Rukkhamūle sayantassa yācakassa kāye paṇṇāni patanti.

29. วาณิชสฺส มูลํ ทตฺวา อสฺเส ลภิตุ อมจฺโจ อุสฺสหติ.
Vāṇijassa mūlaṃ datvā asse labhituṃ amacco ussahati.

30. ขีรํ ปิวิตฺวา หสมาโน ทารโก ปตฺตํ มญฺจสฺมึ ขิปติ.
Khīraṃ pivitvā hasamāno dārako pattaṃ mañcasmiṃ khipati.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. บุรุษ ผู้ซักอยู่ ซึ่งผ้า ท. ย่อมกล่าว กับ ด้วยเด็กชาย ผู้ไปอยู่ บนถนน

The man washing clothes speaks with the boy going on the road.

2.  อ. พราหมณ์ ย่อมเห็น ซึ่งกวาง ตัวออกไปอยู่ จากปุา เพื่อดื่ม ซึ่งน้ํา
The brahmin sees the deer coming out of the forest to drink water.

3.  อ. แพะ ท. ย่อมกิน ซึ่งใบไม้ ท. ที่ตกอยู่ จากต้นไม้ ท. ในสวน
Goats in the park eat leaves falling from the trees.

4.  อ. คนชั่ว ท. ย่อมต้องการ เพ่ือจะเห็น ซึ่งนายพราน ท. ผู้ฆ่าอยู่ ซึ่งกวาง ท.
Wicked men wish to see hunters killing deer.

5.  อ. ชาวนา ย่อมเห็น ซึ่งนก ท. ตัวกินอยู่ ซึ่งเมล็ดพืช ท. ในทุ่งนา
The farmer sees birds eating seeds in his field.

6.  อ. สมณะ ท. ผู้เข้าไปอยู่ สู่เมือง ย่อมปรารถนา เพ่ือจะถวายบังคม ซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้
ประทับอยู่ ในวิหาร 

Recluses who enter the city wish to worship the Buddha dwelling in the 
monastery. 
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7.  อ. ทารก ผู้ยืนอยู่ บนบันได ย่อมเห็น ซึ่งลิง ท. ผู้จับอยู่ ที่ต้นไม้
Standing on the stairway the child sees monkeys sitting on the tree.

8.  อ. เด็กชาย ท. ย่อมให้ ซึ่งข้าว แก่ปลา ท. ตัวว่ายอยู่ ในน้ํา
Boys give rice to fish moving in the water.

9.  อ. ชาวเรือ ผู้หวังอยู่ เพื่อจะข้าม ซึ่งสมุทร ย่อมทูลขอ ซึ่งทรัพย์ จากพระราชา
The sailor wishing to cross the sea asks for money from the king.

10. อ. มนุษย์ ท. ย่อมเห็น ซึ่งแสง ของพระจันทร์ ผู้ตกอยู่ ในสมุทร ด้วยนัยน์ตา ท.
Men see with their eyes the light of the moon falling on the sea.

11. อ. อุบาสก ท. ย่อมพยายาม เพ่ือจะถวาย ซึ่งจีวร ท. แก่สมณะ ท. ผู้พักอยู่ ในวิหาร
Lay devotees try to give robes to monks living in the monastery.

12. อ. สัตบุรุษ ท. ผู้ต้องการ ซึ่งบุญ ถวายแล้ว ซึ่งทาน แก่สมณะ ท. ย่อมรักษา ซึ่งศีลท.
Wishing for merit virtuous men give alms to the monks and observe

(rakkhanti) the precepts. 

13. อ. คน ย่อมเดิน บนใบไม้ ท. ที่ตกอยู่ จากต้นไม้ ท. ในปุา
The man walks on the leaves falling from the trees in the forest.

14. อ. ลุง ย่อมให้ ซึ่งดอกบัว แก่ทารก ผู้แสวงหาอยู่ ซึ่งดอกไม้ ท.
The uncle gives a lotus to the child searching for flowers.

15. อ. ชาวประมง ให้แล้ว ซึ่งข้าวเปลือก เล็กน้อย แก่ยาจก ย่อมเข้าไป สู่บ้าน
Having given the beggar some corn the fisherman enters the house.

16. อ. อํามาตย์ ย่อมให้ ซึ่งเมล็ดพืช ท. แก่ชาวนา ท. ผู้ไถอยู่ ซึ่งนา ท.
The minister gives seeds to the farmers who plough their fields.

17. อ. สุนัข ย่อมพยายาม เพ่ือจะกัด ซึ่งมือ ของคน ผู้ลูบอยู่ ซึ่งกาย
The dog tries to bite the hand of the man who strokes his body.

18. อ. พระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า ย่อมถาม ซึ่งทารก ผู้ร้องไห้อยู่ บนถนน
The Buddha's disciples question the child crying on the road.

19. อ.เพ่ือน ของลุง ย่อมเรียก ซึ่งเด็กชาย ท. ผู้- นั่งแล้ว ที่โคนต้นไม้ -ร้องอยู่ ซึ่งเพลงท.
The uncle's friend calls the boys singing songs seated under the tree.

20. อ. สัตบุรุษ ท. ย่อมถวาย ซึ่งข้าวสุก แก่สมณะ ท. ผู้เข้าไปอยู่ ในบ้าน
Virtuous men give food to the monks who approach their houses.

21. อ. บัณฑิต ท. ผู้ปรารถนาอยู่ เพื่อจะเกิด ในสวรรค์ ย่อมรักษา ซึ่งศีล
Wise men who wish to be born in heaven practise (rakkhanti) virtue.

22. อ. ชาวนา ผู้เห็นอยู่ ซึ่งสุนัขจิ้งจอก ตัวเข้าไปอยู่ สู่หมู่บ้าน ย่อมพยายาม เพ่ือจะขว้าง
ด้วยก้อนหิน 

Seeing the jackal approaching the village the farmer tries to hit it with a 
stone. 

23. อ. อุบาสก ท. ผู้กล่าวอยู่ ซึ่งความจริง ย่อมพยายาม เพ่ือจะเข้าใจ ซึ่งธรรมะ
Speaking the truth lay devotees try to understand the doctrine.

24. อ. ดาบส ล้างแล้ว ซึ่งบาตร ด้วยน้ํา ย่อมแสวงหา ซึ่งน้ําดื่ม
Having washed the bowl with water the hermit looks for drinking water.

25. อ. บัณฑิต ท. ผู้รักษาอยู่ ซึ่งศีล ท. ย่อมปรารภ เพื่อจะเข้าใจ ซึ่งความจริง
Wise men who observe the precepts begin to understand the truth.
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    อปฺปมาเทน มฆวา   เทวานํ เสฏฺ ตํ คโต 

    อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ   ปมาโท ครหิโต สทา. 
    Appamādena maghavā,  devānaṃ seṭṭhataṃ gato; 
    appamādaṃ pasaṃsanti,  pamādo garahito sadā. 

    ท้าวมัฆวานประเสริฐสุดในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาท 

   บัณฑิตทั้งหลาย สรรเสริญความไม่ประมาท 

   และติเตียนความประมาททุกเม่ือ24
 

    By heedfulness Indra got to (be) the greatest of the devas; 
   heedfulness they praise, heedlessness is censured always. 

                                                 

 24 ขุ.ธ.(บาลี) 25/30/21., (ไทย) 25/30/34. มฆวตฺถ ุ
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บทท่ี 12 (Lesson 12)

คํากิริยาปัจจุบันกาล กัตตุวาจก
Conjugation of Verbs The Present Tense, Active Voice 

1. การแจกคํากิริยา
ความสัมพันธ์ของประโยคในภาษาบาลีมีวิภัตติของคํานามและคํากิริยาเป็นตัวเชื่อมโดย

ประกอบเป็นรูปประโยคต่าง ๆ รูปประโยคเองอาจประกอบด้วยคําจํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่มีใครสร้าง
ประโยคโดยไม่มีกิริยา แม้ประโยคที่สั้นที่สุดก็ต้องมี กัตตา (ผู้ทําหรือแสดง) และกิริยา (อาการที่ทําหรือ
แสดงออก) ถึงแม้จะกล่าวว่า “ไป” โดยไม่มีกัตตา แต่ก็เข้าใจได้ในการสนทนากัน  

ประโยคว่า 
 ปุริโส สยติ. puriso sayati = อ.บุรุษ ย่อมนอน The man sleeps.  

เป็นประโยคที่สมบูรณ์ คําว่า ปุริโส เป็นกัตตา ส่วนคําว่า สยติ เป็นกิริยา ที่ เป็นอกัมมธาตุ ไม่ต้องเรียก
หากรรม จึงไม่ประกอบกรรมมารองรับ  

 แต่ถ้ากิริยาเป็นสกัมมธาตุ มักประกอบวัตถุหรือสิ่งที่ถูกทํามารองรับ ดังนั้น ประโยคที่
ประกอบด้วยสกัมมธาตุ จึงมี 3 ส่วน คือ กัตตา (subject) กรรม (opject) และ กิริยา (predicate) เช่น 
ประโยคว่า 

กัตตา Subject กรรม Opject กิริยา Predicate 
ปุริโส Puriso รุกฺขํ rukkhaṃ ฉินฺทติ chindati 

อ. บุรุษ ย่อมตัด ซึ่งต้นไม้ The man cuts the tree. 

 การเรียงประโยคภาษาบาลี อาจเรียงได้หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากภาษาอ่ืน ๆ เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นเพราะวิภัตติได้แบ่งหน้าที่ของคําในประโยคไว้อย่างชัดเจน ถึง
จะเรียงไว้สลับที่กัน แต่ความหมายก็ไม่เปลี่ยนไป ดังประโยคข้างต้น อาจเรียงได้ 4 แบบ ดังนี้ 

1) ปุริโส รุกฺขํ ฉินฺทติ. Puriso rukkhaṃ chindati.

2) รุกฺขํ ปุริโส ฉินฺทติ. Rukkhaṃ puriso chindai.

3) ฉินฺทติ ปุริโส รุกฺขํ. Chindati puriso rukkhaṃ.

4) ปุริโส ฉินฺทติ รุกฺขํ. Puriso chindati rukkhaṃ.

 ทั้ง 4 ประโยคนี้ มีความหมายเหมือนกัน คือ คนตัดต้นไม้ เพราะตัววิภัตติที่ประกอบในแต่
ละคําได้บอกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

ข้อกําหนดของประโยค คือ 
1) ประธานกับกิริยาจะต้องมีบุรุษและวจนะตรงกัน เช่น

ปุริโส รุกฺขํ ฉินฺทต.ิ Puriso rukkhaṃ chindati.

2) คุณนาม (รวมถึงกิริยากิตก์) ที่ขยายประธานและคํานามอ่ืน ต้องมีลิงค์  วจนะ วิภัตติ
เหมือนกับคําที่ขยาย เช่น 
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พลวา ปุริโส สยนฺตํ โคณํ พนฺธติ.  
Balavā puriso sayantaṃ goṇaṃ bandhati. 

3) สรรพนามท่ีเกี่ยวข้องกับประธานและคํานาม ต้องมีลิงค์ วจนะ วิภัตติเหมือนกัน เช่น
เย ปุริสา ปุญฺ  กโรนฺติ, เต ปุริสา สคฺเค นิพฺพตฺตนฺติ.
Ye purisā puññaṃ karonti, te purisā sagge nibbattanti.

โย นโร มคฺเค คจฺฉติ, ตสฺส นรสฺส ปิตา หิยฺโย มริ.
Yo naro magge gacchati, tassa purisassa pitā hiyyo mari.

 ประโยคภาษาบาลีมีคําหลัก ๆ ก็คือ ประธานและกิริยา หรือ ประธาน กรรม และกิริยา ใน
การขยายประโยค มีทั้งที่ขยายประธาน ขยายกรรม และขยายกิริยา ขอนําประโยคข้างต้นมาขยายเป็น
ตัวอย่าง ดังนี้ 

ปุริโส รุกฺขํ ฉินฺทติ. Puriso rukkhaṃ chindati. 

ขยาย
ประธาน
Enlar 

gement of 
subject 

ประธาน 
Subject 

ขยายกรรม 
Enlar 

gement of 
Opbject 

กรรม 
Opbject 

ขยายกิริยา 
Enlar 

gement of 
predicate 

กิริยา 
predicate 

พลี 
ผู้มีกําลัง 

ปุริโส 
อ. บุรุษ 

มหนฺตํ 
อันใหญ่ 

รุกฺขํ 
ซึ่งต้นไม้ 

ผรสุนา 
ด้วยขวาน 

ฉินฺทติ 
ย่อมตัด 

โส เสโต พลวา 
ผู้มีกําลัง 
ตัวขาว นั้น 

ปุริโส 
อ. บุรุษ 

อุจฺจํ, มุทุํ 
อันอ่อน สูง 

รุกฺขํ 
ซึ่งต้นไม้ 

หตฺเถหิ ผรสุํ 
อาทาย 
ถือแล้ว 
ซึ่งขวาน 
ด้วยมือ ท. 

ฉินฺทติ 
ย่อมตัด 

ปญฺ วา, 
ธนวา, 
พลี 
ผู้มีกําลัง 
มีทรัพย์ 
มีปัญญา 

ปุริโส 
อ. บุรุษ 

ปุปฺเผหิ ผเลหิ 
จ ยุตฺตํ, ตํ 
ต้นนั้น 
อันประกอบ
แล้ว ด้วยดอก 
ท. และด้วย
ผล ท. 

รุกฺขํ 
ซึ่งต้นไม้ 

ตสฺมึ วเน, 
อิทานิ 
ในเวลานี้ 
ในปุา นั้น 

ฉินฺทติ 
ย่อมตัด 
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โคโณ ติณํ ขาทติ. Goṇo tiṇaṃ khaadati. 

ขยาย
ประธาน
Enlar 

gement of 
subject 

ประธาน 
Subject 

ขยายกรรม 
Enlar 

gement of 
Opbject 

กรรม 
Opbject 

ขยายกิริยา 
Enlar 

gement of 
predicate 

กิริยา 
predicate 

รตฺโต 
ตัวสีแดง 

โคโณ 
อ. วัวผู้ 

พหุํ 
อันมาก 

ติณํ 
ซึ่งหญ้า 

อิทานิ 
ในเวลานี้ 

ขาทติ 
ย่อมกิน 

พลวา รตฺโต 
ตัวสีแดง มี
กําลัง 

โคโณ 
อ. วัวผู้ 

เขตฺเต ชาตํ, 
พหุํ 
อันมาก ที่เกิด
ในนา 

ติณํ 
ซึ่งหญ้า 

ตตฺถ ธตฺวา สีฆํ 
วิ่งไปแล้ว ใน
นานั้น อย่าง
เร็ว 

ขาทติ 
ย่อมกิต 

จตุปฺปาโท, 
สิงฺคิ, 
พาโล, 
รุกฺเข พทฺโธ 
อันเขาผูกแล้ว 
ที่ต้นไม้ 
ตัวเยาว์ 
มีเขา มี 4 ขา 

โคโณ 
อ. วัวผู้ 

ขุทฺทกา 
เขตฺตมฺหา 
ทาเสน อานีตํ 
อันทาส นํา
มาแล้ว จาก
นา ขนาดเล็ก 

ติณํ 
ซึ่งหญ้า 

วิสุํ วิสุํ กตฺวา 
อาทาย 
ถือเอาแล้วทํา
ให้แยก ๆ กัน 

ขาทติ 
ย่อมกิน 

 ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงคํากิริยาที่เป็นปัจจุบันกาล กัตตุวาจก บุรุษที่ 3 ฝุายเอกวจนะ และพหุ
วจนะ บทเรียนนี้ จะแสดงการแจกคํากิริยาที่ประกอบด้วยประธานและกิริยาทั้ง 3 บุรุษ 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3 
3rd

โส ปจติ = อ. เขา ย่อมหุง
So pacati = he cooks 

เต ปจนฺติ = อ. เขา ท. ย่อมหุง
Te pacanti = they cook 

บุรุษที่ 2 
2nd

ตฺวํ ปจสิ = อ. ท่าน ย่อมหุง
Tvaṃ pacasi = thou cookest 

ตุมฺเห ปจถ = อ. ท่าน ท. ย่อมหุง
Tumhe pacatha = you cook 

บุรุษที่ 1 
1st

อหํ ปจามิ = อ. ข้าพเจ้า ย่อมหุง
Ahaṃ pacāmi = I cook 

มยํ ปจาม = อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมหุง
Mayaṃ pacāma = we cook 

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1) โส ภตฺตํ ปจติ = อ. เขา ย่อมหุง ซึ่งข้าว
So bhattaṃ pacati = He cooks rice.

2) ตฺวํ ภตฺตํ ปจสิ = อ. ท่าน ย่อมหุง ซึ่งข้าว
Tvaṃ bhattaṃ pacasi = You (sg.) cook rice.
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3) อหํ ภตฺตํ ปจามิ = อ. ข้าพเจ้า ย่อมหุง ซึ่งข้าว
Ahaṃ bhattaṃ pacāmi = I cook rice.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1) เต ภตฺตํ ปจนฺติ = อ. เขา ท. ย่อมหุง ซึ่งข้าว
Te bhattaṃ pacanti = They cook rice.

2) ตุมฺเห ภตฺตํ ปจถ = อ. ท่าน ท. ย่อมหุง ซึ่งข้าว
Tumhe bhattaṃ pacatha = You (pl.) cook rice.

3) มยํ ภตฺตํ ปจาม = อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมหุง ซึ่งข้าว
Mayaṃ bhattaṃ pacāma = We cook rice.

ประโยคบาลี 
 โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สํวุโต วิหรติ, วาจาย สํวุโต วิหรติ, มนสา สํวุโต 

วิหรติ; ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโ , อภิรโต ปวิเวเก.25 
  โส อ. บุรุษชาวนาคหปดีนั้น เอวํ ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว อย่างนี้ สมาโน มีอยู่ สํวุโต 

ผู้สํารวมแล้ว กาเยน ด้วยกาย วิหรติ ย่อมอยู่, สํวุโต ผู้สํารวมแล้ว วาจาย ด้วยวาจา วิหรติ ย่อมอยู่, 
สํวุโต ผู้สํารวมแล้ว มนสา ด้วยใจ วิหรติ ย่อมอยู่; สนฺตุฏโ  ผู้สันโดษ ฆาสจฺฉาทนปรมตาย ด้วยอาหาร
และเครื่องนุ่งห่มอย่างยิ่ง, อภิรโต ยินดีแล้ว ปวิเวเก ในความสงัด.        

 เขาเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สํารวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและ
ผ้าพอคุ้มกาย ยินดียิ่งในความสงัด 

ข้อควรจําประจําบท 
1) รูปประโยคกัตตุวาจกในภาษาบาลี
2) การขยายประโยคในภาษาบาลี
3) ประธานในประโยคกัตตุวาจก

25 ที.สี. (บาลี) 9/162/51. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 12
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. ตฺวํ มิตฺเตหิ สทฺธึ รเถน อาปณมฺหา ภณฺฑานิ อาหรสิ.

Tvaṃ mittehi saddhiṃ rathena āpaṇamhā bhaṇḍāni āharasi.

2. อหํ อุทกมฺหา ปทุมานิ อาหริตฺวา วาณิชสฺส ททามิ.
Ahaṃ udakamhā padumāni āharitvā vāṇijassa dadāmi.

3. ตุมฺเห สมณานํ ทาตุํ จีวรานิ ปริเยสถ.
Tumhe samaṇānaṃ dātuṃ cīvarāni pariyesatha.

4. มยํ สคฺเค อุปฺปชฺชิตุํ อากงฺขมานา สีลานิ รกฺขาม.
Mayaṃ sagge uppajjituṃ ākaṅkhamānā sīlāni rakkhāma.

5. เต ธมฺมํ อธิคนฺตุํ อุสฺสหนฺตานํ สมณานํ ทานํ ททนฺติ.
Te dhammaṃ adhigantuṃ ussahantānaṃ samaṇānaṃ dānaṃ dadanti.

6. โส อรญฺ   มฺหิ อุปฺปตนฺเต สกุเณ ปสฺสิตุํ ปพฺพตํ อารุหติ.
So araññamhi uppatante sakuṇe passituṃ pabbataṃ āruhati.

7. มยํ สุคตสฺส สาวเก วนฺทิตุํ วิหารสฺมึ สนฺนิปตาม.
Mayaṃ sugatassa sāvake vandituṃ vihārasmiṃ sannipatāma.

8. อาคจฺฉนฺตํ ตาปสํ ทิสฺวา โส ภตฺตํ อาหริตุํ เคหํ ปวิสติ.
Āgacchantaṃ tāpasaṃ disvā so bhattaṃ āharituṃ gehaṃ pavisati.

9. อหํ อุทกํ โอรุยฺห พฺราหฺมณสฺส ทุสฺสานิ โธวามิ.
Ahaṃ udakaṃ oruyha brāhmaṇassa dussāni dhovāmi.

10. ตฺวํ เคหสฺส ทฺวารํ วิวริตฺวา ปานียํ ปตฺตมฺหา อาทาย ปิวสิ.
Tvaṃ gehassa dvāraṃ vivaritvā pānīyaṃ pattamhā ādāya pivasi.

11. อหํ หิรญฺ  ปริเยสนฺโต ทีปมฺหิ อาวาเฏ ขณามิ.
Ahaṃ hiraññaṃ pariyesanto dīpamhi āvāṭe khaṇāmi.

12. ผลานิ ขาทนฺตา ตุมฺเห รุกฺเขหิ โอรุหถ.
Phalāni khādantā tumhe rukkhehi oruhatha.

13. ปาสาณสฺมึ   ตฺวา ตฺวํ จนฺทํ ปสฺสิตุํ อุสฺสหสิ.
Pāsāṇasmiṃ ṭhatvā tvaṃ candaṃ passituṃ ussahasi.

14. มยํ มนุสฺสโลกมฺหา จวิตฺวา สคฺเค อุปฺปชฺชิตุํ อากงฺขาม.
Mayaṃ manussalokamhā cavitvā sagge uppajjituṃ ākaṅkhāma.

15. ตุมฺเห อรญฺเ   วสนฺเต มิเค สเรหิ วิชฺฌิตุํ อิจฺฉถ.
Tumhe araññe vasante mige sarehi vijjhituṃ icchatha.

16. มยํ อุยฺยาเน จรนฺตา สุนเขหิ สทฺธึ กีฬนฺเต ทารเก ปสฺสาม.
Mayaṃ uyyāne carantā sunakhehi saddhiṃ kīḷante dārake passāma.

17. ตฺวํ รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา อาจริยสฺส ทาตุํ วตฺถํ สิพฺพสิ.
Tvaṃ rukkhamūle nisīditvā ācariyassa dātuṃ vatthaṃ sibbasi.

18. มยํ ปุญฺ  อิจฺฉนฺตา สมณานํ ทานํ ททาม.
Mayaṃ puññaṃ icchantā samaṇānaṃ dānaṃ dadāma.

19. ตุมฺเห สจฺจํ อธิคนฺตํุ อารภถ.
Tumhe saccaṃ adhigantuṃ ārabhatha.
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20. ตฺวํ คีตํ คายนฺโต โรทนฺตํ ทารกํ รกฺขสิ.
Tvaṃ gītaṃ gāyanto rodantaṃ dārakaṃ rakkhasi.

21. มยํ หสนฺเตหิ กุมาเรหิ สทฺธึ อุยฺยาเน นจฺจาม.
Mayaṃ hasantehi kumārehi saddhiṃ uyyāne naccāma.

22. โส ปานียํ ปิวิตฺวา ปตฺตํ ภินฺทิตฺวา มาตุลมฺหา ภายติ.
So pānīyaṃ pivitvā pattaṃ bhinditvā mātulamhā bhāyati.

23. ปาสาทํ อุปสงฺกมนฺตํ สมณํ ทิสฺวา ภูปาลสฺส จิตฺตํ ปสีทติ.
Pāsādaṃ upasaṅkamantaṃ samaṇaṃ disvā bhūpālassa cittaṃ pasīdati.

24. มยํ อรญฺ  ปวิสิตฺวา อชานํ ปณฺณานิ สํหราม.
Mayaṃ araññaṃ pavisitvā ajānaṃ paṇṇāni saṃharāma.

25. เขตฺตํ รกฺขนฺโต โส อาวาเฏ ขณนฺเต วราเห ทิสฺวา ปาสาเณหิ ปหรติ.
Khettaṃ rakkhanto so āvāṭe khaṇante varāhe disvā pāsāṇehi paharati.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. ข้าพเจ้า ย่อมเรียก ซึ่งทารก ผู้ลูบอยู่ ซึ่งตัว ของสุนัข

I call the child who is stroking the dog's body.

2.  อ. ข้าพเจ้า ท. กล่าวอยู่ กับ ด้วยสมณะ ท. ผู้พักอยู่ ในวิหาร ย่อมพยายาม เพ่ือจะเรียน
ซึ่งความจริง 

We try to learn the truth speaking with the monks who assemble in the 
monastery. 

3.  อ. ท่าน ท. ผู้นั่งอยู่ ในสวน ย่อมกิน ซึ่งผลไม้ ท. กับ ด้วยเพื่อน ท.
Sitting in the park you (pl.) eat fruits with friends.

4.  อ. ท่าน นั่งแล้ว บนอาสนะ ย่อมดื่ม ซึ่งน้ํานม
You drink milk seated on a chair.

5.  อ. ข้าพเจ้า ท. ออกไปแล้ว จากบ้าน ย่อมไป เพ่ือเห็น ซึ่งกวาง ท. ตัวเที่ยวไปอยู่ ในปุา
We set out from home to go and see the deer roaming in the forest.

6.  อ. ข้าพเจ้า ย่อมปรารถนา เพ่ือจะเข้าใจ ซึ่งธรรมะ
I wish to understand the doctrine.

7.  อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้ยืนอยู่ บนภูเขา ย่อมเห็น ซึ่งแสง ของพระจันทร์ ผู้ตกอยู่ ในสมุทร
Standing on the mountain we see the moonlight falling on the sea.

8.  อ. ข้าพเจ้า ย่อมลาก ซึ่งเกวียน ของชาวนา จากถนน
I drag the farmer's cart away from the road.

9.  อ. ท่าน ท. ย่อมนั่ง บนอาสนะ ท., อ. ข้าพเจ้า ย่อมนํามา ซึ่งน้ําดื่น จากบ้าน
You (pl.) sit on the seats, I bring drinking water from the house.

10. อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมเที่ยวไป เห็นอยู่ ซึ่งนก ท. ตัวกินอยู่ ซึ่งเมล็ดพืช ท. ในทุ่งนา
We wander in the fields looking at the birds eating seeds.

11. อ. ข้าพเจ้า ย่อมกล่าวสอน ซึ่งคนชั่ว ผู้ฆ่าอยู่ ซึ่งหมู ท.
I advise the wicked man who kills pigs.

12. อ. ท่าน เห็นแล้ว ซึ่งงู ตัวเข้าไปอยู่ สู่บ้าน ย่อมกลัว
You (sg.) get frightened seeing the snake approaching the house.

13. อ. ข้าพเจ้า ย่อมถาม ซึ่งปัญหา ท. จากมนุษย์ ท. ผู้ออกไปอยู่ จากปุา
I ask questions from the men who come out of the forest.
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14. อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้เห็นอยู่ ซึ่งทารก ผู้ร้องไห้อยู่ ย่อมเรียก ซึ่งหมอ ผู้ไปอยู่ บนถนน
Seeing the crying child we call the doctor going on the road.

15. อ. ข้าพเจ้า ผู้รักษาอยู่ ซึ่งศีล ท., ถวายอยู่ ซึ่งทาน แก่สมณะ ท. ย่อมอยู่ ในบ้าน กับ
ด้วยทารก ท. 

I protect virtues, give alms to the monks and live in the house with 
children. 

16. อ. สัตบุรุษ ท. ผู้กลัวอยู่ ซึ่งกรรมจากบาป ท. ย่อมเกิด ในสวรรค์
Good men who fear evil deeds are born in heaven.

17. อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้หวังอยู่ เพื่อจะได้ ซึ่งกําไร ย่อมนํามา ซึ่งสินค้า ท. จากเมือง
Expecting to get profit we bring goods from the city.

18. อ. ข้าพเจ้า ท. ยืนแล้ว ใกล้โคนแห่งต้นไม้ ย่อมรด ซึ่งดอกไม้ ท. ด้วยน้ํา
We stand under the tree and sprinkle water on the flowers.

19. อ. ข้าพเจ้า ล้างแล้ว ซึ่งชาม ท. ด้วยน้ํา ย่อมให้ แก่หมอ
I wash the bowls with water and give (them) to the doctor.

20. อ. ข้าพเจ้า ผู้แสวงหาอยู่ ซึ่งความจริง ละแล้ว ซึ่งบ้าน ย่อมเข้าไป สู่วิหาร
Searching for the truth I give up the house and enter the monastery.

21. อ. ท่าน ท. ผู้ปรารถนาอยู่ เพ่ือจะเห็น ซึ่งสมณะ ท. ย่อมประชุม ที่สวน
Wishing to see the monks you (pl.) assemble in the park.

22. อ. ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งผลไม้ ที่หล่นอยู่ จากจงอยปาก ของกา
I see a fruit falling from the crow's beak.

23. อ. ท่าน ข้ามแล้ว ซึ่งสมุทร ย่อมนํามา ซึ่งม้า จากเกาะ
You (sg.) cross the sea and bring a horse from the island.

24. อ. ข้าพเจ้า ย่อมออกไป จากบ้าน เพ่ือนํามา ซึ่งประทีป จากตลาด
I set out from home to bring a lamp from the market.

25. อ. ข้าพเจ้า ถือเอาแล้ว ซึ่งตะกร้า ย่อมไป สู่นา เพื่อเก็บ ซึ่งข้าวเปลือก
Having taken a basket I go to the field to collect corn.
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    อจิรํ วตยํ กาโย   ป วึ อธิเสสฺสติ 
    ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺ าโณ  นิรตฺถํว กลิงฺครํ. 
    Aciraṃ vatayaṃ kāyo,  pathaviṃ adhisessati; 
    chuddho apetaviññāṇo,  niratthaṃva kaliṅgaraṃ. 

    อีกไม่นานนัก ร่างกายนี้ก็จักปราศจากวิญญาณ 

   ถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดิน 

   เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ ฉะนั้น26
 

    Soon indeed this body, upon the earth it will lie; 
   discarded, bereft of consciousness, useless like a used log. 
 

  

                                                 

 26 ขุ.ธ.(บาลี) 25/41/23., (ไทย) 25/41/38. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถ ุฉ.ม. ฉุทฺโธ  
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บทท่ี 13 (Lesson 13)

คํากิริยาหมวด จุราทิคณะ The Seventh Conjugation

1. การแจกคํากิริยา (Conjugation of Verbs)

คํากิริยาที่เป็นปัจจุบันกาล กัตตุวาจก หมดว จุราทิคณะมีความแตกต่างจากที่ได้เรียนมา 
การแจกคํากิริยานี้มีเค้ากิริยาเป็น 2 แบบ คือลงท้ายด้วย เอ และ อย เช่น โจเรติ และ โจรยติ 

เค้ากิริยา: โจเร = ขโมย (Base: core = to steal) 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3
3rd 

โส โจเรติ
So coreti 

เต โจเรนฺติ
Te corenti 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ โจเรสิ
Tvaṃ coresi 

ตุมฺเห โจเรนฺติ
Tumhe coretha 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ โจเรมิ
Ahaṃ coremi 

มยํ โจเรม
Mayaṃ corema 

เค้ากิริยา: โจรย = ขโมย (Base: coraya = to steal)

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3
3rd 

โส โจรยติ
So corayati 

เต โจรยนฺติ
Te corayanti 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ โจรยสิ
Tvaṃ corayasi 

ตุมฺเห โจรยถ
Tumhe corayatha 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ โจรยามิ
Ahaṃ corayāmi 

มยํ โจรยาม
Mayaṃ corayāma 

2. คํากิริยาที่แจกแบบเดียวกัน มีดังนี้

เทเสติ-deseti ย่อมแสดง-preaches ฉาเทติ-chādeti
ย่อมปกปิ, ปกคลุม, 
กําบัง-covers

จินฺเตต-ิcinteti ย่อมคิด-thinks มาเรติ-māreti ย่อมฆ่า-kills

ปูเชติ-pūjeti
ย่อมบูชา-honours,

offers 
เนต-ิneti

ย่อมนําไป-leads,

takes away 

ปูเรติ-pūreti
ย่อมเต็ม-fills (จ)ุ 
ย่อมให้เต็ม (ภู)

อาเนติ-āneti ย่อมนํามา-brings

ปีเฬติ-pīḷeti
ย่อมบีบคั้น 
-oppresses 

เปติ-ṭhapeti ย่อมตั้งไว้, เก็บ-keeps

กเถติ-katheti ย่อมกล่าว-speaks ปาเตติ-pāteti
ย่อมตกไป-fells (จุ)
ย่อมให้ตกไป (ภู)
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อุฑฺเฑติ-uḍḍeti ย่อมบินไป-flies ปาเลติ-pāleti
ย่อมคุ้มครอง, รักษา 
-rules, governs 

อุเทติ-udeti
ย่อมขึ้น, ย่อมข้ึนมา-
(sun or moon) rises 

ปริวชฺเชติ 
-parivajjeti 

ย่อมงดเว้น-avoids

โรเปติ-ropeti ย่อมเพาะปลูก-plants โอภาเสติ-obhāseti
ย่อมเปล่งแสง, ส่อง 
สว่าง-illuminates 

มนฺเตติ-manteti

ย่อมสนทนา, ปรึกษา
-discusses,  

takes counsel

เทติ-deti (dadāti) ย่อมให้-gives

อามนฺเตติ-āmanteti
ย่อมเรียกมา 
-addresses 

โอโลเกติ-oloketi ย่อมดู-looks at

นิมนฺเตติ-nimanteti ย่อมเชื้อเชิญ-invites ชาเลติ-jāleti
ย่อมจุด-kindles (ภู)
ย่อมให้รุ่งเรือง (ภู) 

3. ตฺวา (Gerunds) หรือ ตุ (infinitives) ปัจจัย ประกอบท้ายเค้ากิริยาข้างต้นท่ีมี 
เอ อยู่ท้าย เช่น

ตฺวา ปัจจัย  – เทเสตฺวา, จินฺเตตฺวา, ปูเชตฺวา, ปูเรตฺวา เป็นต้น
Gerunds – desetvā, cintetvā, pūjetvā, pūretvā, etc.

ตุ ปัจจัย – เทเสตุ, จินฺเตตุ, ปูเชตุ, ปูเรตุ เป็นต้น
Infinitives  – desetuṃ, cintetuṃ, pūjetuṃ, pūretuṃ, etc.

4. คํากิริยาที่มีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย นา จะประกอบได้ ดังนี้
เค้ากิริยา: กิณา = ซื้อ (Base: kiṇā = to buy) 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3
3rd 

โส กิณาติ
So kiṇāti 

เต กิณนฺติ
Te kiṇanti 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ กิณาสิ
Tvaṃ kiṇāsi 

ตุมฺเห กิณาถ
Tumhe kiṇātha 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ กิณามิ
Ahaṃ kiṇāmi 

มยํ กิณาม
Mayaṃ kiṇāma 

5. คํากิริยาที่แจกแบบเดียวกัน มีดังนี้
วิกฺกิณาติ-vikkiṇāti ย่อมขาย-sells ชานาติ-jānāti ย่อมรู้-knows

สุณาติ-suṇāti ย่อมฟัง-hears ชินาติ-jināti ย่อมชนะ-wins

มินาติ-mināti
ย่อมตวง, ชั่ง, นับ, วัด-
measures 

ปาปุณาติ-pāpuṇāti

ปปฺโปติ-pappoti
ย่อมถึง-reaches

คณฺหาติ-gaṇhāti ย่อมถือเอา-takes โอจินาติ-ocināti ย่อมเลือก, ย่อมเก็บ 

ํ

ํ ํ ํํํ
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-picks, collects 

อุคฺคณฺหาติ
-uggaṇhāti 

ย่อมเรียน-learns ปหิณาติ-pahiṇāti ย่อมส่งไป-sends

ข้อสังเกต: เค้ากิริยาที่เป็นปัจจุบันกาลยังคงเดิม แต่วิกรณปัจจัย หรือปัจจัยที่เป็น
เครื่องหมายของธาตุเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6. คํากิริยาท่ีมีรูปพิเศษ ดังต่อไปนี้
Present Tense Gerund / Absolutive Infinitive 

ชานาติ-jānāti
ตฺวา / ชานิตฺวา 

-ñatvā / jānitvā 
าตุํ-ñātuṃ

สุณาติ-suṇāti
สุตฺวา / สุณิตฺวา 
-sutvā / suṇitvā 

โสตํุ / สุณิตุํ 
-sotuṃ / suṇituṃ 

ปาปุณาติ-pāpuṇāti

ปปฺโปติ-pappoti

ปตฺวา / ปาปุณิตฺวา 
-patvā / pāpuṇitvā 

ปาปุณิตุํ / ปปฺโปตุํ 
-pāpuṇituṃ / pappotuṃ 

คณฺหาติ-gaṇhāti
คเหตฺวา / คณฺหิตฺวา 
-gahetvā / gaṇhitvā 

คเหตุํ / คณฺหิตุํ 
-gahetuṃ / gaṇhituṃ 

7. คํากิริยา 2 ศัพท์ คือ ภวติ / โหติ และ กโรติ มีใช้มากในวรรณคดีบาลี
คํากิริยาทั้ง 2 เมื่อประกอบด้วย ตฺวา และ ตุ ปัจจัย ได้ดังนี้ 

Gerund 
ภวิตฺวา / หุตฺวา
bhavitvā / hutvā 

กตฺวา
katvā 

Infinitive 
ภวิตํุ / โหตุํ 
bhavituṃ / hotuṃ 

กาตํุ
kātuṃ 

คํากิริยาว่า อตฺถิ จาก อสฺ ธาตุ และ กโรติ จาก กรฺ ธาตุ เป็นกิริยาพิเศษที่มีการใช้มาก มีการ
แจกคํากิริยา ดังนี้  

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3
3rd 

อตฺถิ
atthi 

สนฺติ
santi 

บุรุษที่ 2
2nd 

อสิ
asi 

อตฺถ
attha 

บุรุษที่ 1
1st 

อสฺมิ / อมฺหิ
asmi / amhi 

อสฺม / อมฺห
asma / amha 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

บุรุษที่ 3
3rd 

กโรติ
karoti 

กโรนฺติ
karonti 

บุรุษที่ 2 กโรสิ กโรถ

ํ
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2nd karosi karotha 

บุรุษที่ 1
1st 

กโรมิ 
karomi 

กโรม
karoma 

ประโยคบาลี 
 ตํ ธมฺมํ สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อญฺ ตรสฺมึ วา กุเล ปจฺจาชาโต; โส ตํ 

ธมฺมํ สุตฺวา ตถาคเต สทฺธํ ปฏิลภติ. โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ ฯเปฯ27 
 คหปติ วา อ. คหบดี หรือ คหปติปุตฺโต วา หรือว่า บุตรของคหบดี อญฺ ตรสฺมึ วา กุเล 

ปจฺจาชาโต ก็หรือว่า อ. คนผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลในตระกูลหนึ่ง สุณาติ ย่อมฟัง ตํ ธมฺมํ ซึ่งธรรม
นั้น; คหปติ วา อ. คหบดี หรือ คหปติปุตฺโต วา หรือว่า บุตรของคหบดี อญฺ ตรสฺมึ วา กุเล ปจฺจา- 
ชาโต ก็หรือว่า อ. คนผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลในตระกูลหนึ่ง โส นั้น สุตฺวา ฟังแล้ว ตํ ธมฺมํ ซึ่งธรรม
นั้น ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ สทฺธํ ซึ่งศรัทธา ตถาคเต ในตถาคต. คหปติ วา อ. คหบดี หรือ คหปติปุตฺโต 
วา หรือว่า บุตรของคหบดี อญฺ ตรสฺมึ วา กุเล ปจฺจาชาโต ก็หรือว่า อ. คนผู้เกิดในภายหลัง ใน
ตระกูลในตระกูลหนึ่ง โส นั้น สมนฺนาคโต ผู้ถึงพร้อมแล้ว เตน สทฺธาปฏิลาเภน ด้วยการได้เฉพาะซึ่ง
ศรัทธา นั้น ปฏิสญฺจิกฺขติ ย่อมตระหนัก อิติ ว่า ฯลฯ          

 คหบดี บุตรคหบดี หรืออนุชน (คนผู้เกิดภายหลัง) ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรม
นั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคต เมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่า ฯลฯ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) การประกอบคํากิริยาหมวด จุราทิคณะและกิยาทิคณะ
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ ตฺวา, ตุํ ปัจจัย
3) คํากิริยาที่มีรูปพิเศษ
4) การประกอบรูปของ อสฺ ธาตุ

27 ที.สี. (บาลี) 9/191/63. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 13 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1. พุทฺโธ วิหารสฺมึ สนฺนิปตนฺตานํ มนุสฺสานํ ธมฺมํ เทเสติ.

Buddho vihārasmiṃ sannipatantānaṃ manussānaṃ dhammaṃ deseti.

2. พุทฺธสฺส ปูเชตุํ จินฺเตนฺโต อุปาสโก ปุปฺผานิ โอจินาติ.
 Buddhassa pūjetuṃ cintento upāsako pupphāni ocināti.

3. เต ปตฺเต อุทเกน ปูเรนฺตา คีตํ คายนฺติ.
Te patte udakena pūrentā gītaṃ gāyanti.

4. ตุมฺเห อรญฺเ  วสนฺเต มิเค ปีเฬตฺวา อสปฺปุริสา โหถ.
Tumhe araññe vasante mige pīḷetvā asappurisā hotha.

5. มยํ อาปณํ คนฺตฺวา วาณิเชหิ สทฺธึ กเถตฺวา ธญฺ  วิกฺกิณาม.
Mayaṃ āpaṇaṃ gantvā vāṇijehi saddhiṃ kathetvā dhaññaṃ vikkiṇāma.

6. ตฺวํ อุฑฺเฑนฺตํ สุกํ ทิสฺวา คณฺหิตุํ อิจฺฉสิ.
 Tvaṃ uḍḍentaṃ sukaṃ disvā gaṇhituṃ icchasi.

7. ปพฺพตมฺหา อุเทนฺตํ จนฺทํ ปสฺสิตุ ํ กุมาโร ฆรมฺหา ธาวติ
 Pabbatamhā udentaṃ candaṃ passituṃ kumāro gharamhā dhāvati.

8.  อหํ กสฺสเกหิ สห เขตฺตมฺหิ รุกฺเข โรเปมิ.
Ahaṃ kassakehi saha khettasmiṃ rukkhe ropemi.

9.  มยํ อมจฺเจหิ สห มนฺเตนฺตา ปาสาทสฺมึ อาสเนสุ นิสีทาม.
Mayaṃ amaccehi saha mantentā pāsādasmiṃ āsanesu nisīdāma.

10. ตุมฺเห ตถาคตสฺส สาวเก นิมนฺเตตฺวา ทานํ เทถ.
Tumhe Tathāgatassa sāvake nimantetvā dānaṃ detha.

11. อุปาสกา วิหารํ คนฺตฺวา ทีเป ชาเลตฺวา ธมฺมํ โสตุํ นิสีทนฺติ.
Upāsakā vihāraṃ gantvā dīpe jāletvā dhammaṃ sotuṃ nisīdanti.

12. ลุทฺทโก สีสํ ทุสฺเสน ฉาเทตฺวา นิสีทิตฺวา สกุเณ มาเรตุํ อุสฺสหติ.
Luddako sīsaṃ (head) dussena chādetvā nisīditvā sakuṇe māretuṃ

ussahati. 

13. โส วเน อาหิณฺฑนฺเต โคเณ คามํ อาเนตฺวา วาณิชานํ วิกฺกิณาติ.
So vane āhiṇḍante goṇe gāmaṃ ānetvā vāṇijānaṃ vikkiṇāti.

14. ตฺวํ อาปเณหิ ภณฺฑานิ กิณิตฺวา สกเฏน อาเนตฺวา เคเห เปสิ.
Tvaṃ āpaṇehi bhaṇḍāni kiṇitvā sakaṭena ānetvā gehe ṭhapesi.

15. ตุมฺเห กกเจหิ รุกฺเข ฉินฺทิตฺวา ปพฺพตมฺหา ปาเตถ.
Tumhe kakacehi rukkhe chinditvā pabbatamhā pātetha.

16. ธมฺเมน มนุสเส ปาเลนฺเตา ภูปาลา อกุสลํ ปริวชฺเชนฺติ.
Dhammena manusse pālentā bhūpālā akusalaṃ parivajjenti.

17. สจฺจํ   าตํุ อิจฺฉนฺโต อหํ สมเณหิ ปญฺเห ปุจฺฉามิ.
Saccaṃ ñātuṃ icchanto ahaṃ samaṇehi pañhe pucchāmi.

18. ทานํ ทตฺวา สีลํ รกฺขนฺตา สปฺปุริสา สคฺคโลกํ ปาปุณนฺติ.
Dānaṃ datvā sīlaṃ rakkhantā sappurisā saggalokaṃ pāpuṇanti.

19. ธญฺ   มินนฺโต กสฺสโก อาปณํ เนตฺวา ธญฺ    วิกฺกิณาตุ ํจินฺเตติ.   
Dhaññaṃ minanto kassako āpaṇaṃ netvā dhaññaṃ vikkiṇituṃ cinteti.
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20. อหํ ปตฺเตน ปานียํ ปิวนฺโต ทฺวารสฺมึ ตฺวา มคฺคํ โอโลเกมิ.
Ahaṃ pattena pānīyaṃ pivanto dvārasmiṃ ṭhatvā maggaṃ olokemi.

21. โส อาปณมฺหา ขีรํ กิณิตุํ ปุตฺตํ ปหิณาติ.
So āpaṇamhā khīraṃ kiṇituṃ puttaṃ pahiṇāti.

22. มยํ ธมฺมํ อุคฺคณฺหิตุํ อุสฺสหนฺตา สห ปณฺฑิเตน มนฺเตม.
Mayaṃ dhammaṃ uggaṇhituṃ ussahantā saha paṇḍitena mantema.

23. โจเรหิ สทฺธึ เคเห ภินฺทิตฺวา มนุสฺเส ปีเฬนฺตา ตุมฺเห อสปฺปุริสา โหถ.
Corehi saddhiṃ gehe bhinditvā manusse pīḷentā tumhe asappurisā

hotha. 

24. อหํ สุวณฺณํ ปริเยสมาเน ทีปมฺหา อาคจฺฉนฺเต วาณิเช ชานามิ.
Ahaṃ suvaṇṇaṃ pariyesamāne dīpamhā āgacchante vāṇije jānāmi.

25. อหํ อาจริโย โหมิ, ตฺวํ เวชฺโช โหสิ.
Ahaṃ ācariyo homi, tvaṃ vejjo hosi.

26. ตฺวํ อสปฺปุริส, พุทฺเธน เทเสนฺตํ ธมฺมํ สุตฺวา สปฺปุริโส ภวิตุ อุสฺสหสิ.
Tvaṃ asappurisa, Buddhena desentaṃ dhammaṃ sutvā sappuriso

bhavituṃ ussahasi. 

27. อหํ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ มนฺเตนฺโต ธมฺเมน ทีปํ ปาเลนฺโต ภูปาโล อสฺมิ.
Ahaṃ paṇḍitehi saddhiṃ mantento dhammena dīpaṃ pālento bhūpālo

asmi. 

28. วราเห มาเรนฺตา โจรา กสฺสเก ปีเฬนฺตา ปาปกมฺมาณิ กโรนฺติ.
Varāhe mārentā corā kassake pīḷentā pāpakammāni karonti.

29. สีลํ รกฺขนฺตา ปุญฺ   กมฺมานิ กโรนฺตา มนุสฺสา สคฺคํ ปปฺโปตุํ อากงฺขนฺติ.
Sīlaṃ rakkhantā puññakammāni karontā manussā saggaṃ pappotuṃ

ākaṅkhanti. 

30. อกุสลํ ปหาย ปาปํ ปริวชฺเชตฺวา วิหรนฺตา นรา สปฺปุริสา ภวนฺติ.
Akusalaṃ pahāya pāpaṃ parivajjetvā viharantā narā sappurisā bhavanti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. ท่าน เก็บแล้ว ซึ่งผลไม้ ท. จากต้นไม้ ท. ย่อมส่งไป สู่ตลาด

Having picked fruits from the trees you send (them) to the market.

2.  อ. ข้าพเจ้า ฟังแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้ทรงแสดงอยู่ ซึ่งธรรม ย่อมเลื่อมใส
Having heard the Buddha preach the doctrine I become glad.

3.  อ. ข้าพเจ้า คิดอยู่ เพ่ือจะเก็บ ซึ่งข้าวเปลือก ย่อมไป สู่นา กับ ด้วยชาวนา
Thinking of collecting corn I go to the field with the farmer.

4.  อ. ท่าน ท. ร้องอยู่ ซึ่งเพลง ท. ย่อมดู ซึ่งนก ท. ตัวบินไป ในท้องฟูา
Singing songs you (pl.) look at the birds flying in the sky.

5.  อ. ข้าพเจ้า ย่อมกล่าวสอน ซึ่งคนชั่ว ผู้เบียดเบียนอยู่ ซึ่งชาวนา ท. ในหมู่บ้าน
I advise the wicked man who oppresses the farmers in the village.

6.  อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมขุด ซึ่งหลุม ท. เพ่ือจะปลูก ซึ่งต้นไม้ ท. ในสวน
We dig pits to plant trees in the park.

7.  อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมรู้ ซึ่งมนุษย์ ผู้จุดอยู่ ซึ่งประทีป ท. ในวิหาร
We know the man who is lighting lamps in the monastery.
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  8.  อ. ท่าน ท. ย่อมข้าม ซึ่งสมุทร กับ ด้วยชาวเรือ ท. เพ่ือไปถึง ซึ่งเกาะ 
   You (pl.) cross the sea with sailors to reach the island. 

  9.  อ. พระราชา ผู้คุ้มครอง ซึ่งเกาะ ย่อมชนะ 
   The king governing the island wins. 

  10.  อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมเริ่ม เพ่ือเรียน ซึ่งธรรมะ จากสมณะ ท. ผู้อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน 
    We begin to learn the dhamma from recluses living in the village. 

  11.  อ. บัณฑิต ผู้แสวงหาอยู่ ซึ่งความจริง ย่อมไป จากเมือง สู่เมือง 
    Searching for the truth the wise man goes from city to city. 

  12.  อ. ทารก เว้นแล้ว ซึ่งสุนัข ตัวนอนอยู่ ด้วยเท้า ย่อมวิ่งไป สู่บ้าน 
    Avoiding the sleeping dog with his foot the child runs home. 

  13.  อ. บัณฑิต ท. ผู้หวังอยู่ เพื่อเกิด ในสวรรค์ ย่อมกลัว เพ่ือจะทํา ซึ่งบาป 
    Wishing to be born in heaven wise men fear to do evil. 

  14.  อ. คนชั่ว ท. เคลื่อนแล้ว จากโลกมนุษย์ ย่อมเกิด ในนรก 
    Departing from the human world wicked men are born in hell (narake). 

  15.  อ. พระราชา ทรงเชื้อเชิญแล้ว ซึ่งดาบส จากภูเขา ย่อมทรงถวาย ซึ่งจีวร  
    Having invited the hermit from the mountain the king gives him a robe. 

  16. อ. อุบาสก ท. พยายามอยู่ เพ่ือจะเข้าใจ ซึ่งความจริง เป็นสมณะ ย่อมเป็น 
    Trying to understand the truth lay devotees become recluses. 

  17.  อ. อุบาสก ท. ผู้หวังอยู่ เพื่อฟัง ซึ่งสมณะ ผู้แสดงอยู่ ซึ่งธรรม ย่อมประชุม ในวิหาร 
    Expecting to hear the monk preaching the dhamma lay devotees 
assemble in the monastery. 

  18.  อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมเห็น ด้วยตา ท., ย่อมฟัง ด้วยหู ท., ย่อมสัมผัส ด้วยกาย ท. 
    We see with our eyes, hear with our ears (sotehi), touch with our 
bodies. 

  19.  อ. ข้าพเจ้า ผู้ปกครองอยู่ ซึ่งเกาะ เป็นพระราชา ย่อมเป็น 
    I am the king governing the islands. 

  20.  อ. ท่าน ท. ผู้ปรึกษาอยู่ กับ ด้วยโจร ท. เป็นคนชั่ว ย่อมเป็น 
    You (pl.) are wicked men who take counsel with thieves. 

  21.  อ. สัตบุรุษ ท. ย่อมเริ่ม เพ่ือปลูก ซึ่งต้นไม้ ท. เพ่ือรักษา ซึ่งโลก 
    Good men begin to plant trees to protect the world. 

  22.  อ. โจร ฟังแล้ว ซึ่งธรรม ย่อมหวัง เพื่อจะเว้น ซึ่งบาป  
    Having heard the dhamma, the thief wishes to avoid evil. 

  23.  อ. พ่อค้า ท. ย่อมเก็บ ซึ่งผ้า ท. ในตลาด ท. เพ่ือขาย แก่ชาวนา ท. ผู้มาอยู่ จาก
หมู่บ้าน 
    Merchants keep clothes in shops to sell (them) to farmers coming from 
the villages. 

  24.  อ. คนปุวย เป็นทูต ของเทวดา ท. ในโลกมนุษย์ 
    The sick man (gilāna) is a messenger of the gods in the human world. 

  25.  อ. สัตบุรุษ ท. ผู้สั่งสอนอยู่ ซึ่งคนชั่ว ท. ย่อมอยู่ ในโลก 
    There are good men in the world who admonish wicked men. 
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  26.  อ. หมอ เก็บแล้ว ซึ่งดอกบัว ท. จากน้ํา ย่อมไป สู่วิหาร เพ่ือฟัง ซึ่งธรรม  
    Having picked lotuses from the water, the doctor goes to the monastery 
to listen to the dhamma. 

  27.  อ. โจร เห็นแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า เลื่อมใสแล้ว ย่อมท้ิง ซึ่งลูกศร ท. 
    Seeing the Buddha and being pleased the thief throws away the arrows. 

  28.  อ. ข้าพเจ้า ผู้ปรารถนาอยู่ เพ่ือจะเว้น ซึ่งอกุศลธรรม ย่อมรักษา ซึ่งศีล 
    Wishing to avoid evil I practise virtue. 

  29.  อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมหุง ซึ่งข้าว เพื่อถวาย ซึ่งทาน แก่สมณะ ท. ผู้มาอยู่ จากวิหาร 
    We cook rice to give alms to the monks coming from the monastery. 

  30.  อ. ท่าน ท. ผู้แสวงหาอยู่ ซึ่งทองคํา ย่อมไป จากเกาะ สู่เกาะ กับ ด้วยพ่อค้า ท. 
    You (pl.) go from island to island searching for gold with merchants. 
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    ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ   วณฺณคนฺธํ อเห ยํ 
    ปเลติ รสมาทาย   เอวํ คาเม มุน ีจเร. 
    Yathāpi bhamaro pupphaṃ,  vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ; 
    paleti rasamādāya,  evaṃ gāme munī care. 

 

    ภมรไม่ทําลายดอก สี และกลิ่น 

   ดูดแต่น้ําหวานไป ฉันใด 

   มุนีพึงเที่ยวไปในหมู่บ้าน ฉันนั้น28
 

 
    Just like a bee to a flower, without spoiling the color and smell, 
   takes its nectar and flies away, so in a village a wise man should walk. 

                                                 

 28 ขุ.ธ.(บาลี) 25/49/25., (ไทย) 25/49/42. มจฺฉริโกสิยเสฏฺ  ิวตฺถ ุ
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บทท่ี 14 (Lesson 14) 

กิริยาอนาคตกาล The Future Tense  

 

  1. กิริยาอนาคตกาล ภวิสสันตีวิภัตติ แปลว่า “จัก...” 
  คํากิริยาที่เป็นอนาคตกาล เกิดจากการประกอบ สฺส ที่ท้ายธาตุ หรือเค้ากิริยาพร้อมลง อิ 
อาคม หน้า สฺส ส่วนวิธีการที่เหลือเหมือนปัจจุบันกาล 
 

  เค้ากิริยา: ปจ = หุง (Base: paca = to cook) 
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

โส ปจิสฺสต ิ

So pacissati 

อ. เขา จักหุง 
He will cook 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตฺวํ ปจิสฺสส ิ

Tvaṃ pacissasi 

อ. ท่าน จักหุง 
You will cook 

บุรุษที่ 1  

1st 

อหํ ปจิสฺสาม ิ

Ahaṃ pacissāmi = 

อ. ข้าพเจ้า จักหุง 
I will cook 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

เต ปจิสฺสนฺติ 
Te pacissanti 

อ. เขา ท. จักหุง 
They will cook 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตุมฺเห ปจิสฺสถ 

Tumhe pacissatha  

อ. ท่าน ท. จักหุง 
You will cook 

บุรุษที่ 1  

1st 

มยํ ปจิสฺสาม 

Mayaṃ pacissāma  

อ. ข้าพเจ้า ท. จักหุง 
We will cook 

 

  เค้ากิริยา: โจร = ขโมย (Base: core = to steal) 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

บุรุษที่ 3  

3rd 

โส โจเรสฺสติ 
So coressati 

เต โจเรสฺสนฺติ 
Te coressanti 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตฺวํ โจเรสฺสสิ 
Tvaṃ coressasi 

ตุมฺเห โจเรสฺสถ 

Tumhe coressatha 

บุรุษที่ 1  

1st 

อหํ โจเรสฺสามิ 

Ahaṃ coressāmi 

มยํ โจเรสฺสาม 

Mayaṃ coressāma 

 

  เค้ากิริยา: กิณา = ซื้อ (Base: kiṇā = to buy) 

บุรุษ Person เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

บุรุษที่ 3  

3rd 

โส กิณิสฺสติ 
So kiṇissati 

เต กิณิสฺสนฺติ 
Te kiṇissanti 
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บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ กิณิสฺสสิ
Tvaṃ kiṇissasi 

ตุมฺเห กิณิสฺสถ
Tumhe kiṇissatha 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ กิณิสฺสามิ
Ahaṃ kiṇissāmi 

มยํ กิณิสฺสาม
Mayaṃ kiṇissāma 

2. คํากิริยาอนาคตกาล ดังต่อไปนี้
Present Tense Future Tense Translate 

คจฺฉติ
gacchati 

คมิสฺสติ
gamissati 

อ. เขา จักไป 
he will go 

อาคจฺฉติ
āgacchati 

อาคมิสฺสติ
āgamissati 

อ. เขา จักมา  
he will come 

ททาติ
dadāti 

ททิสฺสติ / ทสฺสติ
dadissati / dassati 

อ. เขา จักให้ 
he will give 

ติฏฺ ติ
tiṭṭhati 

สฺสติ
ṭhassati 

อ. เขา จักยืน 
he will stand 

กโรติ
karoti 

กริสฺสติ
karissati 

อ. เขา จักทํา 
he will do 

ภุญฺชติ
bhuñjati 

ภุญฺชิสฺสติ
bhuñjissati 

อ. เขา จักกิน 
he will eat 

หรติ
harati 

หริสฺสติ
harissati 

อ. เขา จักนําไป 
he will carry 

วสติ
vasati 

วสิสฺสติ
vasissati 

อ. เขา จักอยู่ 
he will live 

ปสฺสติ
passati 

ปสฺสิสฺสติ
passissati 

อ. เขา จักเห็น 
he will see 

ภายติ
bhāyati 

ภายิสฺสติ
bhāyissati 

อ. เขา จักกลัว 
he will fear 

ประโยคบาลี 
 โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน , อณุ-   

มตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ, กายกมฺมวจีกมฺเมน สมนฺนาคโต กุสเลน, 
ปริสุทฺธาชีโว สีลสมฺปนฺโน, อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร, สติสมฺปชญฺเ น สมนฺนาคโต, สนฺตุฏฺโ .29 

 คหปติ วา อ. คหบดี หรือ คหปติปุตฺโต วา หรือว่า บุตรของคหบดี อญฺ ตรสฺมึ วา กุเล 
ปจฺจาชาโต ก็หรือว่า อ. คนผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลในตระกูลหนึ่ง โส นั้น เอวํ ปพฺพชิโต ผู้บวชแล้ว 
อย่างนี้ สมาโน มีอยู่ ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต ผู้สํารวมแล้วด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ อาจารโคจร- 
สมฺปนฺโน ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจร วิหรติ ย่อมอยู่, ภยทสฺสาวี ผู้เห็นภัยโดยปกติ อณุมตฺเตสุ 
วชฺเชสุ ในโทษ ท. อันเล็กน้อย, สมาทาย สิกฺขติ สมาทานศึกษาอยู่ สิกฺขาปเทสุ ในสิกขาบท ท., 

29 ที.สี. (บาลี) 9/193/63. 
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สมนฺนาคโต ผู้ถึงพร้อมแล้ว กายกมฺมวจีกมฺเมน ด้วยกายกรรมและวจีกรรม กุสเลน อันเป็นกุศล, 
ปริสุทฺธาชีโว ผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ สีลสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล, คุตฺตทฺวาโร ผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว 
อินฺทฺริเยสุ ในอินทรีย์ ท., สมนฺนาคโต ผู้ถึงพร้อมแล้ว สติสมฺปชญฺเ น ด้วยสติและสัมปชัญญะ, 
สนฺตุฏฺโ  เป็นผู้สันโดษ โหติ ย่อมเป็น.      

 เขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ สํารวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยมารยาท
และโคจร(การเที่ยวไป) เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ประกอบด้วย
กายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  
สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ (และ) เป็นผู้สันโดษ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของภวิสสันตีวิภัตติ
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบภวิสสันตีวิภัตติ



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 108 

แบบฝึกหัดบทที่ 14
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1. โส ปพฺพตมฺหา อุเทนฺตํ จนฺทํ ปสฺสิตุํ ปาสาทํ อารุหิสฺสติ.

So pabbatamhā udentaṃ candaṃ passituṃ pāsādaṃ āruhissati.

2. ภูปาโล โจเรหิ ทีปํ รกฺขิตุํ สห อมจฺเจหิ มนฺเตสฺสติ.
Bhūpālo corehi dīpaṃ rakkhituṃ saha amaccehi mantessati.

3. อหํ สมุทฺทํ ตริตฺวา ทีปํ ปาปุณิตฺวา ภณฺฑานิ วิกฺกิณิสฺสามิ.
Ahaṃ samuddaṃ taritvā dīpaṃ pāpuṇitvā bhaṇḍāni vikkiṇissāmi.

4. ตุมฺเห วิหารํ อุปสงฺกมนฺตา มคฺเค ปุปฺผานิ วิกฺกิณนฺเต มนุสฺเส ปสฺสิสฺสถ.
Tumhe vihāraṃ upasaṅkamantā magge pupphāni vikkiṇante manusse

passissatha. 

5. อุทกํ โอตริตฺวา วตฺถานิ โธวนฺโต กสฺสโก นหายิตฺวา เคหํ อาคมิสฺสติ.
Udakaṃ otaritvā vatthāni dhovanto kassako nahāyitvā gehaṃ āgamissati.

6. คาเม วิหรนฺโต ตฺวํ นครํ คนฺตฺวา รถํ อาเนสฺสสิ.
Gāme viharanto tvaṃ nagaraṃ gantvā rathaṃ ānessasi.

7. ปุญฺ   กาตุํ อิจฺฉนฺตา ตุมฺเห สปฺปุริสา ปาปมิตฺเต โอวทิสฺสถ.
Puññaṃ kātuṃ icchantā tumhe sappurisā pāpamitte ovadissatha.

8. ธมฺมํ โสตุํ อุยฺยาเน นิสีทนฺตานํ อุปาสกานํ อหํ ปานียํ ทสฺสามิ.
Dhammaṃ sotuṃ uyyāne nisīdantānaṃ upāsakānaṃ ahaṃ pānīyaṃ

dassāmi. 

9. มยํ ภูปาลา ธมฺเมน ทีเป ปาเลสฺสาม
Mayaṃ bhūpālā dhammena dīpe pālessāma.

10. รุกฺขํ ปาเตตฺวา ผลานิ ขาทิตุํ อิจฺฉนฺตํ อสปฺปุริสํ อหํ อกฺโกสามิ.
Rukkhaṃ pātetvā phalāni khādituṃ icchantaṃ asappurisaṃ ahaṃ

akkosāmi. 

11. ทานํ ททมานา สีลํ รกฺขนฺตา มยํ สมเณหิ ธมฺมํ อุคฺคณฺหิสฺสาม.
Dānaṃ dadamānā sīlaṃ rakkhantā mayaṃ samaṇehi dhammaṃ

uggaṇhissāma. 

12. ธาวนฺตมฺหา สกฏมฺหา ปตนฺตํ ทารกํ ทิสฺวา ตฺวํ เวชฺชํ อาเนสิ.
Dhāvantamhā sakaṭamhā patantaṃ dārakaṃ disvā tvaṃ vejjaṃ ānesi.

13. สจฺจํ อธิคนฺตุํ อุสฺสหนฺโต ตาปโส ตถาคตํ ปสฺสิตุํ อากงฺขติ.
Saccaṃ adhigantuṃ ussahanto tāpaso Tathāgataṃ passituṃ ākaṅkhati.

14. พุทฺเธ ปสีทิตฺวา อุปาสโก เทวปุตฺโต หุตฺวา สคฺคโลเก อุปฺปชฺชติ.
Buddhe pasīditvā upāsako devaputto hutvā saggaloke uppajjati.

15. อุเทนฺตํ สุริยํ ทิสฺวา พฺราหฺมโณ เคหา นิกฺขมฺม วนฺทติ.
Udentaṃ suriyaṃ disvā brāhmaṇo gehā nikkhamma vandati.

16. ทีปํ ปปฺโปตุํ อากงฺขมานา มยํ สมุทฺทํ ตริตุํ นาวิกํ ปริเยสาม.
Dīpaṃ pappotuṃ ākaṅkhamānā mayaṃ samuddaṃ tarituṃ nāvikaṃ

pariyesāma. 

17. อมจฺจสฺส ทูตํ ปหิณิตุํ อิจฺฉนฺโต ภูปาโล อหํ อสฺมิ
Amaccassa dūtaṃ pahiṇituṃ icchanto bhūpālo ahaṃ asmi.
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18. ปุญฺ กมฺมานิ กโรนฺตานํ วาณิชานํ ธนํ อตฺถิ.
Puññakammāni karontānaṃ vāṇijānaṃ dhanaṃ atthi.

19. มยํ คีตานิ คายนฺเต นจฺจนฺเต กุมาเร โอโลเกสฺสาม.
Mayaṃ gītāni gāyante naccante kumāre olokessāma.

20. ปาปํ ปริวชฺเชตฺวา กุสลํ กโรนฺเต สปฺปุริเส เทวา ปูเชสฺสนฺติ.
Pāpaṃ parivajjetvā kusalaṃ karonte sappurise devā pūjessanti.

21. สจฺจํ ภาสนฺตา อสปฺปุริเส อนุสาสนฺตา ปณฺฑิตา อุปาสกา ภวิสฺสนฺติ.
Saccaṃ bhāsantā asappurise anusāsantā paṇḍitā upāsakā bhavissanti.

22. ตฺวํ ธญฺเ น ปตฺตํ ปูเรตฺวา อาจริยสฺส ทสฺสสิ.
Tvaṃ dhaññena pattaṃ pūretvā ācariyassa dassasi.

23. รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา จีวรํ สิพฺพนฺตํ สมณํ อหํ อุปสงฺกมิสฺสามิ.
Rukkhamūle nisīditvā cīvaraṃ sibbantaṃ samaṇaṃ ahaṃ upasaṅkamis-

sāmi. 

24. อหํ สยนฺตสฺส ปุตฺตสฺส กายํ อามสนฺโต มญฺจสฺมึ นิสีทามิ.
Ahaṃ sayantassa puttassa kāyaṃ āmasanto mañcasmiṃ nisīdāmi.

25. อุยฺยาเนสุ รุกฺเข โรเปตุํ สมณา มนุสฺเส อนุสาสนฺติ.
Uyyānesu rukkhe ropetuṃ samaṇā manusse anusāsanti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1. อ. ข้าพเจ้า เรียนแล้ว ซึ่งธรรม จากพระพุทธเจ้า จักอยู่ ด้วยธรรม ในโลก

Having learnt the dhamma from the Buddha I will live righteously
(dhammena) in the world. 

2. อ. ข้าพเจ้า จักสอน ซึ่งพระราชา ผู้ปกครอง ซึ่งเกาะ โดยธรรม กับ ด้วยอํามาตย์ ท.
I will advise the king to rule the island righteously with his ministers.

3. อ. ทารก วางแล้ว ซึ่งผ้า บนอาสนะ จักลงไป สู่น้ํา เพื่ออาบ
Keeping the garment on the seat the child will enter the water to bathe.

4. อ. ท่าน ท. ฟังแล้ว ซึ่งธรรม จักเลื่อมใส ในพระตถาคต
Having heard the doctrine you (pl.) will become pleased with the

Tathāgata. 

5. อ. เขา ท. เที่ยวไปอยู่ ในปุา เก็บอยู่ ซึ่งผลไม้ ท. จักต้องการ เพ่ือดื่ม ซึ่งน้ํา
They who are walking in the forest collecting fruits will desire to drink

water. 

6. อ. ชาวนา ท. ผู้เข้าไปอยู่ สู่เมือง จักเห็น ซึ่งรถ ท. แล่นอยู่ บนถนน
Farmers approaching the city will look at vehicles running on the road.

7. อ. พระอาทิตย์ ที่ข้ึนไปอยู่ จักส่อง ซึ่งโลก
The rising sun will illuminate the world.

8. อ. ต้นไม้ ท. ในสวน จักอาบ ด้วยแสง แห่งพระจันทร์
The trees in the park will bathe in the light of the moon.

9. อ. ท่าน เห็นแล้ว ซึ่งลูกชาย ท. ผู้ถามอยู่ ซึ่งปัญหา ท. จากบัณฑิต ท. จักยินดี
You (sg.) will be pleased seeing your sons asking questions from the wise

man. 
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10. อ. ทารก ท. จักต้องการ เพ่ือเห็น ซึ่งนกแก้ว ท. ตัวกินอยู่ ซึ่งผลไม้ ท. บนต้นไม้ ท.
The children will like to see the parrots eating fruits on the trees.

11. อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้มาอยู่ จากเกาะ เป็นหมอ ย่อมเป็น, อ. ท่าน ท. ผู้ไปอยู่ สู่ เกาะ เป็น
อาจารย์ ย่อมเป็น

We are doctors coming from the island, you are teachers going to the 
island. 

12. อ. เขา ถือเอาแล้ว ซึ่งเงิน จักไป สู่ตลาด เพื่อซื้อ ซึ่งสินค้า ท.
He will take money and go to the shop to buy goods.

13. อ. ทารก ยังชาม ให้เต็มแล้ว ด้วยน้ําดื่ม จักให้ แก่ขอทาน ผู้กินอยู่ ซึ่งข้าวสุก
Having filled the bowl with drinking water the child will give it to the

beggar eating rice. 

14. อ. มนุษย์ ท. ผู้ปรารถนาอยู่ เพื่อจะได้ ซึ่งบุญ จักปลูก ซึ่งต้นไม้ ท. เพ่ือคน ท. ในโลก
Men wishing to get merit will plant trees for people in the world.

15. อ. คนชั่ว ท. ผู้แสวงหาอยู่ ซึ่งทรัพย์ จักเบียดเบียน ซึ่งชาวนา ท. ผู้อาศัยอยู่ โดยธรรม
ในหมู่บ้าน ท. 

Searching for wealth wicked men will oppress farmers living righteously 
in villages. 

16. อ. ผลไม้ ท. บนต้นไม้ ท. ในภูเขา ย่อมมี
There are fruits on the trees in the mountains.

17. อ. สัตบุรุษ ท. ผู้ทําอยู่ ซึ่งกุศลกรรม ท. จักเรียน ซึ่งธรรม จากสมณะ ท.
Good men doing meritorious deeds will learn the dhamma from monks.

18. อ. บัณฑิต ท. ย่อมตามสอน ซึ่งพระราชา ท. ผู้คุ้มครองอยู่ ซึ่งเกาะ ท.
Wise men instruct kings governing the islands.

19. อ. ท่าน จักซื้อ ซึ่งปลา ท. จากชาวประมง ท. ผู้มาอยู่ จากสมุทร
You will buy fish from fishermen coming from the sea.

20. อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้หวังอยู่ เพื่อจะเรียน ซึ่งธรรม ย่อมเข้าไปเฝูา ซึ่งพระพุทธเจ้า
Wishing to learn the dhamma we approach the Buddha.

21. อ. ทารก ท. เห็นแล้ว ซึ่ง สุนัขจิ้งจอก ตัวมาอยู่ สู่สวน จักกลัว
Seeing the jackal coming to the park the children will get frightened.

22. อ. เขา ท. จักไป เพ่ือเห็น ซึ่งพระราชา ผู้เสด็จมาอยู่ สู่หมู่บ้าน กับ ด้วยอํามาตย์ ท.
They will go to see the king coming to the village with the ministers.

23. อ. ท่าน ผู้เป็นอยู่ โดยธรรม เป็นคนดี ย่อมเป็น
You are a good man who lives righteously.

24. อ. ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งนกแก้ว ตัวจิกอยู่ ซึ่งผลไม้ ด้วยจงอยปาก
I see a parrot picking a fruit with its beak.

25. อ. ข้าพเจ้า ท. ผู้รักษาอยู่ ซึ่งศีล ท. เป็นคนดี จักเป็น
We will become good men practising virtue.
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น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย   กตาน ิอกตาน ิจ.
Na paresaṃ vilomāni,  na paresaṃ katākataṃ; 
attano va avekkheyya, katāni akatāni ca. 

บุคคลไม่พึงใส่ใจถ้อยคําแสลงหูของคนอ่ืน
ไม่พึงเพ่งเล็งกิจที่คนอื่นทําแล้วหรือยังไม่ได้ทํา
แต่พึงตรวจดูกิจที่ตนทําแล้วและยังไม่ได้ทําเท่านั้น30

 Not others' wrong doings, not others' (acts) done or undone; 
of oneself only (he) should reflect, the (acts) done and not done. 

30 ขุ.ธ.(บาลี) 25/50/25., (ไทย) 25/50/42. ปาฏิกาชีวกวตฺถ ุ
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บทท่ี 15 (Lesson 15)

กิริยาหมวดสัตตมีวิภตัติ The Optative or the Potential Mood

1. สัตตมีวิภัตติ แปลว่า “พึง..., ควร...”
คํากิริยาที่เป็นสัตตมีวิภัตติ ใช้ในการอนุญาต, การคาดคะเน, ความปรารถนา, การกระทํา, 

การเชื้อเชิญ ใช้คําว่า สเจ, ยทิ เป็นต้นประกอบประโยค ส่วนภาษาอังกฤษประกอบคําว่า if, might,

would เป็นต้น 
คํากิริยาที่เป็นสัตตมีวิภัตติ เกิดจากการประกอบ เอยฺย ท้ายธาตุ หรือเค้ากิริยา 

เค้ากิริยา: ปจ = หุง (Base: paca = to cook) 
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

บุรุษที่ 3
3rd 

โส ปเจยฺย
So paceyya 

ถ้าว่า อ. เขา พึงหุงไซร้
If he would cook 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ ปเจยฺยาสิ
Tvaṃ paceyyāsi 

ถ้าว่า อ. ท่าน พึงหุงไซร้
If you would cook 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ ปเจยฺยามิ
Ahaṃ paceyyāmi 

ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า จักหุงไซร้
If I would cook 

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

บุรุษที่ 3
3rd 

เต ปเจยฺยุ
Te paceyyuṃ 

ถ้าว่า อ. เขา ท. พึงหุงไซร้
If they would cook 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตุมฺเห ปเจยฺยาถ
Tumhe paceyyātha 

ถ้าว่า อ. ท่าน ท. พึงหุงไซร้
If you would cook 

บุรุษที่ 1
1st 

มยํ ปเจยฺยาม
Mayaṃ paceyyāma 

ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า ท. พึงหุงไซร้
If we would cook 

ข้อสังเกต: เค้ากิริยาที่ประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติที่เป็นบุรุษที่ 2 และ บุรุษที่ 1 นั้นมีความ
เหมือนกับปัจจุบันกาล 

คํากิริยาที่ประกอบรูปแบบเดียวกัน ดังนี้

ภุญฺเชยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงกิน ไซร้ 
bhuñjeyya = if he eats 

อาหเรยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงนํามา ไซร้
āhareyya = if he brings 

นหาเยยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงอาบน้ํา ไซร้
nahāyeyya = if he bathes 

เปยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงวางไว้ ไซร้
ṭhapeyya = if he keeps 

กเถยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงกล่าว ไซร้
katheyya = if he says 

ภเวยฺย = ถ้าว่า อ. เขา พึงเป็น ไซร้
bhaveyya = if he becomes;  
if he would be 



ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 113 

2. ศัพท์ต่อไปนี้ มีประโยชน์ในการสร้างประโยค
สเจ, ยทิ = ถ้าว่า sace, yadi = if

จ = และ ca = and

ปิ = ด้วย pi = too, also

น = ไม่ na = not

วิย = เหมือน, คล้าย viya = like, similar

3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1) สเจ โส ภตฺตํ ปเจยฺย, อหํ ภุญฺเชยฺยามิ.
Sace so bhattaṃ paceyya, ahaṃ bhuñjeyyāmi.

ถ้าว่า อ. เขา พึงหุง ซึ่งข้าว ไซร้, อ. ข้าพเจ้า พึงกิน
If he would cook rice I will eat.

2) สเจ ตฺวํ อิจฺเฉยฺยาสิ, อหํ โจรํ ปุจฺเฉยฺยามิ.
Sace tvaṃ iccheyyāsi, ahaṃ coraṃ puccheyyāmi.

ถ้าว่า อ. ท่าน พึงปรารถนา ไซร้, อ. ข้าพเจ้า พึงถาม ซึ่งโจร
If you would like, I will question the thief.

3) ยทิ อหํ นคเร วิหเรยฺยามิ, โส ปิ นครํ อาคจฺเฉยฺย.
Yadi ahaṃ nagare vihareyyāmi, so pi nagaraṃ āgaccheyya.

หากว่า อ. ข้าพเจ้า พึงอาศัยอยู่ ในเมือง ไซร้, แม้ อ. เขา พึงมา สู่เมือง
If I dwell in the city, he too would come to the city.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1) สเจ เต ภตฺตํ ปเจยฺยุํ, มยํ ภุญฺเชยฺยาม.
Sace te bhattaṃ paceyyuṃ, mayaṃ bhuñjeyyāma.

ถ้าว่า อ. เขา ท. พึงหุง ซึ่งข้าว ไซร้, อ. ข้าพเจ้า ท. พึงกิน
If they cook rice we will eat.

2) สเจ ตุมฺเห อิจฺเฉยฺยาถ, มยํ โจเร ปุจฺเฉยฺยาม.
Sace tumhe iccheyyātha, mayaṃ core puccheyyāma.

ถ้าว่า อ. ท่าน ท. พึงปรารถนา ไซร้, อ. ข้าพเจ้า ท. พึงถาม ซึ่งโจร ท.
If you so wish, we will question the thieves.

3) ยทิ มยํ นคเร วิหเรยฺยาม, เต ปิ นครํ อาคจฺเฉยฺยุํ.
Yadi mayaṃ nagare vihareyyāma, te pi nagaraṃ āgaccheyyuṃ.

หากว่า อ. ข้าพเจ้า ท. พึงอาศัยอยู่ ในเมือง ไซร้, แม้ อ. เขา ท. พึงมา สู่เมือง
If we dwell in the city, they too will come to the city.
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ประโยคบาลี 
 ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต เอว

รูปํ พีชคามภูตคามสมารมฺภํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? มูลพีชํ ขนฺธพีชํ ผฬุพีชํ อคฺคพีชํ พีชพีช-
เมว ปญฺจมํ อิติ วา. เอวรูปา พีชคามภูตคามสมารพฺภา ปฏิวิรโต โหติ;31 

วา ปน ก็แล สมณพฺราหฺมณา อ. สมณะและพราหมณ์ ท. เอเก โภนฺโต ผู้เจริญ บาง
พวก ภุญฺชิตฺวา ฉันแล้ว โภชนานิ ซึ่งโภชนะ ท. สทฺธาเทยฺยานิ อันอันคนพึงถวายด้วยศรัทธา, เต อ. 
สมณะและพราหมณ์ ท. เหล่านั้น อนุยุตฺตา ประกอบตามแล้ว พีชคามภูตคามสมารมฺภํ ซึ่งการพราก  
พีชคามและภูตคาม เอวรูปํ อันเห็นปานนี้ เสยฺยถีทํ ? คืออะไร อิติ คือว่า มูลพีชํ วา ซึ่งพืชอันเกิดจาก
เหง้า หรือ ขนฺธพีชํ วา หรือว่า ซึ่งพืชอันเกิดจากลําต้น ผฬุพีชํ วา ซึ่งพืชอันเกิดจากตา หรือ อคฺคพีชํ 
วา หรือว่า ซึ่งพืชอันเกิดจากยอด พีชพีชเมว วา ก็หรือว่า ซึ่งพืชอันเกิดจากเมล็ด ปญฺจมํ เป็นที่ 5 
วิหรนฺติ ย่อมอยู่ ยถา ฉันใด. ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ปฏิวิรโต เป็นผู้เว้นแล้ว พีชคามภูตคามสมารพฺภา จากการ
พรากซึ่งพีชคามและภูตคาม เอวรูปา อันเห็นปานนั้น โหติ ย่อมเป็น ตถา ฉันนั้น;          

 ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพรากพืชคามและภูตคามเหล่านี้ คือ พืชเกิดจากเหง้า เกิดจาก   
ลําต้น เกิดจากตา เกิดจากยอด เกิดจากเมล็ด 

ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของ สัตตมีวิภัตติ
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ
3) ศัพท์เสริมในการประกอบสัตตมีวิภัตติ

31 ที.สี. (บาลี) 9/195/65. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 15 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1. สเจ ตฺวํ ธมฺมํ สุเณยฺยาสิ, อทฺธา ตฺวํ พุทฺธสฺส สาวโก ภเวยฺยาสิ.

Sace tvaṃ dhammaṃ suṇeyyāsi, addhā (certainly) tvaṃ Buddhassa
sāvako bhaveyyāsi. 

2. ยทิ เต คีตานิ คายิตุํ อุคฺคณฺเหยฺยุํ, อหํ ปิ อุคฺคณฺเหยฺยามิ.
Yadi te gītāni gāyituṃ uggaṇheyyuṃ, ahaṃ pi uggaṇheyyāmi.

3.  สเจ ตฺวํ พีชานิ ปหิเณยฺยาสิ, กสฺสโก ตานิ เขตฺเต วเปยฺย.
Sace tvaṃ bījāni pahiṇeyyāsi, kassako tāni (them) khette vapeyya.

4. สเจ ตุมฺเห ปทุมานิ โอจิเนยฺยาถ, กุมารา ตานิ พุทฺธสฺส ปูเชยฺยํุ.
 Sace tumhe padumāni ocineyyātha, kumārā tāni Buddhassa pūjeyyuṃ.

5.  สเจ ตฺวํ มูลํ คณฺเหยฺยาสิ, อหํ ทุสฺสํ อาทเทยฺยามิ.
Sace tvaṃ mūlaṃ gaṇheyyāsi, ahaṃ dussaṃ ādadeyyāmi.

6. ยทิ มยํ สห ภูปาเลน มนฺเตยฺยาม, อมจฺจา น อาคจฺเฉยฺยุํ.
 Yadi mayaṃ saha bhūpālena manteyyāma, amaccā na āgaccheyyuṃ.

7. สเจ ตุมฺเห รุกฺเข โรเปยฺยาถ, ทารกา ผลานิ ภุญฺเชยฺยุํ.
 Sace tumhe rukkhe ropeyyātha, dārakā phalāni bhuñjeyyuṃ.

8.  สเจ มยํ สปฺปุริสา ภเวยฺยาม, ปุตฺตา ปิ สปฺปุริสา ภเวยฺยุ
Sace mayaṃ sappurisā bhaveyyāma, puttā pi sappurisā bhaveyyuṃ.

9. สเจ ภูปาลา ธมฺเมน ทีเป ปาเลยฺยุํ, มยํ ภูปาเลสุ ปสีเทยฺยาม.
Sace bhūpālā dhammena dīpe pāleyyuṃ, mayaṃ bhūpālesu pasīdeyyāma.

10. สเจ กสฺสโก โคณํ วิกฺกิเณยฺย, วาณิโช ตํ กิเณยฺย.
Sace kassako goṇaṃ vikkiṇeyya, vāṇijo taṃ kiṇeyya.

11. สเจ มนุสฺเส ปีเฬนฺตา อสปฺปุริสา คามํ อาคจฺเฉยฺยุํ, อหํ เต โอวเทยฺยามิ.
Sace manusse pīḷentā asappurisā gāmaṃ āgaccheyyuṃ, ahaṃ te

ovadeyyāmi. 

12. ยทิ อมจฺจา ปาปํ ปริวชฺเชยฺยุํ, มนุสฺสา ปาปํ น กเรยฺยุํ.
Yadi amaccā pāpaṃ parivajjeyyuṃ, manussā pāpaṃ na kareyyuṃ.

13. สเจ ตุมฺเห ปพฺพตํ อารุเหยฺยาถ, อาหิณฺฑนฺเต มิเค จ รุกฺ เขสุ จรนฺเต มกฺกเฏ จ
อุฑฺเฑนฺเต สกุเณ จ ปสฺเสยฺยาถ.

 Sace tumhe pabbataṃ āruheyyātha, āhiṇḍante mige ca rukkhesu 
carante makkaṭe ca uḍḍente sakuṇe ca passeyyātha. 

14. สเจ ตฺวํ ปตฺเตน ปานียํ อาเนยฺยาสิ, ปิปาสิโต โส ปิเวยฺย.
Sace tvaṃ pattena pānīyaṃ āneyyāsi, pipāsito (thirsty) so piveyya.

15. กุสลกมฺมานิ กตฺวา ตุมฺเห มนุสฺสโลเก อุปฺปชฺชิตุํ อุสฺสเหยฺยาถ.
Kusalakammāni katvā tumhe manussaloke uppajjituṃ ussaheyyātha.

16. สเจ โส เวชฺโช ภเวยฺย, อหํ ตํ โรทนฺตํ ทารกํ ปสฺสิตุํ อาเนยฺยามิ.
Sace so vejjo bhaveyya, ahaṃ taṃ (him) rodantaṃ dārakaṃ passituṃ

āneyyāmi. 

17. ยถา ปุตฺโต ปาปํ กเรยฺย, อหํ ตํ โอวเทยฺยามิ.
Yadi putto pāpaṃ kareyya, ahaṃ taṃ (him) ovadeyyāmi.

18. สเจ อมจฺโจ ปณฺฑิตํ อาจริยํ อาเนยฺย, มยํ ธมฺมํ อุคฺคณฺเหยฺยาม.
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Sace amacco paṇḍitaṃ ācariyaṃ āneyya, mayaṃ dhammaṃ uggaṇhey-
yāma. 

19. สเจ อหํ หตฺเถน สุวํ ผุสิตุํ อุสฺสเหยฺยามิ โส เคหา อุปฺปเตยฺย.
Sace ahaṃ hatthena suvaṃ phusituṃ ussaheyyāmi, so gehā uppateyya.

20. ยทิ โส เวชฺชํ ปกฺโกสิตุํ อิจฺเฉยฺย, อหํ ตํ อาเนยฺยามิ.
Yadi so vejjaṃ pakkosituṃ iccheyya, ahaṃ taṃ (him) āneyyāmi.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1. ถ้าว่า อ. ท่าน พึงปกปิด ซึ่งอกุศลกรรม ท. ของลูกชาย ท. ไซร้, อ. เขา ท. เป็นโจร

พึงเป็น 
If you cover the evil deeds your sons do, they will become thieves. 

2. หากว่า อ. ท่าน ท. พึงปรารถนา เพ่ือเป็นสัตบุรุษ เป็น ไซร้, อ. ท่าน ท. พึงเว้น ซึ่งบาป
If you (pl.) want to become virtuous men avoid evil.

3.  ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า ท. พึงมอง ด้วยตา ท. ไซร้ พึงเห็น ซึ่งวัตถุ ท. ในโลก, ถ้า อ. ข้าพเจ้า
ท. พึงมอง ด้วยจิต ท. ไซร้ พึงเห็น ซึ่งบุญ ด้วย ซึ่งบาป ด้วย 

 If we look with our eyes we will see objects in the world, if we look with 
our minds we will see good and evil. 

4.  หากว่า อ. ท่าน พึงเริ่ม เพ่ือร้อง ซึ่งเพลง ไซร้, อ. ทารก ท. พึงเริ่ม เพื่อเต้นรํา
If you (sg.) start singing a song, the children will start dancing.

5.  ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า ท. พึงออกไป จากโลกมนุษย์ ไซร้, อ. ข้าพเจ้า ท. จักไม่กลัว เพ่ืออัน
เกิด ในโลกมนุษย์

 If we depart from the human world, we will not fear to be born in the 
human world. 

6.  หากว่า อ. เทวดา ท. พึงเกิด ในโลกมนุษย์ ไซร้, อ. เขา ท. พึงทํา ซึ่งกุศลกรรม ท.
If gods are born in the human world they will do meritorious deeds.

7.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงแสวงหา ซึ่งความจริง ไซร้, อ. ท่าน พึงเข้าไปหา ซึ่งพระพุทธเจ้า
ผู้ประทับอยู่ ในวิหาร 

If you search for the truth, you will approach the Buddha living in the 
monastery. 

8.  หากว่า อ. ท่าน พึงกล่าวสอน ซึ่งพ่อค้า ไซร้, อ. เขา เป็นคนดี จักเป็น
If you admonish the merchant, he will become a virtuous man.

9.  ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า พึงนิมนต์ ซึ่งสมณะ ไซร้, อ. ท่าน (เขา) จักมา สู่บ้าน เพ่ือแสดง
ซึ่งธรรม

If I invite the monk, he will come home to preach the dhamma. 

10. หากว่า อ. ท่าน เป็นคนดี ย่อมเป็น ไซร้, อ. ท่าน จักไม่ฆ่า ซึ่งวัวผู้ ท. ตัวเที่ยวไปอยู่
ในปุา 

If you are a good man, you will not kill oxen roaming in the forest. 

11. ถ้าว่า อ. ท่าน พึงทํา ซึ่งการงาน ในนา ไซร้,  อ. ท่าน จักได้ ซึ่งทรัพย์ ด้วย ซึ่งข้าว
เปลือก ด้วย

If you do work in the field you will get wealth and corn. 
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12. หากว่า อ. พระราชา พึงทรงปรารถนา เพ่ือจะปกครอง ซึ่งเกาะ โดยธรรม ไซร้,
อ. พระองค์ พึงปรึกษา กับ ด้วยบัณฑิต ท. ด้วย ด้วยอํามาตย์ ท. ด้วย 

If the king wishes to govern the island righteously, he will discuss with 
wise men and ministers. 

13. ถ้าว่า อ. ท่าน จักทํา ซึ่งการงาน ในนา ไซร้, อ. ท่าน พึงเห็น ซึ่งชาวนา ผู้ไถอยู่
If you work in the field, you will see farmers ploughing.

14. อ. ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งเด็กชาย ท. ผู้เล่นอยู่ ในสวน กับ ด้วยลิง
I see boys playing in the park with a monkey.

15. หากว่า อ. เขา ท. พึงปรารถนา เพ่ือเห็น ซึ่งนก ท. ตัวร้องอยู่ ไซร้, อ. เขา ท. จักไป
สู่สวน 

If they want to see birds singing, they will go to the park. 

16. ถ้าว่า อ. ท่าน พึงฟัง ซึ่งธรรม ไซร้, อ. ท่าน จักอาจ เพ่ือเป็นอยู่ โดยธรรม
If you listen to the dhamma you will be able to live righteously.

17. หากว่า อ. ท่าน พึงเว้น ซึ่งเพ่ือนชั่ว ท. ไซร้, อ. ท่าน เป็นคนดี จักเป็น
If you avoid evil friends (pāpamitte), you will become a good man.

18. ถ้าว่า อ. อํามาตย์ เป็นคนดี ไม่พึงเป็น ไซร้, อ. ข้าพเจ้า ท. จักไม่เข้าไปหา ซึ่งเขา
If the minister is not a good man, we will not approach him.

19. หากว่า อ. ผลไม้ ท. บนต้นไม้ ย่อมมี ไซร้, อ. ข้าพเจ้า จักปีนขึ้น ซึ่งต้นไม้ เพ่ือเก็บ
ซึ่งมัน (ผลไม้) ท. 

If there are fruits on the tree, I will climb to pick them (tāni). 

20. ถ้าว่า อ. ข้าพเจ้า พึงเก็บ ซึ่งผลไม้ ท. ไซร้, อ. ท่าน จักกิน ซึ่งมัน (ผลไม้) ท. กับ ด้วย
เพ่ือน ท. 

If I pick fruits, you will eat them with friends. 
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ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเณ พหู
เอวํ ชาเตน มจฺเจน   
Yathāpi puppharāsimhā, 

evaṃ jātena maccena,  

กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุํ
kayirā mālāguṇe bahū; 
kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ. 

สัตว์ผู้มีอันจะต้องตาย เมื่อเกิดมาแล้ว ควรสร้างกุศลไว้ให้มาก
เหมือนช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยไว้เป็นจํานวนมากจากกองดอกไม้ ฉะนั้น32

Just so as from a heap of flowers many strings of garland one should 
make; 

thus, much good should be done by the mortal who is born. 

32 ขุ.ธ.(บาลี) 25/53/26., (ไทย) 25/53/43. วิสาขาวตฺถ ุ
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บทท่ี 16 (Lesson 16)

กิริยาหมวดปัญจมีวิภัตติ The Imperative

1. ปัญจมีวิภัตติ แปลว่า จง...เถิด, ขอจง..., โปรด..., ช่วย...”
ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในความหวัง ความปรารถนา, การสั่งบังคับ, การกระทํา, การเชื้อเชิญ, การ

เห็นคล้อยตาม และการขอ มี มา-อย่า ศัพท์ ใช้ร่วมกับปัญจมีวิภัตติ 

เค้ากิริยา: ปจ = หุง (Base: paca = to cook) 
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

บุรุษที่ 3
3rd 

โส ปจตุ
So pacatu 

อ. เขา จงหุง
Let him cook 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ ปจ, ปจาหิ
Tvaṃ paca, pacāhi 

อ. ท่าน จงหุง
You cook 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ ปจามิ
Ahaṃ pacāmi 

อ. ข้าพเจ้า จงหุง
Let me cook 

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

บุรุษที่ 3
3rd 

เต ปจนฺตุ
Te pacantu 

อ. เขา ท. จงหุง
Let them cook 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตุมฺเห ปจถ
Tumhe pacatha 

อ. ท่าน ท. จงหุง
You cook 

บุรุษที่ 1
1st 

มยํ ปจาม
Mayaṃ pacāma 

อ. ข้าพเจ้า ท. จงหุง
Let us cook 

ข้อสังเกต: เค้ากิริยาที่ประกอบด้วยปัญจมีวิภัตตินั้น บุรุษที่ 2 ฝุายพหุวจนะและ บุรุษที่ 1 
ฝุายเอกวจนะ และพหุวจนะนั้น มีความเหมือนกับปัจจุบันกาล 

คํากิริยาที่ประกอบรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 

โหตุ = อ. เขา จงเป็น 
hotu = let it be 

ภวตุ = อ. เขา จงเป็น
bhavatu = let it be 

ปิวตุ = อ. เขา จงดื่ม
pivatu = let him drink 

คจฺฉตุ = อ. เขา จงไป
gacchatu = let him go 

ชยตุ = อ. เขา จงชนะ
jayatu = let him conquer 

ปกฺขิปตุ = อ. เขา จงใส่เข้าไป
pakkhipatu = let him put in 

รกฺขตุ = อ. เขา จงรักษา
rakkhatu = let him protect

ภาสตุ = อ. เขา จงกล่าว
bhāsatu = let him say 

เปตุ = อ. เขา จงวางไว้
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ṭhapetu = let him keep 

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1) โส วาณิชานํ ภตฺตํ ปจตุ.
So vāṇijānaṃ bhattaṃ pacatu.

อ. เขา จงหุง ซึ่งข้าว เพ่ือพ่อค้า ท.
Let him cook rice for the merchants.

2) ตฺวํ รเถน นครํ คจฺฉ / คจฺฉาหิ.
Tvaṃ rathena nagaraṃ gaccha / gacchāhi.

อ. ท่าน จงไป สู่เมือง โดยรถ
You go to the city in the vehicle.

3) อหํ ธมฺมํ อุคฺคณฺหามิ.
Ahaṃ dhammaṃ uggaṇhāmi.

อ. ข้าพเจ้า จงเรียน ซึ่งธรรม
Let me learn the dhamma.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1) เต วาณิชานํ ภตฺตํ ปจนฺตุ.
Te vāṇijānaṃ bhattaṃ pacantu.

อ. เขา ท. จงหุง ซึ่งข้าว เพ่ือพ่อค้า ท.
Let them cook rice for the merchants.

2) ตุมฺเห รเถน นครํ คจฺฉถ.
Tumhe rathena nagaraṃ gacchatha.

อ. ท่าน ท. จงไป สู่เมือง โดยรถ
You go to the city in the vehicle.

3) มยํ ธมฺมํ อุคฺคณฺหาม.
Mayaṃ dhammaṃ uggaṇhāma.

อ. ข้าพเจ้า ท. จงเรียน ซึ่งธรรม
Let us learn the dhamma.

มา-อย่า ศัพท์ (The prohibitive particle mā) 

1) มา ตุมฺเห สจฺจํ ปริวชฺเชถ.
Mā tumhe saccaṃ parivajjetha.

อ. ท่าน ท. จงอย่าเว้น ซึ่งความจริง
You do not avoid the truth.

2) มา เต อุยฺยานมฺหิ ปุปฺผานิ โอจินนฺตุ.
Mā te uyyānamhi pupphāni ocinantu.

อ. เขา ท. จงอย่าเก็บ ซึ่งดอกไม้ ท. ในสวน
Let them not pick flowers in the park.
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ประโยคบาลี 
 กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ 

ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ จกฺขุนฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌา
โทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ; ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริยํ, 
จกฺขุนฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ.33 

 มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร จ ก็ ภิกฺขุ อ. ภิกษุ คุตฺตทฺวาโร เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว 
อินฺทฺริเยสุ ในอินทรีย์ ท. โหติ ย่อมเป็น กถํ อย่างไร. มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อิธ ธมฺม
วินเย ในธรรมวินัย นี้ ทิสฺวา เห็นแล้ว รูปํ ซึ่งรูป จกฺขุนา ด้วยตา น นิมิตฺตคฺคาหี เป็นผู้มีปกติไม่ถือเอา
โดยนิมิต นานุพฺยญฺชนคฺคาหี เป็นผู้มีปกติไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ โหติ ย่อมเป็น; ธมฺมา อ. ธรรม ท. 
ปาปกา อันเป็นบาป อกุสลา อันเป็นอกุศล อภิชฺฌาโทมนสฺสา คืออภิชฌาและโทมัส อนฺวาสฺสเวยฺยุ พึง
ครอบงํา ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุ อสํวุตํ ผู้ไม่สํารวมแล้ว จกฺขุนฺทฺริยํ ซึ่งจักขุนทรีย์ เอนํ นั้น ยตฺวาธิกรณํ อันเป็น
เหตุ วิหรนฺตํ อยู่อยู่; ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ปฏิปชฺชติ ย่อมปฏิบัติ สํวราย เพ่ือสํารวม ตสฺส จกฺขุนฺทฺริยสฺส ใน
จักขุนทรีย์ นั้น, รกฺขติ ย่อมรักษา จกฺขุนฺทฺริยํ ซึ่งจักขุนทรีย์, อาปชฺชติ ย่อมถึง สํวรํ ซึ่งความสํารวม 
จกฺขุนฺทฺริเย ในจักขุนทรีย์. 

 มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็
จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย์ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของปัญจมีวิภัตติ
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบปัญจมีวิภัตติ
3) มา-ศัพท์ที่ประกอบในประโยคท่ีมีปัญจมีวิภัตติ

33 ที.สี. (บาลี) 9/213/70. 

ํ

ํ
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แบบฝึกหัดบทที่ 16
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. ภูปาลา ธมฺเมน ทีปํ ปาเลนฺตุ.

Bhūpālā dhammena dīpaṃ pālentu.

2. มา มนุสฺโส ภายตุ, สเจ โส สจฺจํ ชานาติ, ภาสตุ.
Mā manusso bhāyatu, sace so saccaṃ jānāti, bhāsatu.

3. ตุมฺเห ปาปํ กโรนฺเต ปุตฺเต โอวทถ.
Tumhe pāpaṃ karonte putte ovadatha.

4. สุคโต ธมฺมํ เทเสตุ, สาวกา จ อุปาสกา จ วิหารสฺมึ นิสีทนฺติ.
Sugato dhammaṃ desetu, sāvakā ca upāsakā ca vihārasmiṃ nisīdanti.

5. มา เต ปาปกมฺมานิ กตฺวา มนุสฺสโลกมฺหา จวิตฺวา นรเก อุปฺปชฺชนฺตุ.
Mā te pāpakammāni katvā manussalokamhā cavitvā narake (in purgatory)

uppajjantu. 

6. มา โจรา กสฺสกานํ โคเณ มาเรนฺตุ.
Mā corā kassakānaṃ goṇe mārentu.

7. มา ตฺวํ สุนขํ อามสาหิ, โส ตํ ฑเสยฺย.
Mā tvaṃ sunakhaṃ āmasāhi, so taṃ (you) ḍaseyya.

8. ตุมฺเห ทีเป ชาเลตฺวา วิหารสฺมึ รูปานิ โอโลเกถ.
Tumhe dīpe jāletvā vihārasmiṃ rūpāni oloketha.

9. ตุมฺเห อสปฺปุริเส อามนฺเตตฺวา ธมฺเมน ชีวิตุ อนุสาสถ.
Tumhe asappurise āmantetvā dhammena jīvituṃ anusāsatha.

10. ปุตฺต, มา ตฺวํ ปาปมตฺเต อุปสงฺกม.
Putta, mā tvaṃ pāpamitte upasaṅkama.

11. สเจ ตุมฺเห สจฺจํ ภาสิตุ อุสฺสเหยฺยาถ, ตุมฺเห สปฺปุริสา ภเวยฺยาถ.
Sace tumhe saccam bhāsituṃ ussaheyyātha, tumhe sappurisā

bhaveyyātha. 

12. สเจ ตฺวํ ปาสาเณ ขิเปยฺยาสิ, กากา จ สกุณา จ อากาสํ อุปฺปเตยฺยุ.
Sace tvaṃ pāsāṇe khipeyyāsi, kākā ca sakuṇā ca ākāsaṃ uppateyyuṃ.

13. มา ทารก ปานียํ ปิวิตฺวา ปตฺตํ ภินฺท.
Mā dāraka pānīyaṃ pivitvā pattaṃ bhinda.

14. มา สุวณฺณํ โจเรตฺวา คจฺฉนฺตา โจรา สมุทฺทํ ตรนฺตุ.
Mā suvaṇṇaṃ coretvā gacchantā corā samuddaṃ tarantu.

15. อุปาสก, มา ปุตฺเต อกฺโกสาหิ, สมเณหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา ปุตฺเต อนุสาสาหิ.
Upāsaka, mā putte akkosāhi, samaṇehi saddhiṃ mantetvā putte

anusāsāhi. 

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1. อ. พระราชา ผู้ทรงปกครอง ซึ่งเกาะ จงทรงคุ้มครอง ซึ่งบุรุษ ท. โดยธรรม

May the king ruling the island protect the people righteously.

2. อ. ทารก ท. ผู้เล่นอยู่ ในสวน จงเก็บ ซึ่งใบไม้ ท. ที่หล่นอยู่
Let the children playing in the park collect falling leaves.
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3. อ. ชาวนา ท. ด้วย อ. พ่อค้า ท. ด้วย จงประชุม ในพระอุทยาน ของพระราชา
Let the farmers and merchants assemble in the king's park.

4. อ. ลูกชาย ท. จงปีนขึ้น ซึ่งภูเขา เพื่อดู ซึ่งสิงโต ท. ด้วย ซึ่งกวาง ท. ด้วย ซึ่งนก ท. ด้วย
Let the sons climb the mountain to see lions, deer and birds.

5. ถ้าว่า อ. ท่าน พึงปรารถนา เพ่ือคุ้มครอง ซึ่งกวาง ท. ไซร้, อ. ท่าน จงอย่าตัด ซึ่งต้นไม้
ท. ในปุา ท. 

Do not cut trees in forests if you wish to protect deer. 

6. อ. ทารก จงอย่าลง จากบันได, อ. เขา จักตก
Let the child not come down the stairway, he will fall.

7. อ. ชาวนา ไถแล้ว ซึ่งนา ท. จงหว่าน ซึ่งพืช ท., อ. เขา จงอย่าฆ่า ซึ่งแพะ
Let the farmer plough the fields and sow seeds, let him not kill goats.

8. อ. นกแก้ว ท. จิกแล้ว ซึ่งผลไม้ ท. ด้วยจงอยปาก จงบินไป
Let the parrots fly taking fruits with their beaks.

9. แน่ะลูกชาย ท. อ. ท่าน ท. จงอย่าทํา ซึ่งบาป, อ. ท่าน ท. จงเป็นอยู่ โดยธรรม
Sons, do not commit sins, live righteously.

10. อ. พระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า ขอจงได้ ซึ่งทาน ท. ด้วย ซึ่งจีวร ท. ด้วย
May the disciples of the Buddha get alms and robes.

11. อ. ทารก ท. ออกไปแล้ว จากบ้าน จงดู ซึ่งพระจันทร์ ผู้ขึ้นอยู่ จากภูเขา
Let the children come out of the house and see the moon rising from the 

mountain. 

12. แน่ะเด็กชาย ท. อ. ท่าน ท. ไปแล้ว กับ ด้วยนายพราน จงอย่าฆ่า ซึ่งกวาง ท. ในปุา
Boys, do not go and kill deer in the forest with the hunter.

13. อ. ท่าน ท. วิ่งไปแล้ว สู่บ้าน จงนํามา ซึ่งน้ําดื่ม เพ่ือชาวนา ท. ผู้ไถอยู่ ซึ่งนา
You (pl.) run home and bring water for the farmers ploughing the field.

14. อ. ท่าน จงอย่าถาม ซึ่งปัญหา ท. จากทูต ของพระราชา
Do not ask questions from the king's messenger.

15. ดูก่อนอุบาสก ท. อ. ท่าน ท. เว้นแล้ว ซึ่งอกุศลกรรม ท. จงพยายาม เพ่ือทํา ซึ่งกุศล
กรรม ท. 

You lay devotees should try to avoid evil and do good deeds. 



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 124 

มธุวา มญฺ ตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ   อถ (พาโล) ทุกฺขํ นิคจฺฉต.ิ
Madhuvā maññatī bālo, yāva pāpaṃ na paccati; 
yadā ca paccatī pāpaṃ,  bālo dukkhaṃ nigacchati. 

ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล
คนพาลย่อมสําคัญบาปดุจน้ําผึ้ง
แต่เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์34

 The ignorant thinks of it as honey, as long as evil is not vexed; 
and when evil is vexed, the ignorant undergoes suffering. 

34 ขุ.ธ.(บาลี) 25/69/29., (ไทย) 25/69/48. อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถ,ุ ฉ.ม. อถสทฺโท นตฺถิ 
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บทท่ี 17 (Lesson 17)

กิริยาอดีตกาล The Past Tense

1. กิริยาอดีตกาล อัชชัตตนีวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว, ได้...แล้ว”
การแจกคํากิริยาท่ีมีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย อ: ปจ = หุง (paca = to cook) 

ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

บุรุษที่ 3
3rd 

โส อปจี, ปจี, อปจิ, ปจิ
So apacī, pacī, apaci, paci 

อ. เขา หุงแล้ว
He cooked 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ อปโจ, ปโจ, อปจิ, ปจิ
Tvaṃ apaco, paco, apaci, paci 

อ. ท่าน หุงแล้ว
You cooked 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ อปจึ, ปจึ
Ahaṃ apaciṃ, paciṃ 

อ. ข้าพเจ้า หุงแล้ว
I cooked 

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

บุรุษที่ 3
3rd 

เต อปจึสุ, ปจึสุ, อปจุ,ํ ปจุํ
Te apaciṃsu, paciṃsu, apacuṃ, pacuṃ 

อ. เขา ท. หุงแล้ว
They cooked 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตุมฺเห อปจิตฺถ, ปจิตฺถ
Tumhe apacittha, pacittha 

อ. ท่าน ท. หุงแล้ว
You cooked 

บุรุษที่ 1
1st 

มยํ อปจิมฺห, ปจิมฺห, อปจิมฺหา, ปจิมฺหา
Mayaṃ apacimha, pacimha, apacimhā, 
pacimhā  

อ. ข้าพเจ้า ท. หุงแล้ว
We cooked 

ข้อสังเกต: อ ใน อปจิ, อปจึสุ เป็นต้น ไม่ใช่คํานําหน้าที่ แปลว่า ไม่ แต่เป็นส่วนเสริมให้กิริยา
อดีตกาลเด่นขึ้น แปลว่า ได้ (ไม่บังคับให้ลง) ศัพท์กิริยาที่มีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย นา ก็แจกเป็นอดีตกาล
ได้เช่นกัน 

การแจกศัพท์กิริยาที่มีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย เอ: โจเร = ขโมย (core = to steal) 
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

บุรุษที่ 3
3rd 

โส โจเรสิ, โจรยิ
So coresi, corayi 

อ. เขา ขโมยแล้ว
He stole 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตฺวํ โจเรสิ
Tvaṃ coresi 

อ. ท่าน ขโมยแล้ว
You stole 

บุรุษที่ 1
1st 

อหํ โจเรสึ, โจรยึ
Ahaṃ coresiṃ, corayiṃ 

อ. ข้าพเจ้า ขโมยแล้ว
I stole 
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ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

บุรุษที่ 3
3rd 

เต โจเรสุํ, โจรยึสุ
Te coresuṃ, corayiṃsu 

อ. เขา ท. ขโมยแล้ว
They stole 

บุรุษที่ 2
2nd 

ตุมฺเห โจรยิตฺถ
Tumhe corayittha 

อ. ท่าน ท. ขโมยแล้ว
You stole 

บุรุษที่ 1
1st 

มยํ โจรยิมฺห, โจรยิมฺหา
Mayaṃ corayimha, corayimhā 

อ. ข้าพเจ้า ท. ขโมยแล้ว
We stole 

คํากิริยาที่แจกแบบเดียวกัน ดังนี้

เทเสส-ิdesesi แสดงแล้ว-preached ฉาเทสิ-chādesi
ปกปิดแล้ว ปกคลุม
แล้ว-covered

จินฺเตสิ-cintesi คิดแล้ว-thought มาเรสิ-māresi ฆ่าแล้ว-killed

ปูเชสิ-pūjesi
บูชาแล้ว-honoured,

offered 
เนสิ-nesi

นําไปแล้ว-leaded,

carried 

ปูเรสิ-pūresi เต็มแล้ว-filled อาเนสิ-ānesi นํามาแล้ว-brought

ปีเฬสิ-pīḷesi
บีบคั้นแล้ว 
-oppressed 

เปสิ-ṭhapesi
ตั้งไว้แล้ว, เก็บแล้ว 
-kept 

กเถสิ-kathesi กล่าวแล้ว-spoke ปาเตสิ-pātesi ลดลงแล้ว-felled

อุฑฺเฑสิ-uḍḍesi บินไปแล้ว-flew ปาเลสิ-pālesi
คุ้มครองแล้ว 
-ruled, governed 

อุเทสิ-udesi
ขึ้นแล้ว- (sun or

moon) rose 

ปริวชฺเชสิ 
-parivajjesi 

งดเว้นแล้ว-avoided

โรเปส-ิropesi ปลูกแล้ว-planted โอภาเสสิ-obhāsesi
เปล่งแสงแล้ว, ส่อง 
สว่างแล้ว-illuminated 

มนฺเตสิ-mantesi

สนทนาแล้ว, ปรึกษา
แล้ว -discussed,

took counsel

เทสิ-desi (dadāsi) ให้แล้ว-gave

อามนฺเตสิ-āmantesi
เรียกมาแล้ว 
-addressed 

โอโลเกสิ-olokesi ดูแล้ว-looked at

นิมนฺเตสิ-nimantesi เชื้อเชิญแล้ว-invited ชาเลสิ-jālesi จุดแล้ว-kindled

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1. ภูปาโล ทีเป จริ / อจริ.
Bhūpālo dīpe cari / acari.

อ. พระราชา (ได้) เสด็จเที่ยวไปแล้ว ในเกาะ
The king wandered in the island.

สมโณ ธมฺมํ เทเสสิ.
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Samaṇo dhammaṃ desesi. 

อ. สมณะ แสดงแล้ว ซึ่งธรรม 
The monk preached the dhamma. 

2. ตฺวํ ภณฺฑานิ วิกฺกิณิ.
Tvaṃ bhaṇḍāni vikkiṇi.

อ. ท่าน ขายแล้ว ซึ่งสินค้า ท.
You sold goods.

ตฺวํ ปุปฺผานิ ปูเชสิ.
Tvaṃ pupphāni pūjesi.

อ. ท่าน ถวายแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท.
You offered the flowers.

3. อหํ ปพฺพตํ อารุหึ.
Ahaṃ pabbataṃ āruhiṃ.

อ. ข้าพเจ้า ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งภูเขา
I climbed the mountain.

4. อหํ ทีปํ ชาเลสึ / ชาลยึ.
Ahaṃ dīpaṃ jālesiṃ / jālayiṃ.

อ. ข้าพเจ้า จุดแล้ว ซึ่งประทีป
I lit the lamp.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1. ภูปาลา ทีเปสุ จรึสุ / อจรึสุ.
Bhūpālā dīpesu cariṃsu / acariṃsu.

อ. พระราชา ท. (ได้) เสด็จเที่ยวไปแล้ว ในเกาะ ท.
Kings wandered in the islands.

สมณา ธมฺมํ เทเสสํุ / เทสยึสุ.
Samaṇā dhammaṃ desesuṃ / desayiṃsu.

อ. สมณะ ท. แสดงแล้ว ซึ่งธรรม
Monks preached the dhamma.

2. ตุมฺเห ภณฺฑานิ วิกฺกิณิตฺถ.
Tumhe bhaṇḍāni vikkiṇittha.

อ. ท่าน ท. ขายแล้ว ซึ่งสินค้า ท.
You sold goods.

ตุมฺเห ปุปฺผานิ ปูชยิตฺถ.
Tumhe pupphāni pūjayittha.

อ. ท่าน ท. ถวายแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท.
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You offered flowers. 

3. มยํ ปพฺพเต อารุหิมฺห.
Mayaṃ pabbate āruhimha.

อ. ข้าพเจ้า ท. ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งภูเขา ท.
We climbed mountains.

4. มยํ ทีเป ชาลยิมฺห.
Mayaṃ dīpe jālayimha.

อ. ข้าพเจ้า ท. จุดแล้ว ซึ่งประทีป ท.
We lit lamps.

ประโยคบาลี 
 กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ สติสมฺปชญฺเ น สมนฺนาคโต โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ 

อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ, สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต 
สมฺปชานการี โหติ, สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ, อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สมฺปชาน-
การี โหติ, อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ, คเต  ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหี-
ภาเว สมฺปชานการี โหติ. เอวํ โข มหาราช ภิกฺขุ สติสมฺปชญฺเ น สมนฺนาคโต โหติ.35 

 มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร จ ก็ ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สมนฺนาคโต เป็นผู้ถึงพร้อมแล้ว 
สติสมฺปชญฺเ น ด้วยสติและสัมปชัญญะ โหติ ย่อมเป็น กถํ อย่างไร. มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ 
อ. ภิกษุ อิธ ธมฺมวินเย ในธรรมวินัย นี้ สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม อภิกฺกนฺเต ในการ
ก้าวไป ปฏิกฺกนฺเต ในการก้าวกลับ โหติ ย่อมเป็น, สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม อาโลกิเต 
ในการแลดู วิโลกิเต ในการเหลียวดู โหติ ย่อมเป็น, สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม 
สมฺมิญฺชิเต ในการคู้เข้า ปสาริเต ในการเหยียดออก โหติ ย่อมเป็น, สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทํา
ความรู้พร้อม สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งสังฆาฏิ บาตร และจีวร โหติ ย่อมเป็น, สมฺปชาน-
การี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม อสิเต ในการฉัน ปีเต ในการดื่ม ขายิเต ในการเคี้ยว สายิเต ในการลิ้ม 
โหต ิย่อมเป็น, สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม ในการถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะ โหติ ย่อมเป็น, สมฺปชานการี เป็นผู้มีปกติทําความรู้พร้อม คเต ในการเดิน  ิเต ในการยืน 
นิสินฺเน ในการนั่ง สุตฺเต ในการนอน ชาคริเต ในการตื่น ภาสิเต ในการพูด ตุณฺหีภาเว ในการนิ่ง โหติ 
ย่อมเป็น. มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สมนฺนาคโต เป็นผู้ถึงพร้อมแล้ว สติสมฺปชญฺเ น 
ด้วยสติและสัมปชัญญะ โหติ ย่อมเป็น เอวํ โข อย่างนี้ แล. 

 มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทํา
ความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การครอง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การเดิน การยืน การ
นั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล 

35 ที.สี. (บาลี) 9/214/71. 
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ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของอัชชัตตนีวิภัตติ
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบอัชชัตตนีวิภัตติ
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แบบฝึกหัดบทที่ 17
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1. กสฺสโก เขตฺตํ กสิตฺวา นหายิตุํ อุทกํ โอหริ.

Kassako khettaṃ kasitvā nahāyituṃ udakaṃ otari.

2. อุคฺคนฺหนฺตานํ ทารกานํ ทาตุํ อาจริยา กุสุมานิ อาหรึสุ.
Uggaṇhantānaṃ dārakānaṃ dātuṃ ācariyā kusumāni āhariṃsu.

3. อุปาสกา อาสเนหิ อุฏฺ หิตฺวา ธมฺมํ เทเสตุํ อุปสงฺกมนฺตํ สมณํ วนฺทึสุ.
Upāsakā āsanehi uṭṭhahitvā dhammaṃ desetuṃ upasaṅkamantaṃ 

samaṇaṃ vandiṃsu. 

4. นคเรสุ กมฺมานิ กตฺวา เวตเน ลภิตุํ อากงฺขมานา นรา คาเมหิ นิกฺขมึสุ.
Nagaresu kammāni katvā vetane labhituṃ ākaṅkhamānā narā gāmehi

nikkhamiṃsu. 

5. อาจริโย อาสนํ ทุสฺเสน ฉาเทตฺวา สมณํ นิสีทิตุํ นิมนฺเตสิ.
Ācariyo āsanaṃ dussena chādetvā samaṇaṃ nisīdituṃ nimantesi.

6.  กุมาโร ทฺวารํ วิวริตฺวา รุกฺขมฺหา โอรุหนฺเต วานเร ปสฺสมาโน อฏฺ าสิ.
Kumāro dvāraṃ vivaritvā rukkhamhā oruhante vānare passamāno aṭṭhāsi

(stood). 

7.  ปณฺฑิโต โคเณ โจเรตฺวา อกุสลํ กโรนฺเต นเร ปกฺโกสิตฺวา โอวทิ.
Paṇḍito goṇe coretvā akusalaṃ karonte nare pakkositvā ovadi.

8.  ยาจกสฺส ปุตฺตา รุกฺเขหิ ปตนฺตานิ ผลานิ สํหริตฺวา อาปณสฺมึ วิกฺกิณึสุ.
Yācakassa puttā rukkhehi patantāni phalāni saṃharitvā āpaṇasmiṃ

vikkiṇiṃsu. 

9. กุสฺสโก ธญฺ   มินิตฺวา วาณิชสฺส วิกฺกิณิตุํ ปหิณิ.
Kassako dhaññaṃ minitvā vāṇijassa vikkiṇituṃ pahiṇi.

10. ธมฺมํ อุคฺคณฺหิตฺวา สมโณ ภวิตุํ อากงฺขมาโน อมจฺโจ อาจริยํ ปริเยสมาโน พุทฺธํ
อุปสงฺกมิ.

 Dhammaṃ uggaṇhitvā samaṇo bhavituṃ ākaṅkhamāno amacco 
ācariyaṃ pariyesamāno Buddhaṃ upasaṅkami. 

11. สเจ ตุมฺเห คามํ ปาปุเณยฺยาถ, มิตฺเต โอโลเกยฺยาถ.
Sace tumhe gāmaṃ pāpuṇeyyātha, mitte olokeyyātha.

12. ปณฺฑิตมฺหา ปญฺเห ปุจฺฉิตฺวา สจฺจํ ชานิตุํ มาตุโล อุสฺสหิ.
Paṇḍitamhā pañhe pucchitvā saccaṃ jānituṃ mātulo ussahi.

13. ปาสาณมฺหิ ตฺวา อชํ ขาทนฺตํ สีหํ ทิสฺวา วานรา ภายึสุ.
Pāsāṇamhi ṭhatvā ajaṃ khādantaṃ sīhaṃ disvā vānarā bhāyiṃsu.

14. รุกฺขมูเล นิสีทติวา คีตานิ คายนฺตานํ กุมารานํ กาเยสุ ปณฺณานิ จ ปุปฺผานิ จ ปตึสุ.
Rukkhamūle nisīditvā gītāni gāyantānaṃ kumārānaṃ kāyesu paṇṇāni ca

pupphāni ca patiṃsu. 

15. ตุมฺเห ธนํ สํหรมานา มา สมุทฺทํ ตริตฺวา ทีปํ คจฺฉถ.
Tumhe dhanaṃ saṃharamānā mā samuddaṃ taritvā dīpaṃ gacchatha.

16. อาปณสฺมึ ภณฺฑานิ วิกฺกิณนฺตสฺส วาณิชสฺส รโถ อตฺถิ.
Āpaṇasmiṃ bhaṇḍāni vikkiṇantassa vāṇijassa ratho atthi.
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17. อหํ ปุตฺตสฺส ทาตุํ ทุสฺสํ สิพฺพนฺโต คีตํ คายึ.
Ahaṃ puttassa dātuṃ dussaṃ sibbanto gītaṃ gāyiṃ.

18. สูกรา จ สุนขา จ เขตฺเต อาวาเฏ ขณึสุ.
Sūkarā ca sunakhā ca khette āvāṭe khaṇiṃsu.

19. ปุริสา รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา ตาปเสน ภาสมานํ สุณึสุ.
Purisā rukkhamūle nisīditvā tāpasena bhāsamānaṃ suṇiṃsu.

20. ลุทฺทเกน สทฺธึ วเน อาหินฺฑนฺเต ปุตฺเต อามนฺเตตฺวา กสฺสกา อกฺโกสึสุ.
Luddakena saddhiṃ vane āhiṇḍante putte āmantetvā kassakā

akkosiṃsu. 

21. มา ตฺวํ สุวณฺณปตฺตํ วิกฺกิณิตฺวา ขคฺเค กิณาหิ.
Mā tvaṃ suvaṇṇapattaṃ vikkiṇitvā khagge kiṇāhi.

22. โส ภณฺฑานิ จ เขตฺตํ จ โคเณ จ ปุตฺตานํ ทตฺวา เคหํ ปหาย สมโณ ภวิตุํ จินฺเตสิ.
So bhaṇḍāni ca khettaṃ ca goṇe ca puttānaṃ datvā gehaṃ pahāya

samaṇo bhavituṃ cintesi. 

23. ธมฺเมน ชีวนฺตา สปฺปุริเสา มิเค น มาเรสุํ.
Dhammena jīvantā sappurisā mige na māresuṃ.

24. อหํ โสปานํ อารุหึ, เต โสปานมฺหา โอรุหึสุ.
Ahaṃ sopānaṃ āruhiṃ, te sopānamhā oruhiṃsu.

25. สหายกา อุทกํ โอตริตฺวา นหายนฺตา ปทุมานิ โอจินึสุ.
Sahāyakā udakaṃ otaritvā nahāyantā padumāni ociniṃsu.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. ทารก รดแล้ว ซึ่งดอกบัว ท. ด้วยน้ํา บูชาแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยดอกบัว ท.

เหล่านั้น
The child sprinkled the lotuses with water and honoured the Buddha with 

them. 

2.  อ. คน ท. ได้แล้ว ซึ่งค่าจ้าง ไปแล้ว สู่ตลาด ซื้อแล้ว ซึ่งสินค้า ท.
Having received the pay the men went to the market and bought goods.

3.  อ. ชาวประมง นํามาแล้ว ซึ่งปลา ท. จากสมุทร ขายแล้ว แก่ชาวนา ท.
The fisherman brought fish from the sea and sold them to the farmers.

4.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงไป เพ่ืออาบน้ํา ไซร้, อ. ท่าน พึงซัก ซึ่งผ้า ท. ของทารก ท.
If you go to bathe wash the clothes of the children.

5.  อ. นกแก้ว ท. ด้วย อ. กา ท. ด้วย บินขึ้นไปแล้ว สู่ท้องฟูา จากต้นไม้
The parrots and the crows flew into the sky from the trees.

6.  อ. ท่าน จงอย่าดุด่า ซึ่งทารก ท. ผู้เล่นอยู่ กับ ด้วยสุนัข ที่โคนแห่งต้นไม้
Do not scold the children playing under the tree with the dog.

7.  อ. ข้าพเจ้า กล่าวแล้ว แก่มนุษย์  ท. ผู้นั่ง -ประชุมกันแล้ว -อยู่  ในสวน เพ่ือเห็น
ซึ่งพระราชา 

I spoke to the people sitting in the park having assembled to see the 
king. 

8.  อ. ข้าพเจ้า ท. เห็นแล้ว ซึ่งงู ตัวเข้าไปอยู่ สู่บ้าน กลัวแล้ว
We got frightened seeing a serpent enter the house.
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  9. อ. ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว ซึ่งน้ําดื่ม แก่ลูกชาย ผู้กินอยู่ ซึ่งข้าว กับ ด้วยเพื่อน  
   I gave water to my son eating rice together with his friend. 

  10.  อ. ท่าน ท. จงอย่าทํา ซึ่งบาป, อ. ท่าน จงทํา ซึ่งกุศล ท. เพ่ือ - เคลื่อนแล้ว จากโลก
มนุษย์ -เข้าไป สู่สวรรค์ 
    Do not do evil, do good to enter heaven after departing from the human 
world. 
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    เสโล ยถา เอกฆโน   วาเตน น สมีรติ 
    เอวํ นินฺทาปสํสาสุ   น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา. 
    Selo yathā ekaghano,  vātena na samīrati; 
    evaṃ nindāpasaṃsāsu,  na samiñjanti paṇḍitā. 

    ภูเขาศิลาล้วน เป็นแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนเพราะลม ฉันใด 

   บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น36
 

    (Just) like one solid rock is not moved by the wind; 
   thus, the wise are not shaken by blame or praise. 

 

                                                 

 36 ขุ.ธ.(บาลี) 25/81/31., (ไทย) 25/81/53. ลกุณฺฑกภทฺทิยตฺเถรวตฺถ ุ 
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บทท่ี 18 (Lesson 18) 

กรรมวาจก Passive Voice 

 

  1. กรรมวาจก 

  การสร้างคํากิริยาที่เป็นกรรมวาจก ให้ลง ย ปัจจัย พร้อม อิ หรือ อี อาคม หน้า ย กับสกัมม
ธาตุ เช่น  
   ปจ + ติ > ปจ + อี + ย + ติ > ปจียติ = ย่อมถูกหุง 
   paca + ti > paca + ī + ya + ti = pacīyati = is cooked 

   กร + ติ > กร + อี + ย + ติ > กรียติ = ย่อมถูกทํา 
   kara + ti > kara + ī + ya + ti = kariiyati = is done 
 

  คํากิริยาบางคํา มีการผสม ย ปัจจัย กับท้ายธาตุ เช่น 
   ปจฺ + ย + ติ = ปจฺจติ = ย่อมถูกหุง 
   pac + ya + ti = paccati = is cooked 
   วุจฺ + ย + ติ = วุจฺจติ = ย่อมถูกกล่าว 
   vuc + ya + ti = vuccati = is told 
 
  การสร้างประโยคกรรมวาจก กัตตา (ผู้ทํา) ที่เรียกว่าอนภิหิตกัตตา จะประกอบเป็นตติยา
วิภัตติ และกรรม (สิ่งที่ถูกทํา) ที่เรียกว่าวุตตกรรม จะประกอบเป็นปฐมาวิภัตติ ซึ่งจะต้องมีบุรุษและ
วจนะตรงกับคํากิริยา นี้เป็นวิธีการสร้างประโยคที่นักไวยากรณ์บาลีได้วางเอาไว้ ดังนั้น กรรมจะ
ประกอบเป็นประธานในประโยคได้จะต้องเปลี่ยนจากกัตตุวาจกเป็นกรรมวาจก ดังนี้  

กัตตุวาจก Active Voice กรรมวาจก Passive Voice 
วนิตา โอทนํ ปจติ. 
Vanitā odanaṃ pacati. 

วนิตาย โอทโน ปจียติ / ปจฺจติ. 
Vanitāya odano pacīyati / paccati. 

 

  กรรมวาจกในปัจจุบันกาล 
  เค้ากิริยา: ปจ = หุง, ต้ม (Base: paca = to cook)  
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

โส ปจฺจติ 
So paccati  

เขา ย่อมถูกต้ม 

it is cooked 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตฺวํ ปจฺจสิ 
Tvaṃ paccasi  

อ. ท่าน ย่อมถูกต้ม 

you are cooked 

บุรุษที่ 1  

1st 

อหํ ปจฺจามิ 
Ahaṃ paccāmi  

อ. ข้าพเจ้า ย่อมถูกต้ม 

I am cooked 
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  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

เต ปจฺจนฺติ 
Te paccanti  

อ. เขา ท. ย่อมถูกต้ม 

they are cooked 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตุมฺเห ปจฺจถ 

Tumhe paccatha  

อ. ท่าน ท. ย่อมถูกต้ม 

you are cooked 

บุรุษที่ 1  

1st 

มยํ ปจฺจาม 

Mayaṃ paccāma  

อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมถูกต้ม 

we are cooked 

 
  เค้ากิริยา: ป + หร = หุง (Base: pa + hara = to beat) 
  ฝุายเอกวจนะ (Singular:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

โส ปหรียติ 
So paharīyati  

เขา ย่อมถูกตี 
he is beaten 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตฺวํ ปหรียส ิ

Tvaṃ paharīyasi  

อ. ท่าน ย่อมถูกตี 
you are beaten 

บุรุษที่ 1  

1st 

อหํ ปหรียาม ิ

Ahaṃ paharīyāmi  

อ. ข้าพเจ้า ย่อมถูกตี 
I am beaten 

 

  ฝุายพหุวจนะ (Plural:) 

บุรุษที่ 3  

3rd 

เต ปหรียนฺติ 
Te paharīyanti  

อ. เขา ท. ย่อมถูกตี 
they are beaten 

บุรุษที่ 2  

2nd 

ตุมฺเห ปหรียถ 

Tumhe paharīyatha  

อ. ท่าน ท. ย่อมถูกตี 
you are beaten 

บุรุษที่ 1  

1st 

มยํ ปหรียาม 

Mayaṃ paharīyāma  

อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมถูกตี 
we are beaten 

 
  2. คํากิริยาที่ทํารูปเหมือน ปหรียติ ดังนี้ 

กรียติ-karīyati 
ย่อมถูกทํา 
is done or made 

เทสียติ-desīyati 
ย่อมถูกแสดง 

is preached 

คณฺหียติ-gaṇhīyati 
ย่อมถูกถือเอา 
is taken 

มารียติ-mārīyati 
ย่อมถูกฆ่า 

is killed 

หรียติ-harīyati 
ย่อมถูกนําไป 

is carried 
วนฺทียติ-vandīyati 

ย่อมถูกไหว้ 
is worshipped 

อาหรียติ-āharīyati 
ย่อมถูกนํามา 

is brought 
กิณียติ-kiṇīyati 

ย่อมถูกซ้ือ 

is bought 

พนฺธียต-ิbandhīyati 
ย่อมถูกผูก 
is tied 

วิกฺกิณียติ 
-vikkiṇīyati 

ย่อมถูกขาย 

is sold 

ภุญฺชียติ-bhunjīyati 
ย่อมถูกกิน 
is eaten 

รกฺขียติ-rakkhīyati 
ย่อมถูกรักษา 

is protected 
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อากฑฺฒียติ 
-ākaḍḍhīyati 

ย่อมถูกคร่ามา 
is dragged or 
drawn 

ภาสียติ-bhāsīyati 
ย่อมถูกกล่าว 

is told 

ทียติ-dīyati 
ย่อมถูกให้ 
is given 

โธวียต-ิdhovīyati 
ย่อมถูกล้าง 

is washed 

กาสียติ-kāsīyati 
ย่อมถูกไถ 
is ploughed 

  

 
  กรรมวาจกในอดีตกาลและอนาคตกาล 
   รูปแบบของกรรมวาจกในอดีตและอนาคตกาลนั้น เกิดจากการประกอบ ย ปัจจัย พร้อม 
อี หน้า ย ท้ายธาตุ เช่น 
   กรรมวาจกในอดีตกาล บุรุษท่ี 3 ฝุายเอกวจนะ 
     ป + หร + อี > ป + หร + อี + ย + อี = ปหรียิ = ถูกตีแล้ว 
   pa + hara + ī > pa + hara + ī + ya + ī = paharīyi = he was beaten 

 
   กรรมวาจกในอนาคตกาล บุรุษท่ี 3 ฝุายเอกวจนะ 
     ปจ + อิ + สฺสติ > ปจ + อี + ย + อิ + สฺสติ = ปจียิสฺสติ = จักถูกหุง 
   paca + i + ssati > paca + ī + ya + i + ssati = pacīyissati = it will be be 
cooked 
 

 ประโยคบาลี 
  กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ กาย-       
ปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน; โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ.  
เสยฺยถาปิ มหาราช ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ, สปตฺตภาโร ว เฑติ; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ  
สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน; โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทา-
เยว ปกฺกมติ. เอวํ โข มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ.37 
  มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร จ ก็ ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สนฺตุฏโ เป็นผู้สันโดษ โหติ ย่อมเป็น กถํ 
อย่างไร. มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อิธ ธมฺมวินเย ในธรรมวินัย นี้ สนฺตุฏโ  เป็นผู้
สันโดษ จีวเรน ด้วยจีวร กายปริหาริเกน อันพอบริหารซึ่งร่างกาย ปิณฺฑปาเตน ด้วยบิณฑบาต กุจฺฉิ-
ปริหาริเกน อันพอบริหารซ่ึงท้อง โหต ิย่อมเป็น; โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น ปกฺกมติ จะไป เยน เยเนว โดยที่
ใด ๆ นั่นเทียว สมาทาเยว ถือเอาพร้อมแล้วนั่นเทียว ปกฺกมติ ย่อมไป เตน เตน โดยที่นั้น ๆ. มหาราช 
ดูก่อนมหาบพิตร ปกฺขี สกุโณ อ. นก ตัวมีปีก เฑติ จะบินไป เยน เยเนว โดยที่ใด ๆ นั่นเทียว, สปตฺต-
ภาโร ว ตัวมีปีกเป็นภาระ เฑติ ย่อมบินไป เสยฺยถาปิ แม้ฉันใด; มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ อ. 
ภิกษุ สนฺตุฏโ  เป็นผู้สันโดษ จีวเรน ด้วยจีวร กายปริหาริเกน อันพอบริหารซึ่งร่างกาย ปิณฺฑปาเตน 
ด้วยบิณฑบาต กุจฺฉิปริหาริเกน อันพอบริหารซึ่งท้อง โหติ ย่อมเป็น; โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น ปกฺกมติ จะ
ไป เยน เยเนว โดยที่ใด ๆ นั่นเทียว สมาทาเยว ถือเอาพร้อมแล้วนั่นเทียว ปกฺกมติ ย่อมไป เตน เตน 

                                                 

 37 ที.ส.ี (บาลี) 9/215/71-72.    
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โดยที่นั้น ๆ เอวํ เอว โข ฉันนั้นนั่นเทียว แล. มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สนฺตุฏโ เป็นผู้
สันโดษ โหต ิย่อมเป็น เอวํ โข อย่างนี้แล. 
  มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้ม
ร่างกายและบิณฑบาตพออ่ิมท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไป ณ ที่ใด ๆ ก็มีแต่ปีกเป็น
ภาระ มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่า ผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แล 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) การประกอบประโยคกรรมวาจกทั้ง 3 กาล 
  2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบเป็นกรรมวาจก 
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แบบฝึกหัดบทที่ 18 
  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
  1. กญฺ าย โอทโน ปจียติ. 
   Kaññāya odano pacīyati. 

  2. เต โคณา ทาเสหิ ปหรียนฺติ. 
   Te Goṇā dāsehi paharīyanti. 

  3. ตฺวํ พลินา ปุริเสน อากฑฺฒียติ. 
   Tvaṃ balinā purisena ākaḍḍhīyasi. 

  4. มยํ อมฺหากํ อรีหิ มารียาม. 
   Mayaṃ amhākaṃ arīhi mārīyāma. 

  5. เต มิคา ตาย ทาสิยา พนฺธียนฺติ. 
   Te migā tāya dāsiyā bandhīyanti. 

  6. อิมินา วฑฺฒกินา อิมสฺมึ คาเม พหูนิ เคหานิ กรียนฺติ. 
   Iminā vaḍḍhakinā imasmiṃ gāme bahūni gehāni karīyanti. 

  7. ตุมฺเห ตสฺมึ คาเม มนุสฺเสหิ พนฺธียถ. 
   Tumhe tasmiṃ gāme manussehi bandhīyatha. 

  8. อมฺหากํ ภณฺฑานิ เตสํ ทาเสหิ คามํ หรียนฺติ. 
   Amhākaṃ bhaṇḍāni tesaṃ dāsehi gāmaṃ harīyanti. 

  9. วาณิเชหิ อสฺสา นครํ อาหรียนฺติ. 
   Vāṇijehi assā nagaraṃ āharīyanti. 

  10.  มยํ อมฺหากํ ธีตเรหิ นตฺตาเรหิ จ วนฺทียาม. 
    Mayaṃ amhākaṃ dhiitarehi nattārehi ca vandīyāma. 

  11.  ตํ มหนฺตํ เขตฺตํ กสฺสเกหิ กสียติ. 
    Taṃ mahantaṃ khettaṃ pañcahi kassakehi kasīyati. 

  12.  วนิตาย พหูนิ วตฺถานิ ตสฺมึ โปกฺขรณิยํ โธวียนฺติ. 
    Vanitāya bahūni vatthāni tassaṃ pokkharaṇiyaṃ dhovīyanti. 

  13.  เสฏฺ  ินา พหุนฺนํ ยาจกานํ ทานํ ทียติ. 
    Seṭṭhinā bahunnaṃ yācakānaṃ dānaṃ dīyati. 

  14.  ตสฺมึ อาราเม วสนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สีลานิ รกฺขียนฺติ. 
    Tasmiṃ ārāme vasantehi bhikkhūhi sīlāni rakkhīyanti. 

  15.  ภิกฺขูหิ มนุสฺสานํ ธมฺโม เทสียติ. 
    Bhikkhūhi manussānaṃ dhammo desīyati. 

  16.  มนุสฺเสหิ ตสฺมึ อาปเณ พหูนิ ภณฺฑานิ กิณียนฺติ. 
    Manussehi tasmiṃ āpaṇe bahūni bhaṇḍāni kiṇīyanti. 

  17.  วนิตานิ อมฺพานํ วิกฺกีณียติ. 
    Vanitāhi ambānaṃ vikkiṇīyati. 

  18.  ทาสิยา ปกฺโก โอทโน คหปตินา ภุญฺชียติ. 
    Dāsiyā pakko odano gahapatinā bhuñjīyati. 

  19.  มคฺเค  ิโต ทารโก ตสฺส มาตุยา หตฺเถหิ คณฺหียติ. 
    Magge ṭhito dārako tassa mātuyā hatthehi gaṇhīyati. 
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  20.  พุทฺเธน เทวานํ มนุสฺสานญฺจ ธมฺโม ภาสียติ. 
    Buddhena devānaṃ manussānañca dhammo bhāsīyati. 
 

  จงแปลเป็นภาษาบาลี 
  1. อ. วัว ท. อันทาส ย่อมผูก ด้วยเชือก 

   The cows are tied with ropes by the slaves. 

  2. อ. ม้า ท. อันเศรษฐี ท. ย่อมซื้อ 
   Horses are bought by the rich men. 

  3. อ. ท่าน อันเขา ท. ย่อมตี 
   You are beaten by men. 

  4. อ. บ้าน อันช่าง ท. สร้างแล้ว 
   House is built (made) by carpenters. 

  5. อ. วัว ท. อันเสือ ท. ย่อมฆ่า 
   Cows are killed by tigers in forest. 

  6. อ. ท่าน อันเขาผู้มีกําลัง ท. ย่อมลากไป 

   You are dragged to the field by powerful men. 

  7. อ. สินค้า ท. อันพ่อค้า ท. ย่อมขาย ในหมู่บ้าน 

   Goods are sold in village by merchants. 

  8. อ. ท่าน อันเขา ท. ย่อมผูก 

   You are tied fast by the people. 

  9. อ. ทารก อันแม่ ย่อมพาไปหา ซึ่งหมอ  
   The baby is carried to a physician by his mother.  

  10. อ. ข้าว อันลูกสาว ของพ่อค้า ย่อมหุง  
    The rice is cooked by the daughter of the merchant. 

  11. อ. ธรรม อันสมณะ ท. ผู้อาศัยอยู่ ในวิหาร ย่อมกล่าว แก่มนุษย์ ท. ในหมู่บ้าน 

    The doctrine is preached to the people of this village by the monks 
residing in that monastery. 

  12. อ. ข้าว อันทาสี หุงแล้ว อันลูกชาย ด้วย อันพี่ชาย ท. ด้วย ย่อมกิน 

    The rice cooked by the slave woman is eaten by her son and brothers. 

  13. อ. ผ้า ท. อันหญิง ทง ย่อมซัก ในถัง 
    Clothes are washed in the tank by women. 

  14. อ. มะม่วง ท. อันหญิงสาว ย่อมขาย 

    Mangoes are sold by women. 

  15. อ. ทรัพย์ อันเศรษฐี ย่อมให้ แก่ญาติ ท. 
    Wealth is given to his relations by rich man. 

  16. อ. หญ้า ในทุ่งนา อันวัวผู้ ท. ด้วย อันวัวตัวเมีย ท. ด้วย ย่อมกิน 
    Grass in this field is eaten by oxen and cows. 

  17. อ. พระพุทธเจ้า อันเขา ท. ย่อมบูชา ในเกาะ  
    The Buddha is worshipped in island. 

  18. อ. นา ท. อันเขา ท. ด้วย อันวัวผู้ ท. ดว้ย ย่อมไถ 
    Fields are ploughed by farmers and oxen. 
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  19. อ. คน ท. อันสิงโต ย่อมฆ่า 
    The men are killed by a lion. 

  20. อ. ลูกชาย ของพ่อค้า อันเขาผู้มียศ ย่อมตี 
    The son of merchant is beaten by powerful man. 
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    อุฏฺ านวโต สตีมโต 

    สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน 

    สญฺ ตสฺส ธมฺมชีวิโน 
    อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ. 
     uṭṭhānavato satīmato 

     sucikammassa nisammakārino 

     saññatassa dhammajīvino 

     appamattassa yasobhivaḍḍhati.  
     ยศ ย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร 

     มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญก่อนทํา 
     สํารวม ดํารงชีวิตโดยธรรม และไม่ประมาท38 
     Assiduous and mindful, 
     pure kamma making, considerate, 
     restrained, by Dhamma heedful living, 
     for one such spread renown. 
 
 

                                                 

 38 ขุ.ธ.(บาลี) 25/24/20., (ไทย) 25/24/32. กุมฺภโฆสกวตฺถ ุ 
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บทท่ี 19 (Lesson 19) 

อาการันต์อิตถลีิงค์  
Declension of Feminine Nouns ending in –ā 

  

 1. อาการันต์ในอิตถีลิงค์ 
โครงสร้างของ อาการันต์อิตถีลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative อา ā อา, อาโย ā, āyo 

อาลปน-Vocative เอ e  อา, อาโย ā, āyo 

ทุติยา-Accusative อํ aṃ อา, อาโย ā, āyo  

ตติยา-Instrumental อาย āya  อาหิ, อาภิ āhi, ābhi 

ปญฺจมี-Ablative อาย āya อาหิ, อาภิ āhi, ābhi 

จตุตฺถี-Dative อาย āya อานํ ānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive อาย āya  อานํ ānaṃ 

สตฺตมี-Locative อาย, อายํ āya, āyaṃ อาสุ āsu 

 

  วนิตา – ผู้หญิง, สตรี, หญิงสาว (Vanitā – woman) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative วนิตา vanitā 
วนิตา, วนิตาโย 
vanitā, vanitāyo 

อาลปน-Vocative วนิเต vanite 
วณิตา, วนิตาโย 
vanitā, vanitāyo 

ทุติยา-Accusative วนิตํ vanitaṃ 
วนิตา, วนิตาโย 
vanitā, vanitāyo 

ตติยา-Instrumental วนิตาย vanitāya 
วนิตาหิ, วนิตาภ ิ
vanitāhi, vanitābhi 

ปญฺจมี-Ablative วนิตาย vanitāya 
วนิตาหิ, วนิตาภ ิ
vanitāhi, vanitābhi 

จตุตฺถี-Dative วนิตาย vanitāya วนิตานํ vanitānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive วนิตาย vanitāya วนิตานํ vanitānaṃ 

สตฺตมี-Locative 
วนิตาย, วนิตาย ํ
vanitāya, vanitāyaṃ 

วนิตาสุ vanitāsu 
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  2. ศัพท์ที่แจกตาม วนิตา อาการันต์ในอิตถีลิงค์ ดังนี้ (คํานามที่ลงท้ายด้วย อา 
ส่วนใหญ่เป็นอิตถีลิงค์)  
กญฺ า-kaññā 

ทาริกา-dārikā 

ทาริกา, เด็กหญิง, 
นางสาวน้อย (girl) 

มาลา-mālā 
ดอกไม้, พวงมาลัย 

(garland) 

คงฺคา-gaṅgā 
แม่น้ําคงคา  
(river Ganges) 

สุรา-surā สุรา, เหล้า (liquor) 

นาวา-nāvā เรือ (ship) สาขา-sākhā สาขา, กิ่งไม้ (branch) 

อมฺมา-ammā แม่ (mother) เทวตา-devatā เทวดา (deity) 

ปญฺ า-paññā ปัญญา (wisdom) ปริสา-parisā 
บริษัท, ชุมนุม 

(retinue) 

สาลา-sālā ศาลา (hall) สทฺธา-saddhā 
ศรัทธา, ความเชื่อ 
(faith, devotion) 

ภริยา-bhariyā ภริยา (wife) คีวา-gīvā คอ (neck) 

สภา-sabhā 
สภา, ที่ประชุม 
(assembly) 

ชิวฺหา-jivhā ลิ้น (tongue) 

กถา-kathā 
ถ้อยคํา, คําพูด 
(speech) 

ปิปาสา-pipāsā 
ความกระหายน้ํา 
(thirst) 

ลตา-latā 
เถาวัลย์, ไม้เลื้อย, 
เครือไม้ (creeper) 

ขุทา-khudā ความหิว (hunger) 

คุหา-guhā ถ้ํา, คูหา (cave) วาลุกา-vālukā ทราย (sand) 

ฉายา-chāyā เงา, ร่ม (shadow) มญฺชูสา-mañjūsā ตู้, กล่อง, หีบ  (box) 

ทิสา-disā ทิศ (direction) เสนา-senā 
กองทัพ, กองทหารบก  
(army, multitude) 

วสุธา-vasudhā แผ่นดิน (earth) วาจา-vācā คําพูด  (word) 

วฬวา-vaḷavā ม้าตัวเมีย (mare) ลงฺกา-laṅkā เกาะลังกา  (Ceylon) 

นิทฺทา-niddā ความหลับ (sleep) ปูชา-pūjā การบูชา  (offering) 

นาสา-nāsā จมูก (nose) ชงฺฆา-jaṅghā 
แข้ง  (calf of the leg 

shank) 

ตุลา-tulā 
ตราชั่ง (scale, 

balance) 
สิลา-silā 

แผ่นหิน, ศิลา, หิน 

(stone) 

วิสิขา-visikhā ถนน, ทางเดิน (street) สกฺขรา-sakkharā ก้อนกรวด  (gravel) 

โทลา-dolā 
ชิงช้า, คานหาม 

(palanquin) 
ชายา-jāyā ภริยา  (wife) 

โคธา-godhā 
ตัวเงินตัวทอง, เหี้ย 

(iguana) 
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3. คําศัพท์กิริยา (Vocabulary – Verbs)

สกฺโกติ-sakkoti
ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ 
(can, is able)

นิลายติ-nilīyati
ย่อมซ่อน, ย่อมปิดบัง 
(hides) 

ปริวาเรติ-parivāreti

ย่อมแวดล้อม 
(accompanies, 

surrounds)
สลฺลปติ-sallapati

ย่อมสนทนา
(engages in 

conversation) 

นิวาเรติ-nivāreti ย่อมห้าม (prevents) โมทติ-modati
ย่อมยินดี, ย่อมบันเทิง
(is happy, enjoys) 

อนุพนฺธติ 
-anubandhati 

ย่อมติดตาม (follows,

chases after)
สุขํ วินฺทติ
-sukhaṃ vindati 

ย่อมประสบ, ย่อมได้ 
ซึ่งความสุข 
(experiences joy) 

กุชฺฌติ-kujjhati
ย่อมโกรธ
(gets angry)

ทุกฺขํ วินฺทติ 
-dukkhaṃ vindati 

ย่อมประสบซึ่งความ
ทุกข(์experiences

suffering)

นมสฺสติ-namassati
ย่อมไหว้, ย่อมบูชา
(salutes, worships)

ปฏิยาเทติ
-paṭiyādeti 

ย่อมเตรียมพร้อม, ย่อม
ตกแต่ง (prepares) 

โปเสติ-poseti

ย่อมเลี้ยงดู
(brings up, 

nourishes)
ปกฺขิปติ-pakkhipati

ย่อมใส่เข้าไป, ย่อมขัง
ไว้ (puts, places,

deposits) 

วายมติ-vāyamati ย่อมพยายาม (tries) 

ประโยคบาลี 
 โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต , อิมินา จ อริเยน อินฺทฺริยสํวเรน 

สมนฺนาคโต, อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชญฺเ น สมนฺนาคโต, อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏฺ  ิยา สมนฺนาคโต; 
โส วิวิตฺตํ เสนาสนํ ภชติ อรญฺ  ํ รุกฺขมูลํ ปพฺพตํ กนฺทรํ คิริคุหํ สุสานํ วนปตฺถํ อพฺโภกาสํ ปลาล -
ปุญฺชํ. โส ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุ กายํ ปณิธาย ปริมุขํ สตึ 
อุปฏฺ เปตฺวา.39 

 โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต จ ผู้ถึงพร้อมแล้ว ด้วยสีล
ขันธ์ อันประเสริฐ นี้, อิมินา อริเยน อินฺทฺริยสํวเรน สมนฺนาคโต จ ผู้ถึงพร้อมแล้ว ด้วยอินทรียสังวร อัน
ประเสริฐ นี้, อิมินา อริเยน สติสมฺปชญฺเ น สมนฺนาคโต จ ผู้ถึงพร้อมแล้ว ด้วยสติสัมปชัญญะ อัน
ประเสริฐ นี้, อิมาย อริยาย สนฺตุฏฺ  ิยา สมนฺนาคโต จ ผู้ถึงพร้อมแล้ว ด้วยความสันโดษ อันประเสริฐ 
นี้; โส อ. เธอ ภชติ ย่อมเสพ เสนาสนํ ซึ่งเสนาสนะ วิวิตฺตํ อันเงียบสงัดแล้ว คือ อรญฺ  ํ ซึ่งปุา รุกฺขมูลํ 
ซึ่งโคนไม้ ปพฺพตํ ซึ่งภูเขา กนฺทรํ ซึ่งซอกเขา คิริคุหํ ซึ่งถํ้า สุสานํ ซึ่งปุาช้า วนปตฺถํ ซึ่งปุาชัฏ อพฺโภกาสํ 
ซึ่งที่แจ้ง ปลาลปุญฺชํ ซึ่งลอมฟาง. โส อ. เธอ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ผู้กลับแล้วจากบิณฑบาต ปจฺฉา-

39 ที.สี. (บาลี) 9/216/72. 

ํ
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ภตฺตํ ภายหลังแห่งภัตร นิสีทติ ย่อมนั่ง ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา คู้แล้ว ซึ่งบัลลังก์ อุชุ กายํ ปณิธาย ตั้งไว้
แล้ว ซึ่งกาย ให้ตรง ปริมุขํ สตึ อุปฏฺ เปตฺวา ดํารงแล้ว ซึ่งสติ อันเฉพาะหน้า. 

 ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ
อย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ปุา โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปุาช้า ปุาชัฏ ที่แจ้ง ลอม
ฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า 

ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อาการันต์ในอิตถีลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา

ํ
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แบบฝึกหัดบทที่ 19 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. สเจ สภายํ กญฺ   าโย กเถยฺยุํ, อหํ ปิ กเถสฺสามิ.

Sace sabhāyaṃ kaññāyo katheyyuṃ, aham pi kathessāmi.

2. ทาริกาย ปุปฺผานิ โอจินิตฺวา สาลายํ นิสีทิตฺวา มาลาโย กรึสุ.
Dārikāyo pupphāni ocinitvā sālāyaṃ nisīditvā mālāyo kariṃsu.

3. วนิตา รุกฺขสฺส สาขาโย ฉินฺทิตฺวา อากฑฺฒิ.
Vanitā rukkhassa sākhāyo chinditvā ākaḍḍhi.

4. ภริยา มญฺชูสาสุ วตฺถานิ จ สุวณฺณํ จ เปสิ.
Bhariyā mañjūsāsu vatthāni ca suvaṇṇaṃ ca ṭhapesi.

5. ทาริกา ปาสาทสฺส ฉายายํ นิสีทิตฺวา วาลุกาย กีฬึสุ.
Dārikā pāsādassa chāyāyaṃ nisīditvā vālukāya kīḷiṃsu.

6. ภริยาย กถํ สุตฺวา ปสีทิตฺวา กสฺสโก สปฺปุริโส อภวิ.
Bhariyāya kathaṃ sutvā pasīditvā kassako sappuriso abhavi.

7. เทวตาโย ปุญฺ านิ กโรนฺเต ธมฺเมน ชีวนฺเต มนุสฺเส รกฺขนฺตุ.
Devatāyo puññāni karonte dhammena jīvante manusse rakkhantu.

8. ปพฺพตสฺมึ คุหาสุ วสนฺตา สีหา วาลุกาย กีฬนฺเต มิเค มาเรสุํ.
Pabbatasmiṃ guhāsu vasantā sīhā vālukāya kīḷante mige māresuṃ.

9. อมฺมา ทาริกาย กุชฺฌิตฺวา หตฺเถน ปหริ.
Ammā dārikāya kujjhitvā hatthena pahari.

10. วนิตาโย สทฺธาย ภตฺตํ ปจิตฺวา วิหารํ เนตฺวา สมณานํ ปูเชสุํ.
Vanitāyo saddhāya bhattaṃ pacitvā vihāraṃ netvā samaṇānaṃ

pūjesuṃ. 

11. ตุมฺเห มา สุรํ ปิวถ, มา คิลานา ภวิตุํ อุสฺสหถ.
Tumhe mā suraṃ pivatha, mā gilānā (sick) bhavituṃ ussahatha.

12. ธมฺเมน ธนํ สํหรมานา ปญฺ าย ปุตฺเต โปเสนฺตา นรา มนุสฺสโลเก สุขํ วินฺทนฺติ.
Dhammena dhanaṃ saṃharamānā paññāya putte posentā narā

manussaloke sukhaṃ vindanti. 

13. สเจ ตุมฺเห นาวาย คงฺคํ ตเรยฺยาถ, ทีปสฺมึ วสนฺเต ตาปเส ทิสฺวา อาคนฺตุํ สกฺกิสฺสถ. 
Sace tumhe nāvāya gaṅgaṃ tareyyātha dīpasmiṃ vasante tāpase disvā

āgantuṃ sakkissatha. 

14. ปริสํ ปริวาเรตฺวา ปาสาทมฺหา นิกฺขมนฺตํ ภูปาลํ ทิสฺวา วนิตาโย โมทนฺติ.
Parisaṃ parivāretvā pāsādamhā nikkhamantaṃ bhūpālaṃ disvā vanitāyo

modanti. 

15. กญฺ าโย สาลายํ สนฺนิปติตฺวา กุมาเรหิ สทฺธึ สลฺลปึสุ.
Kaññāyo sālāyaṃ sannipatitvā kumārehi saddhiṃ sallapiṃsu.

16. ขุทาย ปีเฬนฺตํ คิลานํ ยาจกํ ทิสฺวา อมฺมา ภตฺตํ อททิ / อทาสิ.
Khudāya pīḷentaṃ gilānaṃ yācakaṃ disvā ammā bhattaṃ adadi / adāsi.

17. คุหายํ นิลียิตฺวา สุรํ ปิวนฺตา โจรา สีหํ ปสฺสิตฺวา ภายึสุ.
Guhāyaṃ nilīyitvā suraṃ pivantā corā sīhaṃ passitvā bhāyiṃsu.

18. วราเห มาเรตฺวา ชีวนฺโต นโร คิลาโน หุตฺวา ทุกฺขํ วินฺทติ.
Varāhe māretvā jīvanto naro gilāno hutvā dukkhaṃ vindati.
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19. วาณิชสฺส อาปเณ มญฺชูสายํ มูลํ อตฺถิ.
Vāṇijassa āpaṇe mañjūsāyaṃ mūlaṃ (money) atthi.

20. สมณา มนุสฺเส ปาปา นิวาเรตฺวา สปฺปุริเส กาตุํ วายมนฺติ
Samaṇā manusse pāpā nivāretvā sappurise kātuṃ vāyamanti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. คน ผู้ถามอยู่ ซึ่งถนน เพ่ือจะไป สู่วิหาร ต่อแม่ ได้ยืนแล้ว บนถนน

The man stood on the road asking my mother the way to go to the
monastery. 

2.  อ. หญิงสาว เตรียมแล้ว ซึ่งข้าวสุก เพ่ือสมณะ ท. ด้วยศรัทธา นําไปแล้ว สู่วิหาร
Having prepared rice with faith for the monks, the woman took it to the

monastery. 

3.  อ. ท่าน ผู้เป็นอยู่ โดยธรรม ย่อมอาจ เพ่ือแสวงหา ซึ่งทรัพย์
You can live righteously and seek wealth.

4.  อ. เด็กหญิง ท. ผู้นั่งอยู่ ในร่ม ของบ้าน ตัดแล้ว ซึ่งกิ่ง ท. ของไม้เลื้อย
Sitting in the shade of the house the girls cut branches from the creeper.

5.  อ. คนชั่ว ท. ไม่กล่าวสอนแล้ว ซึ่งลูกชาย ท. ผู้ดื่มอยู่ ซึ่งเหล้า
Wicked men did not advise their sons who drink liquor.

6.  อ. หญิงสาว ถือเอาแล้ว ซึ่งตะกร้า ด้วย ซึ่งเงิน ด้วย ได้ไปแล้ว สู่ตลาด เพ่ือซื้ อ ซึ่งข้าว
เปลือก 

Taking the basket and money the girl went to the market to buy corn. 

7.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงจุด ซึ่งประทีป ท. ไซร้, อ. อุบาสก ท. จักเห็น ซึ่งวัตถุ ท. ในวิหาร
If you light lamps, the lay devotees will see the objects in the monastery.

8.  แน่ะสัตบุรุษ ท. อ. ท่าน ท. เรียนแล้ว ซึ่งธรรม จงพยายาม เพ่ือเป็นอยู่ โดยธรรม
O good men, you learn the dhamma and try to live righteously.

9.  หากว่า อ. ท่าน ท. พึงพยายาม ไซร้, อ. ท่าน ย่อมอาจ เพ่ือ- เว้นแล้ว ซึ่งบาป -ทํา
ซึ่งบุญ 

If you try, you can avoid evil and do good. 

10. อ. หญิงสาว เห็นแล้ว ซึ่งสิงโต ตัวนอนอยู่ ในถ้ํา วิ่งไปแล้ว
Having seen the lion sleeping in the cave the woman ran.
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    อุฏฺ าเนนปฺปมาเทน   สญฺ เมน ทเมน จ 
    ทีปํ กยิราถ เมธาวี   ยํ โอโฆ นาภิกีรติ. 
    Uṭṭhānenappamādena saññamena damena ca; 

    dīpaṃ kayirātha medhāvī yaṃ ogho nābhikīrati.  
    คนมีปัญญาพึงทําท่ีพ่ึงดุจเกาะที่น้ําท่วมไม่ถึง  
   ด้วยความขยัน ด้วยความไม่ประมาท 
   ด้วยการสํารวม และด้วยการฝึกฝน40

 

    By energy and heedfulness, 
   by taming and by self-control, 
   the one who’s wise should make as isle 
   no flood can overwhelm. 
  

                                                 

 40 ขุ.ธ.(บาลี) 25/25/20., (ไทย) 25/25/32. จูฬปนฺถกวตฺถ ุ 
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บทท่ี 20 (Lesson 20) 
กิริยากิตก์อดีตกาล The Past Participle 

 

  1. ต ปัจจัย แปลว่า “...แล้ว” กิริยากิตก์ในอดีตกาล 

  กิริยากิตก์ท่ีเป็นอดีตกาล เกิดจากการประกอบ ต ปัจจัย ท้ายธาตุ หรือเค้ากิริยา พร้อมลง อิ 
อาคม หน้า ต ได้บ้าง เช่น 

ปจติ-pacati 
ปจฺ + อิ + ต 

pac + i + ta 

ปจิต, ปกฺก 

pacita, pakka 

ถูกหุงแล้ว 

cooked 

ภาสติ-bhāsati 
ภาสฺ + อิ + ต 

bhās + i + ta 

ภาสิต 

bhāsita 

ถูกกล่าวแล้ว 

spoken 

ยาจติ-yācati 
ยาจฺ + อิ + ต 

yāc + i + ta 

ยาจิต 

yācita 

ถูกขอแล้ว 

begged 

เทเสติ-deseti 
ทิสฺ + อิ + ต 

dis' + i + ta 

เทสิต 

desita 

ถูกแสดงแล้ว 
preached 

ปูเชติ-pūjeti 
ปูชฺ + อิ + ต 

pūj + i + ta 

ปูชิต 

pūjita 

ถูกบูชาแล้ว 
honoured 

คจฺฉติ-gacchati 
คมฺ + ต 

gam + ta 

คต  
gata 

ไปแล้ว 
gone 

หนติ-hanati 
หนฺ + ต 

han + ta 

หต 

hata 

ถูกฆ่าแล้ว 
killed 

นยต-ิnayati  

เนต-ิneti 

นี + ต 

nī + ta 

นีต 

nīta 

ถูกนําไปแล้ว 
led 

อาคจฺฉติ-āgacchati 
อา + คมฺ + ต 

ā + gam + ta 

อาคต 

āgata 

มาแล้ว 
come 

กโรติ-karoti 
กรฺ + ต 

kar + ta 

กต 

kata 

ถูกทําแล้ว 
done, made 

อาหรติ- āharati 
อา + หรฺ + ต 

ā + har + ta 

อาหฏ 

āhaṭa 

ถูกนํามาแล้ว 
brought 

ปหรติ-paharati 
ป + หรฺ + ต 

pa + har + ta 

ปหฏ 

pahaṭa 

ถูกตีแล้ว 
beaten 

หรติ-harati 
หรฺ + ต 

har + ta 

หฏ 

haṭa 

ถูกนําไปแล้ว 
carried 

มรติ-nayati 
มรฺ + ต 

mar + ta 

มต 

mata 

ตายแล้ว 
dead 

สยติ-sayati 

เสติ-seti 

สี + ต 

sī + ta 

สุตฺต, สยิต 

sutta, sayita 

นอนแล้ว 
slept 

สุปติ-supati 
สุปฺ + ต 

sup + ta 

สุตฺต 

sutta 

นอนแล้ว 
slept 
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ฑสติ-ḍasati 
ฑสฺ + ต 

ḍas + ta 

ทฏฺ  

daṭṭha 

ถูกกัดแล้ว 
bitten 

วนฺทติ-vandati 
วทฺ + ต 

vad + ta 

วนฺทิต 

vandita 

ถูกไหว้แล้ว 

worshipped 

 

  กิริยากิตก์ท่ีเป็นอดีตกาล มีบางรูปที่เปลี่ยน ตฺ เป็น อนฺน, อินฺน, อิณฺณ ท้ายธาตุบางธาตุ เช่น 

ฉินฺทต-ิchindati 
ฉิทฺ + ต 

chid + ta 

ฉินฺน 

chinna 

ถูกตัดแล้ว 
cut 

ภินฺทติ-bhindati 
ภิทฺ + ต 

bhid + ta 

ภินฺน 

bhinna 

ถูกทําลายแล้ว 
broken 

นิสีทต-ิnisīdati 
นิ + สทฺ + ต 

ni + sad + ta 

นิสินฺน 

nisinna 

นั่งแล้ว 
sat 

ตรติ-tarati 
ตรฺ + ต 

tr + ta 

ติณฺณ 

tiṇṇa 

ถูกข้ามแล้ว 
crossed 

โอตรติ-otarati 
โอ (อว) + ตรฺ + ต 

o (ava) + tr + ta 

โอติณฺณ 

otiṇṇa 

ถูกข้ามลงแล้ว 
descended 

ททาติ-dadāti ทา + ต 

dā + ta  

ทินฺน  
dinna 

ถูกให้แล้ว 
given 

 

  2. ต ปัจจัยกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับสกัมมธาตุ จัดเป็นกรรมวาจก แต่ถ้า
ประกอบกับอกัมมธาตุ ก็จัดเป็นกัตตุวาจก  
  ต ปัจจัยที่ประกอบกับธาตุเหล่านั้น จัดเป็น 3 ลิงค์ คือที่ลงท้ายด้วย อ จัดเป็นปุงลิงค์ และ
นปุงสกลิงค์ ส่วนที่ลงท้ายด้วย อา จัดเป็นอิตถีลิงค์  
 

  บทว่า ปจติ, ฉินฺทติ, นิมนฺเตติ เป็นต้น เป็นสกัมมกิริยา บทกิริยาที่เรียกหากรรม ดังประโยค 
ต่อไปนี้ 
 

   1) ปจิโต โอทโน = อ. ข้าวสุก ถูกหุงแล้ว (กรรมวาจก)   
    pacito odano = the rice that is cooked (passive meaning) 

   2) ฉินฺนํ ปณฺณํ = อ. ใบไม้ ถูกตัดแล้ว (กรรมวาจก) 
    chinnaṃ paṇṇaṃ = the leaf that is cut (passive meaning) 

   3) นิมนฺติตา กญฺ า = อ. หญิงสาว ท. ถูกเชิญแล้ว (กรรมวาจก) 
    nimantitā kaññā = the girl who is invited (passive meaning) 
   

  แต่บทว่า คจฺฉติ, ปตติ, ติฏฺ ติ เป็นต้น เป็นอกัมมกิริยา บทกิริยาที่ไม่เรียกหากรรม ดัง
ประโยค ต่อไปนี้ 
  

   1) มนุสฺโส คโต = อ. มนุษย์ ไปแล้ว (กัตตุวาจก) 
    manusso gato (hoti) = the man has gone (active meaning) 
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   2) ปุปฺผํ ปติตํ = อ. ดอกไม้ หล่นแล้ว (กัตตุวาจก) 
    pupphaṃ patitaṃ (hoti) = the flower has fallen (active meaning) 

   3) กญฺ า  ิตา = อ. หญิงสาว ท. ยืนแล้ว (กัตตุวาจก) 
    kaññā ṭhitā (hoti) = the girl has stood (active meaning) 
  

   3. คํากิริยาที่ประกอบ ต ปัจจัยที่เป็นกิริยากิตก์อดีตกาล มีรูปดังนี้  

กสติ-kasati 
กสฺ + ต 

kas + ta 

กสิต, กฏฺ  

kasita, kaṭṭha 

ถูกไถแล้ว 

ploughed 

ปุจฺฉติ-pucchati 
ปุจฺฉฺ + ต 

pucch + ta 

ปุจฺฉิต, ปุฏฺ  

pucchita, puṭṭha 

ถูกถามแล้ว 
questioned 

ผุสต-ิphusati 
ผุสฺ + ต 

phus + ta 

ผุฏฺ   
phuṭṭha 

ถูกสัมผัสแล้ว 
touched 

ปวิสติ-pavisati 
ป + วิสฺ + ต 

pa + vis + ta 

ปวิฏฺ   
paviṭṭha 

เข้าไปแล้ว 

entered 

อามสติ-āmasati 
อา + มสฺ + ต 

ā + mas + ta 

อามสิต, อามฏฺ   
āmasita, āmaṭṭha 

ถูกแตะต้องแล้ว 

touched 

ลภติ-labhati 
ลภฺ + ต 

labh + ta 

ลทฺธ, ลภิต  
laddha, labhita 

ถูกได้แล้ว 
received 

อารภติ-ārabhati 
อา + รภฺ + ต 

ā + rabh + ta 

อารทฺธ  
āraddha 

ถูกเริ่มแล้ว 
started 

ภวติ-bhavati 
ภู + ต 

bhū + ta 

ภูต  
bhūta 

เป็นแล้ว 
been 

ภุญฺชต-ิbhuñjati 
ภุชฺ + ต 

bhuj + ta 

ภุญฺชิต, ภุตฺต  
bhuñjita, bhutta 

ถูกกินแล้ว 
eaten 

วปติ-vapati 
วปฺ + ต 

vap + ta 

วุตฺต  
vutta 

ถูกหว่านแล้ว 
sown 

วจติ-vacati 
วจฺ + ต 

vac + ta 

วุตฺต  
vutta 

ถูกกล่าวแล้ว 

told, said 

วสติ-vasati 
วสฺ + ต 

vas + ta 

วุตฺถ  
vuttha 

อยู่แล้ว 
lived 

อาสิญฺจติ-āsiñcati 
อา + สิจฺ + ต 

ā + sic + ta 

อาสิตฺต  
āsitta 

ถูกรดแล้ว 

sprinkled 

ขิปติ-khipati 
ขิปฺ + ต 

khip + ta 

ขิตฺต  
khitta 

ถูกทิ้งแล้ว 
thrown 

โธวติ-dhovati 
โธวฺ + ต 

dhov + ta 

โธวิต, โธต  
dhovita, dhota 

ถูกล้างแล้ว 

washed 

ปชหติ-pajahati 
ป + หา + ต 

pa + hā + ta 

ปหีน  
pahīna 

ถูกละแล้ว, ถูกวางแล้ว 
rejected 

มุญฺจติ-muñcati มุจฺ + ต มุตฺต  ถูกปล่อยแล้ว 
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muc + ta mutta released 

วิวรติ-vivarati
วิ + วรฺ + ต
vi + var + ta 

วิวฏ 
vivaṭa 

ถูกเปิดแล้ว
opened

ปิวติ-pivati
ปา + ต
pā + ta 

ปีต 
pīta 

ถูกดื่มแล้ว
drunk

จวติ-cavati
จุ + ต
cu + ta 

จุต 
cuta 

ตายแล้ว
died

นิกฺขมติ 
-nikkhamati 

นิ + ขมฺ + ต
ni + kham + ta 

นิกฺขนฺต 
nikkhanta 

ออกไปแล้ว
left

ชานาติ-jānāti
า + ต

ñā + ta 

าต 
ñāta 

ถูกรู้แล้ว
know

สุณาติ-suṇāti
สุ + ต
su + ta 

สุต 
suta 

ถูกฟังแล้ว
listened

มินาติ-mināti
มา + ต
mā + ta 

มิต 
mita 

ถูกตวงแล้ว
measured

คณฺหาติ-gaṇhāti
คหฺ + ต
gah + ta 

คหิต 
gahita 

ถูกถือเอาแล้ว
taken

กิณาติ-kiṇāti
กี + ต
kī + ta 

กีต 
kīta 

ถูกซื้อแล้ว
bought

ปาปุณาติ-pāpuṇāti
ป + อปฺ + ต
pa + ap + ta 

ปตฺต 
patta 

ถูกถึงแล้ว
attaned

ติฏฺ ต-ิtiṭṭhati
า + ต

ṭhā + ta 

 ิต 
ṭhita 

ยืนแล้ว 
stood

กุชฺฌติ-kujjhati
กุธฺ + ต
kudh + ta 

กุทฺธ 
kuddha 

ถูกโกรธแล้ว
enraged

ปสีทติ-pasīdati
ป + สทฺ + ต
pa + sad + ta 

ปสนฺน 
pasanna 

ถูกเลื่อมใสแล้ว
pleased

ปสฺสติ-passati
ทิสฺ + ต
dis + ta 

ทิฏฺ  
diṭṭha, (dṛś) 

ถูกเห็นแล้ว
seen

4. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
1) อุปาสเกหิ วิหารํ ปวิฏฺโ  พุทฺโธ ทิฏฺโ  โหติ.

Upāsakehi vihāraṃ paviṭṭho Buddho diṭṭho hoti.

อ. พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จไปแล้ว สู่วิหาร เป็นผู้อันอุบาสก ท. เห็นแล้ว ย่อมเป็น
The Buddha who entered the monastery was seen by the lay devotees.

2) เต พุทฺเธน เทสิตํ ธมฺมํ สุณึสุ.
Te Buddhena desitaṃ dhammaṃ suṇiṃsu.

อ. เขา ท. ฟังแล้ว ซึ่งธรรม อันอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว
They listened to the dhamma preached by the Buddha.
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   3) ทาริกาย อาหฏานิ ภณฺฑานิ อมฺมา ปิฏเกสุ ปกฺขิปิ. 
    Dārikāya āhaṭāni bhaṇḍāni ammā piṭakesu pakkhipi 

    อ. แม่ ใส่เข้าแล้ว ซึ่งสิ่งของ ท. อันอันเด็กหญิงนํามาแล้ว ในตะกร้า ท. 
    The mother put in baskets the goods brought by the girl. 
 

   4) วาณิโช ปติตสฺส รุกฺขสฺส สาขาโย ฉินฺทิ. 
    Vānijo patitassa rukkhassa sākhāyo chindi. 

    อ. พ่อค้า ตัดแล้ว ซึ่งกิ่ง ท. ของต้นไม้ ที่หักแล้ว 
    The merchant cut the branches of the fallen tree. 
 

   5) มยํ อุทเกน อาสิตฺเตหิ ปุปฺเผหิ พุทฺธํ ปูเชม. 
    Mayaṃ udakena āsittehi pupphehi Buddhaṃ pūjema. 

    อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยดอกไม้ ท. อันอัน ข้าพเจ้า ท. รดแล้ว 
ด้วยน้ํา 
    We may worship the Buddha with flowers sprinkled with water. 
  

   6) กสฺสเกน กสิเต เขตฺเต สูกโร สยติ. 
    Kassakena kasite khette sūkaro sayati. 

    อ. หมู ย่อมนอน ที่นา อันอันชาวนาไถแล้ว 
    A pig sleeps in the field ploughed by the farmer. 
 

 ประโยคบาลี 
  โส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ป มํ ฌานํ 
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว กายํ วิเวกเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ ; 
นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ.41 
  โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น วิวิจฺเจว กาเมหิ สงัดแล้วจากกาม ท. นั่นเทียว วิวิจฺจ อกุสเลหิ 
ธมฺเมหิ สงัดแล้ว จากธรรม ท. อันเป็นอกุศล อุปสมฺปชฺช บรรลุแล้ว ป มํ ฌานํ ซึ่งปฐมฌาน สวิตกฺกํ 
อันเป็นไปกับด้วยวิตก สวิจารํ อันเป็นไปกับด้วยวิจาร ปีติสุขํ มีปีติและสุข วิเวกชํ อันเกิดจากวิเวก     
วิหรติ อยู่อยู่. โส อ. เธอ อิมํ เอว กายํ ยังกายนี้นั่นเทียว อภิสนฺเทติ ย่อมให้ชุ่มชื่น ปริสนฺเทติ ย่อมให้
เอิบอ่ิม ปริปูเรติ ย่อมให้เต็มรอบ ปีติสุเขน ด้วยปีติและสุข วิเวกเชน อันเกิดจากวิเวก ปริปฺผรติ ย่อม
ซาบซ่าน; กิญฺจิ องฺคํ อ. ส่วนไหน อสฺส กายสฺส ของร่างกายนี้ วิเวกเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ เป็นกายอัน
ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก ไม่ถูกต้องแล้ว โหติ ย่อมเป็น น หามิได้ สพฺพาวโต โดยประการทั้งปวง. 
  ภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่ มีวิตก วิจาร ปีติ
และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกซาบซ่านอยู่ 
ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง 
 
 
                                                 

 41 ที.ส.ี (บาลี) 9/226/74.    
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ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของ ต ปัจจัย
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ ต ปัจจัย เป็นได้ท้ังกัตตุวาจกและกรรมวาจก
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แบบฝึกหัดบทที่ 20 

  จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)  
  1.  อมฺมาย มญฺชูสายํ ปกฺขิตฺตํ สุวณฺณํ ทาริกา น คณฺหิ. 
   Ammāya mañjūsāyaṃ pakkhittaṃ suvaṇṇaṃ dārikā na gaṇhi. 

  2.  โธตานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ภริยา อุทกมฺหา อุตฺตริ. 
   Dhotāni vatthāni gahetvā bhariyā udakamhā uttari. 

  3.  กสฺสเกหิ อุยฺยาเน โรปิเตสุ รุกฺเขสุ ผลานิ ภวึสุ. 
   Kassakehi uyyāne ropitesu rukkhesu phalāni bhaviṃsu. 

  4.  พุทฺธา เทเวหิ จ นเรหิ จ ปูชิตา โหนฺติ. 
   Buddhā devehi ca narehi ca pūjitā honti. 

  5.  อุทเกน ปูริตํ ปตฺตํ คเหตฺวา วนิตา เคหํ อาคตา โหติ. 
   Udakena pūritaṃ pattaṃ gahetvā vanitā gehaṃ āgatā hoti. 

  6.  อธมฺเมน ทีปํ ปาเลนฺเตน ภูปาเลน ปีฬิตา มนุสฺสา กุทฺธา โหนฺติ.  
   Adhammena (unrighteously) dīpaṃ pālentena bhūpālena pīḷitā manussā 
kuddhā honti. 

  7.  ปกฺกํ ผลํ ตุณฺเฑน คเหตฺวา อุฑฺเฑนฺตํ สุวํ อหํ อปสฺสึ. 
   Pakkaṃ (ripe) phalaṃ tuṇḍena gahetvā uḍḍentaṃ suvaṃ ahaṃ apassiṃ. 

  8.  อุเทนฺโต สุริโย พฺราหฺมเณน นมสฺสิโต โหติ. 
   Udento suriyo brāhmaṇena namassito hoti. 

  9.  อมฺมาย ชาลิตํ ทีปํ อาทาย ปุตฺโต วิหารํ ปวิฏฺโ  โหติ. 
   Ammāya jālitaṃ dīpaṃ ādāya putto vihāraṃ paviṭṭho hoti. 

  10.  วนิตาย ทุสฺเสน ฉาทิเต อาสเน สมโณ นิสีทิตฺวา สนฺนิปติตาย ปริสาย ธมฺมํ เทเสสิ. 
    Vanitāya dussena chādite āsane samaṇo nisīditvā sannipatitāya parisāya 
dhammaṃ desesi. 

  11.  กสฺสเกน เขตฺตํ อานีตา โคณา ติณํ ขาทนฺตา อาหิณฺฑึสุ. 
    Kassakena khettaṃ ānītā goṇā tiṇaṃ khādantā āhiṇḍiṃsu. 

  12.  วาณิชา มญฺชูสาสุ ปิตานิ ทุสฺสานิ น วิกฺกิณึสุ. 
    Vāṇijā mañjūsāsu ṭhapitāni dussāni na vikkiṇiṃsu 

  13.  สเจ ตฺวํ สจฺจํ ชาเนยฺยาสิ, มา ปุตฺตํ อกฺโกสิ. 
    Sace tvaṃ saccaṃ jāneyyāsi, mā puttaṃ akkosa. 

  14.  นาวาย นิกฺขนฺตา นรา สมุทฺทํ ตริตฺวา ทีปํ ปาปุณิตฺวา ภริยาหิ สทฺธึ กเถนฺตา โมทนฺติ. 
    Nāvāya nikkhantā narā samuddaṃ taritvā dīpaṃ pāpuṇitvā bhariyāhi 
saddhiṃ kathentā modanti. 

  15.  มคฺเค  ิเต วาณิชสฺส สกเฏ อหํ กญฺ าย อานีตานิ ภณฺฑานิ เปสึ. 
    Magge ṭhite vāṇijassa sakaṭe ahaṃ kaññāya ānītāni bhaṇḍāni ṭhapesiṃ. 

  16.  ธมฺเมน ลทฺเธน ธเนน ปุตฺเต โปเสตฺวา ชีวนฺตา มนุสฺสา เทวตาหิ รกฺขิตา โหนฺติ. 
    Dhammena laddhena dhanena putte posetvā jīvantā manussā devatāhi 
rakkhitā honti. 

  17.  สาวเกหิ จ อุปาสเกหิ จ ปริวาริโต พุทฺโธ วิหารสฺส ฉายาย นิสินฺโน โหติ. 
    Sāvakehi ca upāsakehi ca parivārito Buddho vihārassa chāyāya nisinno 
hoti. 
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18. อมฺมาย ปาเปหิ นิวาริตา ปุตฺตา สปฺปุริสา หุตฺวา ธมฺมํ สุณนฺติ.
Ammāya pāpehi nivāritā puttā sappurisā hutvā dhammaṃ suṇanti.

19. กสฺสเก ปีเฬนฺตา โจรา ปณฺฑิเตน อนุสาสิตา สปฺปุริสา ภวิตุํ วายมนฺตา อุปาสเกหิ สทฺธึ  
อุยฺยาเน รุกฺเข โรเปนฺติ. 

Kassake pīḷentā corā paṇḍitena anusāsitā sappurisā bhavituṃ vāyamantā 
upāsakehi saddhiṃ uyyāne rukkhe ropenti. 

20. วนิตา ปุตฺตาย ปฏิยาทิตมฺหา ภตฺตมฺหา ขุทาย ปีฬิตสฺส ยาจกสฺส โถกํ ทตฺวา ปานียํ จ
ททิ / อทาสิ. 

Vanitā puttāya paṭiyāditamhā bhattamhā khudāya pīḷitassa yācakassa 
thokaṃ (little) datvā pānīyaṃ ca dadi / adāsi. 

21. สภายํ นิสีทิตฺวา ทาริกาย คายิตํ คีตํ สุตฺวา กญฺ าโย โมทึสุ.
Sabhāyaṃ nisīditvā dārikāya gāyitaṃ gītaṃ sutvā kaññāyo modiṃsu.

22. อมจฺเจน นิมนฺติตา ปุริสา สาลายํ นิสีทิตุํ อสกฺโกนฺตา อุยฺยาเน สนฺนิปตึสุ. 
Amaccena nimantitā purisā sālāyaṃ nisīdituṃ asakkontā (unable)

uyyāne sannipatiṃsu. 

23. กสฺสเกหิ เขตฺเตสุ วุตฺเตหิ พีเชหิ โถกํ สกุณา ขาทึสุ.
Kassakehi khettesu vuttehi bījehi thokaṃ (little) sakuṇā khādiṃsu.

24. กุมาเรหิ รุกฺขมูเล นิลียิตฺวา สยนฺโต สปฺโป ทิฏฺโ  โหติ.
Kumārehi rukkhamūle nilīyitvā sayanto sappo diṭṭho hoti.

25. วาณิเชน ทีปมฺหา อาหฏานิ วตฺถานิ กิณิตุํ วนิตาโย อิจฺฉนฺติ. 
Vāṇijena dīpamhā āhaṭāni vatthāni kiṇituṃ vanitāyo icchanti.

26. สเจ ภูปาโล ธมฺเมน มนุสฺเส รกฺเขยฺย, เต กมฺมานิ กตฺวา ทารเก โปเสนฺตา สุขํ วินฺเทยฺยุํ. 
Sace bhūpālo dhammena manusse rakkheyya, te kammāni katvā dārake

posentā sukhaṃ vindeyyuṃ. 

27. ปุตฺเตน ยาจิตา อมฺมา มิตฺตานํ โอทนํ ปฏิยาเทสิ.
Puttena yācitā ammā mittānaṃ odanaṃ paṭiyādesi.

28. อมจฺเจน ปุฏฺ   ปญฺหํ อธิคนฺตุํ อสกฺโกนฺโต โจรานํ ทูโต จินฺเตตุํ อารภิ.
Amaccena puṭṭhaṃ pañhaṃ adhigantuṃ asakkonto corānaṃ dūto

cintetuṃ ārabhi. 

29. โจเรหิ คุหายํ นิลียิตานิ ภณฺฑานิ ปสฺสิตฺวา วานรา ตานิ อาทาย รุกฺเข อารุหึสุ.
Corehi guhāyaṃ nilīyitāni bhaṇḍāni passitvā vānarā tāni (them) ādāya

rukkhe āruhiṃsu. 

30. อหํ ปริเยสิตํ ธมฺมํ อธิคนฺตฺวา โมทามิ.
Ahaṃ pariyesitaṃ dhammaṃ adhigantvā modāmi.
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  จงแปลเป็นภาษาบาลี  
  1. อ. คน ไปแล้ว สู่สภา ไม่อาจแล้ว เพื่อกล่าว กับ ด้วยอํามาตย์ ท. 
   The man who came to the assembly could not speak with the ministers. 

  2.  อ. เด็ก ถือเอาแล้ว ซ่ึงเงิน อันอันมารดาใหแ้ลว้ วิง่ไปแล้ว สูต่ลาด  
   The child ran to the shop taking the money given by the mother. 

  3.  อ. พระราชา ทรงเป็นผู้ประทับนั่งแล้ว บนรถ อันอันม้า ท. ลากแล้ว ย่อมเป็น 
   The king is seated in the chariot drawn by horses. 

  4.  อ. ชาวนา ท. ปรึกษาแล้ว กับ ด้วยบัณฑิต ส่งไปแล้ว ซึ่งทูต สู่สํานัก ของพระราชา  
   Having discussed with the wise man the farmers sent a messenger to the 
king. 

  5.  อ. ทารก ท. ออกไปแล้ว จากประตู อันอันบุคคลเปิดแล้ว 
   The children went out of the open door. 

  6.  อ. หญิงสาว ท. ข้ามลงแล้ว ในน้ํา ซักแล้ว ซึ่งผ้า ท. อาบแล้ว 
   The women who got down to the water washed clothes and bathed. 

  7.  อ. พระพุทธเจ้า ท. ด้วย อ. พระสาวก ท. ด้วย เป็นผู้อันเทวดา ท. ด้วย อันเขา ท. ด้วย 
กราบไหว้แล้ว ย่อมเป็น  
   Buddhas and their disciples are worshipped by gods and men. 

  8.  อ. พ่อค้า ขายแล้ว ซึ่งผ้า ท. อันอันหญิงสาว ท. เย็บแล้ว 
   The merchant sold the clothes sewn by women. 

  9.  อ. ข้าพเจ้า ไม่ถือเอาแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท. ด้วย ซึ่งผลไม้ ท. ด้วย อันอันหญิงสาวนํามาแล้ว 
จากปุา 
   I did not take the flowers and fruits brought by the girl from the forest. 

  10.  อ. เด็กหญิง ท. ผู้อันสุนัขไล่ตามแล้ว วิ่งไปแล้ว สู่บ้าน อย่างเร็ว 
    Being chased by the dog, the girls quickly (sīghaṃ) ran home. 

  11.  อ. อาจารย์ เห็นแล้ว บาปกรรม อันอันเด็กหญิงทําแล้ว กล่าวสอนแล้ว 
    The teacher having seen the evil deed done by the girl advised her. 

  12.  อ. ข้าพเจ้า ท. ไม่จุดแล้ว ซึ่งประทีป ท. อันอันหญิงสาว ท. เตรียมไว้แล้ว 
    We did not light the lamps prepared by the women. 

  13.  อ. ท่าน ท. จงอย่าลาก ซึ่งก่ิงไม้ ท. อันอันชาวนาตัดแล้ว จากภูเขา  
    You do not drag the branches cut by the farmer from the mountain. 

  14.  อ. หญิงสาว ไม่ได้แล้ว ซึ่งค่าจ้าง ของการงาน นั้น เป็นผู้โกรธแล้ว ย่อมเป็น 
    Without getting the pay for the work done, the woman is angry. 

  15.  อ. ท่าน จงอย่าขอ ซึ่งผลไม้ ท. จากเด็กชาย ผู้นั่งอยู่ บนกิ่งไม้ 
    Do not ask for fruits from the boy sitting on the branch. 

  16.  อ. หญิงสาว ผู้อันพราหมณ์ดุด่าแล้ว ผู้นั่งแล้ว ที่ประตู ร้องไห้แล้ว 
   The woman who is scolded by the brahmin cries, seated at the door. 

  17.  อ. เด็กหญิง ผู้อันแม่เรียกแล้ว วิ่งไปแล้ว สู่บ้าน เพ่ือกิน ซึ่งข้าวสุก 
    The girl being called by the mother ran home to eat rice. 

  18.  อ. มนุษย์ ท. ผู้พยายามแล้ว เพื่อตัด ซึ่งไม้เลื้อย ท. เริ่มแล้ว เพื่อลาก ซึ่งก่ิง ท. 
    The men who tried to cut the creepers started pulling the branches. 
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  19.  อ. ชาวนา ผู้เป็นอยู่แล้ว โดยธรรม ไถแล้ว ซึ่งนา ท. ประสบแล้ว ซึ่งความสุข ด้วยภริยา 
ด้วย ด้วยทารก ท. ด้วย 
    The farmer who makes a living righteously, ploughing his fields 
experiences happiness with his wife and children. 

  20.  อ. เทวดา ท. เคลื่อนแล้ว จากเทวโลก เกิดแล้ว ในโลกมนุษย์ ฟังแล้ว ซึ่งธรรม อันอัน
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ย่อมยินดี 
    Deities who have departed from the world of gods and are born in the 
human world rejoice listening to the dhamma preached by the Buddha. 

  21.  อ. โจร ท. ผู้อันสมณะสอนแล้ว เป็นคนดี ได้เป็นแล้ว 
    The thieves who were instructed by the monk became good men. 

  22.  อ. ผลไม้ ท. ที่ต้นไม้ ท. อันอันชาวนาปลูกแล้ว ไม่มีแล้ว 
    There were no fruits on the trees planted by the farmer. 

  23.  อ. เด็กหญิง ผู้อันสุนัขกัดแล้ว วิ่งไปแล้ว สู่บ้าน ร้องไห้แล้ว 
    Bitten by the dog the girl ran home and cried. 

  24.  อ. อํามาตย์ เป็นผู้อันหมอไม่รู้แล้ว ย่อมเป็น 
    The minister is not known to the doctor. 

  25.  อ. เด็กหญิง ท. ผู้นั่งแล้ว ที่โคนต้นไม้ เล่นแล้ว ที่ทราย 
    Seated under the tree the girls played with sand. 

  26.  ดูก่อนลูกชาย ท. อ. ท่าน ท. จงอย่างดื่ม ซึ่งเหล้า 
    Sons, do not drink liquor. 

  27.  อ. แม่ ท. ย่อมห้าม ซึ่งทารก ท. จากความชั่ว 
    Mothers prevent children from evil. 

  28.  อ. ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว ซึ่งน้ําดื่ม แก่สุนัข ตัวอันความกระหายบีบคั้นแล้ว 
    I gave water to the dog oppressed with thirst. 

  29.  อ. ข้าพเจ้า ท. เห็นแล้ว ซึ่งนายพราน ผู้เข้ามาอยู่ แอบแล้ว ที่ต้นไม้ ท. 
    Seeing the hunter coming we hid among the trees. 

  30.  อ. ข้าพเจ้า ท. เตรียมแล้ว ซึ่งทาน ท. ด้วยศรัทธา ถวายแล้ว แก่สมณะ ท. 
    We prepared alms with faith and gave to the monks. 
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ธมฺมํ จเร สุจริตํ น นํ ทุจฺจริตํ จเร
ธมฺมจารี สุขํ เสติ   อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ.
Dhammaṃ care sucaritaṃ, na naṃ duccaritaṃ care; 
dhammacārī sukhaṃ seti,  asmiṃ loke paramhi ca. 

พึงประพฤติสุจริตธรรม
ไม่พึงประพฤติทุจริตธรรม
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า42

 One should practise the Dhamma, which is proper, 
not that which is improper should one practise; 
the Dhammafarer lives happily, in this world and the next. 

42 ขุ.ธ.(บาลี) 25/169/47., (ไทย) 25/169/85. สุทฺโธทนวตฺถ ุ
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บทท่ี 21 (Lesson 21) 

อิ และ อีการันต์อิตถลีงิค์  
Declension of Feminine Nouns ending in –i,  ī 

 

  1. อิการันต์ในอิตถีลิงค์ 
โครงสร้างของ อิการันต์อิตถีลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative อิ i อี, อิโย ī, iyo 

อาลปน-Vocative อิ i  อี, อิโย ī, iyo 

ทุติยา-Accusative อึ iṃ อี, อิโย ī, iyo 

ตติยา-Instrumental อิยา iyā  อีหิ, อภีิ īhi, ībhi 

ปญฺจมี-Ablative อิยา iyā อีหิ, อภีิ īhi, ībhi 

จตุตฺถี-Dative อิยา iyā อีนํ īnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive อิยา iyā   อีนํ īnaṃ 

สตฺตมี-Locative อิยา, อยิํ iyā, iyaṃ อีสุ īsu 

 

  รตฺติ – ราตรี, กลางคืน (Ratti = night) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative รตฺติ ratti รตฺตี, รตฺติโย rattī, rattiyo 

อาลปน-Vocative รตฺติ ratti รตฺตี, รตฺติโย rattī, rattiyo 

ทุติยา-Accusative รตฺตึ rattiṃ รตฺตี, รตฺติโย rattī, rattiyo 

ตติยา-Instrumental รตฺติยา rattiyā รตฺตีหิ, รตฺตีภ ิrattīhi, rattībhi 

ปญฺจมี-Ablative รตฺติยา rattiyā รตฺตีหิ, รตฺตีภ ิrattīhi, rattībhi 

จตุตฺถี-Dative รตฺติยา rattiyā รตฺตีนํ rattīnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive รตฺติยา rattiyā รตฺตีนํ rattīnaṃ 

สตฺตมี-Locative 
รตฺติยา, รตฺติยํ 
rattiyā, rattiyaṃ 

รตฺตีสุ rattīsu 

 

  ศัพท์ (Vocabulary) ที่แจกตาม รตฺติ อิการันต์ในอิตถีลิงค์ ดังนี้ 

องฺคุลิ-aṅguli นิ้วมือ (finger) อสนิ-asani 
สายฟูา  
(thunderbolt) 

อฏฺวิ-aṭavi ปุาใหญ,่ ดง (forest) นาฬิ-nāḷi 
ทะนาน, ก้าน  

(unit of measure) 

ขนฺติ khanti 
ความอดทน 

(patience) 
รสฺมิ-rasmi รัศมี, แสง (ray) 
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โทณิ-doṇi เรือ (boat) อิทฺธิ-iddhi 
ฤทธิ์, ความสําเร็จ  

(psychic power) 

ยุวติ-yuvati หญิงสาว (maiden) 
สมฺมชฺชนิ 
-sammajjani 

ไม้กวาด (broom) 

ยฏฺ  ิ-yaṭṭhi 
ไม้เท้า, ตะพด  

(walking stick) 
ภูมิ-būmi 

แผ่นดิน (earth,  

ground or floor) 

กิตฺติ-kitti ชื่อเสียง (fame) สติ-sati 
ความระลึกได้  
(memory) 

มติ-mati ความรู้ (wisdom) ขนฺติ-khanti ความอดท (patience) 

ปตฺติ-patti 
ส่วนบุญ, ทหารราบ 

(infantry) 
วุฏฺ  ิ-vuṭṭhi ฝน (rain) 

ทุนฺทุภิ-dundubhi กลอง (drum) ธุลิ-dhuli ธุลี, ฝุุนละออง (dust) 

วุทฺธิ-vuddhi 
ความเจริญ, เพิ่มข้ึน
(increase, progress) 

รติ-rati ความยินดี (gladness) 

 

  2. อีการันต์อิตถีลิงค์ 
โครงสร้างของ อีการันต์อิตถีลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative อี ī อี, อิโย ī, iyo 

อาลปน-Vocative อิ i  อี, อิโย ī, iyo 

ทุติยา-Accusative อึ, อิยํ iṃ, iyaṃ อี, อิโย ī, iyo 

ตติยา-Instrumental อิยา iyā  อีหิ, อีภิ īhi, ībhi 

ปญฺจมี-Ablative อิยา iyā อีหิ, อีภิ īhi, ībhi 

จตุตฺถี-Dative อิยา iyā อีนํ īnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive อิยา iyā   อีนํ īnaṃ 

สตฺตมี-Locative อิยา, อิยํ iyā, iyaṃ อีสุ īsu 

 

  กุมารี – เด็กหญิง (Kumārī = girl, damsel) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural 

ป มา-Nominative กุมารี kumārī 
กุมารี, กุมาริโย  

kumārī, kumāriyo 

อาลปน-Vocative กุมาริ kumāri 
กุมารี, กุมาริโย  

kumārī, kumāriyo 

ทุติยา-Accusative 
กุมารึ, กุมาริยํ  
kumāriṃ, kumāriyaṃ 

กุมารี, กุมาริโย  

kumārī, kumāriyo 

ตติยา-Instrumental กุมาริยา kumāriyā กุมารีหิ, กุมารีภิ  
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kumārīhi, kumārībhi 

ปญฺจมี-Ablative กุมาริยา kumāriyā 
กุมารีหิ, กุมารีภิ 
kumārīhi, kumārībhi 

จตุตฺถี-Dative กุมาริยา kumāriyā กุมารีนํ kumārīnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive กุมาริยา rattiyā กุมารีนํ kumārīnaṃ 

สตฺตมี-Locative 
กุมาริยา, กุมาริยํ 
kumāriyā, kumāriyaṃ 

กุมารีสุ kumārīsu 

 

  คํานามอีการันต์อิตถีลิงค์ แจกเหมือน อิการันต์อิตถีลิงค์ ยกเว้นปฐมาวิภัตติ ฝุายเอกวจนะ 
จะมีรูปเป็น อี 

  ศัพท์ (Vocabulary) ที่แจกตาม กุมารี อีการันต์ในอิตถีลิงค์ ดังนี้ 
นท-ีnadī แม่น้ํา (river) กทลี-kadalī กล้วย (banana) 

นาร-ีnārī  

อิตฺถี-itthī 

ผู้หญิง, สตร ี 
(woman) 

พฺราหฺมณี-brāhmaṇī 
นางพราหมณี 
(brahmin woman) 

ตรุณี-taruṇī 
หญิงสาว  
(young woman) 

คาวี-gāvī วัวตัวเมีย (cow) 

ภคิน-ีbhaginī 
พ่ีสาว, น้องสาว  
(sister) 

ราชินี-rājinī 

เทวี-devī 
พระราชินี (queen) 

วาปี-vāpī สระ, บ่อน้ํา (tank) สขี-sakhī 
เพ่ือนหญิง (woman-

friend) 

โปกฺขรณี 
-pokkharaṇī 

สระโบกขรณี, สระมีบัว
, ตระพังน้ํา (pond) ทาส-ีdāsī ทาสี (slave woman) 

สกุณี-sakuṇī 
แม่นก (bird 

(female)) 
มิคี-migī 

แม่กวาง (deer 

(female)) 

สีหี-sīhī นางสิงโต (lioness) กุกฺกุฏี-kukkuṭī แม่ไก่ (hen) 

กากี-kākī แม่กา (she-crow) มหี-mahī 

แผ่นดิน, แม่น้ํามหี 
(earth, the river of 

that name) 

หตฺถินี-hatthinī 
ช้างพัง (she-

elephant) 
ฆฏี-ghṭī หม้อน้ํา (boiler) 

 

  3. คํากิริยา (Verbs) 

วฺยากโรติ-vyākaroti 
ย่อมพยากรณ์, ทํานาย 
-explains 

นีหเรติ-nīhareti ย่อมนําไป-takes out 

ปตฺเถติ-pattheti 
ย่อมปรารถนา 
-aspires 

เปเสติ-peseti ย่อมส่งไป-sends 

วิสฺสชฺเชติ-vissajjeti ย่อมจําหน่าย-spends ปฏิจฺฉาเทติ ย่อมปกปิด, ย่อมกลบ
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-paṭicchādeti ไว้-conceals 

อาโรเจติ-āroceti ย่อมบอก-informs เวเ ติ-veṭheti ย่อมห่อ, พัน-wraps 

มุญฺจติ-muñcati 
ย่อมปล่อย, เปลื้อง-

releases 
วิเหเ ติ-viheṭheti 

ย่อมเบียดเบียน 
-harasses 

 

 ประโยคบาลี 
  ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิ-
ภาวํ อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว กายํ สมาธิเชน ปีติ -  
สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปีติสุเขน 
อปฺผุฏํ โหติ.43 
  มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ปุน จปรํ ก็ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก วูปสมา เพราะความสงบไป 
วิตกฺกวิจารานํ แห่งวิตกและวิจาร ท. ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อุปสมฺปชฺช บรรลุแล้ว ทุติยํ ฌานํ ซึ่งทุติยฌาน 
อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ อันมีความผ่องใสในภายใน เจตโส เอโกทิภาวํ มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น อวิตกฺกํ 
ไม่มีวิตก อวิจารํ ไม่มีวิจาร ปีติสุขํ มีปีติและสุข สมาธิช ํอันเกิดจากสมาธิ วิหรติ อยู่อยู่.  โส อ. เธอ อิมํ 
เอว กายํ ยังกายนี้นั่นเทียว อภิสนฺเทติ ย่อมให้ชุ่มชื่น ปริสนฺเทติ ย่อมให้เอิบอ่ิม ปริปูเรติ ย่อมให้เต็ม
รอบ ปีติสุเขน ด้วยปีติและสุข สมาธิเชน อันเกิดจากสมาธิ ปริปฺผรติ ย่อมซาบซ่าน; กิญฺจิ องฺคํ อ. ส่วน
ไหน อสฺส กายสฺส ของร่างกายนี้ สมาธิเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ เป็นกายอันปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ 
ไม่ถูกต้องแล้ว โหติ ย่อมเป็น น หามิได้ สพฺพาวโต โดยประการทั้งปวง. 
  ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสใน
ภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เธอทํากายนี้ให้
ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอัน
เกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) โครงสร้างของ อิ, อีการันต์ในอิตถีลิงค์ 
  2) คําศัพทข์องคํานามและคํากิริยา 
 
 

                                                 

 43 ที.ส.ี (บาลี) 9/228/75.    
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แบบฝึกหัดบทที่ 21 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  ภูปาโล ราชินิยา สทฺธึ นาวาย นทึ ตรนฺโต อุทเก จรนฺเต มจฺเฉ โอโลเกนฺโต อมจฺเจหิ สทฺธึ

กเถติ. 
Bhūpālo rājiniyā saddhiṃ nāvāya nadiṃ taranto udake carante macche 

olokento amaccehi saddhiṃ katheti. 

2.  ปานียํ ปิวิตฺวา ทาริกาย ภูมิยํ นิกฺขิตฺโต ปตฺโต ภินฺโน โหติ.
Pānīyaṃ pivitvā dārikāya bhūmiyaṃ nikkhitto patto bhinno hoti.

3.  กสฺสกานํ คาวิโย อฏวิยํ อาหิณฺฑิตฺวา เขตฺตํ อาคมึสุ.
Kassakānaṃ gāviyo aṭaviyaṃ āhiṇḍitvā khettaṃ āgamiṃsu.

4.  รตฺติยา สมุทฺทสฺมึ ปติตา จนฺทสฺส รสฺมิโย โอโลเกตฺวา ตรุณิโย โมทึสุ.
Rattiyā samuddasmiṃ patitā candassa rasmiyo oloketvā taruṇiyo

modiṃsu. 

5.  อุปาสกา อิทฺธิยา อากาเส คจฺฉนฺตํ ตาปสํ ทิสฺวา ปสนฺนา โหนฺติ.
Upāsakā iddhiyā ākāse gacchantaṃ tāpasaṃ disvā pasannā honti.

6. ภคินิยา สทฺธึ โปกฺขรณิยา ตีเร  ตฺวา โส ปทุมานิ โอจินิตุํ วายมิ.
Bhaginiyā saddhiṃ pokkharaṇiyā tīre (bank) ṭhatva so padumāni ocinituṃ

vāyami. 

7. นาริโย วาปีสุ นหายิตุํ วา วตฺถานิ โธวิตุํ วา น อิจฺฉึสุ.
Nāriyo vāpīsu nahāyituṃ vā (or) vatthāni dhovituṃ vā na icchiṃsu.

8. ยุวติยา ปุฏฺ  ปญฺหํ วฺยากาตุํ อสกฺโกนฺโต อหํ ตาย สทฺธึ สลฺลปิตุํ อารภึ.
 Yuvatiyā puṭṭhaṃ pañhaṃ vyākātuṃ asakkonto  ahaṃ tāya (with her) 

saddhiṃ sallapituṃ ārabhiṃ. 

9. อสปฺปุริสสฺส ปุตฺเตน กตํ ปาปกมฺมํ ปฏิจฺฉาเทตุํ อมฺมา น อุสฺสหิ. 
 Asappurisassa puttena kataṃ pāpakammaṃ paṭicchādetuṃ ammā na

ussahi. 

10. ภคินิยา ทุสฺเสน เวเ ตฺวา มญฺจสฺมึ ปิตํ ภณฺฑํ อิตฺถี มญฺชูสายํ ปกฺขิปิ.
Bhaginiyā dussena veṭhetvā mañcasmiṃ ṭhapitaṃ bhaṇḍaṃ itthī

mañjūsāyaṃ pakkhipi. 

11. มา ตุมฺเห มคฺเค สยนฺตํ กุกฺกุรํ วิเหเ ถ.
Mā tumhe magge sayantaṃ kukkuraṃ viheṭhetha.

12. สปฺปุริโส อมจฺโจ ธนํ วิสฺสชฺเชตฺวา ยาจกานํ วสิตุํ สาลาโย คาเมสุ กริตฺวา ภูปาลํ
อาโรเจสิ. 

Sappuriso amacco dhanaṃ vissajjetvā yācakānaṃ vasituṃ sālāyo 
gāmesu karitvā bhūpālaṃ ārocesi. 

13. กุมาโร สุวํ หตฺถมฺหา มุญฺจิตฺวา ตํ อุฑฺเฑนฺตํ ปสฺสมาโน โรทนฺโต รุกฺขมูเล อฏฺ าสิ.
Kumāro suvaṃ hatthamhā muñcitvā taṃ uḍḍentaṃ passamāno rodanto

rukkhamūle aṭṭhāsi. 

14. สทฺธาย ทานํ ททมานา กุสลํ กโรนฺตา สปฺปุริสา ปุน มนุสฺสโลเก อุปฺปชฺชิตุํ ปตฺเถนฺติ.
Saddhāya dānaṃ dadamānā kusalaṃ karontā sappurisā puna(again)

manussaloke uppajjituṃ patthenti. 
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15. กุมาโร มญฺชูสํ วิวริตฺวา สาฏกํ นีหริตฺวา อมฺมาย เปเสสิ.
Kumāro mañjūsaṃ vivaritvā sāṭakaṃ nīharitvā ammāya pesesi.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. ดอกบัว ท. ด้วย อ. ปลา ท. ด้วย ย่อมมี ในสระโบกขรณี ท. ในพระราชอุทยาน ของ

พระราชา 
There are lotuses and fishes in ponds in the king's park. 

2.  อ. หญิงสาว ท. เก็บแล้ว ซึ่งดอกบัว ท. ในสระ วางไว้แล้ว บนพ้ืนดิน
The young women picked lotuses from the tank and kept them on the

ground. 

3.  อ. พระราชินี ตรัสแล้ว กับ ด้วยพี่สาว ท. ผู้-ข้ามแล้ว ซึ่งแม่น้ํา โดยเรือ มาแล้ว
The queen spoke with her sisters who came having crossed the river by

boat. 

4.  อ. ข้าพเจ้า เห็นแล้ว ซึ่งสุนัข ตัวติดตามอยู่ ซึ่งวัวตัวเมีย ในทุ่งนา
I saw the dog chasing the cow in the field.

5.  อ. หญิง ท. ด้วย อ. เด็กหญิง ท. ด้วย ไม่ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งต้นไม้ ท. เพ่ือเก็บ ซึ่งผลไม้ ท.
ด้วย ซึ่งดอกไม้ ท. ด้วย 

Women and girls did not climb trees to pick fruits and flowers. 

6.  อ. ท่าน ท. ไปแล้ว สู่แม่น้ํา เพ่ืออาบ ได้ยินแล้ว ซึ่งฟูาร้อง กลัวแล้ว
You (pl.) went to the river to bathe and got frightened hearing the peal of

thunder (asanisaddaṃ). 

7.  อ. ท่าน ท. จงอย่าปิดบัง ซึ่งบาป อันอันท่าน ท. ทําแล้ว กับ ด้วยเพื่อน ท.
You (pl.) do not conceal the evil committed with your friends.

8.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงสละ ซึ่งเงิน เพ่ือซื้อ ซึ่งผ้า ท. ไซร้, อ. ท่าน จงบอก ซึ่งแม่
If you spent money to buy clothes, inform your mother.

9.  อ. ท่าน จงส่ง ซึ่งดอกบัว ท. อันอัน ข้าพเจ้าห่อแล้ว ด้วยใบบัว ท. แก่หญิงสาว ท. ผู้นั่ง
อยู่ ในศาลา 

Send the lotuses wrapped in lotus leaves to the young girls seated in the 
hall. 

10. อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมสามารถ เพ่ืออธิบาย ซึ่งปัญหา ท. อันอันหญิงสาว ท. ถามแล้ว
ในสภา 

We can explain the questions asked by the women in the assembly. 
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กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉ ํมจฺจาน ชีวิตํ
กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ   กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท.
Kiccho manussapaṭilābho, kicchaṃ maccāna jīvitaṃ; 
kicchaṃ saddhammassavanaṃ, kiccho buddhānamuppādo. 

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก
การดํารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก
การที่จะได้ฟังสัทธรรมก็นับว่ายาก
การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก44

 Earning to be a human is not easy, the mortal life is hard; 
hearing the good teachings is not easy, the arising of the Buddhas is rare. 

44 ขุ.ธ.(บาลี) 25/182/49., (ไทย) 25/182/90. เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ 
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บทท่ี 22 (Lesson 22)

กิริยากิตก์ปัจจุบันกาล The Present Participle

1. กิริยากิตก์ในปัจจุบันกาล คือ อนฺต (นฺต) มาน ปัจจัย แปลว่า ...อยู่
เราได้เรียนรู้ในบทที่ 11 ว่า อนฺต (นฺต), มาน ปัจจัยประกอบท้ายเค้ากิริยาที่ลงท้ายด้วย อ 

เพ่ือสร้างเป็นกิริยาปัจจุบันกาลที่เป็นปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ เช่น 

ปจ + อนฺต-paca + anta ปจนฺต pacanta

ปจ + มาน-paca + māna ปจมาน pacamāna

ข้อสังเกต: 

อนฺต (นฺต),  มาน ปัจจัย มีวิธีการทํารูปเหมือน อ การันต์ในปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ 

คํากิริยาที่เป็นปัจจุบันกาล ซึ่งประกอบด้วย อนฺต ปัจจัยใช้มากกว่า มาน ปัจจัย 

คํากิริยาที่มีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย เอ, อย สําหรับ อนฺต ปัจจัยจะประกอบท้ายเค้ากิริยาที่
ลงท้ายด้วย เอ ส่วน มาน ปัจจัย ประกอบท้ายเค้ากิริยาที่ลงท้ายด้วย อย เช่น 

โจเร + นฺต-core + anta โจเรนฺต-corenta

โจรย + มาน-coraya + māna โจรยมาน-corayamāna

คํากิริยาที่มีเค้ากิริยาลงท้ายด้วย นา จะประกอบได้ทั้ง อนฺต, มาน ปัจจัย แต่ นา จะเป็น
เสียงสั้น คือเป็น น เช่น 

กิณา + อนฺต-kiṇā + anta กิณนฺต-kiṇanta

กิณา + มาน-kiṇā + māna กิณมาน-kiṇamāna

สุณา + อนฺต-suṇā + anta สุณนฺต-suṇanta

สุณา + มาน-suṇā + māna สุณมาน-suṇamāna

2. คํากิริยาที่เป็นอิตถีลิงค์ ประกอบ อนฺตี (นฺตี), มานา ที่ท้ายเค้ากิริยา เช่น
ปจ + อนฺตี-paca + antī ปจนฺตี-pacantī

ปจ + มานา-paca + mānā ปจมานา-pacamānā

โจเร + อนฺตี-core + antī โจเรนฺตี-corentī

โจรย + มานา-coraya + mānā โจรยมานา-corayamānā

กิณา + อนฺตี-kiṇā + antī กิณนฺตี-kiṇantī

กิณา + มานา-kiṇā + mānā กิณมานา-kiṇamānā

เมื่อประกอบ อนฺตี แล้ว คํากิริยาที่เป็นอิตถีลิงค์ จะมีวิธีการแจกรูปเหมือน อีการันต์ในอิตถี
ลิงค์ และเมื่อประกอบ มานา ปัจจัยจะแจกเหมือน อาการันต์ในอิตถีลิงค์ 
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การแจกวิภัตติของ ปจนฺตี (Declension of pacantī:) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative ปจนฺตี pacantī
ปจนฺตี, ปจนฺติโย 
pacantī, pacantiyo 

อาลปน-Vocative ปจนฺตี pacantī
ปจนฺตี, ปจนฺติโย 
pacantī, pacantiyo 

ทุติยา-Accusative ปจนฺตึ pacantiṃ
ปจนฺตี, ปจนฺติโย 
pacantī, pacantiyo 

ตติยา-Instrumental ปจนฺติยา pacantiyā
ปจนฺตีหิ, ปจนตีภิ 
Pacantīhi, pacantībhi 

ปญฺจมี-Ablative ปจนฺติยา pacantiyā
ปจนฺตีหิ, ปจนฺตีภิ 
Pacantīhi, pacantībhi 

จตุตฺถี-Dative ปจนฺติยา pacantiyā ปจนฺตีนํ pacantīnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive ปจนฺติยา pacantiyā ปจนฺตีนํ pacantīnaṃ

สตฺตมี-Locative
ปจนฺติยา, ปจนฺติยํ 
pacantiyā, pacantiyaṃ 

ปจนฺตีสุ pacantīsu

3. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
ฝุายเอกวจนะ (Singular:)

1) อมฺมา ภตฺตํ ปจนฺตี กญฺ าย สทฺธึ กเถติ.
Ammā bhattaṃ pacantī kaññāya saddhiṃ katheti.

อ. แม่ หุงอยู่ ซึ่งข้าว ย่อมกล่าว กับ ด้วยหญิงสาว
Cooking rice the mother speaks with the girl.

2) กญฺ า ภตฺตํ ปจนฺตึ อมฺมํ ปสฺสติ.
Kaññā bhattaṃ pacantiṃ ammaṃ passati.

อ. หญิงสาว ย่อมเห็น ซึ่งแม่ ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The girl sees the mother cooking rice.

3) กญฺ า ภตฺตํ ปจนฺติยา อมฺมาย อุทกํ เทติ.
Kaññā bhattaṃ pacantiyā ammāya udakaṃ deti.

อ. หญิงสาว ย่อมให้ ซึ่งน้ํา แก่แม่ ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว
The girl gives water to the mother cooking rice.

ฝุายพหุวจนะ (Plural:)

1) ภตฺตํ ปจนฺติโย อมฺมาโย กญฺ าหิ สทฺธึ กเถนฺติ.
Bhattaṃ pacantiyo ammāyo kaññāhi saddhiṃ kathenti.

อ. แม่ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว ย่อมกล่าว กับ ด้วยหญิงสาว ท.
Cooking rice mothers speak with girls.
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   2) กญฺ าโย ภตฺตํ ปจนฺติโย อมฺมาโย ปสฺสนฺติ. 
    Kaññāyo bhattaṃ pacantiyo ammāyo passanti. 

    อ. หญิงสาว ท. ย่อมเห็น ซึ่งแม่ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว 
    Girls see mothers cooking rice. 
 

   3) กญฺ าโย ภตฺตํ ปจนฺตีนํ อมฺมานํ อุทกํ เทนฺติ. 
    Kaññāyo bhattaṃ pacantīnaṃ ammānaṃ udakaṃ denti. 

    อ. หญิงสาว ท. ย่อมให้ ซึ่งน้ํา แก่แม่ ท. ผู้หุงอยู่ ซึ่งข้าว 

    Girls give water to mothers cooking rice. 
  

  สรุปคือ อนฺต (นฺต), มาน ปัจจัยที่เป็นกิริยากิตก์ใช้ในปัจจุบันกาล ต้องมีลิงค์ วจนะ และ
วิภัตติ เหมือน ลิงค์ วจนะ และวิภัตติของคํานามที่ไปขยาย 

 

 ประโยคบาลี 
  ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต สมฺปชาโน , สุขญฺจ 
กาเยน ปฏิสํเวเทติ, ยํนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ ‘อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี’ติ, ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช    
วิหรติ. โส อิมเมว กายํ นิปฺปีติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ ; นาสฺส กิญฺจิ    
สพฺพาวโต กายสฺส นิปฺปีติเกน สุเขน อปฺผุฏํ โหติ.45 
  มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ปุน จปรํ ก็ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก จ ก็ วิราคา เพราะจางคลายไป 
ปีติยา แห่งปีติ ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อุเปกฺขโก สโต สมฺปชาโน วิหรติ จ ผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ อยู่อยู่ 
ด้วย. สุข ํกาเยน ปฏิสํเวเทติ จ ย่อมเสวย ซึ่งสุข ด้วยนามกาย ด้วย, อริยา อ. พระอริยะ ท. อาจิกฺขนฺติ 
ย่อมสรรเสริญ ยํนฺตํ ฌานํ ซึ่งฌานนั้นใด อิติ ว่า ‘ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อุเปกฺขโก ผู้มีอุเบกขา สติมา ผู้มีสติ  
สุขวิหารี ผู้อยู่เป็นสุข’, อุปสมฺปชฺช บรรลุแล้ว ตติยํ ฌานํ ซึ่งตติยฌาน วิหรติ อยู่อยู่. โส อ. เธอ อิมํ 
เอว กายํ ยังกายนี้นั่นเทียว อภิสนฺเทติ ย่อมให้ชุ่มชื่น ปริสนฺเทติ ย่อมให้เอิบอ่ิม ปริปูเรติ ย่อมให้เต็ม
รอบ นิปฺปีติเกน สุเขน ด้วยสุขอันไม่มีปีติ ปริปฺผรติ ย่อมซาบซ่าน; กิญฺจิ องฺคํ อ. ส่วนไหน อสฺส 
กายสฺส ของร่างกายนี้ นิปฺปีติเกน สุเขน อปฺผุฏํ เป็นกายอันสุขอันไม่มีปีติ ไม่ถูกต้องแล้ว โหติ ย่อมเป็น 
น หามิได้ สพฺพาวโต โดยประการทั้งปวง.            
  ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทํากายนี้ให้
ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง 
 
 ข้อควรจําประจําบท  
  1) สํานวนการแปลของ อนฺต, มาน ปัจจัย 
  2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ อนฺต, มาน ปัจจัยใน 3 ลิงค ์
 

                                                 

 45 ที.ส.ี (บาลี) 9/230/75-76.    
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แบบฝึกหัดบทที่ 22
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  เขตฺเต ผลานิ โจเรนฺตี ทาริกา กสฺสกํ ทิสฺวา ภายิตฺวา ธาวิตุํ อารภิ.

Khette phalāni corentī dārikā kassakaṃ disvā bhāyitvā dhāvituṃ ārabhi.

2. พุทฺธสฺส สาวเกน เทสิตํ ธมฺมํ สุตฺวา ยุวติ สจฺจํ อธิคนฺตุํ อิจฺฉนฺตี อมฺมาย สทฺธึ มนฺเตสิ. 
Buddhassa sāvakena desitaṃ dhammaṃ sutvā yuvati saccaṃ adhigantuṃ

icchantī ammāya saddhiṃ mantesi. 

3.  สยนฺตํ สุนขํ อามสนฺตี กุมารี เคหทฺวาเร นิสินฺนา โหติ.
Sayantaṃ sunakhaṃ āmasantī kumārī gehadvāre nisinnā hoti.

4.  ราชินี นารีหิ ปุฏฺเ  ปญฺเห วฺยากโรนฺตี สภายํ นิสินฺนา ปริสํ อามนฺเตตฺวา กถํ กเถสิ.
Rājinī nārīhi puṭṭhe pañhe vyākarontī sabhāyaṃ nisinnā parisaṃ

āmantetvā kathaṃ kathesi. 

5.  อฏวึ คนฺตฺวา รุกฺขํ ฉินฺทิตฺวา สาขาโย อากฑฺฒนฺติโย อิตฺถิโย สิคาเล ทิสฺวา ภายึสุ.
Aṭaviṃ gantvā rukkhaṃ chinditvā sākhāyo ākaḍḍhantiyo itthiyo sigāle

disvā bhāyiṃsu. 

6.  เคหทฺวาเร นิสีทิตฺวา ทุสฺสํ สิพฺพนฺตี ภคินี คีตํ คายติ.
Gehadvāre nisīditvā dussaṃ sibbantī bhaginī gītaṃ gāyati.

7.  อสปฺปุริโส ปาปกมฺมานิ ปฏิจฺฉาเทตฺวา อุปาสเกหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต วิหารสฺมึ อาสเน
นิสินฺโน โหติ. 

Asappuriso pāpakammāni paṭicchādetvā upāsakehi saddhiṃ sallapanto 
vihārasmiṃ āsane nisinno hoti. 

8.  สาฏเกน เวเ ตฺวา นิลียิตํ สุวณฺณํ ปสฺสิตุํ อากงฺขมานา ยุวติ โอวรกสฺส ทฺวารํ วิวริ. 
Sāṭakena veṭhetvā nilīyitaṃ suvaṇṇaṃ passituṃ ākaṅkhamānā yuvati

ovarakassa (room) dvāraṃ vivari. 

9.  สเจ ตฺวํ มูลํ วิสฺสชฺเชตุํ อิจฺเฉยฺยาสิ, มา วตฺถํ กิณาหิ.
Sace tvaṃ mulaṃ vissajjetuṃ iccheyyāsi, mā vatthaṃ kiṇāhi.

10. สเจ ตุมฺเห ภูปาลสฺส ทูตํ เปเสถ, อมจฺเจ ปิ อาโรเจถ.
Sace tumhe bhūpālassa dūtaṃ pesetha, amacce pi ārocetha.

11. กสฺสโก ฉินฺนา สาขาโย เขตฺตมฺหา นีหริตฺวา อฏวิยํ ปกฺขิปิ.
Kassako chinnā sākhāyo khettamhā nīharitvā aṭaviyaṃ pakkhipi.

12. โปกฺขรณิยา ตีเร ตฺวา กทลิผลํ ขาทนฺตี กญฺ า ภคินิยา ทินฺนํ ปทุมํ คณฺหิ.
Pokkaraṇiyā tīre (bank) ṭhatvā kadaliphalaṃ khādantī kaññā bhaginiyā

dinnaṃ padumaṃ gaṇhi. 

13. อมฺหากํ หตฺถปาเทสุ วีสติ องฺคุลิโย สนฺติ.
Amhākaṃ (our) hatthapādesu vīsati (twenty) aṅguliyo santi.

14. รตฺติยา เคหา นิกฺขมิตุํ ภายนฺตี กญฺ า ทฺวารํ น วิวริ.
Rattiyā gehā nikkhamituṃ bhāyantī kaññā dvāraṃ na vivari.

15. สเจ ตฺวํ ยฏฺ  ิยา กุกฺกุรํ ปหเรยฺยาสิ, โส ฑเสยฺย.
Sace tvaṃ yaṭṭhiyā kukkuraṃ pahareyyāsi, so ḍaseyya.

16. มยํ สปฺปุริสา ภวิตุํ อากงฺขมานา สมเณ อุปสงฺกมฺม ธมฺมํ สุตฺวา กุสลํ กาตุํ อารภิมฺห. 
Mayaṃ sappurisā bhavituṃ ākaṅkhamānā samaṇe upasaṅkamma

dhammaṃ sutvā kusalaṃ kātuṃ ārabhimha. 
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17. ปาปกมฺเมหิ อนุพนฺธิตา อสปฺปุริสา โจรา นิรเย อุปฺปชฺชิตฺวา ทุกฺขํ วินฺทนฺติ.
Pāpakammehi anubandhitā asappurisā corā niraye (purgatory)

uppajjitvā dukkhaṃ vindanti. 

18. มา ปุญฺ  ปริวชฺเชตฺวา ปาปํ กโรถ, สเจ กเรยฺยาถ, มนุสฺสโลกมฺหา จวิตฺวา ทุกฺขํ
วินฺทิสฺสถ. 

Mā puññaṃ parivajjetvā pāpaṃ karotha, sace kareyyātha, 
manussalokamhā cavitvā dukkhaṃ vindissatha. 

19. สเจ ตุมฺเห สคฺเค อุปฺปชฺชิตฺวา โมทิตุํ ปตฺเถถ, ปุญฺ   านิ กโรถ.
Sace tumhe sagge uppajjitvā modituṃ patthetha, puññāni karotha.

20. สจฺจํ   าตํุ อุสฺสหนฺตา พฺราหฺมณา สห สหายเกหิ มนฺตยึสุ.
Saccaṃ ñātuṃ ussahantā brāhmaṇā saha sahāyakehi mantayiṃsu.

21. นาริยา ปญฺชเร ปกฺขิตฺตา สุกา กทลิผลํ ขาทนฺตา นิสินฺนา โหนฺติ.
Nāriyā pañjare (cage) pakkhittā sukā kadaliphalaṃ khādantā nisinnā

honti. 

22. โคณํ วิเหเ  ตุํ น อิจฺฉนฺโต วาณิโช สกฏมฺหา ภณฺฑานิ นีหริตฺวา ภูมิยํ นิกฺขิปิตฺวา กสฺสกํ
อาโรเจสิ. 

Goṇaṃ viheṭhetuṃ na icchanto vāṇijo sakaṭamhā bhaṇḍāni nīharitva 
bhūmiyaṃ nikkhipitvā kassakaṃ ārocesi. 

23. อฏวิยํ วิหรนฺตา มิคา จ โคณา จ วราหา จ สีหมฺหา ภายนฺติ.
Aṭaviyaṃ viharantā migā ca goṇā ca varāhā ca sīhamhā bhāyanti.

24. สมณา สทฺธาย อุปาสเกหิ ทินฺนํ ภุญฺชิตฺวา สจฺจํ อธิคนฺตุํ วายมนฺตา สีลานิ รกฺขนฺติ. 
Samaṇā saddhāya upāsakehi dinnaṃ bhuñjitvā saccaṃ adhigantuṃ

vāyamantā sīlāni rakkhanti. 

25. รตฺติยา นิกฺขนฺตา โทณิ นทึ ตริตฺวา ปภาเต ทีปํ ปาปุณิ.
Rattiyā nikkhantā doṇi nadiṃ taritvā pabhāte (in the morning) dīpaṃ

pāpuṇi. 

26. เคหสฺส ฉายาย  ตฺวา ทาริกาย ภูมิยํ นิกฺขิตฺตํ โอทนํ สุนโข ขาทิตุํ อารภิ.
Gehassa chāyāya ṭhatvā dārikāya bhūmiyaṃ nikkhittaṃ odanaṃ

sunakho khādituṃ ārabhi. 

27. ภริยาย นาฬิยา มิตํ ธญฺ  อาทาย กสฺสโก อาปณํ คโต โหติ.
Bhariyāya nāḷiyā mitaṃ dhaññaṃ ādāya kassako āpaṇaṃ gato hoti.

28. อุฑฺเฑนฺเต กาเก ทิสฺวา วาลุกาย จ อุทเกน จ กีฬนฺตี ทาริกา หสมานา ธาวิ.
Uḍḍente kāke disvā vālukāya ca udakena ca kīḷantī dārikā hasamānā

dhāvi. 

29. รถํ ปาเชตุํ อุคฺคณฺหนฺโต ปุริโส ทกฺโข รถาจริโย ภวิตุํ วายมิ.
Rathaṃ pājetuṃ (to drive) uggaṇhanto puriso dakkho (clever)

rathācariyo bhavituṃ vāyami. 

30. วิวฏมฺหา ทฺวารมฺหา นิกฺขนฺตา กุมารา ปญฺชเรหิ มุตฺตา สกุณา วิย อุยฺยานํ ธาวึสุ.
Vivaṭamhā dvāramhā nikkhantā kumārā pañjarehi muttā sakuṇā viya

(like) uyyānaṃ dhāviṃsu. 
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จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. เด็กหญิง ผู้นั่งแล้ว บนเตียง ดื่มแล้ว ซึ่งน้ํานม อันอันแม่ให้แล้ว

Seated on the bed the girl drank the milk given by her mother.

2.  อ. หญิงสาว ท. ผู้ถือเอาแล้ว ซึ่งหม้อ ท. สนทนาอยู่ ไปแล้ว สู่แม่น้ํา เพ่ืออาบ ซึ่งน้ํา
Taking the pots (ghaṭe) and talking the women went to the river to bring

water. 

3.  อ. สตรี ไม่ต้องการแล้ว เพ่ือเบียดเบียน ซึ่งนก ปล่อยแล้ว จากกรง
Without wishing to harass the bird the woman released him from the

cage (pañjara). 

4.  อ. หญิงสาว ผู้ไม่อาจอยู่ เพ่ือเก็บ ซึ่งผลไม้ ท. จากต้นไม้ เรียกแล้ว ซึ่งชาวนา
Unable (asakkoti) to pick the fruits from the tree the young girl called the

farmer. 

5.  อ. น้ํานม ในชาม ของเด็กชาย ผู้ร้องไห้อยู่ ย่อมไม่มี
There is no (natthi) milk in the bowl of the crying child.

6.  อ. เด็กหญิง ท. ผู้ขับร้องอยู่ ที่โคนต้นไม้ เริ่มแล้ว เพื่อเต้นรํา
The girls who were singing under the tree started dancing.

7.  อ. กวาง ท. ตัวอันนายพราน ด้วย อันสุนัข ท. ด้วย ติดตามแล้ว วิ่งไปแล้ว สู่ปุา
Being chased by the hunter and his dogs the deer ran into the forest.

8.  อ. สตรี ท. ผู้หวังอยู่ เพื่ออันได้ ซึ่งกําไร ขายแล้ว ซึ่งผ้า ท. ในตลาด ท.
Wishing to get profit the women sold garments in shops.

9.  อ. เด็กชาย ได้ไปแล้ว จากตลาด สู่ตลาด เพื่อซื้อ ซึ่งน้ํามัน เพ่ือจุด ซึ่งประทีป
In order to buy oil (tela) to light lamps the boy went from shop to shop.

10. อ. ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว ซึ่งกล่อง แก่เด็กหญิง ผู้นั่งแล้ว ใต้ร่ม ของต้นไม้
I gave the box to the girl sitting in the shade of the tree.

11. อ. เด็กหญิง ท. ผู้ลากอยู่ ซึ่งเถาวัลย์ จากต้นไม้ หัวเราะแล้ว
The girls laughed pulling the creeper from the tree.

12. อ. เขา ท. ผู้เบียดเบียนอยู่ ซึ่งหญิงสาว ท. ด้วย ซึ่งทารก ท. ด้วย เป็นคนชั่ว ย่อมเป็น
They who oppress women and children are wicked men.

13. อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมเห็น ซึ่งแสง ของพระอาทิตย์ ที่ตกอยู่ บนแผ่นดิน ด้วยตา ท.
We see with our eyes the rays of the sun falling on the ground.

14. อ. หญิง ตีแล้ว ด้วยไม้เท้า ฆ่าแล้ว ซึ่งงู ตัวเข้าไปอยู่ สู่บ้าน
Hitting with a stick the woman killed the serpent entering the house.

15. อ. พี่สาว ท. ผู้ใส่เข้าไปอยู่ ซึ่งผลไม้ ท. ด้วย ซึ่งดอกไม้ ท. ด้วย ในตู้ ท. นั่งแล้ว ที่ประตู
แห่งบ้าน ที่เปิดแล้ว 

Putting fruits and flowers in boxes sisters sat at the open door. 

16. ถ้าว่า อ. ท่าน ข้ามขึ้นแล้ว จากน้ํา พึงดูแล ซึ่งทารก ไซร้, อ. ข้าพเจ้า ข้ามลงแล้ว ใน
สระโบกขรณี จักอาบ 

If you will come out of water and protect the child, I will step into the 
pond and bathe. 

17. อ. ข้าพเจ้า ท. โกรธแล้ว ด้วยหญิง ท. ผู้ทําอยู่ ซึ่งบาปกรรม ท. ออกไปแล้ว จากศาลา
We got angry with the women committing evil and left the hall.
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18. อ. ท่าน ท. จงอย่ายิง ซึ่งวัวตัวเมีย ท. ด้วย ซึ่งกวาง ท. ด้วย ตัวเที่ยวไปอยู่ ในพระราช
อุทยาน, อ. พระราชา ด้วย อ. พระราชินี ด้วย จักทรงกริ้ว 

Do not shoot the cows and deer roaming in the park, the king and 
queen will get angry. 

19. อ. พระราชา ด้วย อ. อํามาตย์ ท. ด้วย ขอจงอย่าเบียดเบียน ซึ่งมนุษย์ ท. ผู้อาศัยอยู่
ในเกาะ 

May the king and his ministers not oppress the people living in the 
island. 

20. อ. ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว ซึ่งข้าวสุก แก่สุนัข ท. ตัวอันความอดอยากเบียดเบียนแล้ว เดิน
ไปอยู่ บนถนน 

I gave rice to the starving dogs walking on the road. 
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    สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
    สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
    Sabbapāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasampadā; 
    sacittapariyodapanaṃ etaṃ buddhāna sāsanaṃ. 

    การไม่ทําบาปทั้งปวง 
   การทํากุศลให้ถึงพร้อม 

   การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
   นี้คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย46

 

    The giving up of all evil, the practice of good, 
   the purification of one's mind; this is the instruction of the Buddhas. 

                                                 

 46 ขุ.ธ.(บาลี) 25/183/49., (ไทย) 25/183/90. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถ ุ 
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บทท่ี 23 (Lesson 23) 

กิริยากิตก์กรรมวาจกอนาคตกาล  
The Future Passive Participle 

 

  1. ตพฺพ, อนีย ปัจจัย แปลว่า “ควร..., พึง...” ประกอบคํากิริยาที่เป็นกรรม
วาจก ในอนาคตกาล 
  คํากิริยาที่เป็นกรรมวาจก ในอนาคตกาล เกิดจากการประกอบ ตพฺพ, อนีย ปัจจัย ท้ายเค้า
กิริยา ส่วนใหญ่จะลง อิ อาคม กับ ตพฺพ ปัจจัย  
  คํากิริยาที่เป็นกรรมวาจก ในอนาคตกาลเหล่านี้ มีวิธีการแจกรูปเหมือน อการันต์ในปุงลิงค์ 
และนปุงสกลิงค์ ส่วนที่เป็น อาการันต์ มีวิธีแจกรูปเหมือน อาการันต์ในอิตถีลิงค์  
  ตพฺพ, อนีย ปัจจัยที่ประกอบเป็นกรรมวาจก ในอนาคตกาลเหล่านี้ ภาษาอังกฤษประกอบคํา
ว่า ‘must,' ‘should be' และ ‘fit to be.' 

ปัจจุบัน ตพฺพ, อนีย ปัจจัย คําแปล 

กโรติ-karoti 
กาตพฺพ, กรณีย 

Kātabba, karaṇīya 

อันบุคคลพึงทํา 
must be done 

หรติ-harati 
หริตพฺพ, หรนีย 
Haritabba, haranīya 

อันบุคคลพึงนําไป 

must be carried 

ปจติ-pacati 
ปจิตพฺพ, ปจนีย 
Pacitabba, pacanīya 

อันบุคคลพึงหุง 
must be cooked 

ภุญฺชต-ิbhuñjati 
ภุญฺชิตพฺพ, โภชนีย 

bhuñjitabba, bhojanīya 

อันบุคคลพึงกิน 

must be eaten 

โธวติ-dhovati 
โธวิตพฺพ, โธวนีย 

dhovitabba, dhovanīya 

อันบุคคลพึงล้าง 
must be washed 

ภวติ-bhavati 
ภวิตพฺพ, ภวนีย 

bhavitabba, bhavanīya 

อันบุคคลพึงเป็น 

fit to be become 

นิสีทต-ิnisīdati 
นิสีทิตพฺพ, นิสีทนีย 

nisīditabba, nisīdanīya 

อันบุคคลพึงนั่ง 
should be sat 

วจติ-vacati 
วตฺตพฺพ, วจนีย 

vattabba, vacanīya 

อันบุคคลพึงกล่าว 
must be told 

วนฺทต-ิvandati 
วนฺทิตพฺพ, วนฺทนีย 

vanditabba, vandanīya 

อันบุคคลพึงไหว้ 
must be worshipped 

ททาติ-dadāti 
ทาตพฺพ, ทานีย 

dātabba, dānīya 

อันบุคคลพึงให้ 
must be given 
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ฉินฺทต-ิchindati
ฉินฺทิตพฺพ, ฉินฺทนีย
chinditabba, chindanīya 

อันบุคคลพึงตัด
must be cut 

รกฺขติ-rakkhati
รกฺขิตพฺพ, รกฺขนีย
rakkhitabba,  rakkhanīya 

อันบุคคลพึงรักษา
must be protected 

อุคฺคณฺหาติ-uggaṇhti 
อุคฺคณฺหิตพฺพ, อุคฺคณฺหนีย
uggaṇhitabba, 
uggaṇhanīya 

อันบุคคลพึงเรียน
must be learnt 

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
1) อมฺมา ปจิตพฺพํ / ปจนียํ ตณฺฑุลํ ปิฏเก เปสิ.

Ammā pacitabbaṃ / pacanīyaṃ taṇḍulaṃ (raw rice) piṭake ṭhapesi.

อ. แม่ วางแล้ว ซึ่งข้าวสาร อันอันเขาควรหุง ในตะกร้า
The mother kept the (raw) rice which is to be cooked in the basket.

2) ทาริกาย ภุญฺชิตพฺพํ / โภชนียํ โอทนํ อหํ น ภุญฺชิสฺสามิ.
Dārikāya bhuñjitabbaṃ / bhojanīyaṃ odanaṃ ahaṃ na bhuñjissāmi.

อ. ข้าพเจ้า จักไม่กิน ซึ่งข้าวสุก อันอันเด็กหญิงพึงกิน
I will not eat the rice which should be eaten by the girl.

3) กสฺสเกน กาตพฺพํ / กรณียํ กมฺมํ กาตุ ตฺวํ อิจฺฉสิ.
Kassakena kātabbaṃ / karaṇīyaṃ kammaṃ kātuṃ tvaṃ icchasi.

อ. ท่าน ย่อมปรารถนา เพ่ือทํา ซึ่งการงาน อันอันชาวนาพึงทํา
You wish to do the work that should be done by the farmer.

ประโยคบาลี 
 ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺส -     

โทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว 
กายํ ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน 
เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏํ โหติ.47  

 มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร ปุน จปรํ ก็ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก สุขสฺส ปหานา จ เพราะละ ซึ่ง
สุข ด้วย ทุกฺขสฺส ปหานา จ เพราะละ ซึ่งทุกข์ ด้วย อตฺถงฺคมา เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้ โสมนสฺส-     
โทมนสฺสานํ แห่งโสมนัสและโทมนัส ปุพฺเพว ในกาลก่อน ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อุปสมฺปชฺช บรรลุแล้ว จตุตฺถํ 
ฌานํ ซ่ึงจตุตถฌาน อทุกฺขมสุขํ อันไม่มีทุกข์ไมม่ีสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 
วิหรติ อยู่อยู่. โส อ. เธอ เจตสา มีใจ ปริสุทฺเธน อันหมดจดแล้ว ปริโยทาเตน อันผุดผ่องแล้ว ผริตฺวา 
นิสินฺโน เป็นผู้นั่งแผ่ไปแล้ว อิมํ เอว กายํ ตลอดกายนี้นั่นเทียว โหติ ย่อมเป็น. กิญฺจิ องฺคํ อ. ส่วนไหน 
อสฺส กายสฺส ของร่างกายนี้ ปริสุทฺเธน ปริโยทาเตน เจตสา อปฺผุฏํ เป็นกายอันใจ อันหมดจดแล้ว อัน
ผุดผ่องแล้ว ไม่ถูกต้องแล้ว โหติ ย่อมเป็น น หามิได้ สพฺพาวโต โดยประการทั้งปวง.         

47 ที.สี. (บาลี) 9/232/76. 
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 ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภิกษุ
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่ว
กายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง 

ข้อควรจําประจําบท 
1) สํานวนการแปลของ ตพฺพ, อนีย ปัจจัยอนาคตกาล ใช้ในกรรมวาจก
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบ ตพฺพ, อนีย ปัจจัย
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แบบฝึกหัดบทที่ 23
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  อุปาสเกหิ สมณา วินฺทิตพฺพา โหนฺติ.

Upāsakehi samaṇā vanditabbā honti.

2.  มญฺชูสายํ นิกฺขิปิตพฺพํ สุวณฺณํ มา มญฺจสฺมึ เปหิ.
Mañjūsāyaṃ nikkhipitabbaṃ suvaṇṇaṃ mā mañcasmiṃ ṭhapehi.

3.  สปฺปุริสา ปูชนีเย ปูเชนฺติ, อสปฺปุริสา ตถา น กโรนฺติ.
Sappurisā pūjanīye pūjenti, asappurisā tathā (likewise) na karonti.

4.  ภูปาเลน รกฺขิตพฺพํ ทีปํ อมจฺจา น สมฺมา ปาเลนฺติ.
Bhūpālena rakkhitabbaṃ dīpaṃ amaccā na sammā (well) pālenti.

5.  มนุสฺเสหิ ธมฺโม อุคฺคณฺหิตพฺโพ, สจฺจํ อธิคนฺตพฺพํ โหติ.
Manussehi dhammo uggaṇhitabbo, saccaṃ adhigantabbaṃ hoti.

6.  กุมารีหิ อาหฏานิ ปุปฺผานิ อุทเกน อาสิญฺจิตพฺพานิ โหนฺติ.
Kumārīhi āhaṭāni pupphāni udakena āsiñcitabbāni honti.

7.  โจเรน คหิตํ ภคินิยา ธนํ ปริเยสิตพฺพํ โหติ.
Corena gahitaṃ bhaginiyā dhanaṃ pariyesitabbaṃ hoti.

8.  อุยฺยาเน โรปิตา รุกฺขา น ฉินฺทิตพฺพา โหนฺติ.
Uyyāne ropitā rukkhā na chinditabbā honti.

9.  โธตพฺพานิ ทุสฺสานิ คเหตฺวา ยุวติโย หสมานา โปกฺขรณึ โอตรึสุ
Dhotabbāni dussāni gahetvā yuvatiyo hasamānā pokkharaṇiṃ otariṃsu.

10. สมเณหิ โอวทิตพฺพา กุมารา วิหารํ น คมึสุ.
Samaṇehi ovaditabbā kumārā vihāram na gamiṃsu.

11. กสฺสเกน กสิตพฺพํ เขตฺตํ วิกฺกิณิตุํ วาณิโช อุสฺสหิ.
Kassakena kasitabbaṃ khettaṃ vikkiṇituṃ vāṇijo ussahi.

12. อาปเณสุ  ปิตานิ  วิกฺกิณิตพฺพานิ ภณฺฑานิ กิณิตุํ เต น อิจฺฉึสุ.
Āpaṇesu ṭhapitāni vikkiṇitabbāni bhaṇḍāni kiṇituṃ te na icchiṃsu.

13. อมฺมา ขาทนียานิ จ โภชนียานิ จ ปฏิยาเทตฺวา ทารกานํ เทติ.
Ammā khādanīyāni ca bhojanīyāni ca paṭiyādetvā dārakānaṃ deti.

14. มนุสฺเสหิ ทานานิ ทาตพฺพานิ, สีลานิ รกฺขิตพฺพานิ, ปุญฺ านิ กาตพฺพานิ.
Manussehi dānāni dātabbāni, sīlāni rakkhitabbāni, puññāni kātabbāni.

15. โคณานํ ทาตพฺพานิ ติณานิ กสฺสโก เขตฺตมฺหา อาหริ.
Goṇānaṃ dātabbāni tiṇāni kassako khettamhā āhari.

16. มิคา ปานียํ อุทกํ ปริเยสนฺตา อฏวิยํ อาหิณฺฑึสุ.
Migā pānīyaṃ udakaṃ pariyesantā aṭaviyaṃ āhiṇḍiṃsu.

17. ทาริกาย ทาตุ ํผลานิ อาปณาย วา เขตฺตมฺหา วา อาหริตพฺพานิ โหนฺติ.
Darikāya dātuṃ phalāni āpaṇāya vā (or) khettamhā vā āharitabbāni

honti. 

18. กเถตพฺพํ วา อกเถตพฺพํ วา อชานนฺโต อสปฺปุริโส มา สภายํ นิสีทตุ.
Kathetabbaṃ vā akathetabbaṃ vā ajānanto asappuriso mā sabhāyaṃ

nisīdatu. 
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19. ตุมฺเห ภูปาลา อมจฺเจหิ วา ปณฺฑิเตหิ วา สมเณหิ วา อนุสาสิตพฺพา โหถ.
Tumhe bhūpālā amaccehi ca paṇḍitehi ca samaṇehi ca anusāsitabbā

hotha. 

20. อุปาสเกน ปุฏฺโ  ปญฺโห ปณฺฑิเตน วฺยากาตพฺโพ โหติ.
Upāsakena puṭṭho pañho paṇḍitena vyākātabbo hoti.

21. ภูปาลสฺส อุยฺยาเน วสนฺตา มิคา วา สกุณา จ ลุทฺทเกหิ น หนฺตพฺพา โหนฺติ. 
Bhūpālassa uyyāne vasantā migā ca sakuṇā ca luddakehi na hantabbā

honti. 

22. กุสลํ อชานิตฺวา ปาปํ กโรนฺตา กุมารา น อกฺโกสิตพฺพา, เต สมเณหิ จ ปณฺฑิเตหิ จ
สปฺปุริเสหิ จ อนุสาสิตพฺพา. 

Kusalaṃ ajānitvā pāpaṃ karontā kumārā na akkositabbā, te samaṇehi 
ca paṇḍitehi ca sappurisehi ca anusāsitabbā. 

23. อสปฺปุริสา ปริวชฺเชตพฺพา, มา ตุมฺเห เตหิ สทฺธึ คาเม อาหิณฺฑถ.
Asappurisā parivajjetabbā, mā tumhe tehi saddhiṃ (with them) gāme

āhiṇḍatha. 

24. สุรา น ปาตพฺพา, สเจ ปิเวยฺยาถ ตุมฺเห คิลานา ภวิสฺสถ.
Surā na pātabbā, sace piveyyātha tumhe gilānā bhavissatha.

25. ธมฺเมน ชีวนฺตา มนุสฺสา เทเวหิ รกฺขิตพฺพา โหนฺติ.
Dhammena jīvantā manussā devehi rakkhitabbā honti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. มนุษย์ ท. จงจุด ซึ่งประทีป ท. ในเวลากลางคืน

At night people should light lamps.

2.  อ. พ่อค้า นํามาแล้ว ซึ่งม้า ท. ตัวอันตนควรขาย แก่ชาวนา ท.
The merchant brought horses to be sold to the farmers.

3.  อ. วัตถุ ท. อันเขา พึงเห็น ด้วยตา ท., อ. รส ท. อันเขา พึงลิ้มลอง ด้วยลิ้น
Objects should be seen with eyes, tastes (rasāni) should be enjoyed with

the tongue. 

4.  อ. สุนัข เป็นสัตว์อันเขาไม่พึงตี ด้วยไม้เท้า ท. ด้วย ด้วยก้อนหิน ท. ด้วย
The dog should not be hit with sticks and stones.

5.  อ. มนุษย์ ท. ในเกาะ เป็นผู้อันพระราชา ด้วย อันอํามาตย์ ท. ด้วย พึงคุ้มครอง ย่อมเป็น
People in the island should be protected by the king and his ministers.

6.  อ. ดอกไม้ ท. เป็นดอกไม้อันเขา ท. ผู้เที่ยวไปในสวน ไม่พึงเก็บ ย่อมเป็น
Flowers should not be picked by men walking in the park.

7.  อ. ข้าวเปลือก เป็นของอันชาวนา กับ ด้วยภริยา พึงตวง ย่อมเป็น
The corn should be measured by the farmer with his wife.

8.  อ. ความชั่ว อันมนุษย์ ท. ไม่พึงทํา
Men should not do evil.

9.  อ. หญ้า ด้วย อ. น้ํา ด้วย เป็นของอันเขาพึงให้ แก่วัวผู้ ท. ด้วย แก่แพะ ท. ด้วย
ย่อมเป็น 

Grass and water should be given to oxen and goats. 
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  10.  อ. บริษัท เป็นสิ่งอันพี่สาวของอาจารย์ พึงเรียกมา ย่อมเป็น 
    The assembly should be addressed by the teacher's sister. 

  11.  อ. สิงโต ท. ตัวนอนอยู่ ในถ้ํา เป็นสัตว์อันเขา ท. ไม่พึงเข้าไปหา ย่อมเป็น 
    The lions sleeping in the caves should not be approached by men. 

  12.  อ. ผ้า ท. ของแม่ เป็นสิ่งอันเด็กหญิงพึงซัก ย่อมเป็น 
    The mother's clothes should be washed by the girl. 
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    โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ  สํฆญฺจ สรณ ํคโต 

    จตฺตาริ อริยสจฺจานิ   สมฺมปฺปญฺ าย ปสฺสติ.48
 

    Yo ca buddhañca dhammañca,  saṅghañca saraṇaṃ gato; 
    cattāri ariyasaccāni,  sammappaññāya passati. 

    ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นสรณะ 

   ย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ 4 ประการ 
    And (he) who has gone to refuge, to the Buddha, Dhamma and 
Sangha; 
   sees thoroughly with wisdom the four noble truths. 

                                                 

 48 ขุ.ธ.(บาลี) 25/190/50. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถ ุ 
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บทท่ี 24 (Lesson 24)

เหตุกัตตุวาจก The Causative

1. เหตุกัตตุวาจก (The Causative) สํานวนการแปลว่า ยัง...ให้.....
ประโยคเหตุกัตตุวาจก เกิดจากการประกอบ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปัจจัยท้ายธาตุ เปลี่ยน

สระของธาตุเป็นยาวขึ้นบ้าง เมื่อประกอบปัจจัยเหล่านี้ ลบ ณฺ อนุพันธ์ตามกฎไวยากรณ์แล้วจะเหลือรูป
เป็น เอ, อย, อาเป, อาปย ในหนังสือเล่มนี้ ขอใช้รูปที่ลบ ณฺ อนุพันธ์แล้ว 

การประกอบ เอ, อย, อาเป, อาปย ปัจจัยท้ายธาตุ เพื่อทําเป็นเหตุกัตตุวาจก 

กัตตุวาจก เหตุกัตตุวาจก คําแปล

ปจติ-pacati
ปาเจติ, ปาจยติ, ปาจาเปติ, ปาจาปยติ 
pāceti, pācayat, pācāpeti, pācāpayati 

ย่อมให้หุง 
causes to cook 

ข้อสังเกต: รูปกิริยาระหว่าง ปาเจติ, ปาจยติ กับ โจเรติ โจรยติ มีความเหมือนกัน แต่ต่าง
วาจกกัน ทั้งนี้ เพราะวิกรณปัจจัยที่เป็นปัจจัยประจําหมวดธาตุ กับกลุ่มปัจจัยที่เป็นเหตุกัตตุวาจก 2 ตัว
แรก คือ เณ, ณย เหมือนกันจึงทําให้มีวิธีการทํารูปเหมือนกัน 

 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้รูปกิริยาที่เป็นเหตุกัตตุวาจกในหมวดจุราทิคณะซ้ํากับรูปกิริยาที่เป็นกัตตุ
วาจก จึงต้องประกอบ อาเป / อาปย ปัจจัยกับหมวดจุราทิคณะเท่านั้น

กัตตุวาจก คําแปล เหตุกัตตุวาจก คําแปล
โจเรติ, โจรยติ
coreti, corayati 

ย่อมขโมย 
steals 

โจราเปติ, โจราปยติ
corāpeti, corāpayati 

ย่อมให้ขโมย 
causes to steal 

กโรติ
karoti

ย่อมทํา 
does 

กาเรติ, การาปยติ
kāreti, kārāpayati

ย่อมให้ทํา 
causes to do 

ภุญฺชติ
bhuñjati 

ย่อมกิน 
eats 

โภเชติ, โภชาเปติ
bhojeti, bhojāpeti 

ย่อมให้กิน 
causes to eat 

กิณาติ
kiṇāti

ย่อมซื้อ 
buys

กิณาเปติ, กิณาปยติ
kiṇāpeti, kiṇāpayati

ย่อมให้ซื้อ 
causes to buy 

คณฺหาติ
gaṇhāti

ย่อมถือเอา 
takes 

คณฺหาเปติ, คณฺหาปยติ
gaṇhāeti, gaṇhāpayati

ย่อมให้ทํา 
causes to do 

ททาติ-dadāti

เทติ-deti 
ย่อมให ้
gives 

ทาเปติ, ทาปยติ
dāpeti, dāpayati

ย่อมให้ให ้
causes to give 

นหายติ
nahāyati

ย่อมอาบ 
bathes

นหาเปติ, นหาปยติ
nahāpeti, nahāpayati

ย่อมให้อาบ 
causes to bathe 

นิสีทติ ย่อมนั่ง นิสีทาเปติ, นิสีทาปยติ ย่อมให้นั่ง 
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nisīdati sits nisīdāpeti, nisīdāpayati causes to sit 

หรติ
harati

ย่อมนําไป 
carries

หราเปติ, หราปยติ
harāpeti, harāpayati

ย่อมให้นําไป 
causes to carry 

อาหรติ
āharati

ย่อมนํามา 
brings

อาหราเปติ, อาหราปยติ
āharāpeti, āharāpayati

ย่อมให้นํามา 
causes to bring 

คจฺฉติ
gacchati

ย่อมไป 
goes 

คจฺฉาเปติ, คจฺฉาปยติ
gacchāpeti, gacchāpayati 

ย่อมให้ไป 
causes to go 

ฉินฺทติ
chindati

ย่อมตัด 
cuts

ฉินฺทาเปติ, ฉินฺทาปยติ
chindāpeti, chindāpayati

ย่อมให้ตัด 
causes to cut 

มรติ
marati

ย่อมฆ่า 
kills 

มาราเปติ, มาราปยติ
mārāpeti, mārāpayati

ย่อมให้ฆ่า 
causes to kill 

ข้อสังเกต: 
 ประโยคเหตุกัตตุวาจก ตัวผู้ทําจะประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ หรือตติยาวิภัตติ โดยมีผู้ใช้

ให้ทําซึ่งประกอบด้วยปฐมาวิภัตติ 
 กิริยาที่เป็นอกัมมธาตุ จะเป็นสกัมมธาตุ และที่เป็นสกัมมธาตุจะเพ่ือกรรมมารองรับเพ่ืม

ขึ้น เมื่อประกอบเป็นเหตุกัตตุวาจก เช่น  
กิริยาที่เป็นอกัมมธาตุ 

กัตตุวาจก ทารโก สยติ. 
Dārako sayati. 

อ. ทารก ย่อมนอน 
The baby sleeps.

เหตุกัตตุวาจก มาตา ทารกํ สยาเปติ 
Mātā dārakaṃ sayapeti.

อ. มารดา ยังทารก ย่อมให้นอน 
The mother makes her baby sleep. 

 กิริยาที่เป็นสกัมมธาตุ 

กัตตุวาจก โคโณ ติณํ ขาทติ. 
Goṇo tiṇaṃ sayati. 

อ. วัว ย่อมกิน ซึ่งหญ้า 
The ox eats grass. 

เหตุกัตตุวาจก ทาโส โคณํ ติณํ ขาทาเปติ. 
Dāso goṇaṃ tiṇaṃ khādāpeti.

อ. ทาส ยังวัว ย่อมให้กิน ซึ่งหญ้า 
The slave causes the ox to eat grass. 

2. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
1) อมฺมา ภคินึ ภตฺตํ ปจาเปติ.

Ammā bhaginiṃ bhattaṃ pacāpeti.

อ. แม่ ยังพี่สาว ย่อมให้หุง ซึ่งข้าว
Mother gets the sister to cook rice.
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2) ภูปาโล สมเณ จ ยาจเก จ โภชาเปสิ.
Bhūpālo samaṇe ca yācake ca bhojāpesi.

อ. พระราชา ทรงยังสมณะ ท. ด้วย ทรงยังขอทาน ท. ด้วย ย่อมให้กิน
The king fed the recluses and beggars.

3) โจโร มิตฺเตน กกจํ โจราเปตฺวา วนํ ธาวิ.
Coro mittena kakacaṃ corāpetvā vanaṃ dhāvi.

อ. โจร ยังเพ่ือน ให้ขโมยแล้ว ซึ่งเลื่อย วิ่งไปแล้ว สู่ปุา
The thief ran having got a friend to steal a saw.

4) เวชฺโช ปุตฺเตน อาปณมฺหา ขีรํ กิณาเปสิ.
Vejjo puttena āpaṇamhā khīraṃ kiṇāpesi.

อ. หมอ ยังลูกชาย ให้ซื้อแล้ว ซึ่งน้ํานม จากตลาด
The doctor got his son to buy milk from the market.

5) อุปาสกา อมจฺเจน สมณานํ วิหารํ การาเปสุํ.
Upāsakā amaccena samaṇānaṃ vihāraṃ kārāpesuṃ.

อ. อุบาสก ท. ยังอํามาตย์ ให้สร้างแล้ว ซึ่งวิหาร เพ่ือสมณะ ท.
Lay devotees got the minister to build a monastery for the monks.

6) ยุวติ ภคินิยา อาจริยสฺส มูลํ ทาเปตฺวา สิปฺปํ อุคฺคณฺหิ.
Yuvati bhaginiyā ācariyassa mūlaṃ dāpetvā sippaṃ uggaṇhi.

อ. หญิงสาว ยังน้องสาว ให้ให้แล้ว ซึ่งเงิน แก่อาจารย์ เรียนแล้ว ซึ่งศิลปะ
The maiden got the sister to give money to the teacher and learnt an

art. 

7) พฺราหฺมโณ โจรํ / โจเรน สจฺจํ ภาสาเปตุํ วายมิ.
Brāhmaṇo coraṃ / corena saccaṃ bhāsāpetuṃ vāyami.

อ. พราหมณ์ พยายามแล้ว เพ่ือยังโจรให้กล่าว ซึ่งความจริง
The brahmin tried to make the thief speak the truth.

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต าณทสฺสนาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส เอวํ ปชานาติ ‘อยํ โข เม 
กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํ
สนธมฺโม, อิทญฺจ ปน เม วิญฺ าณํ เอตฺถ สิตํ  เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺ’ติ.49 

 จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 

49 ที.สี. (บาลี) 9/234/77. 
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เอวํ อย่างนี้ โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต าณ-
ทสฺสนาย เพ่ือญาณทัสสนะ; โส อ. เธอ ปชานาติ ย่อมรู้ชัด เอวํ อย่างนี้ อิติ ว่า ‘กาโย อ. กาย อยํ โข 
นี้ แล เม ของเรา รูปี คุมกันเป็นรูปร่าง จาตุมฺมหาภูติโก อันประกอบขึ้นจากมหาภูต 4 มาตาเปตฺติก-
สมฺภโว อันเกิดจากมารดาและบิดา  โอทนกุมฺมาสูปจโย อันเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด 
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม มีอันไม่เทียงแท้ มีการอบ มีการนวด มีอันแตกไปและ
กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา, จ ปน ก็แล วิญฺ าณํ อ. วิญญาณ อิทํ นี้ เม ของเรา สิตํ อาศัยแล้ว 
เอตฺถ ในกายนี้ ปฏิพทฺธํ เกี่ยวเนื่องแล้ว เอตฺถ ในกายนี้’.        

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ รู้ชัดอย่างนี้ว่า 
“กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป 4 เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าว
สุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟูน มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของ
เราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้” 

ข้อควรจําประจําบท 
1) ปัจจัยสําหรับกิริยาประจําเหตุกัตตุวาจก
2) คําศัพท์กิริยาที่ประกอบเป็นเหตุกัตตุวาจก
3) สํานวนการแปลประโยคเหตุกัตตุวาจก
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แบบฝึกหัดบทที่ 24
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  อมฺมา สมเณหิ อสปฺปุริเส ปุตฺเต อนุสาสาเปสิ.

Ammā samaṇehi asappurise putte anusāsāpesi.

2.  ตุมฺเห มนุสฺเส ปีเฬนฺเต โจเร อามนฺตาเปตฺวา โอวทถ.
Tumhe manusse pīḷente core āmantāpetvā ovadatha.

3. วาณิโช กสฺสเกน รุกฺเข ฉินฺทาเปตฺวา / เฉทาเปตฺวา สกเฏน นครํ เนตฺวา วิกฺกิณิ.
Vāṇijo kassakena rukkhe chindāpetvā / chedāpetvā sakaṭena nagaraṃ

netvā vikkiṇi. 

4. สมโณ อุปาสเก สนฺนิปาตาเปตฺวา ธมฺมํ เทเสสิ.
Samaṇo upāsake sannipātāpetvā dhammaṃ desesi.

5.  มาตุโล กุมาเรหิ ปุปฺผานิ จ ผลานิ จ โอจินาเปสิ.
Mātulo kumārehi pupphāni ca phalāni ca ocināpesi.

6.  ทาริกา สุนขํ โปกฺขรณึ โอตราเปสิ.
Dārikā sunakhaṃ pokkharaṇiṃ otarāpesi.

7.  อมจฺโจ วาณิเช จ กสฺสเก จ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิสฺสติ.
Amacco vāṇije ca kassake ca pakkosāpetvā pucchissati.

8.  กญฺ  าหิ อาหฏาหิ ปุปฺผานิ วินิตาโย อาสิญฺจาเปสุํ. 
Kaññāhi āhaṭāni pupphāni vanitāyo āsiñcāpesuṃ.

9.  ภริยาย กาตพฺพํ กมฺมํ อหํ กโรมิ.
Bhariyāya kātabbaṃ kammaṃ ahaṃ karomi.

10. ลุทฺทโก มิตฺเตน มิคํ วิชฺฌิตฺวา มาราเปสิ.
Luddako mittena migaṃ vijjhitvā mārāpesi.

11. พฺราหฺมโณ อาจริเยน กุมารํ ธมฺมํ อุคฺคณฺหาเปสิ.
Brāhmaṇo ācariyena kumāriṃ dhammaṃ uggaṇhāpesi.

12. อมฺมา ทาริกํ ขีรํ ปาเยตฺวา มญฺเจ สยาเปสิ.
Ammā dārikaṃ khīraṃ pāyetvā mañce sayāpesi.

13. วาณิชา อสฺเสหิ ภณฺฑานิ คาหาเปตฺวา วิกฺกิณิตุํ นครํ คมึสุ.
Vāṇijā assehi bhaṇḍāni gāhāpetva vikkiṇituṃ nagaraṃ gamiṃsu.

14. วนิตา สหายเกน รุกฺขสฺส สาขาโย อากฑฺฒาเปตฺวา เคหํ เนสิ.
Vanitā sahāyakena rukkhassa sākhāyo ākaḍḍhāpetvā gehaṃ nesi.

15. อมฺมา ปุตฺเตน เคหํ อาคตํ สมณํ วนฺทาเปสิ.
Ammā puttena gehaṃ āgataṃ samaṇaṃ vandāpesi.

16. อุปาสกา สมเณ อาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา โภชาเปสุํ. 
Upāsakā samaṇe āsanesu nisīdāpetvā bhojāpesuṃ.

17. ภคินี ภินฺนปตฺตสฺส ขณฺฑานิ อามสนฺตี โรทนฺตี เคหทฺวาเร อฏฺ าสิ.
Bhaginī bhinnapattassa khaṇḍāni (pieces) āmasantī rodantī gehadvāre

aṭṭhāsi. 

18. อุทกํ อาหริตุํ คจฺฉนฺติโย นาริโย สลฺลปนฺติโย รุกฺขมูเลสุ ปติตานิ กุสุมานิ โอโลเกตฺวา
โมทึสุ. 

Udakaṃ āharituṃ gacchantiyo nāriyo sallapantiyo rukkhamūlesu patitāni 
kusumāni oloketvā modiṃsu. 
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19. ลุทฺทโก ตุณฺเฑน ผลํ โอจินิตุํ วายมนฺตํ สุวํ สเรน วิชฺฌิ.
Luddako tuṇḍena phalaṃ ocinituṃ vāyamantaṃ suvaṃ sarena vijjhi.

20. สปฺปุริเสน การาปิเตสุ วิหาเรสุ สมณา วสนฺติ
Sappurisena kārāpitesu vihāresu samaṇā vasanti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. คนชั่ว ยังลูกชาย ท. ให้ยิงแล้ว ซึ่งนก ท.

The wicked man gets his sons to shoot birds.

2.  อ. อุบาสก ท. ยังสมณะ ท. ย่อมให้แสดง ซึ่งธรรม
The lay devotees will get the monk to preach the doctrine.

3.  อ. หญิง ท. ยังเด็กหญิง ท. ย่อมให้ไหว้ ซึ่งพระสาวก ท. ของพระพุทธเจ้า
Women get their children to honour the Buddha's disciples.

4.  อ. หญิงสาว ยังพี่สาว จักให้กล่าว ในสภา
The young woman will get her sister to speak at the assembly.

5.  อ. ชาวนา ยังต้นไม้ ให้ตกไปแล้ว ในหลุม
The farmer caused the tree to fall into the pit.

6.  อ. ท่าน ท. ยังน้ํา ให้รดแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท.
You (pl.) will get the flowers sprinkled with water.

7.  อ. พระราชา ยังอํามาตย์ ท. ให้สร้างแล้ว ซึ่งวิหาร
The king got his ministers to build a monastery.

8.  อ. พระราชินี จักประทับอยู่ ในพระราชวัง อันอันพระราชารับสั่งให้สร้างแล้ว
The queen will live in the palace which the king got built.

9.  อ. พ่อค้า ยังภริยา ให้ใส่แล้ว ซึ่งสิ่งของ ท. ในตู้ ท.
The merchant got his wife to put the goods in boxes.

10. อ. พราหมณ์ ยังพระสาวก ของพระพุทธเจ้า ให้สอนแล้ว ซึ่งญาติ ท.
The brahmin got the Buddha's disciple to preach to his people.
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เผณูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา 
มรีจิธมฺมํ อภิสมฺพุธาโน 
เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ  
อทสฺสนํ มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ.
Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā 

marīcidhmmaṃ abhisambudhāno; 

chetvāna mārassa papupphakāni 

adassanaṃ maccurājassa ghacche. 

ภิกษุผู้รู้แจ้งว่า ร่างกายนี้เปรียบเหมือนฟองน้ํา 
รู้ชัดว่า ร่างกายนี้มีลักษณะดุจพยับแดด 
ตัดพวงดอกไม้ของมาร ได้แล้ว 
ก็จะไปถึงสถานที่ท่ีมัจจุราชหาไม่พบ50

Having known this froth-like body 
and awakening to its mirage nature, 
smashing Mara’s flowered shafts 
unseen beyond the Death-king go. 

50 ขุ.ธ.(บาลี) 25/46/25., (ไทย) 25/46/41. มรีจิกมฺมฏ านิกภิกฺขุวตฺถ ุ
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บทท่ี 25 (Lesson 25)

อุการันต์อิตถลีิงค์
Declension of Feminine Nouns ending in -u 

1. อุการันต์ในอิตถีลิงค์
โครงสร้างของ อุการันต์อิตถีลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อุ u อู, อุโย ū, uyo 

อาลปน-Vocative อุ u อู, อุโย ū, uyo 

ทุติยา-Accusative อํุ uṃ อู, อุโย ū, uyo

ตติยา-Instrumental อุยา uyā อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

ปญฺจมี-Ablative อุยา uyā อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

จตุตฺถี-Dative อุยา uyā อูนํ ūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อุยา uyā อูนํ ūnaṃ

สตฺตมี-Locative อุยา, อุยํ uyā, uyaṃ อูสุ ūsu

ยาคุ – ข้าวต้ม (Yāgu – rice gruel)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative ยาคุ yāgu ยาคู, ยาคุโย yāgū, yāguyo

อาลปน-Vocative ยาคุ yāgu ยาคู, ยาคุโย yāgū, yāguyo

ทุติยา-Accusative ยาคุํ yāguṃ ยาคู, ยาคุโย yāgū, yāguyo

ตติยา-Instrumental ยาคุยา yāguyā
ยาคูหิ, ยาคูภิ
yāgūhi, yāgūbhi 

ปญฺจมี-Ablative ยาคุยา yāguyā
ยาคูหิ, ยาคูภิ
yāgūhi, yāgūbhi 

จตุตฺถี-Dative ยาคุยา yāguyā ยาคูนํ yāgūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive ยาคุยา yāguyā ยาคูนํ yāgūnaṃ

สตฺตมี-Locative
ยาคุยา, ยาคุยํ
yāguyā, yāguyaṃ 

ยาคูสุ yāgūsu

2. ศัพท์ที่แจกตาม ยาคุ อุการันต์ในอิตถีลิงค ์ดังนี้

เธน-ุdhenu
แม่โคนม 
(cow)

กเณรุ-kaṇeru
ช้างพัง  
(cow-elephant) 

กาสุ-kāsu หลุม, บ่อ, ขุม (pit) ธาตุ-dhātu ธาตุ (element, relic) 

วิชฺชุ-vijju สายฟูา (lightning) สสฺสุ-sassu แม่ยาย, แม่สามี 
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(mother-in-law) 

รชฺชุ-rajju เชือก (rope) กจฺฉุ-kacchu หิต, ฝี (itch) 

ททฺทุ-daddu
กลาก, หิดเปื่อย 
(eczema) 

กณฺฑุ-kaṇḍu เกลื้อน (ringworm) 

วธู-vadhu
ลูกสะใภ้, หญิงสาว 
(daughter-in-law) 

3. คําศัพท์กิริยา (Vocabulary – Verbs)

ถเกติ-thaketi
ย่อมปิด-shuts,

closes 
วิภชติ-vibhajati

ย่อมแบ่ง, ย่อมแยก
-divides, distributes 

นาเสต-ิnāseti ย่อมพินาศ-destroys ภญฺชต-ิbhañjati ย่อมหัก-breaks

สมฺมชฺชติ 
-sammajjati 

ย่อมกวาด-sweeps มาเปติ-māpeti
ย่อมสร้าง
-builds, creates 

โอภาเสติ-obhāseti
ย่อมส่องแสง, สว่าง 
-illuminates 

วิหึสติ-vihiṃsati ย่อมเบียดเบียน-harms

ภชต-ิbhajati
ย่อมคบ
-keeps company 

ฉฑฺเฑติ-chaḍḍeti ย่อมละทิ้ง-throws

พนฺธติ-bandhati ย่อมผูก-ties
ปตฺถรติ
-pattharati 

ย่อมแผ่ไป-spreads

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, มโนมยํ กายํ อภินิมฺมานาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ; โส อิมมฺหา กายา 
อญฺ  ํ กายํ อภินิมฺมินาติ รูปึ มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ อหีนินฺทฺริยํ.51 

จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต 
อภินิมฺมานาย เพ่ือเนรมิต มโนมยํ กายํ ซ่ึงกายที่เกิดแต่จิต; คือ โส อ. เธอ อภินิมฺมินาติ ย่อมเนรมิต 
อญฺ  ํ กายํ ซึ่งกาย อ่ืน อิมมฺหา กายา จากกาย นี้ รูปึ อันคุมกันเป็นรูปร่าง มโนมยํ ที่เกิดแต่ใจ 
สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ อันมีอวัยวะใหญ่น้อยท้ังปวง อหีนินฺทฺริยํ อันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแล้ว. 

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจ คือ เนรมิต
กายอ่ืนจากกายนี้ มีรูปที่เกิดแต่ใจ มีอวัยวะครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 

51 ที.สี. (บาลี) 9/236/77-78. 
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ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อุการันต์ในอิตถีลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา
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แบบฝึกหัดบทที่ 25
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1. วธู สสฺสุยา เธนุํ รชฺชุยา พนฺธิตฺวา เขตฺตํ เนสิ.

 Vadhū sassuyā dhenuṃ rajjuyā bandhitvā khettaṃ nesi.

2. อมฺมา ยาคุํ ปจิตฺวา ทารกานํ ทตฺวา มญฺเจ นิสีทิ.
 Ammā yāguṃ pacitvā dārakānaṃ datvā mañce nisīdi.

3.  ยุวติยา หตฺเถสุ จ องฺคุลีสุ จ ททฺทุ อตฺถิ.
Yuvatiyā hatthesu ca aṇgulīsu ca daddu atthi.

4.  มยํ อฏวิยํ จรนฺติโย กเณรุโย อปสฺสิมฺห.
Mayaṃ aṭaviyaṃ carantiyo kaṇeruyo apassimha.

5.  อิตฺถี ยุวติยา ภตฺตํ ปจาเปตฺวา ทาริกานํ โถกํ โถกํ วิภชิ.
Itthī yuvatiyā bhattaṃ pacāpetvā dārikānaṃ thokaṃ thokaṃ vibhaji.

6.  ตุมฺเห วิชฺชุยา อาโลเกน คุหายํ สยนฺตํ สีหํ ปสฺสิตฺถ
Tumhe vijjuyā ālokena guhāyam sayantaṃ sīhaṃ passittha.

7.  ยุวติยา หตฺเถสุ กุมาเรหิ ทินฺนา มาลาโย สนฺติ
Yuvatiyā hatthesu kumārehi dinnā mālāyo santi.

8.  วธู เขตฺเต กาสูสุ ปติตานิ ผลานิ สํหริ.
Vadhū khette kāsūsu patitāni phalāni saṃhari.

9.  พฺราหฺมโณ พุทฺธสฺส ธาตุโย วิภชิตฺวา ภูปาลานํ อททิ / อทาสิ.
Brāhmaṇo Buddhassa dhātuyo vibhajitvā bhūpālānaṃ adadi / adāsi.

10. วธู สสฺสุยา ปาเท วนฺทิ.
Vadhū sassuyā pāde vandi.

11. ยุวติยา เคหํ สมฺมชฺชิตพฺพํ โหติ.
Yuvatiyā gehaṃ sammajjitabbaṃ hoti.

12. เทวตาโย สกลํ วิหารํ โอภาเสนฺติโย พุทฺธํ อุปสงฺกมึสุ.
Devatāyo sakalaṃ (entire) vihāraṃ obhāsentiyo Buddhaṃ upasaṅ-

kamiṃsu. 

13. อฏวีสุ วสนฺติโย กเณรุโย สาขาโย ภญฺชิตฺวา ขาทนฺติ.
Aṭavīsu vasantiyo kaṇeruyo sākhāyo bhañjitvā khādanti.

14. อหํ รุกฺขสฺส ฉายายํ นิสินฺนานํ เธนูนํ จ โคณานํ จ ติณานิ อททึ / อทาสึ.
Ahaṃ rukkhassa chāyāyaṃ nisinnānaṃ dhenūnaṃ ca goṇānaṃ ca tiṇāni

adadiṃ / adāsiṃ. 

15. อิตฺถี มคฺเค คจฺฉนฺตึ อมฺมํ ปสฺสิตฺวา รถมฺหา โอรุยฺห ตํ วนฺทิตฺวา รถสฺมึ อาโรเปตฺวา เคหํ
เนสิ. 

Itthī magge gacchantiṃ ammaṃ passitvā rathamhā oruyha taṃ vanditvā 
rathasmiṃ āropetvā gehaṃ nesi. 

16. วธู เคหสฺส ทฺวารํ ถเกตฺวา นหายิตุํ นทึ อุปสงฺกมิตฺวา ยุวตีหิ สทฺธึ สลฺลปนฺตี นทิยา ตีเร
อฏฺ าสิ. 

Vadhū gehassa dvāram thaketvā nahāyituṃ nadiṃ upasaṅkamitvā 
yuvatīhi saddhiṃ sallapantī nadiyā tīre aṭṭhāsi. 

17. ภูปาโล มนุสฺเส วิหึสนฺเต โจเร นาเสตฺวา ทีปํ ปาเลสิ.
Bhūpālo manusse vihiṃsante core nāsetvā dīpaṃ pālesi.
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18. อมฺมา อสปฺปุริเส ภชมาเน ปุตฺเต สมเณหิ โอวาทาเปสิ.
Ammā asappurise bhajamāne putte samaṇehi ovādāpesi.

19. สปฺปุริเสน กิณิตฺวา อาหเฏหิ ภณฺเฑหิ ฉฑฺเฑตพฺพํ นตฺถิ.
Sappurisena kiṇitvā āhaṭehi bhaṇḍehi chaḍḍetabbaṃ natthi.

20. มา ตุมฺเห คาเม วสนฺเต กสฺสเก วิหึสถ.
Mā tumhe gāme vasante kassake vihiṃsatha.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. แม่ ถือเอาแล้ว ซึ่งทอง อันอันตนเก็บแล้ว ในตู้ ได้ให้แล้ว แก่ลูกสาว

The mother took the gold kept in the box and gave it to the daughter.

2.  อ. ลูกสะใภ้ บวงสรวงแล้ว ซึ่งเทวดา ท. ด้วยพวงมาลัย ท. ด้วย ด้วยผลไม้ ท. ด้วย
The daughter-in-law honoured the gods with garlands and fruits.

3.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงขุด ซึ่งหลุม ท. ไซร้, อ. ข้าพเจ้า จักปลูก ซึ่งต้นไม้ ท.
If you dig holes, I will plant trees.

4.  อ. ท่าน ท. ไปแล้ว สู่นา จงนํามา ซึ่งข้าวปลือก
You (pl.) go to the field and bring the corn home.

5.  อ. ช้างพัง ท. เคี้ยวกินอยู่ ซึ่งต้นกล้วย ท. เที่ยวไปแล้ว ในปุาดง
Cow-elephants wandered in the forest eating plantain trees.

6.  อ. ข้าพเจ้า มองดูแล้ว ซึ่งเด็กหญิง ท. ผู้ข้ามอยู่ ซึ่งแม่น้ํา ด้วยเรือ
I looked at the girls crossing the river by boat.

7.  อ. หญิงสาว ท. ลากมาแล้ว ซึ่งกิ่งไม้ ท. ที่ตกแล้ว ในหลุม
Young women pulled the branches fallen in the pit.

8.  อ. แสง ท. ของพระอาทิตย์ ย่อมส่องไป สู่โลก
The rays of the sun illuminate the world.

9.  อ. พ่ีสาว ท. ผู้ร้องอยู่ ซึ่งเพลง ท. ไปแล้ว สู่สระน้ํา เพื่ออาบ
Singing songs the sisters went to the tank to bathe.

10. อ. หญิงสาว ผูกแล้ว ซึ่งวัวตัวเมีย ด้วยเชือก นํามาแล้ว สู่นา
The woman tied the cow with a rope and brought it to the field.

11. อ. ลูกสะใภ้ ได้ไปแล้ว สู่เมื่องอนุราธปุระ กับ ด้วยแม่สามี เพ่ือถวายบังคม ซึ่งพระบรม
สารีริกธาตุ ท. 

The daughter-in-law went to Anurādhapura with the mother-in-law to 
honour the relics of the Buddha. 

12. อ. ศีล ด้วย อ. ปัญญา ด้วย ขอจงส่องสว่าง ซึ่งจิต ท. ของมนุษย์ ท. ในโลก
May virtue and wisdom illuminate the minds of men in the world.



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 194 

เอตํ โข สรณ ํเขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ
เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,  etaṃ saraṇamuttamaṃ; 

etaṃ saraṇamāgamma, sabbadukkhā pamuccati. 

นั่นเป็นสรณะอันเกษม นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด
เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น
ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้52

 This is indeed the refuge safe, this the refuge supreme; 
having come to this refuge, (he) is freed from all suffering. 

52 ขุ.ธ.(บาลี) 25/192/51., (ไทย) 25/192/92. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ 
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บทท่ี 26 (Lesson 26)

อิการันต์ปุงลิงค์
Declension of masculine nouns ending in -i 

1. อิการันต์ในปุงลิงค์
โครงสร้างของ อิการันต์ปุงลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อิ i อี, อโย ī, ayo 

อาลปน-Vocative อิ i อี, อโย ī, ayo 

ทุติยา-Accusative อึ iṃ อี, อโย ī, ayo

ตติยา-Instrumental อินา inā อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

ปญฺจมี-Ablative
อินา, อิมฺหา, อิสฺมา
inā, imhā, ismā 

อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

จตุตฺถี-Dative อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

สตฺตมี-Locative อิมฺหิ, อิสฺมึ imhi, ismiṃ อีสุ īsu

อคฺคิ – ไฟ (Aggi – fire) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อคฺคิ aggi อคฺคี, อคฺคโย aggī, aggayo

อาลปน-Vocative อคฺคิ aggi อคฺคี, อคฺคโย aggī, aggayo

ทุติยา-Accusative อคฺคึ aggiṃ อคฺคี, อคฺคโย aggī, aggayo

ตติยา-Instrumental อคฺคินา agginā
อคฺคีหิ, อคฺคีภิ
aggīhi, aggībhi 

ปญฺจมี-Ablative
อคฺคินา, อคฺคิมฺหา, อคฺคิสฺมา 
agginā, aggimhā, aggismā 

อคฺคีหิ, อคฺคีภิ
aggīhi, aggībhi 

จตุตฺถี-Dative
อคฺคิโน, อคฺคิสฺส
aggino, aggissa 

อคฺคีนํ aggīnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive
อคฺคิโน, อคฺคิสฺส 
aggino, aggissa 

อคฺคีนํ aggīnaṃ

สตฺตมี-Locative
อคฺคิมฺหิ, อคฺคิสฺมึ 
aggimhi, aggismiṃ 

อคฺคีสุ aggīsu

2. ศัพท์ที่แจกตาม อคฺคิ อิการันต์ในปุงลิงค์ ดังนี้
มุนิ-muni มุนี, ผู้รู้, พระ (monk) กป-ิkapi ลิง (monkey) 

กวิ-kavi กวี (poet) อหิ-ahi งู (serpent) 
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อริ-ari ข้าศึก, ศัตรู (enemy) ทีปิ-dīpi
เสือดาว, เสือเหลือง
(leopard) 

ภูปต-ิbhūpati พระราชา (king) รว-ิravi พระอาทิตย์ (sun) 

ปต-ิpati
สามี, เจ้านาย
(husband, master)

คิริ-giri ภูเขา (mountain) 

คหปติ-gahapati
คหบดี
(householder)

มณิ-maṇi แก้วมณี (gem) 

อธิปติ-adhipati
ผู้เป็นใหญ่, ผู้นํา, 
อธิบดี (lord, leader)

อสิ-asi ดาบ (sword) 

อติถิ-atithi
ผู้มีเยือน, แขก 
(guest)

ราสิ-rāsi กอง (heap) 

วฺยาธิ-vyādhi โรค (illness) ปาณิ-pāṇi มือ, ฝุามือ (hand) 

อุทธิ-udadhi
มหาสมุทร, ทะเล 
(ocean) 

กุจฺฉิ-kucchi ท้อง (belly)

นิธ-ิnidhi
ขุมทรัพย์, สมบัติ 
((hidden) treasure) 

มุฏฺ  ิ-muṭṭhi
กํามือ, กําปั้น (fist,
hammer) 

วีหิ-vīhi ข้าวเปลือก (paddy) อิสิ-isi ฤษี (sage, hermit)

โชต-ิjoti ไฟ (fire) โพธิ-bodhi ต้นโพธิ์ (Bo-tree) 

ยต-ิyati ภิกษุ (monk) กลิ-kali โทษ, บาป (bad luck) 

วิธิ-vidhi วิธี, เคราะห์กรรม 
(form, way, rule)

วตฺถิ-vatthi กรเพราะปัสสาวะ (the

bladder) 

หร-ิhari ทองคํา (gold) คณฺ  ิ-gaṇṭhi ศัพท์ยาก, ปม ( knot) 

พลิ-bali พลีกรรม, เครื่องเซ่น 
(rehgious offering)

ชลธิ-jaladhi มหาสมุทร (ocean) 

สารถิ-sārathi นายสารถี 
(charioteer)

กิมิ-kimi หนอน (worm) 

สาลิ-sāli ข้าวสาลี (rice) สนฺธิ-sandhi การต่อ (union) 

สมาธิ-samādhi ความตั้งมั่น 
(concentration)

ติมิ-timi ปลาชื่อว่าติมิ (a large

fish)

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อิทฺธิวิธาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ, 
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ;53 

53 ที.สี. (บาลี) 9/238/78. 
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 จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต อิทฺธิ-
วิธาย เพ่ืออิทธิวิธญาณ; โส อ. เธอ ปจฺจนุโภติ ย่อมแสดง อิทฺธิวิธํ ซึ่งฤทธิ์ อเนกวิหิตํ อันมีหลากหลาย 
คือ เอโกปิ แม้เป็นคนเดียว หุตฺวา เป็น พหุธา เป็นคนมาก โหติ ย่อมเป็น, พหุธาปิ แม้เป็นคนมาก 
หุตฺวา เป็น เอโก เป็นคนเดียว โหติ ย่อมเป็น; 

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธิ์ได้หลาย
อย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อิการันต์ในปุงลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานาม
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แบบฝึกหัดบทที่ 26
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  มุนโย สีลํ รกฺขนฺตา คิริมฺหิ คุหาสุ วสึสุ.

Munayo sīlaṃ rakkhantā girimhi guhāsu vasiṃsu

2.  อาจริเยน สทฺธึ วิหรนฺโต กวิ อิสิ โหติ.
Ācariyena saddhiṃ viharanto kavi isi hoti.

3.  ภูปติ อสินา อรึ ปหริตฺวา มาเรสิ.
Bhūpati asinā ariṃ paharitvā māresi.

4.  ปติ ภริยาย ปฏิยาทิตฺวา โอทนํ ภุญฺชิตฺวา เขตฺตํ อคมิ.
Pati bhariyāya paṭiyāditaṃ odanaṃ bhuñjitvā khettaṃ agami.

5.  สปฺปุริสา คหปตโย ภริยาหิ จ ปุตฺเตหิ จ เคเหสุ วสนฺตา สุขํ วินฺทนฺติ.
Sappurisā gahapatayo bhariyāhi ca puttehi ca gehesu vasantā sukhaṃ

vindanti. 

6.  นิธึ ปริเยสนฺโต อธิปติ สหายเกหิ สทฺธึ ทีปํ อคจฺฉิ.
Nidhiṃ pariyesanto adhipati sahāyakehi saddhiṃ dīpaṃ agacchi.

7.  อติถีนํ โอทนํ ปจนฺตี อิตฺถี อคฺคึ ชาเลสิ.
Atithīnaṃ odanaṃ pacantī itthī aggiṃ jālesi.

8.  วฺยาธินา ปีฬิโต นโร มญฺเจ สยติ.
Vyādhinā pīḷito naro mañce sayati.

9.  คหปติ วีหีนํ ราสึ มินนฺโต ภริยาย สทฺธึ กเถสิ.
Gahapati vīhīnaṃ rāsiṃ minanto bhariyāya saddhiṃ kathesi.

10. ทาริกา คิริมฺหา อุเทนฺตํ รวึ โอโลเกนฺตี หสนฺติ.
Dārikā girimhā udentaṃ raviṃ olokentī hasanti.

11. ภูปติโน มุฏฺ  ิมฺหิ มณโย ภวนฺติ.
Bhūpatino muṭṭhimhi maṇayo bhavanti.

12. อริ กวิโน โสณํ ยฏฺ  ิยา ปหริตฺวา ธาวิ.
Ari kavino soṇaṃ yaṭṭhiyā paharitvā dhāvi.

13. กวิ ปตินา ทินฺนํ มณึ ปาณินา คณฺหิ.
Kavi patinā dinnaṃ maṇiṃ pāṇinā gaṇhi.

14. นาริโย ปตีหิ สทฺธึ อุทธึ คนฺตฺวา นหายิตุํ อารภึสุ.
Nāriyo patīhi saddhiṃ udadhiṃ gantvā nahāyituṃ ārabhiṃsu.

15. อธิปติ อติถึ ขาทนีเยหิ จ โภชนีเยหิ จ โภชาเปสิ.
Adhipati atithiṃ khādanīyehi ca bhojanīyehi ca bhojāpesi.

16. ภูปตินา กตฺตพฺพานิ กมฺมานิ อธิปตโย น กริสฺสนฺติ.
Bhūpatinā kattabbāni kammāni adhipatayo na karissanti.

17. มุนีหิ ปริเยสิตพฺพํ ธมฺมํ อหํ ปิ อุคฺคณฺหิตุํ อิจฺฉามิ.
Munīhi pariyesitabbaṃ dhammaṃ ahaṃ pi uggaṇhituṃ icchāmi.

18. อหํ ทีปํ ชาเลตฺวา อุทเกน อาสิตฺตานิ ปทุมานิ พุทฺธสฺส ปูเชมิ.
Ahaṃ dīpaṃ jāletvā udakena āsittāni padumāni Buddhassa pūjemi.

19. ตฺวํ คิริมฺหิ วสนฺเต ทีปโย โอโลเกตุ ํลุทฺทเกน สห คิรึ อารุหสิ.
Tvaṃ girimhi vasante dīpayo oloketuṃ luddakena saha giriṃ āruhasi.
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20. เทวี สห ปริสาย สภายํ นิสินฺนา โหติ.
Devī saha parisāya sabhāyaṃ nisinnā hoti.

21. คหปตโย ปญฺเห ปุจฺฉิตุ ํอากงฺขมานา อิสึ อุปสงฺกมึสุ.
Gahapatayo pañhe pucchituṃ ākaṅkhamānā isiṃ upasaṅkamiṃsu.

22. คหปตีหิ ปุฏฺโ  อิสี ปญฺเห วฺยากริ.
Gahapatīhi puṭṭho isi pañhe vyākari.

23. นาริยา โธตานิ วตฺถานิ คณฺหนฺเต กปโย ทิสฺวา กุมารา ปาสาเณหิ เต ปหรึสุ.
Nāriyā dhotāni vatthāni gaṇhante kapayo disvā kumārā pāsāṇehi te

(them) pahariṃsu. 

24. อุยฺยาเน อาหิณฺฑิตฺวา ติณํ ขาทนฺติโย คาวิโย จ โคณา จ อชา จ อฏวึ ปวิสิตฺวา ทีปํ
ทิสฺวา ภายึสุ. 

Uyyāne āhiṇḍitvā tiṇaṃ khādantiyo gāviyo ca goṇā ca ajā ca aṭaviṃ 
pavisitvā dīpiṃ disvā bhāyiṃsu. 

25. คหปตีหิ มุนโย จ อติถโย จ โภเชตพฺพา โหนฺติ.
Gahapatīhi munayo ca atithayo ca bhojetabbā honti.

26. อมฺมา มญฺชูสาย ปกฺขิปิตฺวา รกฺขิเต มณโย ทาริกาย จ วธุยา จ อททิ / อทาสิ.
Ammā mañjūsāya pakkhipitvā rakkhite maṇayo dārikāya ca vadhuyā ca

adadi / adāsi. 

27. ยทิ ตุมฺเห ภูปตึ อุปสงฺกเมยฺยาถ, มยํ รถํ ปฏิยาเทสฺสาม.
Yadi tumhe bhūpatiṃ upasaṅkameyyātha mayaṃ rathaṃ paṭiyādes-

sāma. 

28. คหปติ โจรํ คีวาย คเหตฺวา ปาเทน กุจฺฉึ ปหริ.
Gahapati coraṃ gīvāya gahetvā pādena kucchiṃ pahari.

29. สกุเณหิ กตานิ กุลาวกานิ มา ตุมฺเห ภินฺทถ.
Sakuṇehi katāni kulāvakāni (nests) mā tumhe bhindatha.

30. คีตํ คายนฺตี ยุวติ คาวึ อุปสงฺกมฺม ขีรํ ทุหิตุํ อารภิ.
Gītaṃ gāyantī yuvati gāviṃ upasaṅkamma khīraṃ duhituṃ (to milk)

ārabhi. 

31. พุทฺธสฺส ธาตุโย วนฺทิตุํ มยํ วิหารํ คมิมฺห.
Buddhassa dhātuyo vandituṃ mayaṃ vihāraṃ gamimha.

32. มยํ กญฺ าโย ธมฺมสาลํ สมฺมชฺชิตฺวา กิลญฺชาสุ นิสีทิตฺวา ธมฺมํ สุณิมฺห.
Mayaṃ kaññāyo dhammasālaṃ sammajjitvā kilañjāsu (on mats)

nisīditvā dhammaṃ suṇimha. 

33. มยํ โลจเนหิ รูปานิ ปสฺสาม, โสเตหิ สทฺธึ สุณาม, ชิวฺหาย รสํ สาทิยาม.
Mayaṃ locanehi rūpāni passāma, sotehi (with ears) saddaṃ (sound)

suṇāma, jivhāya rasaṃ sādiyāma (we taste) 

34. เต อฏวิยา อาหิณฺฑนฺติโย คาวิโย รชฺชูหิ พนฺธิตฺวา เขตฺตํ อาเนสุ.
Te aṭaviyā āhiṇḍantiyo gāviyo rajjūhi bandhitvā khettam ānesuṃ.

35. ภริยา วฺยาธินา ปีฬิตสฺส ปติโน หตฺถํ อามสนฺตี ตํ สมสฺสาเสสิ.
Bhariyā vyādhinā pīḷitassa patino hatthaṃ āmasantī taṃ (him)

samassāsesi (comforted). 

36. คหปติ อติถินา สทฺธึ สลฺลปนฺโต สาลาย นิสินฺโน โหติ.
Gahapati atithinā saddhiṃ sallapanto sālāya nisinno hoti.
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37. มุนิ สจฺจํ อธิคนฺตฺวา มนุสฺสานํ ธมฺมํ เทเสตุํ ปพฺพตมฺหา โอรุยฺห คาเม วิหาเร วสติ.
Muni saccaṃ adhigantvā manussānaṃ dhammaṃ desetuṃ pabbatamhā

oruyha gāme vihāre vasati. 

38. รชฺชุยา พนฺธิตา คาวี ตตฺถ ตตฺถ อาหิณฺฑิตุํ อสกฺโกนฺตี รุกฺขมูเล ติณํ ขาทติ.
Rajjuyā bandhitā gāvī tattha tattha (here and there) āhiṇḍituṃ asakkontī

rukkhamūle tiṇaṃ khādati. 

39. เทวี ภูปตินา สทฺธึ รเถน คจฺฉนฺตี อนฺตรามคฺเค กสนฺเต กสฺสเก ปสฺสิ.
Devī bhūpatinā saddhiṃ rathena gacchantī antarāmagge (on the way)

kasante kassake passi. 

40. มา ตุมฺเห อกุสลํ กโรถ, สเจ กเรยฺยาถ สุขํ วินฺทิตุํ น ลภิสฺสถ.
Mā tuhme akusalaṃ karotha, sace kareyyātha sukhaṃ vindituṃ na

labhissatha. 

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1. อ. สามี ท. นํามาแล้ว ซึ่งแก้วมณี ท. จากเกาะ เพ่ือภริยา ท.

The husbands brought gems from the island for their wives.

2. อ. ความเจ็บไข้ ท. เบียดเบียนแล้ว ซึ่งมนุษย์ ท. ผู้อยู่อยู่ ในโลก
Sicknesses oppress people living in the world.

3.  อ. หญิงสาว นั่งแล้ว บนพ้ืนดิน ตวงแล้ว ซึ่งข้าวเปลือก
Sitting on the ground the woman measured paddy with a nāḷi.

4.  อ. คหบดี ท. ผู้ทํา ซึ่งความชั่ว ย่อมไม่ไหว้ ซึ่งมุนี ท.
Householders who do evil do not worship sages.

5.  ถ้าว่า อ. ท่าน พึงขุด ซึ่งขุมทรัพย์ ไซร้, อ. ท่าน จักได้ ซึ่งแก้วมณี ท.
If you dig up the treasure, you will get gems.

6.  อ. ข้าพเจ้า ซักแล้ว ซึ่งผ้า ท. อันอันภริยาพึงซัก
I washed the clothes which were to be washed by the wife.

7.  อ. ข้าพเจ้า ท. ดื่มแล้ว ซึ่งข้าวต้ม อันอันแม่เตรียมไว้แล้ว
We drank the gruel which was prepared by our mother.

8.  อ. ท่าน จุดแล้ว ซึ่งไฟ เพ่ือหุง ซึ่งข้าวสุก ด้วย ซึ่งข้าวต้ม ด้วย เพ่ือแขก ท. ผู้มาอยู่
จากเมือง 

You kindle the fire to cook rice and gruel for the guests coming from the 
city. 

9.  อ. คหบดี ฟันแล้ว ซึ่งโจร ผู้เข้าไปแล้ว สู่บ้าน ด้วยดาบ
The householder hit with a sword the thief who entered the house.

10. อ. หญิงสาว ให้แล้ว ซึ่งหญ้า แก่แม่วัว ท. ตัวยืนแล้ว ใต้ร่ม ของต้นไม้
The young girl gave grass to the cows standing in the shade of the tree.

11. อ. ลิง ท. ย่อมอาศัยอยู่ ในต้นไม้, อ. สิงโต ท. ย่อมนอน ในถ้ํา ท., อ. งู ท. ย่อมเลื้อยไป
บนพื้นดิน 

Monkeys dwell on trees, lions sleep in caves, serpents move on the 
ground. 
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12. ถ้าว่า อ. ท่าน ซื้อแล้ว ซึ่งสินค้า ท. จากเมือง พึงนํามา ไซร้, อ. ข้าพเจ้า จักซื้อ
ซึ่งสินค้า ท. เหล่านั้น เพ่ือชาวนา ท. 

If you buy goods from the city and bring, I will sell them (tāni) to 
farmers. 

13. แน่ะคนชั่ว ถ้าว่า อ. ท่าน พึงทํา ซึ่งกุศล ไซร้, อ. ท่าน พึงประสบ ซึ่งความสุข
O wicked man, if you do merit, you will experience happiness.

14. อ. แก้วมณี ท. ด้วย อ. ทอง ด้วย ย่อมมี ในตู้ ท. ในบ้าน ของแม่
There are gems and gold in the boxes in my mother's house.

15. อ. มุนี แสดงแล้ว ซึ่งธรรม แก่บริษัท ของพระราชา ผู้นั่งแล้ว บนพ้ืนดิน
The sage preached the doctrine to the king's retinue seated on the

ground. 

16. อ. สมณะ ท. ด้วย อ. มุนี ท. ด้วย อ. กวี ท. ด้วย เป็นผู้อันสัตบุรุษ ท. บูชาแล้ว
ย่อมเป็น 

Recluses, sages and poets are honoured by virtuous men. 

17. อ. ข้าพเจ้า ท. จักได้ ซึ่งขุมทรัพย์ อันอันเขาผู้เป็นใหญ่รักษาแล้ว
We will get the treasure which is protected by the leader.

18. อ. ท่าน ท. จงอย่าตัด ซึ่งก่ิง ท. ของต้นไม้ ท. อันอันเขาปลูกแล้ว ในสวน
Do not cut branches of the trees planted in the park.

19. อ. นก ท. ตัวอันเขาปล่อยแล้ว จากกรง บินขึ้นไปแล้ว สู่ท้องฟูา
Being released from the cage the birds flew into the sky.

20. อ. ข้าพเจ้า ท. ไม่เห็นแล้ว ซึ่งมุนี ท. ผู้ข้ามอยู่ ซึ่งแม่น้ํา ด้วยฤทธิ์
We did not see sages crossing the river through psychic power.
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น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ
 เอกนฺต ํนินฺทิโต โปโส  เอกนฺต ํวา ปสํสิโต.
Na cāhu na ca bhavissati, na cetarahi vijjati; 

ekantaṃ nindito poso,  ekantaṃ vā pasaṃsito. 

ทั้งในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน
ก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียว
หรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว54

 (There) was not and will not be, and does not now exist; 
a man wholly blamed or wholly praised. 

54 ขุ.ธ.(บาลี) 25/228/57., (ไทย) 25/228/104. อตุลอุปาสกวตฺถุ



ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 203 

บทท่ี 27 (Lesson 27)

อีการันต์ปุงลิงค์
Declension of masculine nouns ending in -ī 

1. อีการันต์ในปุงลิงค์
โครงสร้างของ อีการันต์ปุงลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อี i อี, อิโน ī, ino 

อาลปน-Vocative อิ i อี, อิโน ī, ino 

ทุติยา-Accusative อินํ, อึ inaṃ, iṃ อี, อิโน ī, ino

ตติยา-Instrumental อินา inā อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

ปญฺจมี-Ablative
อินา, อิมฺหา, อิสฺมา
inā, imhā, ismā 

อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

จตุตฺถี-Dative อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

สตฺตมี-Locative อินิ, อิมฺหิ, อิสฺมึ ini, imhi, ismiṃ อีสุ īsu

ปกฺขี – นก (Pakkhī – bird)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative ปกฺขี pakkhī
ปกฺขี, ปกฺขิโน
Pakkhī, pakkhino 

อาลปน-Vocative ปกฺขี pakkhī
ปกฺขี, ปกฺขิโน
Pakkhī, pakkhino 

ทุติยา-Accusative
ปกฺขินํ, ปกฺขึ
pakkhinaṃ, pakkhiṃ 

ปกฺขี, ปกฺขิโน
Pakkhī, pakkhino 

ตติยา-Instrumental ปกฺขินา pakkhinā
ปกฺขีหิ, ปกฺขีภิ
Pakkhīhi, pakkhībhi 

ปญฺจมี-Ablative

ปกฺขินา, ปกฺขิมฺหา, ปกฺขิสฺมึ
Pakkhinā, pakkhimhā, 
pakkhismā 

ปกฺขีหิ, ปกฺขีภิ
Pakkhīhi, pakkhībhi 

จตุตฺถี-Dative
ปกฺขิโน, ปกฺขิสฺส 
Pakkhino, pakkhissa 

ปกฺขีนํ pakkhīnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive
ปกฺขิโน, ปกฺขิสฺส
pakkhino, pakkhissa 

ปกฺขีนํ pakkhīnaṃ

สตฺตมี-Locative

ปกฺขินิ, ปกฺขิมฺหิ, ปกฺขิสฺมึ
Pakkhini, pakkhimhi, 
pakkhismiṃ 

ปกฺขีสุ pakkhīsu
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ข้อสังเกต: การแจก ปกฺขี อีการันต์ปุงลิงค์นี้ มีความแตกต่างจากการแจก อคฺคิ อิการันต์
เฉพาะปฐมา อาลปนะ และทุติยา เท่านั้น

ส่วนรูปวิภัตติที่เหลือเหมือนกัน ยกเว้น ปกฺขินิ สัตตมีวิภัตติ ฝุายเอกวจนะ ซึ่งมีรูปแตกต่าง
จาก อคฺคิ ศัพท ์

2. ศัพท์ที่แจกตาม ปกฺขี อีการันต์ในปุงลิงค์ ดังนี้
หตฺถี-hatthī

กรี-karī
ช้าง (elephant) ทา  ี-dāṭhī ผู้มีเขี้ยว (tusker) 

สามี-sāmī
เจ้านาย, สามี
(lord, husband) 

ทีฆชีวี-dīghajīvī
ผู้มีอายุยืน
(one with long life) 

เสฏฺ  ี-seṭṭhī เศรษฐี (banker) พลี-balī
ผู้มีกําลัง
(powerful one) 

สุขี-sukhī

ผู้มีความสุข (receiver

of comfort, one 
who is happy) 

วฑฺฒกี-vaḍḍhakī ช่างไม้ (carpenter) 

มนฺตี-mantī
ผู้มีการปรึกษา, มนตรี, 
ผู้มีความคิด (minister) สารถี-sārathī

สารถี, คนขับรถม้า 
(charioteer) 

สิขี-sikhī นกยูง (peacock) กุฏฺ  ี-kuṭṭhī ผู้เป็นโรคเรื้อน (leper)

ปาณี-pāṇī
สัตว์มีชีวิต
(living being)

ปาปการี-pāpakārī ผู้ทําบาป (evil doer) 

โภค-ีbhogī
ผู้มีโภคทรัพย์
(serpent)

ภาค-ีbhāgī ผู้มีส่วน (sharer) 

สสี-sasī พระจันทร์ (moon) มาลี-mālī

ผู้มีพวงมาลัย
(one who has a 

garland) 

คณ-ีgaṇī
ผู้มีคณะ (one who

has a following) 
ทนฺตี-dantī ช้าง (elephant) 

ฉตฺตี-chattī
ผู้มีร่ม (possessor of

an umbrella) 
โยคี-yogī

ผู้มีความเพียร
(perseverance) 

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ทิพฺพาย โสตธาตุยา จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา 
วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ, เย ทูเร สนฺติเก จ.55 

จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 

55 ที.สี. (บาลี) 9/240/79. 
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อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต 
ทิพฺพาย โสตธาตุยา เพ่ือโสตธาตุญาณ อันเป็นทิพย์; เย สทฺทา อ. เสียง ท. เหล่าใด ทิพฺพา จ อันเป็น
ทิพย์ ด้วย มานุสา จ อันเป็นเสียงมนุษย์ด้วย โหนฺติ ย่อมมี ทูเร จ ในที่ไกล ด้วย สนฺติเก จ ในที่ใกล้ 
ด้วย, โส อ. เธอ สุณาติ ย่อมฟัง อุโภ สทฺเท ซึ่งเสียง ท. ทั้ง 2 ทิพเพ จ อันเป็นทิพย์ ด้วย มานุเส จ 
อันเป็นเสียงมนุษย์ ด้วย เต เหล่านั้น ทูเร จ ในที่ไกล ด้วย สนฺติเก จ ในที่ใกล้ ด้วย โสตธาตุยา ด้วยหู 
ทิพฺพาย อันเป็นทิพย์ วิสุทฺธาย อันบริสุทธิ์ อติกฺกนฺตมานุสิกาย อันล่วงหูอันเป็นของมนุษย์แล้ว 

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือทิพพโสตธาตุญาณได้ยินเสียง 2 
ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งท่ีอยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อีการันต์ในปุงลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานาม
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แบบฝึกหัดบทที่ 27 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  ปกฺขี คายนฺโต สาขายํ นิสีทติ.

Pakkhī gāyanto sākhāyaṃ nisīdati.

2.  คาวึ รชฺชุยา มญฺจมานา อมฺมา เขตฺเต  ิตา โหติ.
Gāviṃ rajjuyā muñcamānā ammā khette ṭhitā hoti.

3.  กญฺ าโย สภายํ นจฺจนฺติโย คายึสุ.
Kaññāyo sabhāyaṃ naccantiyo gāyiṃsu.

4.  เสฏฺ  ี มหนฺตํ ธนํ วิสฺสชฺเชตฺวา สมณานํ วิหารํ การาเปสิ.
Seṭṭhī mahantaṃ (much) dhanaṃ vissajjetvā samaṇānaṃ vihāraṃ

kārāpesi. 

5.  หตฺถิโน จ กเณรุโย จ อฏวิยํ อาหินฺฑนฺติ.
Hatthino ca kaṇeruyo ca aṭaviyaṃ āhiṇḍanti.

6.  ปาปการี ปาปานิ ปฏิจฺฉาเทตฺวา สปฺปุริโส วิย สภายํ นิสินฺโน เสฏฺ  ินา สทฺธึ กเถสิ.
Pāpakārī pāpāni paṭicchādetvā sappuriso viya (like) sabhāyaṃ nisinno

seṭṭhinā saddhiṃ kathesi. 

7.  สปฺปุริสา ทีฆชีวิโน โหนฺตุ, ปุตฺตา สุขิโน ภวนฺตุ.
Sappurisā dīghajīvino hontu, puttā sukhino bhavantu.

8.  วาณิโช นครมฺหา ภณฺฑานิ กิณิตฺวา ปิฏเกสุ ปกฺขิปิตฺวา รชฺชุยา พนฺธิตฺวา อาปณํ
เปเสสิ. 

Vāṇijo nagaramhā bhaṇḍāni kiṇitvā piṭakesu pakkhipitvā rajjuyā 
bandhitvā āpaṇaṃ pesesi. 

9.  สารถินา อาหเฎ รเถ วฑฺฒกี นิสินฺโน โหติ.
Sārathinā āhaṭe rathe vaḍḍhakī nisinno hoti.

10. สพฺเพ ปาณิโน ทีฆชีวิโน น ภวนฺติ / โหนฺติ
Sabbe (all) pāṇino dīghajīvino na bhavanti / honti.

11. อมฺมา วฑฺฒกินา เคหํ การาเปตฺวา สห ทาริกาหิ ตตฺถ วสิ.
Ammā vaḍḍhakinā gehaṃ kārāpetvā saha dārikāhi tattha (there) vasi.

12. มยํ มณโย วตฺเถน เวเ ตฺวา มญฺชูสายํ นิกฺขิปิตฺวา ภริยานํ เปสยิมฺห.
Mayaṃ maṇayo vatthena veṭhetvā mañjūsāyaṃ nikkhipitvā

bhariyānaṃ pesayimha. 

13. มุนิ ปาปการึ ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมํ เทเสตฺวา โอวทิ.
Muni pāpakāriṃ pakkosāpetvā dhammaṃ desetvā ovadi.

14. พลินา ภูปติโน ทินฺนํ กรึ โอโลเกตุํ ตุมฺเห สนฺนิปติตฺถ.
Balinā bhūpatino dinnaṃ kariṃ oloketuṃ tumhe sannipatittha.

15. อหํ เสฏฺ  ี กุฏฺ  ึ ปกฺโกสาเปตฺวา โภชนํ ทาเปสึ.
Ahaṃ seṭṭhī kuṭṭhiṃ pakkosāpetvā bhojanaṃ (food) dāpesiṃ.

16. สเจ คิริมฺหิ สิขิโณ วสนฺติ, เต ปสฺสิตุํ อหํ คิรึ อารุหิตุํ อุสฺสหิสฺสามิ.
Sace girimhi sikhino vasanti, te (them) passituṃ ahaṃ giriṃ āruhituṃ

ussahissāmi. 
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17. ภูปติ สปฺปุริโส อภวิ / อโหสิ, มนฺติโน ปาปการิโน อภวึสุ / อเหสุํ.
Bhūpati sappuriso abhavi / ahosi; mantino pāpakārino abhaviṃsu /

ahesuṃ. 

18. พลินา การาปิเตสุ ปาสาเทสุ เสฏฺ  ิโน ปุตฺตา น วสึสุ.
Balinā kārāpitesu pāsādesu seṭṭhino puttā na vasiṃsu.

19. สพฺเพ ปาณโิน สุขํ ปริเยสมานา ชีวนฺติ, กมฺมานิ กโรนฺติ.
Sabbe pāṇino sukhaṃ pariyesamānā jīvanti, kammāni karonti.

20. สามี มณโย จ สุวณฺณํ จ กิณิตฺวา ภริยาย อททิ / อทาสิ.
Sāmī maṇayo ca suvaṇṇaṃ ca kiṇitvā bhariyāya adadi / adāsi.

21. อสนิสทฺทํ สุตฺวา คิริมฺหิ สิขิโน นจฺจิตํุ อารภึสุ.
Asanisaddaṃ (sound of thunder) sutvā girimhi sikhino naccituṃ

ārabhiṃsu. 

22. มา พลิโน ปาปการี โหนฺตุ / ภวนฺตุ.
Mā balino pāpakārī hontu / bhavantu.

23. สปฺปุริสา กุสลํ กโรนฺตา, มนุสฺเสหิ ปุญฺ  กาเรนฺตา, สุขิโน ภวนฺติ.
Sappurisā kusalaṃ karontā, manussehi puññaṃ kārentā, sukhino

bhavanti. 

24. กวิ อสินา อรึ ปหริ, กวึ ปหริตุํ อสกฺโกนฺโต อริ กุทฺโธ อโหสิ.
Kavi asinā ariṃ pahari; kaviṃ paharituṃ asakkonto ari kuddho ahosi.

25. กปโย รุกเฺขสุ จรนฺตา ปุปฺผานิ จ ฉินฺทึสุ.
Kapayo rukkhesu carantā pupphāni ca chindiṃsu.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. ช้าง ท. ตัวอันนายพราน ผู้ชั่วช้า ติดตามแล้ว วิ่งไปแล้ว ในดง

Followed by the evil hunter the elephants ran in the forest.

2.  อ. คนโรคเรื้อน ถือเอาแล้ว ซึ่งผ้า ท. อันอันเจ้านายให้แล้ว
The leper took the garments given by the husband.

3.  อ. เสือดาว ท. ตัวอยู่อยู่ ในปุา ย่อมไม่กลัว แต่สิงโต ท. ตัวนอนอยู่ ในถ้ํา ท.
Leopards living in the forest do not fear lions living in the caves.

4.  อ. เด็กชาย ท. ผู้ร้องอยู่ ซึ่งเพลง เต้นรําแล้ว กับ ด้วยเด็กหญิง ท.
Singing a song, the boys danced with the girls in the hall.

5.  อ. แม่ ท. โปรยแล้ว ซึ่งดอกบัว ท. บนแท่นบูชา กับ ด้วยลูกสาว ท.
Mothers with their daughters spread lotuses on the flower altar

(pupphāsane). 

6.  ถ้าว่า อ. เด็กชาย ท. พึงดื่ม ซึ่งเหล้า ไซร้, อ. เด็กหญิง ท. โกรธแล้ว จักไม่ร้องเพลง
If the boys drink liquor, the girls will become angry and will not sing.

7.  อ. ชาวนา โกรธแล้ว ต่อคนชั่ว ผู้เบียดเบียนอยู่ ซึ่งแม่วัว ท. ตัวกินอยู่ ซึ่งหญ้า ในนา
The farmer got angry with the evil doer (use gen.) who harassed the

cows grazing in the field. 

8.  อ. เศรษฐี ยังช่างไม้ ให้สร้างแล้ว ซึ่งปราสาท แก่ลูกชาย ท.
The banker got the carpenter to build a mansion for his sons.
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9.  อ. เทวดา ท. ขอจงคุ้มครอง ซึ่งพระราชา ผู้ทรงเป็นสัตบุรุษ ผู้ทรงปกครอง ซึ่งเกาะ
โดยธรรม 

May the deities protect the good king governing the island righteously. 

10. อ. สัตว์ผู้เป็นอยู่ ท. ทั้งปวง เป็นผู้มีความสุข เป็นผู้มีอายุยืนยาว จงเป็น
May all (sabbe) living beings live long happily.
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น เตน ปณฺฑิโต โหติ ยาวตา พหุ ภาสติ
เขมี อเวรี อภโย  “ปณฺฑิโต”ติ ปวุจฺจติ.
Na tena paṇḍito hoti, yāvatā bahu bhāsati; 

khemī averī abhayo,  "paṇḍito"ti pavuccati. 

บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพียงเพราะพูดมาก
แต่ผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย จึงจะชื่อว่า เป็นบัณฑิต56

 One is not yet a wise man because one speaks much; 
he who is peaceful, friendly and fearless is called wise. 

56 ขุ.ธ.(บาลี) 25/258/61., (ไทย) 25/258/112. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ
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บทท่ี 28 (Lesson 28)

อุ และ อูการันต์ปุงลิงค์
Declension of masculine nouns ending in –u, ū 

1. อุการันต์ในปุงลิงค์
โครงสร้างของ อุการันต์ปุงลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อุ u อู, อโว ū, avo 

อาลปน-Vocative อุ u อู, อโว ū, avo 

ทุติยา-Accusative อํุ uṃ อู, อโว ū, avo

ตติยา-Instrumental อุนา unā อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

ปญฺจมี-Ablative
อุนา, อุมฺหา, อุสฺมา
unā, umhā, usmā 

อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

จตุตฺถี-Dative อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

สตฺตมี-Locative อุมฺหิ, อุสฺมึ umhi, usmiṃ อูสุ ūsu

ครุ – คร ู(Garu = Teacher) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative คร ุgaru ครู, ครโว garū, garavo

อาลปน-Vocative คร ุgaru ครู, ครโว garū, garavo

ทุติยา-Accusative ครุํ garuṃ ครู, ครโว garū, garavo

ตติยา-Instrumental ครุนา garunā ครูหิ, ครูภิ garūhi, garūbhi

ปญฺจมี-Ablative
ครุนา, ครุมฺหา, ครุสฺมา
garunā, garumhā, garusmā 

ครูหิ, ครูภิ garūhi, garūbhi

จตุตฺถี-Dative ครุโน, ครุสฺส garuno, garussa ครูนํ garūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive ครุโน, ครุสฺส garuno, garussa ครูนํ garūnaṃ

สตฺตมี-Locative
ครุมฺหิ, ครุสฺมึ
garumhi, garusmiṃ 

ครูสุ garūsu

2. ศัพท์ที่แจกตาม ครุ อุการันต์ในปุงลิงค์ ดังนี้
ภิกฺข-ุbhikkhu ภิกษุ, พระ (monk) อาขุ-ākhu หน ู(rat) 

พนฺธุ-bandhu
ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวก
พ้อง (relation)

อุจฺฉุ-ucchu อ้อย (sugar cane) 

ตรุ-taru ต้นไม้ (tree) เวฬุ-veḷu ไม้ไผ่ (bamboo) 
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พาห-ุbāhu แขน (arm) กฏจฺฉุ-kaṭacchu ช้อน (spoon) 

สินฺธุ-sindhu แม่น้ํา, ทะเล (sea) สตฺตุ-sattu ศัตร ู(enemy) 

ผรสุ-pharasu ขวาน (axe) เสตุ-setu สะพาน (bridge)

ปสุ-pasu สัตว์เลี้ยง beast เกตุ-ketu ธง (banner)

สุสุ-susu
คนหนุ่ม
(young one)

รุรุ-ruru กวาง (deer)

ปงฺคุ-paṅgu
คนเปลี้ย
(exhausted person)

การุ-kāru นายช่าง (mechanic) 

ปฏุ-paṭu คนฉลาด (wise man) ภาณ-ุbhāṇu พระอาทิตย์ (sun) 

3. อูการันต์ในปุงลิงค์
โครงสร้างของ อูการันต์ปุงลิงค์ 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อู ū อู, อุโน ū, uno 

อาลปน-Vocative อู ū อู, อุโน ū, uno 

ทุติยา-Accusative อํุ uṃ อู, อุโน ū, uno

ตติยา-Instrumental อุนา unā อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

ปญฺจมี-Ablative
อุนา, อุมฺหา, อุสฺมา
unā, umhā, usmā 

อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

จตุตฺถี-Dative อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

สตฺตมี-Locative อุมฺหิ, อุสฺมึ umhi, usmiṃ อูสุ ūsu

วิทู – ผู้รู้ (Vidū - wise man) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative วิท ูvidū วิทู, วิทุโน vidū, viduno

อาลปน-Vocative วิท ูvidū วิทู, วิทุโน vidū, viduno

ทุติยา-Accusative วิทุ ํviduṃ วิทู, วิทุโน vidū, viduno

ตติยา-Instrumental วิทุนา vidunā วิทูหิ, วิทูภ ิvidūhi, vidūbhi

ปญฺจมี-Ablative วิทุนา vidunā วิทูหิ, วิทูภ ิvidūhi, vidūbhi

จตุตฺถี-Dative วิทุโน, วิทุสฺส viduno, vidussa วิทูนํ vidūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive วิทุโน, วิทุสฺส viduno, vidussa วิทูนํ vidūnaṃ

สตฺตมี-Locative
วิทุมฺหิ, วิทุสฺมึ
vidumhi, vidusmiṃ 

วิทูสุ vidūsu



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 212 

4. ศัพท์ที่แจกตาม วิทู อูการันต์ในปุงลิงค์ ดังนี้
ปภู-pabhū คนมีชื่อเสียง, ผู้เป็นใหญ่ eminent person

สพฺพญฺญู-sabbaññū พระสัพพัญญ ู(omniscient one)

วิญฺญ-ูviññū ผู้รู้แจ้ง, ผู้รู้วิเศษ (wise man)

วทญฺญ-ูvadaññū ผู้ใจบุญ, ผู้รู้ถ้อยคําอันยาจกล่าว, ผู้กล่าวไพเราะ (philanthropist,

charitable person)

อตฺถญฺญ-ูatthaññū ผู้รู้ความหมาย (benevolent man, knower of the meaning)

มตฺตญฺญ-ูmattaññū ผู้รู้ประมาณ (temperate, moderate or abstemious man)

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, เจโตปริย าณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ 
เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ.57 

จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต เจโต-
ปริย าณาย เพ่ือเจโตปริยญาณ; โส อ. เธอ ปริจฺจ ปชานาติ ย่อมกําหนดรู้ เจโต ซึ่งจิต ปรสตฺตานํ 
ของสัตว์อ่ืน ท. ปรปุคฺคลานํ ของบุคคลอื่น ท. เจตสา ด้วยจิต 

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ กําหนดรู้จิตของสัตว์
และคนอื่นด้วยจิตของตน 

ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อุ, อูการันต์ในปุงลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานาม

57 ที.สี. (บาลี) 9/242/80. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 28 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  ภิกฺขโว ตถาคตสฺส สาวกา โหนฺติ.

Bhikkhavo Tathāgatassa sāvakā honti.

2. พนฺธโว อมฺมํ ปสฺสิตุํ นครมฺหา คามํ อาคมึสุ.
 Bandhavo ammaṃ passituṃ nagaramhā gāmaṃ āgamiṃsu.

3. โจโร อรญฺเ   ตรโว ฉินฺทิตุํ ผรสุํ อาทาย คจฺฉิ / อคมิ.
 Coro araññe taravo chindituṃ pharasuṃ ādāya gacchi / agami.

4.  สีหา จ ทีปโย จ อฏวียํ วสนฺเต ปสโว มาเรตฺวา ขาทนฺติ.
Sīhā ca dīpayo ca aṭaviyaṃ vasante pasavo māretvā khādanti.

5.  สปฺปุริสา วิญฺญุโน ภวนฺติ.
Sappurisā viññuno bhavanti.

6. ภูปติ มนฺตีหิ สทฺธึ สินฺธุํ ตริตฺวา สตฺตโว ปหริตฺวา ชินิตุ ํ อุสฺสหิ.
 Bhūpati mantīhi saddhiṃ sindhuṃ taritvā sattavo paharitvā jinituṃ ussahi.

7.  อมฺมา กฏจฺฉุนา ทาริกํ โอทนํ โภชาเปสิ.
Ammā kaṭacchunā dārikaṃ odanaṃ bhojāpesi.

8.  หตฺถิโน จ กเณรุโย จ อุจฺฉโว อากฑฺฒิตฺวา ขาทึสุ.
Hatthino ca kaṇeruyo ca ucchavo ākaḍḍhitvā khādiṃsu.

9.  ภูปติสฺส มนฺติโน สตฺตูนํ เกตโว อาหรึสุ.
Bhūpatissa mantino sattūnaṃ ketavo āhariṃsu.

10. เสตุมฺหิ นิสินฺโน พนฺธุ ตรุโน สาขํ หตฺเถน อากฑฺฒิ.
Setumhi nisinno bandhu taruno sākhaṃ hatthena ākaḍḍhi.

11. อุยฺยาเน โรปิเตสุ เวฬูสุ ปกฺขิโน นิสีทิตฺวา คายนฺติ.
Uyyāne ropitesu veḷūsu pakkhino nisīditvā gāyanti.

12. สเจ ปภุโน อตฺถญฺญู โหนฺติ, มนุสฺสา สุขิโน คาเม วิหริตุํ สกฺโกนฺติ.
Sace pabhuno atthaññū honti, manussā sukhino gāme viharituṃ

sakkonti. 

13. สพฺพญฺญู ตถาคโต ธมฺเมน มนุสฺเส อนุสาสติ.
Sabbaññū Tathāgato dhammena manusse anusāsati.

14. มตฺตญฺญู สปฺปุริสา ทีฆชีวิโน จ สุขิโน จ ภเวยฺยุํ.
Mattaññū sappurisā dīghajīvino ca sukhino ca bhaveyyuṃ.

15. วิญฺญูหิ อนุสาสิตา มยํ กุมารา สปฺปุริสา ภวิตุํ อุสฺสหิมฺห.
Viññūhi anusāsitā mayaṃ kumārā sappurisā bhavituṃ ussahimha.

16. มยํ รวิโน อาโลเกน อากาเส อุฑฺเฑนฺเต ปกฺขิโน ปสฺสิตุํ สกฺโกม.
Mayaṃ ravino ālokena ākāse uḍḍente pakkhino passituṃ sakkoma.

17. ตุมฺเห ปภุโน หุตฺวา ธมฺเมน ชีวิตุํ วายเมยฺยาถ.
Tumhe pabhuno hutvā dhammena jīvituṃ vāyameyyātha.

18. อหํ ธมฺมํ เทเสนฺตํ ภิกฺขุํ ชานามิ.
Ahaṃ dhammaṃ desentaṃ bhikkhuṃ jānāmi.

19. อหโย อาขโว ขาทนฺตา อฏวิยา วมฺมิเกสุ วสนฺติ
Ahayo ākhavo khādantā aṭaviyā vammikesu (anthills) vasanti.
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20. วนิตาย สสฺสุ ภคินิยา อุจฺฉโว จ ปทุมานิ จ อททิ / อทาสิ.
Vanitāya sassu bhaginiyā ucchavo ca padumāni ca adadi / adāsi.

จงแปลเป็นภาษาบาลี
1.  อ. ศัตรู ข้ามแล้ว ซึ่งสะพาน เข้าไปแล้ว สู่เกาะ

Crossing the bridge the enemy has entered the island.

2.  อ. ท่าน ท. จงอย่าตัด ซึ่งไม้ไผ่ ท. ด้วยขวาน ท., อ. ท่าน ท. จงตัด ด้วยเลื่อย ท.
You shall not cut bamboos with axes, you may with saws.

3.  อ. อํามาตย์ ของพระราชา ผูกแล้ว ซึ่งธง ท. ที่สะพาน ด้วย ที่ต้นไม้ ท. ด้วย
King's ministers tied banners on the bridge and on trees.

4.  อ. สัตว์เลี้ยง ท. อันเขาหนุ่ม ท. ให้กัดแล้ว ซึ่งหนู ท.
The beasts fed the young ones with rats.

5.  อ. วิญญูชน ท. เป็นผู้มีชื่อเสียง ย่อมเป็น
Wise men became eminent people.

6.  อ. ภิกษุ เป็นญาติ ของพระราชา ผู้ปกครอง ซึ่งเกาะ ได้เป็นแล้ว
The monk was a relation of the king who rules the island.

7.  อ. ต้นไม้ ท. อันอันศัตรูตัดแล้ว ตกแล้ว ในทะเล
The trees cut by the enemy fell into the sea.

8.  อ. แม่ ทุบแล้ว ซึ่งสุนัข ตัวพยายามอยู่ เพ่ือกัด ซึ่งเด็กหญิง ด้วยกํามือ
With the fist the mother hit the dog which was trying to bite the girl.

9.  อ. พระราชา ท. ย่อมทรงคุ้มครอง ซึ่งสมณะ ท. ด้วย ซึ่งพราหมณ์ ท. ด้วย ซึ่งมนุษย์ ท.
ด้วย ซึ่งสัตว์เลี้ยง ท. ด้วย ผู้อยู่อยู่ ในเกาะ 

Kings protect recluses, brahmins, men and beasts living in the island. 

10. อ. น้องสาว ของแม่ ฆ่าแล้ว ซึ่งหนู ด้วยไม้ไผ่
Mother's sister killed a rat with a bamboo.

11. อ. อาจารย์ ส่งไปแล้ว ซึ่งอ้อย ท. แก่คนหนุ่ม ท. ผู้มีฟัน
The teacher sent sugar-cane to the tuskers' young ones.

12. อ. สามี เห็นแล้ว ซึ่งลิง ตัวพยายามอยู่ เพ่ือเข้าไป สู่บ้าน ปิดแล้ว ซึ่งประตู
Seeing a monkey trying to enter the house the husband closed the door.
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น ตาวตา ธมฺมธโร ยาวตา พหุ ภาสติ
โย จ อปฺปมฺปิ สุตฺวาน ธมฺมํ กาเยน ปสฺสติ
ส เว ธมฺมธโร โหติ   โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชติ.
Na tāvatā dhammadharo, yāvatā bahu bhāsati; 

yo ca appampi sutvāna,  dhammaṃ kāyena passati; 

sa ve dhammadharo hoti,  yo dhammaṃ nappamajjati. 

บุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเพียงเพราะพูดมาก
ส่วนผู้ใดได้สดับตรับฟังธรรมน้อย
แต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกาย
ทั้งไม่ประมาทธรรมนั้น
ผู้นั้นชื่อว่า ผู้ทรงธรรม58

 One does not yet know the Dhamma because one speaks much; 
he who hears only a little, and understands the Dhamma through his own 

efforts; 
he who is not heedless of the Dhamma is one truly versed in the doctrine. 

58 ขุ.ธ.(บาลี) 25/259/61., (ไทย) 25/259/113. เอกุทานขีณาสววตฺถ ุ
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บทท่ี 29 (Lesson 29)

อุการันต์กลุ่มกติปยศัพท์
Declension of masculine nouns ending in –u 

1. อุการันต์ในปุงลิงค์
กลุ่มกติปยศัพท์เป็นศัพท์พิเศษ มีการแจกรูปเฉพาะกลุ่ม

สตฺถุ– พระศาสดา (Satthu - teacher)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative สตฺถา satthā สตฺถาโร satthāro

อาลปน-Vocative สตฺถา, สตฺถ satthā, sattha สตฺถาโร satthāro

ทุติยา-Accusative สตฺถารํ satthāraṃ สตฺถาโร satthāro

ตติยา-Instrumental สตฺถารา satthārā
สตฺถาเรหิ, สตฺถูหิ
satthārehi, satthūhi 

ปญฺจมี-Ablative สตฺถารา satthārā
สตฺถาเรหิ, สตฺถูหิ
satthārehi, satthūhi 

จตุตฺถี-Dative
สตฺถุ, สตฺถุโน, สตฺถุสฺส
satthu, satthuno, satthussa 

สตฺถารานํ, สตฺถูนํ 
satthārānaṃ, satthūnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
สตฺถุ, สตฺถุโน, สตฺถุสฺส
satthu, satthuno, satthussa 

สตฺถารานํ, สตฺถูนํ 
satthārānaṃ, satthūnaṃ

สตฺตมี-Locative สตฺถริ satthari
สตฺถาเรสุ, สตฺถูสุ
satthāresu, satthūsu 

2. ศัพท์ที่แจกตาม สตฺถุ อุการันต์ในปุงลิงค์ กลุ่มกติปยศัพท์ ดังนี้
กตฺตุ-kattu ผู้ทํา (doer) วตฺตุ-vattu ผู้กล่าว (sayer) 

คนฺต-ุgantu ผู้ไป (goer) เชตุ-jetu ผูชนะ (victor) 

โสตุ-sotu ผู้ฟัง (hearer) วิเนตุ-vinetu

ผู้เคร่งวินัย, อาจารย์ 
(disciplinarian, 

instructor) 

ทาตุ-dātu ผู้ให้ (giver) วิญฺ าตุ-viññātu ผู้รู้ (knower)

เนต-ุnetu ผู้นํา (leader) ภตฺตุ-bhattu
ผู้เลี้ยงดู, สามี 
(husband)

นตฺตุ-nattu หลาน (grandson) าตุ-ñātu ผู้รู้ (knower)
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3. คํานามที่แสดงถึงความสัมพันธ์กัน เช่น ปิตุ (พ่อ) และ ภาตุ (พี่ชาย) มีวิธีการ
แจกรูปต่างกันบ้าง ดังนี้ 

ปิตุ – บิดา, พ่อ (Pitu / pitar = father)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative ปิตา pitā ปิตโร pitaro

อาลปน-Vocative ปิตา, ปิต pitā, pita ปิตโร pitaro

ทุติยา-Accusative ปิตรํ pitaraṃ ปิตโร pitaro

ตติยา-Instrumental ปิตรา pitarā
ปิตเรหิ-ภิ, ปิตูห-ิภิ 
Pitarehi-bhi, pitūhi-bhi 

ปญฺจมี-Ablative ปิตรา pitarā
ปิตเรหิ-ภิ, ปิตูห-ิภิ 
Pitarehi-bhi, pitūhi-bhi 

จตุตฺถี-Dative
ปิตุ, ปิตุโน, ปิตุสฺส
pitu, pituno, pitussa 

ปิตรานํ, ปิตานํ, ปิตูนํ
pitarānaṃ pitānaṃ 
pitūnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
ปิตุ, ปิตุโน, ปิตุสฺส
pitu, pituno, pitussa 

ปิตรานํ, ปิตานํ, ปิตูนํ
pitarānaṃ pitānaṃ 
pitūnaṃ 

สตฺตมี-Locative ปิตริ pitari
ปิตเรสุ, ปิตูสุ
pitaresu, pitūsu 

ภาตุ – พี่ชาย, น้องชาย (Bhātu / bhātar = brother)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative ภาตา bhātā ภาตโร bhātaro

อาลปน-Vocative ภาตา, ภาต bhātā, bhāta ภาตโร bhātaro

ทุติยา-Accusative ภาตรํ bhātaraṃ
ภาตเร, ภาตโร
bhātare, bhātaro 

ตติยา-Instrumental ภาตรา bhātarā
ภาตเรหิ-ภิ, ภาตูหิ-ภิ
bhātarehi-bhi, bhātūhi-bhi 

ปญฺจมี-Ablative ภาตรา bhātarā
ภาตเรหิ-ภิ, ภาตูหิ-ภิ
bhātarehi-bhi, bhātūhi-bhi 

จตุตฺถี-Dative
ภาตุ, ภาตุโน, ภาตุสฺส 
bhātu, bhātuno, bhātussa 

ภาตรานํ, ภาตานํ, ภาตูนํ
bhātarānaṃ, bhātānaṃ 

bhātūnaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
ภาตุ, ภาตุโน, ภาตุสฺส 
bhātu, bhātuno, bhātussa 

ภาตรานํ, ภาตานํ, ภาตูนํ
bhātarānaṃ, bhātānaṃ 

bhātūnaṃ 

สตฺตมี-Locative ภาตริ bhātari
ภาตเรสุ, ภาตูส ุ
bhātaresu, bhātūsu 
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4. คํานามที่เป็นอิตถีลิงค์แสดงถึงความสัมพันธ์ มีวิธีการแจก ดังนี้
มาตุ – มารดา, แม่ (Mātu = mother)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative มาตา Mātā มาตโร mātaro

อาลปน-Vocative
มาตา, มาต, มาเต 
mātā, māta, māte 

มาตโร mātaro

ทุติยา-Accusative มาตรํ mātaraṃ
มาตเร, มาตโร
Mātare, mātaro 

ตติยา-Instrumental
มาตรา, มาตุยา 
mātarā, mātuyā 

มาตเรหิ, มาตูห ิ
mātarehi, mātūhi 

ปญฺจมี-Ablative
มาตรา, มาตุยา
mātarā, mātuyā 

มาตเรหิ, มาตูหิ
mātarehi, mātūhi 

จตุตฺถี-Dative
มาตุ, มาตุยา, มาตาย 
mātu, mātuyā, mātāya 

มาตรานํ, มาตูนํ, มาตานํ
mātarānaṃ, mātūnaṃ, 
mātānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
มาตุ, มาตุยา, มาตาย 
mātu, mātuyā, mātāya 

มาตรานํ, มาตูนํ, มาตานํ
mātarānaṃ, mātūnaṃ, 
mātānaṃ 

สตฺตมี-Locative
มาตริ, มาตุยา, มาตุยํ
mātari, mātuyā, mātuyaṃ 

มาตเรสุ, มาตูสุ
mātaresu, mātūsu 

ธีตุ (ลูกสาว) และ ทุหิตุ (ลูกสาว) แจกเหมือน มาตุ

ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ าณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส อเนกวิหิตํ    
ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ.59 

จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต ปุพฺเพ-
นิวาสานุสฺสติ าณาย เพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ; โส อ. เธอ อนุสฺสรติ ย่อมตามระลึก ปุพฺเพนิวาสํ 
ซึ่งชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยในกาลก่อน อเนกวิหิตํ อันมีอย่างมากมาย 

59 ที.สี. (บาลี) 9/244/81. 
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 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึก
ชาติก่อนได้หลายชาติ 

ข้อควรจําประจําบท 
1) ศัพท์มีการแจกเฉพาะตัว มี สตฺถุ ปิตุ มาตุ เป็นต้น
2) คําศัพท์ของคํานาม
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แบบฝึกหัดบทที่ 29
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ) 
1.  สตฺถา ภิกฺขูนํ ธมฺมํ เทเสนฺโต รุกฺขสฺส ฉายาย นิสินฺโน โหติ.

Satthā bhikkhūnaṃ dhammaṃ desento rukkhassa chāyāya nisinno hoti.

2.  ปุญฺ านิ กตฺตาโร ภิกฺขูนํ จ ตาปสานํ จ ทานํ เทนฺติ
Puññāni kattāro bhikkhūnaṃ ca tāpasānaṃ ca dānaṃ denti.

3.  สเจ สตฺถา ธมฺมํ เทเสยฺย, วิญฺ าตาโร ภวิสฺสนฺติ
Sace satthā dhammaṃ deseyya, viññātāro bhavissanti.

4.  ภูปติ ทีปสฺมึ เชตา ภวตุ.
Bhūpati dīpasmiṃ jetā bhavatu.

5.  ปิตา ธีตรํ อาทาย วิหารํ คนฺตฺวา สตฺถารํ วนฺทาเปสิ.
Pitā dhītaraṃ ādāya vihāraṃ gantvā satthāraṃ vandāpesi.

6.  วิญฺ าตาโร โลเก มนุสฺสานํ เนตาโร โหนฺตุ / ภวนฺตุ.
Viññātāro loke manussānaṃ netāro hontu / bhavantu.

7. ภาตา ปิตรา สทฺธึ มาตุยา ปจิตํ ยาคุ ํ ภุญฺชิ.
 Bhātā pitarā saddhiṃ mātuyā pacitaṃ yāguṃ bhuñji.

8.  ภตฺตา สห นตฺตาเรหิ กีฬนฺตํ กปึ ทิสฺวา หสนฺโต อฏฺ าสิ.
Bhattā saha nattārehi kīḷantaṃ kapiṃ disvā hasanto aṭṭhāsi (stood).

9. เสตุํ กตฺตาโร เวฬโว พนฺธิตฺวา นทิยา ตีเร   เปสุํ.
 Setuṃ kattāro veḷavo bandhitvā nadiyā tīre ṭhapesuṃ.

10. สินฺธุํ ตริตฺวา ทีปํ คนฺตาโร สตฺตูหิ หตา โหนฺติ.
Sindhuṃ taritvā dīpaṃ gantāro sattūhi hatā honti.

11. ภริยา ภตฺตุ สาฏเก รชเกน โธวาเปสิ.
Bhariyā bhattu sāṭake rajakena dhovāpesi.

12. เนตุโน กถํ โสตาโร อุยฺยาเน นิสินฺนา สุริเยน ปีฬิตา โหนฺติ.
Netuno kathaṃ sotāro uyyāne nisinnā suriyena pīḷitā honti.

13. ทาตาเรหิ ทินฺนานิ วตฺถานิ ยาจเกหิ น วิกฺกิณิตพฺพานิ โหนฺติ.
Dātārehi dinnāni vatthāni yācakehi na vikkiṇitabbāni honti.

14. โรทนฺตสฺส นตฺตุสฺส กุชฺฌิตฺวา วนิตา ตํ หตฺเถน ปหริ.
Rodantassa nattussa kujjhitvā vanitā taṃ (him) hatthena pahari.

15. วิเนตุโน โอวาทํ สุตฺวา พนฺธโว สปฺปุริสา อภวึสุ / อเหสุํ.
Vinetuno ovādaṃ (advice) sutvā bandhavo sappurisā abhaviṃsu /

ahesuṃ. 

16. เคเหสุ จ อฏวีสุ จ วสนฺเต อาขโว อหโย ขาทนฺติ
Gehesu ca aṭavīsu ca vasante ākhavo ahayo khādanti.

17. นตฺตา มาตรํ ยาคุํ ยาจนฺโต ภูมิยํ ปติตฺวา โรทติ.
Nattā mātaraṃ yāguṃ yācanto bhūmiyaṃ patitvā rodati.

18. ตุมฺเห ภาตรานํ จ ภคินีนํ จ มา กุชฺฌถ.
Tumhe bhātarānaṃ ca bhaginīnaṃ ca mā kujjhatha.

19. ทีปํ คนฺตาเรหิ นาวาย สินฺธุ ตริตพฺโพ โหติ.
Dīpaṃ gantārehi nāvāya sindhu taritabbo hoti.
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20. ปุพฺพกา อิสโย มนฺตานํ กตฺตาโร จ มนฺตานํ ปวตฺตาโร จ อภวึสุ / อเหสุํ.
Pubbakā (ancient) isayo mantānaṃ (magic spells) kattāro ca mantānaṃ

pavattāro (reciters) ca abhaviṃsu / ahesuṃ. 

21. มตฺตญฺญู ทาตา นตฺตารานํ โถกํ โถกํ โมทเก ททึสุ / อทํสุ.
Mattaññū dātā nattārānaṃ thokaṃ thokaṃ modake (sweets) dadiṃsu /

adaṃsu. 

22. อตฺถญฺญู เนตาโร มนุสฺเส สปฺปุริเส กโรนฺตา วิเนตาโร ภวนฺติ.
Atthaññū netāro manusse sappurise karontā vinetāro bhavanti.

23. มาตา ธีตรํ โอวทนฺตี สีสํ จุมฺพิตฺวา พาหุ อามสิตฺวา สมสฺสาเสสิ.
Mātā dhītaraṃ ovadantī sīsaṃ (head) cumbitvā (kissed) bāhuṃ āmasitvā

samassāsesi. 

24. วทญฺญู พฺราหฺมโณ ขุทาย ปีเฬนฺเต ยาจเก ทิสฺวา ปหูตํ โภชนํ ทาเปสิ.
Vadaññū brāhmaṇo khudāya pīḷente yācake disvā pahūtaṃ (much)

bhojanaṃ (food) dāpesi. 

25. สารถินา อาหเฏ เวฬโว คเหตฺวา วฑฺฒกี สาลํ มาเปสิ.
Sārathinā āhaṭe veḷavo gahetvā vaḍḍhakī sālaṃ māpesi.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. พ่อ ด้วย อ. แม่ ด้วย ได้ไปแล้ว เพื่อเห็น ซึ่งน้องสาว กับ ด้วยพี่ชาย

Father and mother went with the brother to see the sister.

2.  อ. คนชั่ว ท. เป็นผู้มีความสุข เป็นผู้อายุยืน จักไม่เป็น
Evil doers will not live long happily.

3.  อ. พระราชา ท. เป็นผู้ชนะ กับ ด้วยบริษัท ขอจงเป็น.
May the king, together with his retinue, become victorious.

4.  อ. พี่ชาย ของแม่ เป็นลุง ย่อมเป็น
Mother's brother is the uncle.

5.  อ. ศัตรู ท. ของพ่ีชาย ท. ผูกแล้ว ซึ่งธง ท. ที่ต้นไม้ ท. ด้วย ที่ไม้ไผ่ ท. ด้วย
The enemies of my brothers tied banners on trees and bamboos.

6.  อ. ช่างไม้ ท. ได้ให้แล้ว ซึ่งไม้ไผ่ ท. แก่หลาน ท.
The house builder gave bamboos to the grandsons.

7.  อ. พี่ชาย ได้ให้แล้ว ซึ่งโภชนะ แก่ลูกสาว ด้วยช้อน
Brother gave food to (my) daughter with a spoon.

8.  อ. พระพุทธเจ้า ทรงเป็นครู ของเทวดา ท. ด้วย ของมนุษย์ ท. ด้วย ย่อมเป็น
The Buddha is the teacher of gods and men.

9.  อ. ท่าน ท. เป็นผู้กล่าว ซึ่งความจริง ขอจงเป็น
May you (pl.) be speakers of the truth.

10. อ. สามี ท. ผู้เป็นคนดี เป็นผู้มีความกรุณา ต่อภริยา ท. เหมือนเทวดา ท. ย่อมเป็น
Good husbands are kind (kāruṇikā) to their wives like gods.

11. อ. สัตบุรุษ ท. เป็นอํามาตย์ ผู้มีกําลัง เพ่ือปกครอง ซึ่งเกาะ ขอจงเป็น
Let good men become powerful ministers to govern the island.

12. อ. พระราชา ท. ผู้ทรงมีกําลัง เป็นผู้ชนะ ได้เป็นแล้ว
The powerful kings were victorious.
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อกตํ ทุกฺกต ํเสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกตํ
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย  ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ.
Akataṃ dukkaṭaṃ seyyo, pacchā tappati dukkaṭaṃ; 

katanca sukataṃ seyyo,  yaṃ katvā nānutappati. 

ความชั่ว ไม่ทําเสียเลยดีกว่า
เพราะระลึกถึงความชั่ว บุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลัง
ส่วนความดี ทําไว้เถิดดีกว่า
เพราะทําแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อน60

 Better is an evil deed undone, subsequently an evil deed hurts; 
and better done is a good deed, which (one) does and not regret. 

60 ขุ.ธ.(บาลี) 25/314/71., (ไทย) 25/314/131. อิสฺสาปกตอิตฺถวีตฺถ ุฉ. ทุกฺกฏํ 
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บทท่ี 30 (Lesson 30)

อิ และ อุการันต์นปุงสกลิงค์
Declension of Neuter nouns ending in –i, u 

1. อิการันต์ในนปุงสกลิงค์
โครงสร้างของ อิการันต์นปุงสกลิงค ์

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อิ i อี, อีนิ ī, īni 

อาลปน-Vocative อิ i อี, อีนิ ī, īni 

ทุติยา-Accusative อึ iṃ อี, อีนิ ī, īni

ตติยา-Instrumental อินา inā อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

ปญฺจมี-Ablative
อินา, อิมฺหา, อิสฺมา
inā, imhā, ismā 

อีหิ, อีภิ īhi, ībhi

จตุตฺถี-Dative อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อิโน, อิสฺส ino, issa อีนํ īnaṃ

สตฺตมี-Locative อิมฺหิ, อิสฺมึ imhi, ismiṃ อีสุ īsu

อฏฺ  ิ – กระดูก, เมล็ด (Aṭṭhi = bone, seed)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อฏฺ  ิ aṭṭhi อฏฺ  ี, อฏฺ  ีนิ aṭṭhī, aṭṭhīni

อาลปน-Vocative อฏฺ  ิ aṭṭhi อฏฺ  ี, อฏฺ  ีนิ aṭṭhī, aṭṭhīni

ทุติยา-Accusative อฏฺ  ึ aṭṭhiṃ อฏฺ  ี, อฏฺ  ีนิ aṭṭhī, aṭṭhīni

ตติยา-Instrumental อฏฺ  ินา aṭṭhinā
อฏฺ  ีหิ, อฏฺ  ีภิ
aṭṭhīhi, aṭṭhībhi 

ปญฺจมี-Ablative
อฏฺ  ินา อฏฺ  ิมฺหา, อฏฺ  ิสฺมา  
aṭṭhinā, aṭṭhimhā, aṭṭhismā 

อฏฺ  ีหิ, อฏฺ  ีห ิ
aṭṭhīhi, aṭṭhībhi 

จตุตฺถี-Dative
อฏฺ  ิโน, อฏฺ  ิสฺส
aṭṭhino, aṭṭhissa 

อฏฺ  ีนํ aṭṭhīnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive
อฏฺ  ิโน, อฏฺ  ิสฺส
aṭṭhino, aṭṭhissa 

อฏฺ  ีนํ aṭṭhīnaṃ

สตฺตมี-Locative
อฏฺ  ิมฺหิ, อฏฺ  ิสฺมึ  
aṭṭhimhi, aṭṭhismiṃ 

อฏฺ  ีสุ aṭṭhīsu

ข้อสังเกต: การแจกรูปของ อฏฺ  ิ นี้เหมือนกับ อคฺคิ อิการันต์ในปุงลิงค์ ยกเว้นปฐมาวิภัตติ, 
อาลปนะ และทุติยาวิภัตติ
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2. ศัพท์ที่แจกตาม อฏฺ  ิ อิการันต์ในนปุงสกลิงค ์ดังนี้

วาริ-vāri น้ํา (water) ทธิ-dadhi
นมเปรี้ยว, นมส้ม, 
เต้าหู้ (curds) 

อกฺขิ-akkhi ดวงตา (eye) อจฺจิ-acci เปลวไฟ (flame) 

สปฺปิ-sappi เนยใส (ghee) สตฺถิ-satthi
ต้นขา, ขาอ่อน 
(thigh) 

3. อุการันต์ในนปุงสกลิงค์
โครงสร้างของ อุการันต์นปุงสกลิงค ์

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative อุ u อู, อูนิ ū, ūni 

อาลปน-Vocative อุ u อู, อูนิ ū, ūni 

ทุติยา-Accusative อุํ uṃ อู, อูนิ ū, ūni

ตติยา-Instrumental อุนา unā อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

ปญฺจมี-Ablative
อุนา, อุมฺหา, อุสฺมา
unā, umhā, usmā 

อูหิ, อูภิ ūhi, ūbhi

จตุตฺถี-Dative อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive อุโน, อุสฺส uno, ussa อูนํ ūnaṃ

สตฺตมี-Locative อุมฺหิ, อุสฺมึ umhi, usmiṃ อูสุ ūsu

จกฺขุ – ดวงตา, นัยน์ตา (Cakkhu = eye)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative จกฺขุ cakkhu
จกฺขู, จกฺขูนิ 
cakkhū, cakkhūni 

อาลปน-Vocative จกฺขุ cakkhu
จกฺขู, จกฺขูนิ
cakkhū, cakkhūni 

ทุติยา-Accusative จกฺขุํ cakkhuṃ
จกฺขู, จกฺขูนิ
cakkhū, cakkhūni 

ตติยา-Instrumental จกฺขุนา cakkhunā
จกฺขูหิ, จกฺขูภิ
cakkhūhi, cakkhūbhi 

ปญฺจมี-Ablative จกฺขุนา cakkhunā
จกฺขูหิ, จกฺขูภิ
cakkhūhi, cakkhūbhi 

จตุตฺถี-Dative
จกฺขุโน, จกฺขุสฺส
cakkhuno, cakkhussa 

จกฺขูนํ cakkhūnaṃ

ฉฏฺ  ี-Genitive
จกฺขุโน, จกฺขุสฺส
cakkhuno, cakkhussa 

จกฺขูนํ cakkhūnaṃ
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สตฺตมี-Locative
จกฺขุมฺหิ, จกฺขุสฺมึ
cakkhumhi, cakkhusmiṃ 

จกฺขูสุ cakkhūsu

4. ศัพท์ที่แจกตาม จกฺขุ อุการันต์ในนปุงสกลิงค ์ดังนี้
ธน-ุdhanu ธนู (bow) ทารุ-dāru ฟืน (firewood)

มธุ-madhu น้ําผิ้ง (honey) อมฺพุ-ambu น้ํา (water) 

อสฺสุ-assu น้ําตา (tear) วสุ-vasu ทรัพย์ (wealth) 

ชาณุ-jāṇu

ชณฺณุ-jaṇṇu
เข่า (knee) วตฺถุ-vatthu

เรื่อง, พื้นที่, สิ่งของ
(ground, base, site, 

estate) 

อายุ-āyu อายุ (age) ติป-ุtipu แร่ดีบุก (lead)

วปุ-vapu ร่ายกาย (body) ชต-ุjatu
ยางไม้, ครั่ง (sealing

wax)

5. คําศัพท์กิริยา (Vocabulary – Verbs) 

อนุกมฺปติ
-anukampati 

ย่อมหวั่นไหว, สงสาร, 
อนุเคราะห์-feels 
compassionate

อนุคจฺฉติ 
-anugacchati 

ย่อมตามไป-follows

วาเจติ-vāceti
ย่อมสอน, ย่อมบอก 
-teaches 

ปตฺเถติ-pattheti
ย่อมปรารถนา, ย่อม 
หวัง-aspires, hopes 

สมฺมิสฺเสติ 
-sammisseti 

ย่อมประกอบ, ย่อมเจือ
พร้อม-mixes

สมิชฺฌติ-samijjhati
ย่อมสําเร็จ-fulfils,

succeeds 

ปพฺพชติ-pabbajati
ย่อมสละ, ย่อมบวช-

renounces, 
becomes ordained

ปวตฺเตติ-pavatteti
ย่อมเป็นไป-sets in

motion 

วิปฺปกิรติ 
-vippakirati 

ย่อมกระจาย, เกลื่อน, 
โปรย- scatters,

(pp. vippakiṇṇa) 

ปวตฺเตติ- (assūni)

pavatteti 
ย่อมหลั่ง-sheds tears

ภาสติ-parājeti ย่อมกล่าว-defeats วิภชติ-vibhajati

ย่อมแบ่ง, ย่อมแยก
-distributes, 

analyses 

ประโยคบาลี 
 โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, สตฺตานํ จุตูปปาต าณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ทิพฺเพน จกฺขุนา 
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วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ 
สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ.61 

 จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต สตฺตานํ 
จุตูปปาต าณาย เพ่ือญาณอันกําหนดรู้การดับและการเกิด ของสัตว์ ท. ; โส อ. เธอ ปสฺสติ ย่อมเห็น 
สตฺเต ซึ่งสัตว์ ท. จวมาเน ผู้จุติอยู่ อุปปชฺชมาเน ผู้เกิดอยู่ หีเน ผู้เป็นชั้นต่ํา ปณีเต ผู้เป็นชั้นสูง 
สุวณฺเณ ผู้มีผิวพรรณงาม ทุพฺพณฺเณ ผู้มีผิวพรรณไม่งาม สุคเต ผู้เกิดดี ทุคฺคเต ผู้เกิดไม่ดี จกฺขุนา ด้วย
ตา ทิพฺเพน อันเป็นทิพย์ วิสุทฺเธน อันบริสุทธิ์ อติกฺกนฺตมานุสเกน อันล่วงตาอันเป็นของมนุษย์; โส อ. 
เธอ ปชานาติ ย่อมรู้ชัด สตฺเต ซึ่งสัตว์ ท. ยถากมฺมูปเค ผู้เข้าถึงซ่ึงความเป็นไปตามกรรม.  

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กําลัง
จุติ กําลังเกิด ทั้งชั้นต่ําและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 
รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 

ข้อควรจําประจําบท 
1) โครงสร้าง อิ, อุการันต์ในนปุงสกลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานามและคํากิริยา

61 ที.สี. (บาลี) 9/246/82-83. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 30
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1. เคหํ ปวิสนฺตํ อหึ ทิตฺวา กญฺ  า ภายิตฺวา อสฺสูนิ ปวตฺเตนฺตี โรทิตุ ํ อารภิ.

 Gehaṃ pavisantaṃ ahiṃ disvā kaññā bhāyitvā assūni pavattentī rodituṃ

ārabhi. 

2.  ทีปินา หตาย คาวิยา อฏฺ  ีนิ ภูมิยํ วิปฺปกิณฺณานิ โหนฺติ.
Dīpinā hatāya gāviyā aṭṭhīni bhūmiyaṃ vippakiṇṇāni honti.

3. นทิยา วารินา วตฺถานิ โธวนฺโต ปิตา นหาเปตํุ ปุตฺตํ ปกฺโกสิ.
 Nadiyā vārinā vatthāni dhovanto pitā nahāpetuṃ puttaṃ pakkosi.

4.  ตฺวํ สปฺปินา จ มธุนา จ สมฺมิสฺเสตฺวา โอทนํ ภุญฺชิสฺสสิ.
Tvaṃ sappinā ca madhunā ca sammissetvā odanaṃ bhuñjissasi.

5.  มยํ ขีรมฺหา ทธึ ลภาม.
Mayaṃ khīramhā dadhiṃ labhāma.

6.  ภิกฺขู ทีปสฺส อจฺจึ โอโลเกนฺโต อนิจฺจสญฺ  วฑฺเฒนฺโต นิสีทิ.
Bhikkhu dīpassa acciṃ olokento aniccasaññaṃ (perception of imper-

manence) vaḍḍhento (developing) nisīdi. 

7.  ปาปการี ลุทฺทโก ธนํ จ สเร จ อาทาย อฏวึ ปวิฏฺโ .
Pāpakārī luddako dhanuṃ ca sare ca ādāya aṭaviṃ paviṭṭho.

8.  สตฺตุ อมจฺจสฺส สตฺถึ อสินา ปหริตฺวา อฏฺ  ึ ฉินฺทิ.
Sattu amaccassa satthiṃ asinā paharitvā aṭṭhiṃ chindi.

9. อหํ สปฺปินา ปจิตํ โอทนํ มธุนา ภุญฺชิตุํ น อิจฺฉามิ.
 Ahaṃ sappinā pacitaṃ odanaṃ madhunā bhuñjituṃ na icchāmi.

10. นตฺตา หตฺเถหิ จ ชณฺณูหิ จ คจฺฉนฺตํ ยาจกํ ทิสฺวา อนุกมฺปมาโน โภชนํ จ วตฺถํ จ
ทาเปสิ. 

Nattā hatthehi ca jaṇṇūhi ca gacchantaṃ yācakaṃ disvā anukampa-
māno bhojanaṃ ca vatthaṃ ca dāpesi. 

11. ทารูนิ สํหรนฺติโย อิตฺถิโย อฏวิยํ อาหิณฺฑนฺตี คายึสุ.
Dārūni saṃharantiyo itthiyo aṭaviyaṃ āhiṇḍantī gāyiṃsu.

12. อมฺพุมฺหิ ชาตานิ ปทุมานิ น อมฺพุนา อุปลิตฺตานิ โหนฺติ.
Ambumhi jātāni padumāni na ambunā upalittāni (smeared) honti.

13. มนุสฺสา นานากมฺมานิ กตฺวา วสุํ สํหริตฺวา ปุตฺตทาเร โปเสตุํ อุสฺสหนฺติ.
Manussā nānākammāni (various work) katvā vasuṃ saṃharitvā

puttadāre (children and wife) posetuṃ ussahanti. 

14. ภตฺตา มาตุยา อกฺขีสุ อสฺสูนิ ทิสฺวา ภริยาย กุชฺฌิ.
Bhattā mātuyā akkhīsu assūni disvā bhariyāya kujjhi.

15. ปิตา เขตฺตวตฺถูนิ ปุตฺตานํ จ นตฺตารานํ จ วิภชิตฺวา วิหารํ คนฺตฺวา ปพฺพชิ.
Pitā khettavatthūni puttānaṃ ca nattārānaṃ ca vibhajitvā vihāraṃ

gantvā pabbaji. 

16. ปกฺขีหิ ขาทิตานํ ผลานํ อฏฺ  ีนิ รุกฺขมูเล ปติตานิ โหนฺติ
Pakkhīhi khāditānaṃ phalānaṃ aṭṭhīni rukkhamūle patitāni honti.
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17. อาจริโย สิสฺสานํ สิปฺปํ วาเจนฺโต เต อนุกมฺปมาโน ธมฺเมน ชีวิตุํ อนุสาสิ.
Ācariyo sissānaṃ (pupils) sippaṃ (art) vācento te anukampamāno

dhammena jīvituṃ anusāsi. 

18. โพธิสตฺโต สมโณ มารํ ปราเชตฺวา พุทฺโธ ภวิ / อโหสิ.
Bodhisatto samaṇo māraṃ (the evil one) parājetvā Buddho bhavi /

ahosi. 

19. พุทฺธํ ปสฺสิตฺวา ธมฺมํ โสตุํ ปตฺเถนฺตา นรา ธมฺมํ จริตุํ วายมนฺติ.
Buddhaṃ passitvā dhammaṃ sotuṃ patthentā narā dhammaṃ carituṃ

vāyamanti. 

20. สเจ สปฺปุริสานํ สพฺพา ปตฺถนา สมิชฺเฌยฺยุํ, มนุสฺสา โลเก สุขํ วินฺเทยฺยุํ.
Sace sappurisānaṃ sabbā patthanā (fem. aspirations) samijjheyyuṃ,

manussā loke sukhaṃ vindeyyuṃ. 

21. วฺยาธินา ปีฬิตา มาตา อสฺสูนิ ปวตฺเตนฺตี ธีตุยา เคหํ อาคนฺตฺวา มญฺเจ สยิตฺวา ยาคุํ
ยาจิ. 

Vyādhinā pīḷitā mātā assūni pavattentī dhītuyā gehaṃ āgantvā mañce 
sayitvā yāguṃ yāci. 

22. มาตรํ อนุกมฺปมานา ธีตา ขิปฺปํ ยาคุํ ปฏิยาเทตฺวา มาตุยา มุขํ โธวิตฺวา ยาคุํ ปาเยสิ.
Mātaraṃ anukampamānā dhītā khippaṃ (soon) yāguṃ p aṭiyādetvā

mātuyā mukhaṃ (face) dhovitvā yāguṃ pāyesi. 

23. ปิตรา ปุฏฺ  ปญฺหํ ภตฺตา สมฺมา วิภชิตฺวา อุปมาย อตฺถํ วฺยากริ / วฺยากาสิ.
Pitarā puṭṭhaṃ pañhaṃ bhattā sammā (correctly) vibhajitvā upamāya

(with a smile) atthaṃ vyākari / vyākāsi. 

24. ลุทฺทโก อฏวิยา ภูมิยํ ธญฺ   วิปฺปกิริตฺวา มิเค ปโลเภตฺวา มาเรตุํ อุสฺสหิ.
Luddako a ṭaviyā bhūmiyaṃ d haññaṃ vippakiritvā mige palobhetvā

(tempting) māretuṃ ussahi. 

25. ธญฺ  ขาทนฺตา มิคา อาคจฺฉนฺตํ ลุทฺทกํ ทิสฺวา เวเคน ธาวึสุ.
Dhaññaṃ khādantā migā āgacchantaṃ luddakaṃ disvā vegena

(speedily) dhāvimsu. 

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. เขา เห็นแล้ว ซึ่งกระดูก ท. ของสัตว์เลี้ยง ท. ตัวอันเสือดาวฆ่าแล้ว ในดง

He saw the bones of the animals killed by the leopard in the forest.

2.  อ. ท่าน ท. จักอาบ ด้วยน้ํา ในแม่น้ํา
You (pl.) will bathe in the river water.

3.  อ. น้ําตา ท. ย่อมมี ในนัยน์ตา ท. ของลูกสาว ผู้เป็นสาว
There are tears in the eyes of the daughter who is a young girl.

4.  อ. ชาวนา ย่อมขาย ซึ่งเนยใส ด้วย ซึ่งนมเปรี้ยว ด้วย แก่พ่อค้า ท.
The farmer sells ghee and curd to the merchants.

5.  อ. เปลว ท. ของประทีป เต้นไปแล้ว ตามลม
The flames of the lamps danced in the wind (vātena).

6.  อ. กลาก ย่อมมี ที่เท้า ท. ของศัตรู
There is eczema on the feet of the enemy.
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7.  อ. ผึ้ง ไม่ทําร้ายแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท. เก็บแล้ว ซึ่งน้ําผึ้ง จากดอกไม้ ท.
The bee (bhamara / madhukara) collects honey from flowers without

hurting them. 

8.  อ. หญิงสาว ผู้นํามาอยู่ ซึ่งฟืน ท. จากปุาดง ตกไปแล้ว ในแม่น้ํา
The woman bringing firewood from the forest fell into the river.

9.  อ. มนุษย์ ท. ปลูกแล้ว ซึ่งต้นไม้ ท. ในนา ท. ด้วย ในสวน ท. ด้วย ย่อมพยายาม
เพ่ือสะสม ซึ่งทรัพย์สมบัติ 

Planting trees in the fields and gardens men try to collect wealth. 

10. อ. สามี นํามาแล้ว ซึ่งแก้วมณี เพ่ือภริยา จากเมือง
The husband brought a gem for the wife from the city.
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สุขํ ยาว ชรา สีลํ สุขา สทฺธา ปติฏฺ  ิตา
สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ  ปาปานํ อกรณ ํสุขํ.
Sukhaṃ yāva jarā sīlaṃ,  sukhā saddhā patiṭṭhitā; 

sukho paññāya paṭilābho, pāpānaṃ akaraṇaṃ sukhaṃ. 

ศีลนําสุขมาให้ตราบเท่าชรา  ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว  นําสุขมาให้ การได้ปัญญา  นําสุข 
มาให้ การไม่ทําบาปทั้งหลาย ก็นําสุขมาให้62

 Pleasant is virtue till old age, pleasant is the faith steadfast; 
pleasant is the acquisition of wisdom, the abstention of evil is pleasant. 

62 ขุ.ธ.(บาลี) 25/333/74., (ไทย) 25/333/137. มารวตฺถ ุ
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บทท่ี 31 (Lesson 31)

คุณนามที่ประกอบ วนฺตุ และ มนฺตุ ปัจจัย
Declension of Adjectives ending in -vantu and –mantu 

1. คุณนามที่ประกอบด้วย วนฺตุ และ มนฺต ุปัจจัย
คุณนามที่ประกอบด้วย วนฺตุ, มนฺตุ ปัจจัย สามารถแจกได้ทั้ง 3 ลิงค์ โดยมีลิงค์ วจนะ และ

วิภัตติ เหมือนกับคํานามที่ไปขยาย แต่มีวิธีการแจกที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ปุงลิงค์ (Masculine Gender)

คุณวนฺตุ – ผู้มีคุณ (Guṇavantu – virtuous) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative
คุณวา
guṇavā 

คุณวนฺโต, คุณวนฺตา
guṇavanto, guṇavantā 

อาลปน-Vocative
คุณวา, คุณว, คุณวํ
guṇavā,guṇava, guṇavaṃ 

คุณวนฺโต, คุณวนฺตา
guṇavanto, guṇavantā 

ทุติยา-Accusative คุณวนฺตํ guṇavantaṃ คุณวนฺเต guṇavante

ตติยา-Instrumental
คุณวตา, คุณวนฺเตน
guṇavatā, guṇavantena 

คุณวนฺเตหิ, คุณวนฺเตภิ
guṇavantehi,guṇavantebhi 

ปญฺจมี-Ablative

คุณวตา, คุณวนฺตา, คุณวนฺตมฺหา, 
คุณวนฺตสฺมา guṇavatā,

guṇavantā, 
guṇavantamhā,  
guṇavantasmā 

คุณวนฺเตหิ, คุณวนฺเตภิ
guṇavantehi,guṇavantebhi 

จตุตฺถี-Dative
คุณวโต, คุณวนฺตสฺส
guṇavato, guṇavantassa 

คุณวตํ, คุณวนฺตานํ
guṇavataṃ, 
guṇavantānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
คุณวโต, คุณวนฺตสฺส
guṇavato, guṇavantassa 

คุณวตํ, คุณวนฺตานํ
guṇavataṃ, 
guṇavantānaṃ 

สตฺตมี-Locative

คุณวติ, คุณวนฺเต, คุณวนฺตมฺหิ, 
คุณวนฺตสฺมึ guṇavati,

guṇavante, guṇavantamhi, 
guṇavantasmiṃ 

คุณวนฺเตสุ guṇavantesu

ข้อสังเกต: การแจกคําคุณนามเหล่านี้ เหมือนกับการแจกคํานามในปุงลิงค์ที่ลงท้าย นฺต 
ปัจจัย

คําคุณนามท่ีประกอบด้วย มนฺตุ ปัจจัย จะมีรูปเป็น จกฺขุมา, จกฺขุมนฺโต เป็นต้น 
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นปุงสกลิงค์ (Neuter Gender)

โอชวนฺตุ – มีโอชะ (Ojavantu – nourishing) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative โอชวนฺตํ ojavantaṃ โอชวนฺตานิ ojavantāni

ทุติยา-Accusative โอชวนฺตํ ojavantaṃ โชวนฺตานิ ojavantāni

ส่วนรูปที่เหลือมีวิธีการแจกเหมือนคําคุณนามในปุงลิงค์ที่ประกอบด้วย วนฺตุ และ มนฺตุ 
ปัจจัย

อิตถีลิงค์ (Feminine Gender)

คุณวตี, คุณวนฺตี และ จกฺขุมตี, จกฺขุมนฺตี เป็นรูปการแจกคําคุณนามที่เป็นอิตถีลิงค์ มี
รูปแบบการแจกเหมือน กุมารี อีการันต์อิตถีลิงค์

2. ศัพท์ที่แจกตามคําคุณนามที่ลงท้ายด้วย วนฺตุ และ มนฺตุ ปัจจัย ดังนี้
ธนวนฺตุ-dhanavantu ผู้มีทรัพย์ (rich) 

ภควนฺตุ-Bhagavantu
พระผู้มีพระภาคเจ้า (ผู้มีโชค)   
(the Fortunate one, the Buddha) 

ยสวนฺตุ-yasavantu ผู้มียศ, ผู้มีชื่อเสียง (famous) 

กุลวนฺตุ-kulavantu ผู้มีตระกูล (of good family) 

โสตวนฺตุ-sotavantu ผู้มีการฟัง (attentive, having ears) 

สีลวนฺตุ-sīlavantu ผู้มีศีล (virtuous, observant of precepts) 

สทฺธาวนฺตุ-saddhāvantu ผู้มีศรัทธา (devoted) 

สติมนฺตุ-satimantu ผู้มีสติ (mindful) 

จกฺขุมนฺตุ-cakkhumantu ผู้มีดวงตา (having eyes) 

พลวนฺตุ-balavantu ผู้มีกําลัง (powerful) 

ปญฺ วนฺตุ-paññavantu ผู้มีปัญญา (wise) 

ปุญฺ วนฺตุ-puññavantu ผู้มีบุญ (fortunate, meritorious) 

ผลวนฺตุ-phalavantu ผู้มีผลไม้ (fruitful) 

หิมวนฺตุ-himavantu ผู้มีหิมะ (Himalayas, possessor of snow) 
วณฺณวนฺตุ-vaṇṇavantu ผู้มีวรรณะ (colourful) 

ภานุมนฺตุ-bhānumantu ผู้มีแสงสว่าง (sun, radiant) 

พุทฺธิมนฺตุ-buddhimantu ผู้มีปัญญา (intelligent) 

พนฺธุมนฺตุ-bandhumantu ผู้มีพวกพ้อง (having relations)
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ประโยคบาลี 
โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 

 ิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อาสวานํ ขย าณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ‘อิทํ ทุกฺขนฺ’ติ ยถาภูตํ 
ปชานาติ.63  

 จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต สมาหิเต ตั้งมั่นแล้ว ปริสุทฺเธ หมดจดแล้ว ปริโยทาเต ผุดผ่องแล้ว 
อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน วิคตูปกฺกิเลเส มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปปราศแล้ว มุทุภูเต เป็นจิต
อ่อนเป็นแล้ว กมฺมนิเย อันควรแก่การงาน  ิเต ตั้งมั่นแล้ว อาเนญฺชปฺปตฺเต ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหว 
เอวํ อย่างนี้, โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ นั้น อภินีหรติ ย่อมนําไป อภินินฺนาเมติ ย่อมน้อมไป จิตฺตํ ซึ่งจิต 
อาสวานํ ขย าณาย เพ่ืออาสวักขยญาณ; โส อ. เธอ ปชานาติ ย่อมรู้ชัด ยถาภูตํ ตามความเป็นจริง 
อิติ ว่า “ทุกฺขํ อ. ทุกข์ อิท ํนี้”.         

 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”. 

ข้อควรจําประจําบท 
1) การประกอบวิภัตติกับคํานามที่ประกอบ วนฺตุ, มนฺตุ ปัจจัย ใน 3 ลิงค์
2) คําศัพท์ของคํานาม

63 ที.สี. (บาลี) 9/248/84. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 31
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1.  พลวนฺเตหิ ภูปตีหิ อรโย ปราชิตา โหนฺติ.

Balavantehi bhūpatīhi arayo parājitā honti.

2. มยํ จกฺขูหิ ภานุมนฺตสฺส สุริยสฺส รสฺมิโย โอโลเกตุํ น สกฺโกม.
 Mayaṃ cakkhūhi bhānumantassa suriyassa rasmiyo oloketuṃ na

sakkoma. 

3. ภิกฺขโว ภควตา เทสิตํ ธมฺมํ สุตฺวา สติมนฺตา ภวิตุํ วายมึสุ.
 Bhikkhavo Bhagavatā desitaṃ dhammaṃ sutvā satimantā bhavituṃ

vāyamiṃsu. 

4. สีลวนฺตา อุปาสกา ภควนฺตํ วนฺทิตฺวา ธมฺมํ สุตฺวา สติมนฺตา ภวิตุํ วายมึสุ.
 Sīlavantā upāsakā Bhagavantaṃ vanditvā dhammaṃ sutvā satimantā 

bhavituṃ vāyamiṃsu. 

5.  ปญฺ วนฺเตหิ อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ สมิชฺฌิสฺสติ.
Paññavantehi icchitaṃ patthitaṃ samijjhissati.

6.  กุลวโต ภาตา สห ภควตา มนฺเตนฺโต ภูมิยํ ปตฺถริตาย กิลญฺชายํ นิสินฺโน อโหสิ.
Kulavato bhātā saha Bhagavatā mantento bhūmiyaṃ pattharitāya

kilañjāyaṃ (mat) nisinno ahosi. 

7. ผลวนฺเตสุ ตรูสุ นิสินฺนา ปกฺขิโณ ผลานิ ขาทิตฺวา อฏฺ                          ี       นิ  ภูมิยํ ปาเตสุํ.
 Phalavantesu tarūsu nisinnā pakkhino phalāni khāditvā aṭṭhīni bhūmiyaṃ

pātesuṃ. 

8.  หิมวติ พหู ปสโว จ ปกฺขี จ อุรคา จ วสนฺติ.
Himavati bahū (many) pasavo ca pakkhī ca uragā (reptiles) ca vasanti.

9. สีลวนฺตา ธมฺมํ สุตฺวา จกฺขุมนฺตา ภวิตุํ อุสฺสหิสฺสนฺติ.
 Sīlavantā dhammaṃ sutvā cakkhumantā bhavituṃ ussahissanti.

10. คุณวโต พนฺธุ สีลวตํ ปญฺหํ ปุจฺฉิ.
Guṇavato bandhu sīlavatiṃ pañhaṃ pucchi.

11. คุณวตี ยุวติ สีลํ รกฺขนฺตี มาตรํ โปเสสิ.
Guṇavatī yuvati sīlaṃ rakkhantī mātaraṃ posesi.

12. ยสวติยา พนฺธโว พลวนฺโต ปภุโน อภวึสุ.
Yasavatiyā bandhavo balavanto pabhuno abhaviṃsu.

13. ธนวนฺตสฺส สปฺปุริสสฺส ภริยา ปุญฺ วตี อโหสิ.
Dhanavantassa sappurisassa bhariyā puññavatī ahosi.

14. สีลวนฺเตสุ วสนฺตา อสปฺปุริสา ปิ คุณวนฺตา ภเวยฺยุํ.
Sīlavantesu vasantā asappurisā pi guṇavantā bhaveyyuṃ.

15. สีลวติโย มาตโร ปุตฺเต คุณวนฺเต กาตุํ อุสฺสหนฺติ.
Sīlavatiyo mātaro putte guṇavante kātuṃ ussahanti.

16. พุทฺธิมา ปุริโส ปาปํ กโรนฺเต ปุตฺเต อนุสาสิตุํ ปญฺ   วนฺตํ ภิกฺขุํ ปกฺโกสิ.
Buddhimā puriso pāpaṃ karonte putte anusāsituṃ paññavantaṃ

bhikkhuṃ pakkosi. 
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17. กุลวโต นตฺตา สีลวตา ภิกฺขุนา ธมฺมํ สุตฺวา ปสีทิตฺวา เคหํ ปหาย ภิกฺขูสุ ปพฺพชิ.
Kulavato nattā sīlavatā bhikkhunā dhammaṃ sutvā pasīditvā gehaṃ

pahāya bhikkhūsu pabbaji. 

18. พลวนฺตา ปภุโน คุณวนฺโต ภวนฺตุ.
Balavantā pabhuno guṇavanto bhavantu.

19. ธนวนฺตา พลวนฺตา กทาจิ กรหจิ คุณวนฺตา ภวนฺติ.
Dhanavantā balavantā kadāci karahaci (seldom) guṇavantā bhavanti.

20. หิมวนฺตสฺมา อาคโต ปญฺ วา อิสิ สีลวติยา มาตุยา อุยฺยาเน อติถิ อโหสิ.
Himavantasmā āgato paññavā isi sīlavatiyā mātuyā uyyāne atithi ahosi.

21. ทุพฺพลํ สีลวตึ อิตฺถึ ทิสฺวา อนุกมฺปมานา ธนวตี ตํ โปเสสิ.
Dubbalaṃ (weak) sīlavatiṃ itthiṃ disvā anukampamānā dhanavatī taṃ

(her) posesi. 

22. หิมวติ ผลวนฺตา ตรโว น ฉินฺทิตพฺพา โหนฺติ
Himavati phalavantā taravo na chinditabbā honti.

23. ธมฺมสฺส วิญฺ  าตาโร ยสวนฺตา ภวิตุํ น อุสฺสหนฺติ.
Dhammassa viññātāro yasavantā bhavituṃ na ussahanti.

24. พนฺธุมา พลวา โหติ, ธนวา พนฺธุมา โหติ.
Bandhumā balavā hoti, dhanavā bandhumā hoti.

25. สีลวตี ราชินี คุณวตีหิ อิตฺถีหิ สทฺธึ สาลายํ นิสีทิตฺวา ยสวติยา กญฺ าย กถํ สุณิ.
Sīlavatī rājinī guṇavatīhi itthīhi saddhiṃ sālāyaṃ nisīditvā yasavatiyā

kaññāya kathaṃ suṇi. 

26. คุณวา ปุริโส รุกฺขมฺหา โอชวนฺตานิ ผลานิ โอจินิตฺวา วิหาเร วสนฺตานํ สีลวนฺตานํ ภิกฺขูนํ
วิภชิ. 

Guṇavā puriso rukkhamhā ojavantāni phalāni ocinitvā vihāre 
vasantānaṃ sīlavantānaṃ bhikkhūnaṃ vibhaji. 

27. พลวติยา ราชินิยา อมจฺจา ธมฺเมน ทีเป มนุสฺเส ปาเลสุํ.
Balavatiyā rājiniyā amaccā dhammena dīpe manusse pālesuṃ.

28. ยสวนฺตีนํ นารีนํ ธีตโร ปิ ยสวนฺติโย ภวิสฺสนฺติ.
Yasavantīnaṃ nārīnaṃ dhītaro pi yasavantiyo bhavissanti.

29. ปญฺ   วนฺติยา ยุวติยา ปุฏฺโ  ธนวา ปญฺหํ วฺยากาตุํ อสกฺโกนฺโต สภายํ นิสีทิ.
Paññavantiyā yuvatiyā puṭṭho dhanavā pañhaṃ vyākātuṃ asakkonto

sabhāyaṃ nisīdi. 

30. ภานุมา สุริโย มนุสฺสานํ อาโลกํ เทติ.
Bhānumā suriyo manussānaṃ ālokaṃ deti.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. มุนี ท. ผู้อยู่อยู่ ที่ภูเขาหิมาลัย ย่อมเข้าไป ในเมือง ในกาลบางคราว

Sages living in the Himalaya sometimes (kadāci) come to towns.

2.  อ. ภิกษุ ท. ผู้มีสติ แสดงแล้ว ซึ่งธรรม แก่อุบาสก ท. ผู้มีปัญญา
Mindful monks preached the doctrine to wise lay devotees.

3.  อ. เพื่อน ท. ผู้มีคุณ ด้วย อ. พวกพ้อง ท. ด้วย ของมนุษย์ ท. ผู้มีปัญญา ย่อมมี
Fortunate people have virtuous friends and relations.
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4.  อ. พ่อค้า ท. ผู้มีทรัพย์ ผู้ขายอยู่ ซึ่งสินค้า ท. ย่อมไป จากหมู่บ้าน สู่หมู่บ้าน
Rich merchants go from village to village selling goods.

5.  อ. หญิงสาว ผู้มีคุณ เป็นภริยา ของอาจารย์ ผู้มีทรัพย์ ได้เป็นแล้ว
The virtuous girl was the wife of the rich teacher.

6.  อ. ภิกษุ ผู้มีปัญญา พยากรณ์แล้ว ซึ่งปัญหา อันอันเขาผู้มีชื่อเสียง ผู้มีกําลังถามแล้ว
The intelligent monk answered the question asked by the powerful

eminent person. 

7.  อ. พวงมาลัย ท. มีอยู่ ในมือ ของเด็กหญิง ผู้มีคุณ
There are garlands in the hand of the virtuous girl.

8.  อ. คนมีทรัพย์ เป็นผู้มีชื่อเสียง ย่อมเป็น, อ. คนมีปัญญา เป็นผู้มีคุณ ย่อมเป็น
The rich are famous, the wise are virtuous.

9.  อ. ท่าน ท. จงอย่าหลีกหนี ซึ่งคนผู้มีปัญญา ท. ด้วย ซึ่งคนผู้มีคุณธรรม ท. ด้วย
You (pl.) do not avoid virtuous and wise men.

10. อ. คนผู้มีโชค ย่อมอยู่ ในเกาะ ที่มีชื่อเสียง อันอันพระราชา ผู้ทรงมีกําลัง ปกครองแล้ว
The Fortunate One is living in the famous island ruled by the powerful

king. 

11. ถ้าว่า อ. ภิกษุ ผู้มีปัญญา พึงอยู่ ในหมู่บ้าน ไซร้, อ. มนุษย์ ท. เป็นผู้มีคุณ จักเป็น
If a wise monk lives in the village, people will become virtuous.

12. อ. มนุษย์ ท. ผู้มีตระกูล เป็นผู้มีคุณ ด้วย เป็นผู้มีปัญญา ด้วย ขอจงเป็น
May men of good families become virtuous and wise.

13. อ. มนุษย์ ท. ย่อมติดตาม ซึ่งคน ท. ผู้มีทรัพย์ ด้วย ผู้มีกําลัง (อํานาจ) ด้วย
People will follow the rich and powerful.

14. อ. พระราชา ผู้ทรงมีพระยศ ยังศัตรู ผู้มีพวกพ้อง ผู้มีอํานาจ ให้พ่ายแพ้แล้ว
The famous king defeated the powerful enemy who has many relations.

15. อ. มนุษย์ ผู้มีดวงตา ย่อมเห็น ซึ่งพระอาทิตย์ ผู้มีแสงสว่าง
People with eyes see the radiant sun.
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สพฺพทาน ํธมฺมทานํ ชินาติ 
สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ 
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ํชินาติ.
Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti, 

sabbarasaṃ dhammaraso jināti; 

sabbaratiṃ dhammarati jināti,  

taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti. 

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง64

The gift of truth surpasses all gifts,  
the taste of truth surpasses all tastes; 
the love of truth surpasses all attachments, 
he who has overcome craving overcomes all sufferings. 

64 ขุ.ธ.(บาลี) 25/354/78., (ไทย) 25/354/144. สกฺกเทวราชวตฺถ ุ
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บทท่ี 32 (Lesson 32)

อมฺห ตุมฺห ปุรสิสัพพนาม 
Declension of Personal Pronouns 

1. ปุริสสัพพนาม (Declension of Personal Pronouns)

ปุริสสัพพนาม คือสัพพนามที่ใช้เป็นประธานในประโยค มี 3 ตัว คือ อมฺห, ตุมฺห และ ต 
ปุริสสัพพนาม บุรุษท่ี 1: อมฺห-ข้าพเจ้า (The first personal pronoun: amha) 

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative
อหํ = อ. ข้าพเจ้า 
ahaṃ = I 

มยํ, อมฺเห, โน = อ. ข้าพเจ้า ท. 
mayaṃ, amhe, no = we 

ทุติยา-Accusative
มํ, มมํ = ซึ่งข้าพเจ้า 
maṃ, mamaṃ = me 

อมฺเห, อมฺหากํ, โน = ซึ่งข้าพเจ้าท. 
amhe, amhākaṃ, no = us 

ตติยา-Instrumental มยา, เม mayā, me
อมฺเหหิ, อมฺเหภิ, โน  
amhehi, amhebhi, no 

ปญฺจมี-Ablative มยา mayā
อมฺเหหิ, อมฺเหภิ  
amhehi, amhebhi 

จตุตฺถี-Dative

อมฺหํ, มม มยฺหํ, มมํ, เม
amhṃ, mama,mayhaṃ, 
mamaṃ, me 

อมฺหํ, อมฺหากํ, อสฺมากํ, โน 
amhaṃ, amhākaṃ,  
asmākaṃ, no 

ฉฏฺ  ี-Genitive

อมฺหํ, มม มยฺหํ, มมํ, เม
amhṃ, mama, mayhaṃ, 
mamaṃ, me 

อมฺหํ, อมฺหากํ, อสฺมากํ, โน 
amhaṃ, amhākaṃ,  
asmākaṃ, no 

สตฺตมี-Locative มยิ mayi อมฺเหสุ amhesu

2. ปุริสสัพพนาม บุรุษท่ี 2: ตุมฺห-ท่าน (The second personal pronoun: tumha)

วิภัตติ Case เอกวจนะ Singular พหุวจนะ Plural

ป มา-Nominative
ตฺวํ, ตุวํ = อ. ท่าน 
tvaṃ, tuvaṃ = you 

ตุมฺเห, โว = อ. ท่าน ท.
tumhe, vo = you 

ทุติยา-Accusative
ตวํ, ตํ, ตฺว,ํ ตุวํ 
tavaṃ, taṃ, tvaṃ, tuvaṃ 

ตุมฺเห, ตุมฺหากํ, โว
tumhe, tumhākaṃ, vo 

ตติยา-Instrumental
ตฺวยา, ตยา, เต
tvayā, tayā, te 

ตุมฺเหหิ, ตุมฺเหภิ, โว
tumhehi, tumhebhi, vo 

ปญฺจมี-Ablative
ตฺวยา, ตยา
tvayā, tayā 

ตุมฺเหหิ, ตุมฺเหภิ
tumhehi, tumhebhi 

จตุตฺถี-Dative
ตุมฺหํ, ตว, ตุยฺหํ, เต
tumhaṃ, tava,tuyhaṃ, te 

ตุมฺหํ, ตุมฺหากํ, โว
tumhaṃ, tumhākaṃ, vo 

ฉฏฺ  ี-Genitive
ตุมฺหํ, ตว, ตุยฺหํ, เต
tumhaṃ, tava,tuyhaṃ, te 

ตุมฺหํ, ตุมฺหากํ, โว
tumhaṃ, tumhākaṃ, vo 
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สตฺตมี-Locative
ตฺวยิ, ตยิ
tvayi, tayi 

ตุมฺเหสุ
tumhesu 

ประโยคบาลี 
 เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต อุโภ อตฺเถ สมธิคยฺห ติฏฺ ติ ทิฏฺ ธมฺมิกญฺเจว อตฺถํ 

สมฺปรายิกญฺจ. กตโม เอกธมฺโม ? อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ.65 
 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. เอกธมฺโม อ. ธรรมอย่างหนึ่ง ภาวิโต อันบุคคลอบรมแล้ว 

พหุลีกโต อันบุคคลทําให้มากแล้ว สมธิคยฺห ยึดเอาแล้ว อุโภ อตฺเถ ซึ่งประโยชน์ ท. ทั้งสอง ทิฏฺ ธมฺมิกํ 
อตฺถํ จ เอว คือ ซึ่งประโยชน์อันเป็นไปในปัจจุบัน ด้วยนั่นเทียว สมฺปรายิกํ อันเป็นไปในภพหน้า ด้วย 
ติฏฺ ติ ย่อมตั้งอยู่. เอกธมฺโม อ. ธรรมอย่างหนึ่ง กตโม คืออะไร ? เอกธมฺโม อ. ธรรมอย่างหนึ่ง 
อปฺปมาโท คือ อ. ความไม่ประมาท กุสเลสุ ธมฺเมสุ ในกุศลธรรม ท..        

 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้ง
สองได้ คือ ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร คือ ความไม่ประมาท
ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

ข้อควรจําประจําบท 
1) การแจกรูป อมฺห, ตุมฺห ศัพท์

65 ขุ.อิติ. (บาลี) 25/23/247. 
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แบบฝึกหัดบทที่ 32 
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1.  มม อาจริโย มํ วาเจนฺโต โปตฺถกํ ลิขิ.

Mama ācariyo maṃ vācento potthakaṃ (book) likhi (wrote).

2.  มยฺหํ ภคินี คิลานํ ปิตรํ โปเสสิ
Mayhaṃ bhaginī gilānaṃ (sick) pitaraṃ posesi.

3. ทาตาโร ภิกฺขูนํ ทานํ เทนฺตา อมฺเห ปิ โภชาเปสุํ.
 Dātāro bhikkhūnaṃ dānaṃ dentā amhe pi bhojāpesuṃ.

4.  ตุมฺหากํ ธีตโร กุหึ คมิสฺสนฺติ?
Tumhākaṃ dhītaro kuhiṃ (where) gamissanti?

5. อมฺหากํ ธีตโร สตฺถารํ นมสฺสิตุํ เวฬุวนํ คมิสฺสนฺติ.
 Amhākaṃ dhītaro satthāraṃ namassituṃ Veḷuvanaṃ gamissanti.

6.  อมฺหํ กมฺมานิ กโรนฺตา ทาสา ปิ สปฺปุริสา ภวนฺติ.
Amhaṃ kammāni karontā dāsā (servants) pi sappurisā bhavanti.

7.  อมฺเหหิ กตานิ ปุญฺ านิ จ ปาปานิ จ อมฺเห อนุพนฺธนฺติ.
Amhehi katāni puññāni ca pāpāni ca amhe anubandhanti.

8.  ตยา กีตานิ ภณฺฑานิ ตว ธีตา มญฺชูสาสุ ปกฺขิปิตฺวา เปสิ.
Tayā kītāni bhaṇḍāni tava dhītā mañjūsāsu pakkhipitvā ṭhapesi.

9.  กุลวนฺตา จ จณฺฑาลา จ อมฺเหสุ ภิกฺขูสุ ปพฺพชนฺติ.
Kulavantā ca caṇḍālā (outcasts) ca amhesu bhikkhūsu pabbajanti.

10. อมฺหากํ อุยฺยาเน ผลวนฺเตสุ ตรูสุ วณฺณวนฺตา ปกฺขิโน จรนฺติ.
Amhākaṃ uyyāne phalavantesu tarūsu vaṇṇavantā pakkhino caranti.

11. อุยฺยานํ อาคนฺตฺวา ติณานิ ขาทนฺตา มิคา อมฺเห ปสฺสิตฺวา ภายิตฺวา อฏวึ ธาวึสุ.
Uyyānaṃ āgantvā tiṇāni khādantā migā amhe passitvā bhāyitvā aṭaviṃ

dhāviṃsu. 

12. อมฺหากํ ภตฺตาโร นาวาย อุทธึ ตริตฺวา ทีปํ ปาปุณึสุ.
Amhākaṃ bhattāro nāvāya udadhiṃ taritvā dīpaṃ pāpuṇiṃsu.

13. อมฺหํ ภูปตโย พลวนฺตา เชตาโร ภวนฺติ.
Amhaṃ bhūpatayo balavantā jetāro bhavanti.

14. ตุมฺหากํ นตฺตาโร จ มม ภาตโร จ สหายกา อภวึสุ / อเหสุํ.
Tumhākaṃ nattāro ca mama bhātaro ca sahāyakā abhaviṃsu / ahesuṃ.

15. ตุมฺเหหิ อาหฏานิ จีวรานิ มม มาตา ภิกฺขูนํ ปูเชสิ.
Tumhehi āhaṭāni cīvarāni mama mātā bhikkhūnaṃ pūjesi.

16. อุยฺยาเน นิสินฺโน อหํ นตฺตาเรหิ กีฬนฺตํ ตวํ อปสฺสึ.
Uyyāne nisinno ahaṃ nattārehi kīḷantaṃ tavaṃ apassiṃ.

17. ธญฺ   มินนฺโต อหํ ตยา สทฺธึ กเถตุํ น สกฺโกมิ.
Dhaññaṃ minanto ahaṃ tayā saddhiṃ kathetuṃ na sakkomi.

18. อหํ ตว น กุชฺฌามิ, ตฺวํ เม กุชฺฌสิ.
Ahaṃ tava na kujjhāmi, tvam me kujjhasi.

19. มม ธนวนฺโต พนฺธโว วิญฺญู วิทุโน ภวนฺติ.
Mama dhanavanto bandhavo viññū viduno bhavanti.
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20. ทีปสฺส อจฺจินา อหํ ตว ฉายํ ปสฺสิตุํ สกฺโกมิ.
Dīpassa accinā ahaṃ tava chāyaṃ passituṃ sakkomi.

21. อมฺหากํ ภูปตโย เชตาโร หุตฺวา ปาสาเทสุ เกตโว อุสฺสาเปสุํ.
Amhākaṃ bhūpatayo jetāro hutvā pāsādesu ketavo ussāpesum

(hoisted). 

22. ภาตุโน ปุตฺตา มม เคเห วิหรนฺตา สิปฺปํ อุคฺคณฺหึสุ.
Bhātuno puttā mama gehe viharantā sippaṃ uggaṇhiṃsu.

23. ตว ทุหิตา ภิกฺขุโน โอวาเท ตฺวา ปติโน การุณิกา สขี อโหสิ.
Tava duhitā bhikkhuno ovāde ṭhatvā patino kāruṇikā sakhī (friend)

ahosi. 

24. กุสลํ กโรนฺตา เนตาโร สคฺคํ คนฺตาโร ภวิสฺสนฺติ.
Kusalaṃ karontā netāro saggaṃ gantāro bhavissanti.

25. สเจ โจโร เคหํ ปวิสติ, สีสํ ภินฺทิตฺวา นาเสตพฺโพ โหติ.
Sace coro gehaṃ pavisati, sīsaṃ bhinditvā nāsetabbo hoti.

26. อมฺหากํ สตฺตุโน หตฺเถสุ จ ปาเทสุ จ ททฺทุ อตฺถิ.
Amhākaṃ sattuno hatthesu ca pādesu ca daddu atthi.

27. สีลวนฺตา พุทฺธิมนฺเตหิ สทฺธึ โลเก มนุสฺสานํ หิตสุขาย นานา กมฺมานิ กโรนฺติ.
Sīlavantā buddhimantehi saddhim loke manusssānaṃ hitasukhāya (for

welfare and happiness) nānā kammāni karonti. 

28. สเจ สุสูนํ วิเนตา การุณิโก โหติ, เต โสตวนฺตา สุสโว คุณวนฺตา ภวิสฺสนฺติ.
Sace susūnaṃ vinetā kāruṇiko hoti, te sotavantā susavo guṇavantā

bhavissanti. 

29. มยํ ขีรมฺหา ทธิ จ ทธิมฺหา สปฺปึ จ ลภาม.
Mayaṃ khīramhā dadhi ca dadhimhā sappiṃ ca labhāma.

30. มยํ สปฺปึ จ มธุ จ สมฺมิสฺเสตฺวา ปฏิยาเทตฺวา ภุญฺชิสฺสาม.
Mayaṃ sappiṃ ca madhuṃ ca sammissetvā bhojanaṃ paṭiyādetvā

bhuñjissāma. 

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. ลูกชาย ท. ด้วย อ. หลานชาย ท. ด้วย ของข้าพเจ้า ท. เป็นผู้มีอายุยืน ด้วย เป็นผู้มี

ความสุข ด้วย ขอจงเป็น 
May our sons and grandsons live long and happily. 

2.  อ. ต้นไม้ ท. เป็นของอันข้าพเจ้า ท. ด้วย อันท่าน ท. ด้วย ไม่พึงตัด ย่อมเป็น
Trees should not be cut by us or by you.

3.  อ. พระราชา ของท่าน ท. ไปแล้ว สู่เกาะ กับ ด้วยอํามาตย์ ท. ยังศัตรู ท. ให้พ่ายแล้ว
Your king went to the island with the ministers and defeated the enemy.

4.  อ. ข้าพเจ้า เก็บแล้ว ซึ่งเมล็ดพืช ท. อันอันท่านทิ้งเกลื่อนแล้ว บนพื้นดิน
I picked up the seeds which were scattered on the ground by you.

5.  อ. อาจารย์ ผู้ฉลาด ผู้มีชื่อเสียง ของข้าพเจ้า ท. บอกแล้ว ซึ่งธรรม กะข้าพเจ้า ท.
Our teacher who was wise and famous taught us the doctrine.

6.  อ. นก ตัวจิกอยู่ ซึ่งผลไม้ ด้วยจงอยปาก อันท่าน เห็นแล้ว
A bird taking a fruit by the beak was seen by you.
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7.  อ. หลานชาย ของข้าพเจ้า ย่อมปรารถนา เพ่ือเป็นหมอ เป็น
My grandson wishes to become a doctor.

8.  อ. ท่าน ท. เห็นแล้ว ซึ่งมุนี ท. ผู้อยู่อยู่ ในถ้ํา ท. ในภูเขาหิมาลัย
You (pl.) saw sages living in caves in the Himalaya mountain.

9.  อ. ลูกชาย ท. ด้วย อ. ลูกสาว ท. ด้วย ของข้าพเจ้า ท. เป็นผู้มีทรัพย์ ด้วย เป็นผู้มีคุณ
ด้วย ขอจงเป็น 

May our sons and daughters become rich and virtuous. 

10. อ. หลานชาย ของข้าพเจ้า เป็นสาวก ของท่าน จักเป็น
My grandson will become a disciple of yours.

11. อ. ท่าน เป็นผู้มีทรัพย์ ด้วย เป็นผู้มีชื่อเสียง ด้วย ขอจงเป็น
May you be rich and famous.

12. อ. ผึ้ง เกาะแล้ว บนดอกบัว อันเกิดแล้ว ในน้ํา
The bee (madhukara) is standing on the lotus born (jāta) in the water.

13. อ. อุบาสก ผู้มีศรัทธา ได้ให้แล้ว ซึ่งดอกไม้ แก่หญิงสาว ผู้มีตระกูล
The devoted lay devotee gave a flower to the young girl of good family.

14. อ. แก้วมณี อันมีหลากสี ย่อมมี ในมือ ของหญิงสาว ผู้มีชื่อเสียง
The famous young girl has a colourful gem in her hand.

15. อ. พระอาทิตย์ ผู้มีแสงสว่าง ย่อมเปล่งไป สู่โลก
The radiant sun illuminates the world.
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จกฺขุนา สํวโร สาธุ สาธุ โสเตน สํวโร
ฆาเนน สํวโร สาธุ   สาธุ ชิวฺหาย สํวโร.
Cakkhunā saṃvaro sādhu, sādhu sotena saṃvaro; 

ghānena saṃvaro sādhu,  sādhu jivhāya saṃvaro. 

การสํารวมตา เป็นการดี
การสํารวมหู เป็นการดี
การสํารวมจมูก เป็นการดี 
การสํารวมลิ้น เป็นการดี66

 Restraint over the eye is good, restraint over the ear is good; 
restraint by the nose is good, restraint by the tongue is good. 

66 ขุ.ธ.(บาลี) 25/360/80., (ไทย) 25/360/146. ปญฺจภิกฺขุวตฺถ ุ
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บทท่ี 33 (Lesson 33)

วิเสสนสัพพนาม
 Declension of Pronouns 

1. วิเสสนสัพพนาม (Declension of Pronouns) คือสัพพนามที่ใช้แทนคํานามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น หรือใช้เป็นตัวขยายคํานาม ต้องมีลิงค์ วจนะ วิภัตติ เหมือนคํานามท่ีไปขยาย มีดังนี้ คือ

- สัพพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ (Relative pronouns) 

- สัพพนามที่ชี้เฉพาะ (demonstrative pronouns) 

- สัพพนามประเภทคําถาม (interrogative pronouns)

ซึ่งเป็นได้ทั้ง 3 ลิงค์ มีลิงค์ วจนะ วิภัตติ เหมือนคํานามท่ีไปขยาย แต่มีวิธีการแจกศัพท์เฉพาะศัพท์ ดังนี้ 

2. ปุงลิงค์ เอกวจนะ (Masculine gender, singular number)

วิภัตติ Case
Relative 

Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative
โย = อ. -ใด  
yo = he who 

โส = อ. -นั้น  
so = he, that 

โก = อ. ใคร 
ko = who 

ทุติยา-Accusative ยํ yaṃ นํ, ตํ naṃ, taṃ กํ kaṃ

ตติยา-Instrumental เยน yena
เนน, เตน 
nena, tena 

เกน kena

ปญฺจมี-Ablative
ยมฺหา, ยสฺมา 
yamhā, yasmā 

ตมฺหา, ตสฺมา 
tamhā, tasmā 

กสฺมา, กิสฺมา 
kasmā, kismā 

จตุตฺถี-Dative ยสฺส yassa
อสฺส, ตสฺส 
assa, tassa 

กสฺส, กิสฺส 
kassa, kissa 

ฉฏฺ  ี-Genitive ยสฺส yassa
อสฺส, ตสฺส 
assa, tassa 

กสฺส, กิสฺส 
kassa, kissa 

สตฺตมี-Locative
ยมฺหิ, ยสฺมึ 
yamhi, yasmiṃ 

ตมฺหิ, ตสฺมึ 
tamhi, tasmiṃ 

กมฺหิ, กสฺมึ, กิมฺหิ, กิสฺมึ
kamhi, kasmiṃ  
kimhi, kismiṃ 

3. นปุงสกลิงค์ เอกวจนะ (Neuter Gender, singular number) 

วิภัตติ Case
Relative 

Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative

ยํ = อ. -ใด 
yaṃ = that 

นํ, ตํ = อ. -นั้น
naṃ, taṃ = it, 
that 

กึ = อ. อไร 
kim = which 
which 

ทุติยา-Accusative ยํ yaṃ นํ, ตํ naṃ, taṃ กึ kim

ส่วนรูปที่เหลือมีวิธีการแจกเหมือนปุงลิงค์ 
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4. อิตถีลิงค์ เอกวจนะ (Feminine gender, singular number) 

วิภัตติ Case
Relative 

Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative
ยา = อ. -ใด  
yā = she, who 

สา = อ. -นั้น  
sā = she, that 

กา = อ. ใคร 
kā = who 

ทุติยา-Accusative ยํ yaṃ นํ, ตํ naṃ, taṃ กํ kaṃ

ตติยา-Instrumental ยาย yāya
นาย, ตาย 
nāya, tāya 

กาย kāya

ปญฺจมี-Ablative ยาย yāya
นาย, ตาย 
nāya, tāya 

กาย kāya

จตุตฺถี-Dative
ยสฺสา, ยาย 
yassā, yāya 

ตสฺสา, ตาย 
tassā, tāya 

กสฺสา, กาย 
kassā, kāya 

ฉฏฺ  ี-Genitive
ยสฺสา, ยาย 
yassā, yāya 

ตสฺสา, ตาย 
tassā, tāya 

กสฺสา, กาย 
kassā, kāya 

สตฺตมี-Locative
ยสฺสํ, ยายํ
yassaṃ, yāyaṃ 

ตสฺสํ, ตาย ํ
tassaṃ, tāyaṃ 

กสฺสํ, กายํ 
kassaṃ, kāyaṃ 

5. ปุงลิงค์ พหุวจนะ (Masculine gender, plural number) 

วิภัตติ Case
Relative 

Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative
เย = อ. -เหล่าใด  
ye = they, who 

เต = อ. -เหล่านั้น  
te = they, those 

เก = อ. ใคร ท. 
ke = who 

ทุติยา-Accusative เย ye เน, เต ne, te เก ke

ตติยา-Instrumental
เยหิ, เยภิ 
yehi, yebhi 

เนหิ-ภิ, เตห-ิภิ  
nehi-bhi, tehi-bhi 

เกหิ, เกภิ 
kehi, kebhi 

ปญฺจมี-Ablative
เยหิ, เยภิ 
yehi, yebhi 

เนหิ-ภิ, เตห-ิภิ  
nehi-bhi, tehi-bhi 

เกหิ, เกภิ 
kehi, kebhi 

จตุตฺถี-Dative
เยสํ, เยสาน ํ
yesaṃ, yesānaṃ 

เตสํ, เตสานํ 
tesaṃ, tesānaṃ 

เกสํ, เกสานํ 
kesaṃ, kesānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
เยสํ, เยสาน ํ
yesaṃ, yesānaṃ 

เตสํ, เตสานํ 
tesaṃ, tesānaṃ 

เกสํ, เกสานํ 
kesaṃ, kesānaṃ 

สตฺตมี-Locative เยสุ yesu เตสุ tesu เกสุ kesu
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6. นปุงสกลิงค์ พหุวจนะ (Neuter gender, plural number)

วิภัตติ Case
Relative 
Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative

ยานิ, เย = -เหล่าใด
yāni, ye = those, 
which 

ตานิ, เต = -เหล่านั้น
tāni, te = those 

กานิ, เก = –เหล่าไหน 
kāni, ke = which 

ทุติยา-Accusative ยานิ, เย yāni, ye ตานิ, เต tāni, te กานิ, เก kāni, ke

ส่วนรูปที่เหลือแจกเหมือนปุงลิงค์ 

7. อิตถีลิงค์ พหุวจนะ (Feminine gender, plural number) 

วิภัตติ Case
Relative 
Pronoun 

Demonstrative 

Pronoun 

Interrogative 

Pronoun 

ป มา-Nominative

ยา, ยาโย = -เหล่าใด
yā, yāyo = they, 
who 

ตา, ตาโย= -เหล่านั้น
tā, tāyo = they, 
those 

กา, กาโย = -เหล่าไหน
kā, kāyo = who 

ทุติยา-Accusative ยา, ยาโย yā, yāyo ตา, ตาโย tā, tāyo กา, กาโย kā, kāyo

ตติยา-Instrumental
ยาหิ, ยาภิ
yāhi, yābhi 

นาหิ-ภิ, ตาห-ิภิ
nāhi-bhi, tāhi-bhi 

กาหิ, กาภิ
kāhi, kābhi 

ปญฺจมี-Ablative
ยาหิ, ยาภิ
yāhi, yābhi 

นาหิ-ภิ, ตาห-ิภิ
nāhi-bhi, tāhi-bhi 

กาหิ, กาภิ
kāhi, kābhi 

จตุตฺถี-Dative
ยาสํ, ยาสานํ
yāsaṃ, yāsānaṃ 

ตาสํ, ตาสานํ
tāsaṃ, tāsānaṃ 

กาสํ, กาสานํ 
kāsaṃ, kāsānaṃ 

ฉฏฺ  ี-Genitive
ยาสํ, ยาสานํ
yāsaṃ, yāsānaṃ 

ตาสํ, ตาสานํ
tāsaṃ, tāsānaṃ 

กาสํ, กาสานํ
kāsaṃ, kāsānaṃ 

สตฺตมี-Locative ยาสุ yāsu ตาสุ tāsu กาส ุkāsu

8. จิ ศัพท์มีความหมายไม่แน่นอน (The indefinite particle: ci) 

จิ ศัพท์ที่มีความหมายไม่แน่นอน (สันสกฤต เป็น จิทฺ) เติมท้ายสัพพนามประเภทคําถาม มี กึ 
เป็นต้น มีความหมายว่า ใครก็ได้, แล้วแต่ว่า, ใครก็ตาม เช่น 

ปุงลิงค์ (Masculine)

โกจิ ปุริโส = บุรุษบางคน; เกนจิ ปุริเสน = โดยบุรุษบางคน 
koci puriso = some man; kenaci purisena = by some man 

นปุงสกลิงค์ (Neuter)

กิญฺจิ ผลํ = ผลไม้บางชนิด; เกนจิ ผเลน = โดยผลไม้บางชนิด 
kiñci phalaṃ = some fruit; kenaci phalena = by some fruit 
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อิตถีลิงค์ (Feminine)

กาจิ อิตฺถี = หญิงบางคน; กายจิ อิตฺถิยา = โดยหญิงบางคน 
kāci itthī = some woman; kāyaci itthiyā = by, to, of, on some 

woman. 

9. อัพยยศัพท์ (Pronominal Adverbs)

อัพยยศัพท์ในภาษาบาลีมีจํานวนมาก เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้ว สามารถแบ่งออกได้ 3 
กลุ่ม คือ ปัจจัย อุปสัค และนิบาต ในหนังสือเล่มนี้ ขอกล่าวเฉพาะบางส่วนเท่านั้น  

1) กลุ่มท่ีแสดงสถานที่ เป็นต้น
Relative 

Adverbs 

Demonstrative 

Adverbs 

Interrogative 

Adverbs 

ยตฺถ-ใน...ใด
yattha-where 

ตตฺถ-ใน...นั้น
tattha-there 

กตฺถ-ใน...ไหน
kattha-where 

ยตฺร-ใน...ใด
yatra-where 

ตตฺร-ใน...นั้น
tatra-there 

กุตฺร-ใน...ไหน
kutra-where 

ยโต-แต่...ใด
yato-whence, where 

ตโต-ใน...นั้น
tato-thence, therefore 

กุโต-แต่...ไหน
kuto-whence 

ยถา-ฉันใด
yathā-how, in what manner 

ตถา-ฉันนั้น
tathā-in that manner 

กถํ-อย่างไร
kathaṃ-how 

ยสฺมา-เพราะเหตุใด
yasmā-because 

ตสฺมา-เพราะเหตุนั้น
tasmā-therefore 

กสฺมา-เพราะเหตุอะไร 
kasmā-why 

ยทา-ในกาลใด
yadā-when 

ตทา-ในกาลนั้น
tadā-then 

กทา-ในกาลไหน
kadā-when 

เยน-เพราะเหตุใด
yena-where 

เตน-เพราะเหตุนั้น
tena-there 

ยาว-เพียงใด
yāva-how long 

ตาว-เพียงนั้น
tāva-so long 

2) กลุ่มท่ีบอกความรับ เป็นต้น

อาม-ครับ, ค่ะ 
āma-yes 

สีฆ-ํเร็ว
siighaṃ-quickly, soon 

เอวํ-อย่างนั้น, ครับ, ค่ะ
evaṃ-thus, yes 

ปุรโต-ข้างหน้า
purato-in the front of, before 

อทฺธา-แน่แท้
addhā-certainly 

นานา-ต่าง ๆ, นานา
nānā-separately 

วา, อถวา-หรือ, หรือว่า
vā, athavā-or 

วินา-เว้น 
vinā = without 

ปุน-อีก
puna-again 

กถํ-อย่างไร
kathaṃ-how? 
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ตถา-อย่างนั้น
tathā-in that way 

สกึ-ครั้งเดียว
sakiṃ-once 

สณิกํ-เบา ๆ, ค่อย ๆ
saṇikaṃ-slowly 

10. ตัวอย่างในการสร้างประโยค
1) โย อตฺถญฺญู โหติ, โส กุมาเร อนุสาสิตุํ อาคจฺฉตุ.

Yo atthaññu hoti, so kumāre anusāsituṃ āgacchatu.

อ. คนใด เป็นผู้รู้ความหมาย ย่อมเป็น, อ. คนนั้น จงมา เพื่อสอน ซึ่งเด็กชาย ท.
May he who is benevolent come to admonish the boys.

2) ยํ อหํ อากงฺขมาโน อโหสึ, โส อาคโต โหติ.
Yaṃ ahaṃ ākaṅkhamāno ahosiṃ, so āgato hoti.

อ. ข้าพเจ้า เป็นผู้หวังอยู่ ซึ่งคนใด ได้เป็นแล้ว, อ. คนนั้น เป็นผู้มาแล้ว ย่อมเป็น
He whom I was expecting has come.

3) เยน มคฺเคน โส อาคโต, เตน คนฺตุํ อหํ อิจฺฉามิ.
Yena maggena so āgato, tena gantuṃ ahaṃ icchāmi.

อ. เขา มาแล้ว โดยทางใด, อ. ข้าพเจ้า ย่อมปรารถนา เพ่ือไป โดยทางนั้น
By which road he came, I wish to go by the same.

4) ยสฺส สา ภริยา โหติ, โส ภตฺตา ปุญฺ วนฺโต โหติ.
Yassa sā bhariyā hoti, so bhattā puññavanto hoti.

อ. สตรีใด เป็นภริยา ของบุรุษใด ย่อมเป็น, อ. บุรุษ นั้น เป็นสามี ผู้มีบุญ ย่อมเป็น
He is a fortunate husband whose wife she is.

5) ยสฺมึ หตฺเถ ททฺทุ อตฺถิ, เตน หตฺเถน ปตฺโต น คณฺหิตพฺโพ โหติ.
Yasmiṃ hatthe daddu atthi, tena hatthena patto na gaṇhitabbo hoti.

กลาก ย่อมมี ที่มือ ใด, อ. ชาม เป็นของอันเขาไม่พึงถือ ด้วยมือ นั้น ย่อมเป็น
The bowl should not be taken by the hand which has eczema on it.

6) ยานิ กมฺมานิ สุขํ อาวหนฺติ, ตานิ ปุญฺ านิ โหนฺติ.
Yāni kammāni sukhaṃ āvahanti (bring), tāni puññāni honti.

อ. กรรม ท. เหล่าใด ย่อมนํามา ซึ่งความสุข, อ. กรรม ท. เหล่านั้น เป็นบุญ ย่อมเป็น
Those actions which bring happiness are meritorious.

7) ยา ภริยา สีลวตี โหติ, สา ภตฺตุโน ปิยายติ.
Yā bhariyā sīlavatī hoti, sā bhattuno piyāyati.

อ. ภริยา ใด เป็นผู้มีศีล ย่อมเป็น, อ. ภริยา นั้น ย่อมเป็นที่รัก ของสามี
The wife who is virtuous is dear to the husband.
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8) ยาย ราชินิยา สา วาปี การาปิตา, ตํ อหํ น อนุสฺสรามิ.
Yāya rājiniyā sā vāpī kārāpitā taṃ ahaṃ na anussarāmi.

อ. สระน้ํา นั้น อันพระราชินี พระองค์ใด ทรงยังบุคคล ให้ทําแล้ว, อ. ข้าพเจ้า ย่อม
ระลึกไม่ได้ ซึ่งพระราชินี พระองค์นั้น

I do not remember the queen by whom that tank was built. 

9) ยสฺสํ สภายํ โส กถํ ปวตฺเตสิ, ตตฺถ พหู มนุสฺสา สนฺนิปติตา อภวึสุ / อเหสุํ.
Yassaṃ sabhāyaṃ so kathaṃ pavattesi tattha bahū manussā

sannipatitā abhaviṃsu / ahesuṃ. 

อ. เขา ย่อมกล่าว ซึ่งถ้อยคํา ในสภา ใด, อ. มนุษย์ ท. มาก เป็นผู้ประชุมแล้ว ในสภา
นั้น ได้เป็นแล้ว

The meeting where he made a speech, there many people gathered. 

10) ยาสํ อิตฺถีนํ มญฺชูสาสุ สุวณฺณํ อตฺถิ, ตาโย ทฺวารานิ ถเกตฺวา เคเหหิ นิกฺขมนฺติ.
Yāsaṃ itthīnaṃ mañjūsāsu suvaṇṇaṃ atthi tāyo dvārāni thaketvā

gehehi nikkhamanti. 

อ. ทองคํา ย่อมมี ในตู้ ท. ของหญิง ท. เหล่าใด, อ. หญิง ท. เหล่านั้น ปิดแล้ว ซึ่ง
ประตู ท. ย่อมออกไป จากบ้าน ท.

Those women in whose boxes there is gold close the doors and go 
out. 

11) ยาสุ อิตฺถีสุ โกโธ นตฺถิ, ตาโย วินีตา ภริยาโย จ มาตโร จ ภวนฺติ.
Yāsu itthīsu kodho natthi, tāyo vinītā bhariyāyo ca mātaro ca

bhavanti. 

อ. ความโกรธ ย่อมไม่มี ในหญิง ท. เหล่าใด, อ. หญิง ท. เหล่านั้น เป็นภริยา ด้วย
เป็นแม่ ด้วย ผู้มีระเบียบวินัย ย่อมเป็น

Women in whom there is no anger become disciplined wives and 
mothers. 

12) ยตฺถ ภูปตโย ธมฺมิกา โหนฺติ, ตตฺถ มนุสฺสา สุขํ วินฺทนฺติ
Yattha bhūpatayo dhammikā honti, tattha manussā sukhaṃ vindanti.

อ. พระราชา ท. เป็นผู้ทรงธรรม ย่อมเป็น ในประเทศใด, อ. มนุษย์ ท. ย่อมประสบ
ซึ่งความสุข ในประเทศนั้น 

Where kings are righteous, there the men enjoy happiness. 

13) ยโต ภานุมา รวิ โลกํ โอภาเสติ, ตโต จกฺขุมนฺตา รูปานิ ปสฺสนฺติ
Yato bhānumā ravi lokaṃ obhāseti tato cakkhumantā rūpāni passanti.

อ. พระอาทิตย์ ผู้มีแสง ย่อมส่อง ซึ่งโลก โดยประการใด, อ. คนผู้มีดวงตา ท. ย่อม
เห็น ซึ่งวัตถุ ท. โดยประการนั้น 

Since the radiant sun illuminates the world, (therefore) those who 
have eyes seeobjects. 
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14) ยถา ภควา ธมฺมํ เทเสติ, ตถา ตุมฺเหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพํ.
Yathā Bhagavā dhammaṃ deseti, tathā tumhehi paṭipajjitabbaṃ.

อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงแสดง ซึ่งธรรม ฉันใด, อันท่าน ท. พึงปฏิบัติ ฉันนั้น
Just as the Blessed One preaches the doctrine, so should you conduct

yourselves. 

15) ยสฺมา ปิตโร รุกฺเข โรเปสุํ, ตสฺมา มยํ ผลานิ ภุญฺชาม.
Yasmā pitaro rukkhe ropesuṃ, tasmā mayaṃ phalāni bhuñjāma.

อ. บิดา ท. ปีนขึ้นแล้ว ซึ่งต้นไม้ ท. เพราะเหตุใด, อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมกิน ซึ่งผลไม้
ท. เพราะเหตุนั้น 

Because fathers planted trees, (therefore) we enjoy fruits. 

16) ยทา อมฺเหหิ อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ สมิชฺฌติ, ตทา อมฺเห โมทาม.
Yadā amhehi icchitaṃ patthitaṃ samijjhati, tadā amhe modāma.

อ.ความปรารถนา อันอันข้าพเจ้า ท. ปรารถนาแล้ว ต้องการแล้ว ย่อมสําเร็จ
ในกาลใด, อ. ข้าพเจ้า ท. ย่อมยินดี ในกาลนั้น 

When our wishes and aspirations are fulfilled, then we are happy. 

17) โก ตฺวํ อสิ? เก ตุมฺเห โหถ?
Ko tvaṃ asi? Ke tumhe hotha?

อ. ท่าน เป็นใคร ย่อมเป็น
Who are you (sg.)?

อ. ท่าน ท. เป็นใคร ย่อมเป็น
Who are you (pl.)?

18) เกน เธนุ อฏวิยา อานีตา?
Kena dhenu aṭaviyā ānītā?

อ. แม่โคนม อันใคร นํามาแล้ว จากดง
By whom was the cow brought from the forest?

19) กสฺส ภูปตินา ปาสาโท การาปิโต?
Kassa bhūpatinā pāsādo kārāpito?

อ. ปราสาท อันพระราชา ทรงยังช่างให้สร้างแล้ว เพื่อใคร
For whom was the palace built by the king?

20) กสฺมา อมฺเหหิ สจฺจํ ภาสิตพฺพํ?
Kasmā amhehi saccaṃ bhāsitabbaṃ?

อ. ความจริง อันข้าพเจ้า ท. พึงกล่าว เพราะเหตุอะไร
Why should we speak the truth?
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21) อสปฺปุริเสหิ ปาฬิเต ทีเป กุโต มยํ ธมฺมิกํ วิเนตารํ ลภิสฺสาม?
Asappurisehi Pāḷite dīpe kuto mayaṃ dhammikaṃ vinetāraṃ

labhissāma? 

ในเกาะ อันอันเขาชั่ว ท. ปกครองแล้ว อ. ข้าพเจ้า ท. จักได้ ซึ่งคนผู้มีระเบียบวินัย
ผู้มีธรรม แต่ที่ไหน 

In an island governed by wicked men where will we get a righteous 
disciplinarian? 

22) เกหิ กตํ กมฺมํ ทิสฺวา ตุมฺเห กุชฺฌถ?
Kehi kataṃ kammaṃ disvā tumhe kujjhatha?

อ. ท่าน ท. เห็นแล้ว ซึ่งกรรม อันอันใคร ท. ทําแล้ว ย่อมโกรธ
Seeing whose work (lit. done by whom) do you get angry?

23) เกสํ นตฺตาโร ตุยฺหํ โอวาเท สฺสนฺติ?
Kesaṃ nattāro tuyhaṃ ovāde ṭhassanti?

อ. หลาน ท. ของใคร ท. จักตั้งอยู่ ในโอวาท ของท่าน
Whose grandsons will stand by your advice?

24) เกหิ โรปิตาสุ ลตาสุ ปุปฺผานิ จ ผลานิ จ ภวนฺติ?
Kehi ropitāsu latāsu pupphāni ca phalāni ca bhavanti?

อ. ดอกไม้ ท. ด้วย อ. ผลไม้ ท. ด้วย ในไม้เลื้อย ท. อันอันใคร ท. ปลูกแล้ว ย่อมมี
On the creepers planted by whom are there flowers and fruits?

25) กาย อิตฺถิยา ปาเทสุ ททฺทุ อตฺถิ?
Kāya itthiyā pādesu daddu atthi?

อ. กลาก ย่อมมี ที่เท้า ท. ของหญิง ไหน
On the feet of which woman is there eczema?

ประโยคบาลี 
 ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเ ว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ 

อปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขา. กตเมหิ ทฺวีหิ ? อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย จ 
โภชเน มตฺตญฺญุตาย จ.67 

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สมนฺนาคโต ผู้ถึงพร้อมแล้ว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ ด้วย
ธรรม ท. 2 วิหรติ ย่อมอยู่ สุขํ เป็นสุข อวิฆาตํ ไม่อึดอัด อนุปายาสํ ไม่คับแค้น อปริฬาหํ ไม่กระวน
กระวายใจ ทิฏฺเ ว ธมฺเม ในธรรมอันเป็นปัจจุบันนั่นเทียว, สุคติ อ. สุคติ ปาฏิกงฺขา พึงหวังได้ กายสฺส 
เภทา ปรมฺมรณา เพียงไรแต่ตาย เพราะความแตกไป แห่งกาย. ทฺวีหิ ธมฺเมหิ ด้วยธรรม ท. 2 กตเมหิ 
อะไรเล่า ? อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย จ คือ ด้วยความมีทวารอันตนคุ้มคร้องแล้ว ในอินทรีย์ ท. ด้วย 
โภชเน มตฺตญฺญุตาย จ ด้วยความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ ด้วย. 

67 ขุ.อิติ. (บาลี) 25/29/254. 
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 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 2 ประการ ย่อมอยู่เป็นสุข ไม่อึดอัด ไม่คับแค้น 
ไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้ , หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติ. ธรรม 2 ประการ อะไรบ้าง คือ 
1) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2) ความรู้จักประมาณในการบริโภค

ข้อควรจําประจําบท 
1) การแจกรูปของวิเสสนสัพพนามทั้ง 3 ลิงค์
2) สํานวนการแปลของอัพยยศัพท์  
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แบบฝึกหัดบทที่ 33
จงแปลเป็นภาษาไทย (อังกฤษ)
1.  ยสฺสา โส ปุตฺโต โหติ, สา มาตา ปุญฺ วตี โหติ.

Yassā so putto hoti, sā mātā puññavatī hoti.

2.  โย ตํ ทีปํ ปาเลติ, โส ธมฺมิโก ภูปติ โหติ.
Yo taṃ dīpaṃ pāleti, so dhammiko bhūpati hoti.

3.  เกน อชฺช นวํ ชีวิตมคฺคํ น ปริเยสิตพฺพํ?
Kena ajja (today) navaṃ (new) jīvitamaggaṃ na pariyesitabbaṃ?

4.  สเจ ตุมฺเห อสปฺปุริสา โลกํ ทูเสยฺยาถ, กตฺถ ปุตฺตธีตเรหิ สทฺธึ ตุมฺเห วสถ?
Sace tumhe asappurisā lokaṃ dūseyyātha (pollute) kattha puttadhītarehi

saddhiṃ tumhe vasatha? 

5.  ยทา ภิกฺขโว สนฺนิปติตฺวา สาลายํ กิลญฺชาสุ นิสีทึสุ, ตทา พุทฺโธ ปาวิสิ.
Yadā bhikkhavo sannipatitvā sālāyaṃ kilañjāsu nisīdiṃsu, tadā Buddho

pāvisi. 

6. ยสฺมึ ปเทเส พุทฺโธ วิหรติ, ตตฺถ คนฺตุ ํ อหํ อิจฺฉามิ.
 Yasmiṃ padese Buddho viharati, tattha gantuṃ ahaṃ icchāmi.

7.  ยายํ คุหายํ สีหา วสนฺติ, ตํ ปสโว น อุปสงฺกมนฺติ.
Yāyaṃ guhāyaṃ sīhā vasanti, taṃ pasavo na upasaṅkamanti.

8.  โย ธนวา โหติ, เตน สีลวตา ภวิตพฺพํ.
Yo dhanavā hoti, tena sīlavatā bhavitabbaṃ.

9. สเจ ตุมฺเห มํ ปญฺหํ ปุจฺฉิสฺสถ, อหํ วิสฺสชฺเชตุํ อุสฺสหิสฺสามิ.
 Sace tumhe maṃ pañhaṃ pucchissatha ahaṃ vissajjetuṃ (to explain)

ussahissāmi. 

10. ยตฺถ สีลวนฺตา ภิกฺขโว วสนฺติ, ตตฺถ มนุสฺสา สปฺปุริสา โหนฺติ.
Yattha sīlavantā bhikkhavo vasanti, tattha manussā sappurisā honti.

11. กทา ตฺวํ มาตรํ ปสฺสิตุํ ภริยาย สทฺธึ คจฺฉสิ?
Kadā tvaṃ mātaraṃ passituṃ bhariyāya saddhiṃ gacchasi?

12. ยาหิ รุกฺขา ฉินฺนา, ตาโย ปุจฺฉิตุํ กสฺสโก อาคโต โหติ.
Yāhi rukkhā chinā, tāyo pucchituṃ kassako āgato hoti.

13. กถํ ตุมฺเห อุทธึ ตริตํุ อากงฺขถ?
Kathaṃ tumhe udadhiṃ tarituṃ ākaṅkhatha?

14. กุโต ตา อิตฺถิโย มณโย อาหรึสุ?
Kuto tā itthiyo maṇayo āhariṃsu?

15. ยาสุ มญฺชูสาสุ อหํ สุวณฺณํ นิกฺขิปึ, ตา โจรา โจเรสุํ.
Yāsu mañjūsāsu ahaṃ suvaṇṇaṃ nikkhipiṃ, tā corā coresuṃ.

16. โย อชฺช นครํ คจฺฉติ, โส ตรูสุ เกตโย ปสฺสิสฺสติ.
Yo ajja nagaraṃ gacchati so tarūsu ketavo passissati.

17. ยสฺส มยา ยาคุ ปูชิตา, โส ภิกฺขุ ตว ปุตฺโต โหติ.
Yassa mayā yāgu pūjitā, so bhikkhu tava putto hoti.

18. กุโต อหํ ธมฺมสฺส วิญฺ  าตารํ ปญฺ   วนฺตํ ภิกฺขุํ ลภิสฺสามิ?
Kuto ahaṃ dhammassa viññātāraṃ paññavantaṃ bhikkhuṃ labhissāmi?
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19. ยสฺมา โส ภิกฺขูสุ ปพฺพชิ, ตสฺมา สา ปิ ปพฺพชิตุ ํอิจฺฉติ.
Yasmā so bhikkhūsu pabbaji, tasmā sā pi pabbajituṃ icchati.

20. ยํ อหํ ชานามิ, ตุมฺเห ปิ ตํ ชานาถ.
Yaṃ ahaṃ jānāmi, tumhe pi taṃ jānātha.

21. ยาสํ อิตฺถีนํ ธนํ โส อิจฺฉติ, ตาหิ ตํ ลภิตุ ํโส น สกฺโกติ.
Yāsaṃ itthīnaṃ dhanaṃ so icchati, tāhi taṃ labhituṃ so na sakkoti.

22. ยโต อมฺหากํ ภูปติ อรโย ปราเชสิ, ตสฺมา มยํ ตรูสุ เกตโว พนฺธิมฺห.
Yato amhākaṃ bhūpati arayo parājesi, tasmā mayaṃ tarūsu ketavo

bandhimha. 

23. กทา อมฺหากํ ปตฺถนา สมิชฺฌนฺติ?
Kadā amhākaṃ patthanā (aspirations) samijjhanti?

24. สพฺเพ เต สปฺปุริสา เตสํ ปญฺเห วิสฺสชฺเชตุ ํวายมนฺตา สาลาย นิสินฺนา โหนฺติ.
Sabbe te sappurisā tesaṃ pañhe vissajjetuṃ vāyamantā sālāya nisinnā

honti. 

25. สเจ ตฺวํ ทฺวารํ ถเกสิ, อหํ ปวิสิตุํ น สกฺโกมิ.
Sace tvaṃ dvāraṃ thakesi ahaṃ pavisituṃ na sakkomi.

26. อมฺเหหิ กตานิ กมฺมานิ ฉายาโย วิย อมฺเห อนุพนฺธนฺติ.
Amhehi katāni kammāni chāyāyo viya amhe anubandhanti.

27. สุสโว มาตรํ รกฺขนฺติ.
Susavo mātaraṃ rakkhanti.

28. อหํ สามินา สทฺธึ เคเห วิหรนฺตี โมทามิ.
Ahaṃ sāminā saddhiṃ gehe viharantī modāmi.

29. ตุมฺหากํ ปุตฺตา จ ธีตโร จ อุทธึ ตริตฺวา ภณฺฑานิ วิกฺกิณนฺตา มูลํ ปริเยสิตุํ อิจฺฉนฺติ.
Tumhākaṃ puttā ca dhītaro ca udadhiṃ taritvā bhaṇḍāni vikkiṇantā

mūlaṃ pariyesituṃ icchanti. 

30. ตฺวํ สุรํ ปิวสิ, ตสฺมา สา ตว กุชฺฌติ.
Tvaṃ suraṃ pivasi, tasmā sā tava kujjhati.

จงแปลเป็นภาษาบาลี 
1.  อ. คนใด เป็นผู้มีศีล ย่อมเป็น, อ. คนนั้น ยังศัตรู ย่อมให้พ่ายแพ้

He who is virtuous will defeat the enemy.

2.  อ. เด็กหญิง ใด กล่าวแล้ว ในสภา, อ. เด็กหญิง นั้น เป็นพวกพ้อง ของข้าพเจ้า ย่อมเป็น
หามิได้ 

The girl who spoke at the meeting is not a relation of mine. 

3.  ในกาลใด อ. แม่ จักมา สู่บ้าน, ในกาล นั้น อ. ลูกสาว จักให้ ซึ่งแก้วมณี ท.
When the mother comes home the daughter will give the gems.

4.  อ. ข้าพเจ้า ได้ให้แล้ว ซึ่งข้าวสุก แก่สุนัข ใด, อ. สุนัข นั้น ย่อมมี แก่พ่ีชาย ของข้าพเจ้า
The dog to whom I gave rice is my brother's.

5.  เพราะเหตุอะไร อ. ท่าน ไม่มาแล้ว สู่บ้าน ในวันนี้ เพ่ือเป็นภิกษุ เป็น
Why did you not come home today to worship the monks?

6.  อ. ท่าน ได้แล้ว ซึ่งจีวร ท. เหล่าใด แต่ที่ไหน, อ. ท่าน ถวายแล้ว แก่ภิกษุ ท. หรือ
From where did you get the robes which you offered to the monks?
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7.  อ. ท่าน ได้ให้แล้ว ซึ่งทองคํา แก่ใคร, อ. ทองคํา อันข้าพเจ้า ให้แล้ว แก่ท่าน
Whom did you give the gold which I gave you?

8.  อ. ท่าน ย่อมปรารถนา ซึ่งอาหารใด, อ. ท่าน จงกิน ซึ่งอาหารนั้น
Eat what you like.

9.  อ. ท่าน จักอาบน้ํา ในแม่น้ํา เพียงใด, อ.  ข้าพเจ้า จักนั่ง บนก้อนหิน เพียงนั้น
I will sit on the rock until you bathe in the river.

10. อ. วิญญูชน ท. ย่อมอาศัยอยู่ ในที่ใด, อ. ข้าพเจ้า ย่อมปรารถนา เพ่ืออยู่ ในที่นั้น
Where intelligent people live there I wish to dwell.
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ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ
ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ   สทฺธมฺมา น ปริหายติ.
Dhammārāmo dhammarato, dhammaṃ anuvicintayaṃ; 

dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu, saddhammā na parihāyati. 

ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในธรรม พิจารณาใคร่ครวญถึงธรรม ระลึกถึงธรรม 
อยู่ ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม68

 Devoted to the Dhamma, finding delight and meditating on the 
Dhamma; 
 bearing in mind the Dhamma, a monk does not fall away from the 
good teachings. 

68 ขุ.ธ.(บาลี) 25/364/80., (ไทย) 25/364/147. ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ
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อภิธานศัพท์ (บาฬี – ไทย – อังกฤษ)
Glossary (Pāḷi - Thai - English) 

อักษรย่อ Abbreviations: 
m. = masculine; ปุงลิงค์
f. = feminine; อิตถีลิงค์
n. = neuter; นปุงสกลิงค์
adj.   = adjective; คุณศัพท ์
ind.   = indeclinable particle; อัพยยศัพท์ 
adv.  = adverb กิริยาวิเศษณ ์
pron.  = pronoun สัพพนาม 
v. = Verb กิริยา
inf.    = In nitive อัพยยกิริยา ตุํ ปัจจัย 
pr.p.  = Present Participle กิริยากิตก์ปัจจุบันกาล 
p.p.  = Past Participle กิริยากิตก์อดีตกาล 
pot.p.  = Potential Participle กิริยากิตก์ ประเภท ตพฺพ อนีย 
ger.   = Gerund กิริยากิตก์อดีตกาล ประเภท ตุทาทิปัจจัย 
3. = Of the three genders คุณศัพท์เป็น 3 ลิงค์

สระ Vowels 

[อ a] 

อกุสล akusala, adj. : อกุศล demerit 
อกฺขิ akkhi, n. :  นัยน์ตา eye 
อคฺคิ aggi, m. :  ไฟ fire 
องฺคุลิ aṅguli, f. :  นิ้วมือ finger 
อจฺจิ acci, n. :  เปลวไฟ flame 
อช aja, m. :  แพะ goat 
อชฺช ajja, ind. :  วันนี้ today 
อฏวิ aṭavi, f. :  ปุาดง forest 
อฏฺ  ิ aṭṭhi, n. :  กระดูก bone 
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ไข ่ egg 
เพ่ืออันก้าวล่วง to surpass  
แขก guest 

อณฺฑ aṇḍa, n. :   
อติกฺขมิตุํ atikkamituṃ, inf. : 
อติถิ atithi, m. :  
อตฺถญฺญู atthaññū, m :  ผู้รู้ความหมาย benevolent person,  

knower of the meaning 
อทฺธา addhā, ind :  แน่แท้, แน่นอน indeed, certainly 
อธิปติ adhipati, m  ผู้เป็นใหญ่, อธิบดี lord, leader, chief  
อนิจฺจ anicca, adj. :  ไม่เที่ยง impermanent 
อนุสฺสรนฺต anussaranta, pr.p. : ผู้หมั่นระลึกอยู่ remembering 
อนฺตรา antarā, ind :  ในระหว่าง between 
อปสฺสนฺต apassanta, pr.p. :  ผุ้ไม่เห็นอยู ่ not seeing 
อปฺปก appaka, adj. :  เล็ก, น้อย few, a little 
อภิณฺหํ abhiṇhaṃ, adv. :  ต่อเนื่อง, เนือง ๆ  constantly, often 
อมจฺจ amacca, m. :  อํามาตย์, รัฐมนตรี minister 
อมต amata, n. : อมตะ, พระนิพพาน ambrosia, the supreme 

Bliss 
อมฺพ amba, m. : มะม่วง mango 
อมฺพุ ambu, n. :  น้ํา water 
อมฺมา ammā, f. :  แม่, มารดา mother 
อมฺเห amhe, pron. :  อ. ข้าพเจ้า ท. We 
อมฺหากํ amhākaṃ, pron. : แก่ข้าพเจ้า ท., ของเรา ท. to us, our 
อรญฺ  arañña, n. :  ปุา forest 
อริ ari, m. :  ศัตร ู enemy 
อสนิ asani, f. :  สายฟูา thunder 
อสปฺปุริส asappurisa, m. : คนชั่ว, อสัตบุรุษ wicked man 
อสิ asi, m. :  ดาบ sword 
อสฺส assa, m. :  ม้า horse 
อสฺส assa, pron. :  แก่เขา, ของเขา to him, his 
อสฺสา assā, pron. : แก่เธอ, ของเธอ to her, her 
อสฺสุ assu, n :  น้ําตา tear 
อหํ ahaṃ, pron. :  อ. ข้าพเจ้า I 
อหิ ahi, m. :  งู serpent 
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[อา ā] 

ท้องฟูา, อากาศ sky 
หน ู mouse, rat 
ผู้มาแล้ว come 
มาแล้ว having come 
เพ่ืออันมา to come 
มาแล้ว having come 
ถือเอาแล้ว having taken 
ครู, อาจารย์ teacher 
นํามาแล้ว having brought 
ร้านค้า, ตลาด shop 
ห่าม, ยังไม่สุก unripe 
ครับ, ค่ะ yes 
อายุ age 
อาวุธ weapon 
วัด, อาราม grove, monastery 
งอกข้ึนแล้ว having ascended 
งอกข้ึนแล้ว having ascended 
แสง, แสงสว่าง  light 
หลุม, บ่อ pit 
อาสนะ, ที่นั่ง seat 
อันเขานํามาแล้ว brought 
ผู้นํามาอยู่ bringing 
เพ่ืออันนํามา to bring 

อากาส ākāsa, m. :  
อาขุ ākhu, m. :  
อาคต āgata, p.p. :  
อาคนฺตฺวา āgantvā, ger. :  
อาคนฺตุ āgantuṃ, inf. : 
อาคมฺม āgamma, ger. :  
อาทาย ādāya, ger. :  
อาจริย ācariya, m :  
อาเนตฺวา ānetvā, ger. :  
อาปณ āpaṇa, n. :  
อาม āma, adj. : 
อาม āma, ind. : 
อายุ āyu, n. :  
อายุธ āyudha, n. : 
อาราม ārāma, m. : 
อารุยฺห āruyha, ger. :   
อารุหิตฺวา āruhitvā, ger. :  
อาโลก āloka, m. : 
อาวาฏ āvāṭa, m. :  
อาสน āsana, n. :  
อาหฎ āhaṭa, p.p. :  
อาหรนฺต āharanta, pr.p. : 
อาหริตุํ āharituṃ, inf. : 
อาหาร āhāra, m. : อาหาร food 

[อิ i] 

อิตฺถี itthi, f. :  ผู้หญิง woman 
อิทานิ idāni, ind. : บัดนี้, เดี๋ยวนี้, เวลานี้ now 
อิทฺธิ iddhi, f. :  ฤทธิ์, ความสําเร็จ psychic power 
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อิสิ isi, m. : ฤๅษี sage 

[อุ u] 

อุกฺขิปิตฺวา ukkhipitvā, ger. :  ยกข้ึนแล้ว having raised up 
อุคฺคณฺหิตพฺพ uggaṇhitabba, pot.p.:    อันเขาพึงเรียน that should be learnt 
อุจฺฉุ ucchu, m. : น้ําอ้อย sugar cane 
อุฏฺ หิตฺวา uṭṭhahitvā, ger. : ลุกขึ้นแล้ว having risen up 
อุฏฺ าเปตฺวา uṭṭhāpetvā, ger. : ให้ลุกขึ้นแล้ว having awaken 
อุทก udaka, n. :  น้ํา water 
อุทธิ udadhi, m. :  ทะเล ocean, sea 
อุปมา upamā, f. :  อุปมา, เปรียบเทียบ, เหมือน simile 
อุปลิตฺต upalitta, mfn. :  เปื้อนแล้ว, ฉาบทาแล้ว smeared 
อุปาสก upāsaka, m. :  อุบาสก lay devotee 
อุยฺยาน uyyāna, n. :  สวน, อุทยาน park 
อุรค uraga, m. :  งู reptile 

[เอ e] 

เอวํ evaṃ, ind. ฉันนั้น, ครับ, ค่ะ thus, yes 

[โอ o] 

ก้าวลงแล้ว having moved aside 
เก็บแล้ว having collected 
เพ่ืออันเก็บ to gather, to collect 
มีโอชะ, มีรสอร่อย luscious 
ข้ามลงแล้ว having descended 
ข้าวสุก rice 
ผู้ข้ามลงแล้ว descended 
ลงแล้ว having descended 

โอกฺกมฺม okkamma, ger. :  
โอจินิตฺวา ocinitvā, ger. : 
โอจินิตุํ ocinituṃ, inf. : 
โอชวนฺตุ ojavantu, adj :  
โอตริตฺวา otaritvā, ger. 
โอทน odana, m. :  
โอติณฺณ otiṇṇa, p.p. :  
โอรุยฺห oruyha, ger. :  
โอโลเกนฺต olokenta, pr.p. : ผู้ก้มดูอยู่ looking at 
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โอวรก ovaraka, m. : ห้องนอน bed room 
โอวาท ovāda, n. :  โอวาท, คํากล่าวสอน advice 

พยัญชนะ Consonants 

[ก k] 

กกจ kakaca, m :  เลื่อย saw 
กจฺฉุ kacchu, f. : หิด, เกลื้อน  itch  
กญฺ า kaññā, f :  สาวน้อย, หญิงสาว girl 
กฏจฺฉุ kaṭacchu, m : ช้อน spoon 
กเณรุ kaṇeru, f :  ช้างพัง cow / she-elephant 
กต kata, p.p. : อันเขาทําแล้ว made, done 
กตฺตุ kattu, m :  กัตตา, ผู้ทํา doer 
กตฺวา katvā, ger.  ทําแล้ว having done 
กตฺถ kattha, adv.  ที่ไหน where 
กถา kathā, f. :  ถ้อยคํา, วาจา speech 
กถํ kathaṃ, adv. :  อย่างไร how 
กทลี kadalī, f :  กล้วย  banana, plantain 
กทา kadā, adv :  เมื่อไร when 
กทาจิ,กรหจิ kadāci,karahaci,adv.: ในกาลไหน ๆ บางครั้ง sometimes 
กปิ kapi, m. :  ลิง monkey 
กมฺม kamma, n. :  กรรม, การกระทํา action, deed 
กมฺมนฺต kammanta, m. :   การงาน work 
กมฺมการ kammakāra, m. : กรรมการ, ผู้ทํางาน worker 
กรณีย karaṇīya, pot.p. :  อันเขาพึงทํา that should be done 
กรี karī, m. :  ช้าง elephant 
กโรนฺต karonta, pr.p. : ผู้ทําอยู ่ doing 
กวิ kavi, m. :  กวี poet 
กสฺมา kasmā, adv. :  เพราะเหตุไร why 
กสฺสก kassaka, m.  ชาวนา farmer 
กาก kāka, m. :  กา crow 
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นางกา she-crow 
อันเขาพึงทํา that should be done 
เพ่ืออันทํา to do 
ร่างกาย body 
เหตุการณ์ reason 
ผู้มีความกรุณา compassionate 
เวลา time  
หลุม, บ่อ pit 
ดํา black 
ผู้ซื้ออยู่ buying 
ซื้อแล้ว having bought 
ชื่อเสียง fame 
อะไร, ทําไม what? 
เสื่อ, เสื่อลําแพน mat 
เล่นแล้ว having played 
แม่ไก ่ hen 
สุนัข, หมา dog 
ท้อง belly 
โรคเรื้อน leper 
แต่ที่ไหน whence 
ในไหน where 
ผู้โกรธแล้ว enraged, angry 
เด็กชาย boy 
เด็กหญิง girl 
ตระกูล  family, caste 
ผู้มีตระกูล man of good family 
บุญ, กุศล merit 
ดอกไม้ flower 
ที่ไหน  where 
ฝั่ง, ตลิ่ง [river] bank 
ธง flag 

กากี kaakī, f. : 
กาตพฺพ kātabba, pot.p. : 
กาตุํ kaatuṃ, inf. : 
กาย kāya, m. :  
การณ kāraṇa, n. :  
การุณิก kāruṇika, adj. :  
กาล kāla, m. : 
กาสุ kāsu, f. :  
กาฬ kāḷa, adj. : 
กิณนฺต kiṇanta, pr.p. :  
กิณิตฺวา kiṇitvā, ger. : 
กิตฺติ kitt,i f. : 
กึ kiṃ, 3. : 
กิลญฺ ชา kilañjā, f :  
กีฬติฺวา kīḷitvā, ger. : 
กุกฺกุฏี kukkuṭī, f. :  
กุกฺกุร kukkura, m. :  
กุจฺฉิ kucchi, mf. :  
กุฏฺ ี kuṭṭhī, m. :  
กุโต kuto, adv. :  
กุตฺร kutra, adv. :  
กุทฺธ kuddha, p.p. :  
กุมาร kumāra, m. :  
กุมารี kumārī, f. :  
กุล kula, n. : 
กุลวนฺตุ kulavantu, adj. :  
กุสล kusala, adj. :  
กุสุม kusuma, n. :  
กุหึ kuhiṃ, adv. :  
กูล kuula, n.  
เกตุ ketu, m. :  
โก ko, m. : อ. ใคร who? (Nom.) 
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โกธ kodha, m. : ความโกรธ anger 

[ข kh] 

ขคฺค khagga, m. :  ดาบ, พระขรรค์ sword 
ขณฺฑ khaṇḍa, n. :  กึ่ง, ท่อน piece 
ขนฺติ khanti, f. : ความอดทน patience 
ขร khara, adj.  แข็งกระด้าง, หยาบ rough, coarse 
ขาทนีย khādanīya, n. :  อันเขาควรเคียวกิน food 
ขาทนฺต khādanta, pr.p. : ผู้เคี้ยวกินอยู่ eating 
ขาทิตฺวา khāditvā, ger. :  เคี้ยวกินแล้ว having eaten 
ขินฺน khinna, p.p. :  ผู้ห่อเหี่ยวแล้ว dejected 
ขิปฺปํ khippaṃ, adv. :  พลัน, เร็ว soon 
ขีร khīra, n. :  น้ํานม milk 
ขุทฺทก khuddaka, adj.  เล็ก, น้อย small 
ขุทา khudā, f. :  ความหิวกระหาย hunger 
เขตฺต khetta, n. :  นา, ไร่, ทุ่งนา field 

[ค g] 

แม่น้ําคงคา Ganges river 
ผู้ไปอยู่ going 
ศัพท์ยาก, ปม knot 
เพ่ือถือเอา to take 
ผู้ไปแล้ว gone 
ผู้ไป one who goes 
เพ่ืออันไป to go 
ไปแล้ว having gone 
ละเอียด, ลึกซึ้ง deep 
คร ู teacher 
คหบดี householder 

คงฺคา Gangā, f. :  
คจฺฉนฺต gacchanta, pr.p. : 
คณฺ   ิ  gaṇṭhi, m. :  
คณฺหิตุํ gaṇhituṃ, inf. :  
คต gata, p.p. :  
คนฺตุ gantu, m. :  
คนฺตุํ gantuṃ, inf. :  
คนฺตฺวา gantvā, ger. :  
คมฺภีร gambhīra, adj. : 
ครุ garu, m. :  
คหปติ gahapati, m :  
คหิต gahita, p.p. :  อันเขาถือเอาแล้ว taken 
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คเหตฺวา gahetvā, ger. :  ถือเอาแล้ว having taken 
คายนฺต gāyanta, pr.p. :  ผู้ร้อง (เพลง) อยู่ singing 
คาม gāma, m. :  หมู่บ้าน village 
คาวี gāvī, f. :  แม่วัว cow 
คิริ giri, m. :  ภูเขา mountain 
คิลาน gilāna, m. :  คนไข ้ sick man 
คีต gīta, n. :  เพลง song 
คีวา gīvā, f. :  คอ neck 
คุณวนฺตุ guṇavantu, adj. : ผู้มีคุณ virtuous 
คุหา guhā, f. :  ถ้ํา cave 
เคห geha, n. :  บ้าน, เรือน house, home 
โคณ goṇa, m. :  วัวตัวผู้ ox 
โคธา godhā, f. : เหี้ย, ตะกวด, ตัวเงินตัวทอง iguana 

[ฆ gh] 

หม้อน้ํา water-pot 
บ้าน, เรือน house 
จมูก nose 

ฆฏ ghaṭa, n. :  
ฆร ghara, n. :  
ฆาน ghāna, n. :  
ฆายิตํุ ghāyituṃ, inf. เพ่ืออันดม to smell 

[จ c] 

จ ca, ind. :  ด้วย, และ and 
จกฺขุ cakkhu, n. :  ตา eye 
จกฺขมนฺตุ cakkhumantu, adj. ผู้มีปัญญาจักษ ุ possessor of eyes 
จณฺฑาล caṇḍāla, m. :  คนจัณฑาล outcast 
จนฺท canda, m. :  พระจันทร์ moon 
จตุปฺปท catuppada, m. : สัตว์สี่เท้า quadruped 
จรนฺต caranta, pr.p. : เที่ยวไปอยู ่ walking 
จริตฺวา caritvā, ger. :  เที่ยวไปแล้ว having walked 
จิตฺต citta, n. :  จิตใจ mind 
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จินฺเตตฺวา cintetvā, ger. : คิดแล้ว having thought 
จีวร cīvara, n :  จีวร robe 
เจติย cetiya, n.  เจดีย์, ศาลเจ้า shrine, pagoda 
โจร cora, m. :  โจร thief 

[ฉ ch] 

ฉตฺต chattha, n. :  ร่ม umbrella 
ฉายา chāyā, f. :  ร่มเงา, เงา shade, shadow 
ฉินฺทนฺต chindanta, pr.p. :  ผู้ตัดอยู่ cutting 
ฉินฺทิตพฺพ chinditabba, pot.p. : อันเขาพึงตัด that should be cut 
ฉินฺน china, p.p. : อันเขาตัดแล้ว cut 

[ช j] 

ชงฺฆา jaṅghā, f. : หน้าแข้ง shank, calf of the leg 
ชตุ jatu, n. : ยางไม้, ครั่ง sealing wax 
ชล jala, n :  น้ํา water 
ชาณุ, ชณฺณุ jāṇu / jaṇṇu, n. : เข่า knee 
ชาต jāta, mfn. : ผู้เกิดแล้ว born 
ชิวฺหา jivhā, f. :  ลิ้น tongue 
เชตุ jetu, m. :  ผู้ชนะ victor 

[ ñ] 

าณ ñāṇa, n. : ปัญญา, ญาณ wisdom 
าต ñāta, p.p. : ผู้รู้แล้ว known 
าตุ ñātu, m. : ผู้รู้ knower 

[ฏ ṭ] 

ตฺวา ṭhatvā, ger. : ยืนแล้ว having stood 
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ปิต ṭhapita, p.p. : ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว kept 
าน ṭhāna, n. : สถานที่, ที่ตั้ง place 
 ิต ṭhita, p.p. : ตั้งแล้ว, ยืนแล้ว stood 

[ฑ ḍ] 

ฑสิตฺวา ḍasitvaa, ger. : กัดแล้ว having bitten or stung 

[ต t] 

ต ta, 3. :  นั้น that  
ตณฺฑุล taṇḍula, n. :  ข้าวสาร raw rice 
ตโต tato, adv. :  จากนั้น therefore 
ตตฺถ tattha, adv. :  ในนั้น there 
ตตฺร tatra, adv. :  ในนั้น there 
ตถา tathā, adv. :  ฉันนั้น thus 
ตถาคต Tathāgata, m. :  พระพุทธเจ้า, พระตถาคต the Buddha 
ตทา tadā, adv. :  ในกาลนั้น then 
ตริตฺวา taritvā, ger.  ข้ามแล้ว having crossed 
ตรุ taru, m. :  ต้นไม้ tree 
ตรุณ ีtaruṇī, f. :  หญิงสาว young woman 
ตว tava, pron. :  ของท่าน thine, your 
ตสฺมา tasmā, adv. :  เพราะเหตุนั้น therefore 
ตสฺส tassa, pron. :  ของเขา his 
ตสฺสา tassā, pron. :  ของเธอ, แก่เธอ of her, to her 
ตา tā, f. pron. : อ. หญิง ท. เหล่านั้น those women 
ตานิ tāni, pron. :  อ. สิ่งของ ท. เหล่านั้น those things 
ตาปส tāpasa, m :  ดาบส hermit 
ตาว tāva, adv. :  เพียงนั้น so far, until 
ติฏฺ นฺต tiṭṭhanta, pr.p. : ผู้ยืนอยู่ standing 
ติณ tiṇa, n. :  หญ้า grass 
ติณฺณ tiṇṇa, p.p. :   ข้ามแล้ว crossed, gone ashore 
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ติปุ tipu, n. :  แร่ดีบุก lead 
ติริยํ tiriyaṃ, adv. : ขวาง, กว้าง across 
ตีร tīra, n. :  ฝั่ง bank 
ตุณฺฑ tuṇḍa, n. :  จงอยปาก beak 
ตุมฺเห tumhe, pron. : อ. ท่าน ท. You 
ตุยฺหํ tuyhaṃ pron. :  แก่ท่าน, ของท่าน to you, your 
ตุลา tulā, f. : ตราชั่ง scale, balance 
เต te, m. pron. :  อ. เขา ท. They 
เตล tela, n. :  น้ํามันงา oil 
ตฺวํ tvaṃ, pron. :  อ. ท่าน you 

[ท d] 

ฉลาด clever 
อันสัตว์กัดแล้ว bitten 
ให้แล้ว having given 
ผู้ให้อยู่ giving 
ผู้ให้อยู่ giving 
กลาก, หิดเปี่อย eczema 
นมส้ม, นมเปรี้ยว curd 
ช้าง tusker, elephant 
อันเขาพึงดู, น่าดู handsome, beautiful 
สัตว์ผู้มีเขี้ยว, งู tusker, serpent 
อันเขาพึงให ้ that should be given 
ผู้ให้ giver 
เพ่ืออันให้ to give 
ทาน, การให้ alms, charity 
ทายก, ผู้ให้ giver  
ทารก, เด็กผู้ชาย child, young one, boy 
เด็กผู้หญิง girl 
ฟืน firewood 

ทกฺข dakkha, adj. :  
ทฏฺ daṭṭha, p.p. : 
ทตฺวา datvā, ger. : 
ททนฺต dadanta, pr.p. :  
ททมาน dadamāna, pr.p. : 
ททฺทุ daddu, fn. :  
ทธิ dadhi, n. :  
ทนฺตี dantī, m. :  
ทสฺสนีย dassanīya, adj. :  
ทา ี dāṭhī, m. :  
ทาตพฺพ dātabba, pot.p. :  
ทาตุ dātu, m. :  
ทาตํุ daatuṃ, inf. :  
ทาน dāna, n. :  
ทายก dāyaka, m.  
ทารก dāraka, m. :  
ทาริกา dārikā, f. : 
ทารุ dāru, n. :  
ทาส dāsa, m. :  ทาส, คนรับใช้ผู้ชาย slave, servant 
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ทาสี dāsī, f. : ทาสี, คนรับใช้ผู้หญิง slave woman 
ทินฺน dinna, p.p. : ผู้ให้แล้ว given 
ทิวส divasa, m. :  วัน day 
ทิสา disā, f. : ทิศ direction 
ทีฆชีวี dīghajīvī, m. :  ผู้มีชีวิตยืนยาว one with long life 
ทียมาน dīyamāna, pr.p. : อันเขาให้อยู่ being given 
ทีป dīpa, m. :  เกาะ, ประทีป, โคมไฟ island / lamp 
ทีปี dīpī, m. :  เสือดาว, เสือเหลือง  leopard 
ทุกฺข dukkha, n. : ทุกข์, ความเจ็บปวด, ปัญหา pain, misery, trouble 
ทุกฺขํ dukkhaṃ, adv. :  อย่างยาก, ด้วยความลําบาก suffering, with difficulty, 

Miserably 
ทุนฺทุภิ dundubhi, f. : กลอง drum  
ทุพฺพล dubbala, adj. : ผู้มีกําลังน้อย, ผู้อ่อนแอ weak, feeble 
ทุสฺส dussa, n. :  ผ้า, เสื้อผ้า cloth 
ทุหิตุ duhitu, f. :  ลูกสาว daughter 
ทูต dūta, m. :  ทูต, ผู้ส่งข่าวสาร messenger 
เทว deva, m. : ฝน, เทพ rain, deity 
เทวตา devatā, f. :  เทวดา deity 
เทวี devī, f. : ราชินี, เทพธิดา  queen, goddess 
เทสนา desanā, f. : เทศนา, การแสดง preaching 
เทสิต desita, p.p. : อันเขาแสดงแล้ว preached 
โทณิ doṇi, f. : รางไม้, เรือ canoe, boat 
โทลา dolā, f. : เสาชิงช้า, คานหาม palanquin 
ทฺวาร dvāra, n. :  ประต ู door 

[ธ dh] 

ธญฺ dhañña, n. :  ธัญพืช, ข้าวเปลือก corn, paddy 
ธน dhana, n. :  ทรัพย์ wealth 
ธนวนฺตุ dhanavantu, adj. : ผู้มีทรัพย์ rich 
ธนุ dhanu, n. :  ธนู bow 
ธมฺม dhamma, m. :  ธรรมะ, หลักคําสอน doctrine 



ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 269 

ธาตุ dhātu, f :  ธาตุ relics, elements 
ธาวนฺต dhāvanta, 3. :  ผู้วิ่งอยู่ running 
ธีตุ dhītu, f. :  ธิดา, ลูกสาว daughter 
ธีวร dhīvara, m. :  ชาวประมง fisherman 
ธุลิ dhuli, f. : ธุลี, ฝุุน dust 
เธนุ dhenu, f. :  แม่โคนม cow 
โธวิตพฺพ dhovitabba, pot.p. : อันเขาล้างแล้ว that should be washed 

[น n] 

น na, ind. :  ไม ่ not 
นคร nagara, n. :  นคร, เมือง city, town 
นตฺตุ nattu, m.  หลาน grandson 
นที nadī, f. :  แม่น้ํา river 
นยน nayana, n. :  นัยน์ตา eye 
นร nara, m. :  คน man 
นรก naraka, n. :  นรก purgatory 
นว nava, adj. :  ใหม ่ new 
นหาต nahāta, p.p. :  ผู้อาบแล้ว bathed 
นหาตฺวา nahaatvā, ger. : อาบแล้ว having bathed 
นหายนฺต nahāyanta, pr.p. : ผู้อาบอยู่ bathing 
นานา nānā, ind. :  ต่าง ๆ, นานา various 
นาม nāma, n. : ชื่อ name 
นารา nārī, f. :  ผู้หญิง woman 
นาวา nāvā, f. :  เรือ ship 
นาวิก nāvika, m. :  ชาวเรือ, นายเรือ sailor 
นาสา nāsā, f. :  จมูก nose 
นาฬิ nāḷi, f. :  ทะนาน, ก้าน a unit of measure 
นาฬิเกร nāḷikera, m. :  มะพร้าว coconut 
นิกฺขนฺต nikkhanta, p.p. : ผู้ออกไปแล้ว got out 
นิกฺขมฺม nikkhamma, ger. : ออกไปแล้ว having come out 
นิทฺทา niddā (f) :  นิทรา, ความหลับ, การนอน sleep 
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ขุมทรัพย์ hidden treasure 
เพ่ืออันเกิด to be born 
เกิดแล้ว having born 
นรก hell 
ที่อยู่อาศัย, บ้าน house 
ผู้นั่งแล้ว sat 
อันเขาพึงนั่ง should be sat 
นั่งแล้ว having sat 
ผู้นําไปแล้ว led, carried 

นิธิ nidhi, m. : 
นิพฺพตฺติตุํ nibbattituṃ, inf. : 
นิพฺพตฺติตฺวา nibbattitvā, ger. :  
นิรย niraya, m. : 
นิวาส nivāsa, m. :  
นิสินฺน nisinna, p.p. :  
นิสีทิตพฺพ nisīditabba, pot.p. : 
นิสีทิตฺวา nisīditvā, ger. : 
นีต nīta, p.p. : 
เนตุ netu, m. :  ผู้นํา leader 

[ป p] 

อันเขาหุงแล้ว cooked, ripe 
นก bird 
ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว having raised up 
ผู้หุงอยู่ cooking 
ผู้หุงอยู่ cooking 
อันเขาพึงหุง that should be cooked 
อันเขาหุงแล้ว cooked 
อันเขาพึงหุง that should be cooked 
เพ่ืออันหุง to cook 
หุงแล้ว having cooked 
กรง, หน้าต่าง cage 
ปัญญา, ญาณ wisdom 
ปัญหา, คําถาม question 
เพ่ืออันเตรียม, เพ่ืออันตกแต่ง to make, to prepare 
บัณฑิต, นักปราชญ์ sage, wise man 
ใบไม้ leaf 
ผัว, เจ้านาย husband, master 
บาตร, ชาม bowl 

ปกฺก pakka, p.p. :  
ปกฺขี pakkhī, m. :  
ปคฺคยฺห paggayha, ger. :  
ปจนฺต pacanta, pr.p. : 
ปจมาน pacamāna, pr.p. : 
ปจนีย pacanīya, pot.p. : 
ปจิต pacita, p.p. : 
ปจิตพฺพ pacitabba, pot.p. : 
ปจิตุํ pacituṃ, inf. : 
ปจิตฺวา pacitvā, ger.  
ปญฺชร pañjara, mn. : 
ปญฺ า paññā, f. :  
ปญฺหา pañha, m. :  
ปฏิยาเทตุํ paṭiyādetuṃ, inf : 
ปณฺฑิต paṇḍita, m. :  
ปณฺณ paṇṇa, n. :  
ปติ pati, m :  
ปตฺต patta, m. :  
ปตฺถนา patthanā, f. :  ปรารถนา, ความหวัง hope, expectation 
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ปตฺติ patti, f. : ส่วนบุญ, ทหารราบ infantry 
ปทุม paduma, n. :  ดอกบัว lotus 
ปนส panasa, m. :  ขนุน jack-fruit 
ปพฺพต pabbata, m. : ภูเขา mountain 
ปภาเต pabhāte, n. :  ในเวลาเช้า early morning 
ปภู pabhū, m. :  ผู้เป็นใหญ่ eminent person, 

overlord 
บริษัท, ชุมนุม retinue, following 
เข้าไปแล้ว having entered 
สัตว์เลี้ยง animal 
ผู้ท่องจํา, ผู้บอก reciter 
มาก much 
ผู้เห็นอยู่, ผู้ดูอยู่ seeing, looking at 
เพ่ืออันเห็น to see 
อันเขาตีแล้ว beaten 
ตีแล้ว having beaten 
ละแล้ว having left 
การหุง cooking, boiling 
โรงเรียน school 
มือ, ฝุามือ palm, hand 
สัตว์มีชีวิต living being 
เพ่ืออันด่ืม to drink 
เท้า foot, leg 
น้ําอันเขาพึงดื่ม drinking water 
บาป, ความชั่ว evil, sin 
ผู้ทําบาป sinner, evil-doer 
หิน, ก้อนหิน, แผ่นหิน, ศิลา stone, rock 
ปราสาท mansion 
แม้, แม้ว่า too, also 
ตะกร้า basket 
บิดา, พ่อ father 

ปริสา parisā, f. :  
ปวิสิตฺวา pavisitvā, ger. :  
ปสุ pasu, m. :  
ปวตฺตุ pavattu, m :  
ปหูต pahū  ta, adj. :  
ปสฺสนฺต passanta, pr.p. : 
ปสฺสิตุํ passituṃ, inf. : 
ปหฏ pahaṭa, p.p. : 
ปหริตฺวา paharitvā, ger. : 
ปหาย pahāya, ger. : 
ปาก pāka, m. :  
ปา สาลา pāṭhasālā, f. :  
ปาณิ pāṇi, m. :  
ปาณี pāṇī, m. :  
ปาตุํ pātuṃ, inf. :  
ปาท pāda, m. : 
ปานีย pānīya, n. :  
ปาป pāpa, n. :  
ปาปการี pāpakārii, m. :  
ปาสาณ pāsāṇa, m. :  
ปาสาท pāsāda, m. :  
ปิ pi, ind. :  
ปิฏก piṭaka, m. :  
ปิตุ pitu, m. :  
ปิปาสา pipāsā, f. :  ความกระหายน้ํา thirst 



        ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 272 

ผู้กระหายน้ําแล้ว thirsty 
ผู้ดื่มอยู่ drinking 
เพ่ืออันด่ืม to drink 
ดื่มแล้ว having drunk 
บริจาคแล้ว having donned 
ต่ัง chair 
ผู้ดื่มแล้ว drunk 
ผู้อันเขาเบียดเบียนแล้ว oppressed 
บุญ, กุศล merit, fortune 
ผู้มีบุญ fortunate, meritorious 
บุตร, ลูก son 
บุตรและภริยา children and wife 
อีก again 
ดอกไม้ flower 
แท่นบูชาด้วยดอกไม้ flower altar 
เก่าก่อน ancient 
บุรุษ, คน man 
ทราย sand 
การบูชา offering 
บูชาแล้ว having offered 
สระโบกขรณี, สระมีบัว pond 

ปิปาสิต pipāsita, mfn. :  
ปิวมาน pivamāna, pr.p. : 
ปิวิตุํ pivituṃ, inf. : 
ปิวิตฺวา pivitvā, ger. : 
ปิฬนฺธิตฺวา piḷandhitvā, ger. :  
ปี  pīṭha, n. :  
ปีต pīta, p.p. : 
ปีฬิต  pīḷita, p.p. : 
ปุญฺ puñña, n. :  
ปุญฺ วนฺตุ puññavantu, adj. : 
ปุตฺต putta, m. :  
ปุตฺตทาร puttadāra, m. :  
ปุน puna, ind. :  
ปุปฺผ puppha, n. :  
ปุปฺผาสน pupphāsana, n. :  
ปุพพฺก pubbaka, mfn. :  
ปุริส purisa, m. :  
ปุลิน pulina, n. : 
ปูชา pū  jā, f. :  
ปูเชตฺวา pū  jetvā, ger. : 
โปกฺขรณี pokkharaṇī, f. :  
โปตฺถก potthaka, n. :  หนังสือ book 

[ผ ph] 

ผรสุ pharasu, m. :  ขวาน axe, hatchet 
ผล phala, n. :  ผลไม้  fruit, nut 
ผลวนฺตุ phalavantu, adj. : ผู้มีผลไม้ fruitful 

[พ b] 

พนฺธุ bandhu, m. : ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง relative 
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พนฺธุมนฺตุ bandhumantu, adj. : ผู้มีพวกพ้อง one who has relations 
พล bala, n. : พละ, กําลัง power  
พลวนฺตุ balavantu, mfn. :  ผู้มีกําลัง  powerful 
พลี balī, m. :  ผู้มีกําลัง powerful one 
พหุ bahu, adj. :  มาก many 
พหุก bahuka, adj. : มาก many 
พาราณสี bārāṇasī, f. : เมืองพาราณสี Benares [city] 
พาล bāla, adj. :  เด็ก, พาล, โง่เขลา young, foolish 
พาหุ bāhu, m. : แขน arm 
พีช bīja, n. :  พืช, เมล็ดพันธุ์ seed 
พุทฺธ Buddha, m. :  พระพุทธเจ้า the Buddha 
พุทฺธิ buddhi, f. :  ความรู้, ปัญญา intelligence, wisdom 
พุทฺธิมนฺตุ buddhimantu, adj.  ผู้มีปัญญา wise 
โพธิ bodhi, m/f. : ต้นโพธิ์ Bo-tree 
พฺราหฺมณ brāhmaṇa, m. :  พราหมณ์ Brahmin 
พฺราหฺมณี brāhmaṇī, f. :  พราหมณี, นางพราหมณ์ brahmin woman 

[ภ bh] 

ภควนฺตุ Bhagavantu, m. : พระพุทธเจ้า, ผู้มีโชค the Buddha, the  
Exalted One. (adj) the 
fortunate 

ภคินี bhaginī, f. :  พ่ีสาว, น้องสาว sister 
ภณฺฑ bhaṇḍa, n. :  สิ่งของ, สินค้า goods 
ภตฺต bhatta, mn. :  ข้าว rice 
ภตฺตุ bhattu, m. :  สามี, ผู้เลี้ยงดู husband, supporter 
ภริยา bhariyā, f. :  ภริยา, ผู้ถูกเลี้ยง wife 
ภวิตพฺพ bhavitabba, pot.p. อันเขาพึงเป็น that should happen 
ภาคี bhaagī, m.  ผู้มีส่วน sharer 
ภาเชตฺวา bhājetvā, ger. แบ่งแล้ว having divided 
ภาตุ bhātu, m. :  พ่ีชาย, น้องชาย brother 
ภานุ bhānu, m. : พระอาทิตย์ sun  
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ภานุมา bhānumā, m. : พระอาทิตย์ sun 
ภายิตฺวา bhāyitvā, ger. : กลัวแล้ว having feared 
ภิกฺขุ bhikkhu, m. : ภิกษุ Buddhist monk 
ภินฺน bhinna, p.p. : แตกแล้ว broken 
ภุญฺชนฺต bhuñjanta, pr.p. : ผู้กินอยู่ eating 
ภุญฺชิตพฺพ bhuñjitabba, pot.p. :        อันเขาพึงกิน hat should be eaten 

เพ่ืออันกิน to eat 
อันเขากินแล้ว eaten 
พระราชา king 
พระราชา king 
แผ่นดิน earth, ground 
ผู้มีทรัพย์ serpent 
เพ่ืออันกิน to eat 
โภชนะ, อาหาร food, meal 

ภุญฺชิตํุ bhuñjituṃ, inf. : 
ภุตฺต bhutta, p.p. : 
ภูปติ bhūpati, m. :  
ภูปาล bhūpāla, m. :  
ภูมิ bhūmi, f. : 
โภคี bhogī, m. : 
โภตฺตุํ bhottuṃ, inf. :  
โภชน bhojana, n. :  
โภชนีย bhojanīya, n. : อันเขาพึงกิน soft food 

[ม m] 

มกฺกฎ makkaṭa, m. :  ลิง monkey 
มคฺค magga, m. : ทาง, หนทาง path, road 
มจฺฉ maccha, m. :  ปลา fish 
มญฺจ mañca, m. :  เตียง, แคร่ bed 
มญฺชูสา mañjūsā, f. :  ตู้, กล่อง, หีบ box 
มณิ maṇi, m. :  แก้วมณี gem 
มต mata, p.p. :  ผู้ตายแล้ว dead 
มติ mati, f. :  ความรู้ wisdom 
มตฺตญฺญู mattaññū, adj. : ผู้รู้ประมาณ temperate, one who 

 knows the measure 
มธุ madhu, n. :  น้ําผึ้ง honey 
มธุกร madhukara, m. : ผึ้ง bee 
มนุสฺส manussa, m. :  มนุษย์, คน man, human being 
มยํ mayaṃ, pron. : อ. ข้าพเจ้า ท. We 
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มยฺหํ mayhaṃ, pron. : แก่ข้าพเจ้า, ของข้าพเจ้า to me, my 
มยูร mayūra, m. :  นกยูง peacock 
มรณ maraṇa, n. :  ความตาย death 
มหี mahī, f.  แผ่นดิน, แม่น้ํามหี earth, the river of that 

Name 
มนฺต manta, n. :  มนต์ magic spell 
มนฺตี mantī, m. :  ผู้มีการปรึกษา, ผู้มีความคิด minister 
มา mā, ind. :  อย่า do not 
มาตุ mātu, f. : แม่, มารดา mother 
มาตุล mātula, m. : ลุง uncle 
มาร māra, m. :  มาร the evil one 
มาริต mārita, p.p. : ฆ่าแล้ว killed 
มาลา mālā, f. :  พวงมาลัย garland 
มาลี mālī, m. : ผู้มีพวลมาลัย possessor of a garland 
มาส māsa, m. : เดือน month 
มิค miga, m. : กวาง, เนื้อทราย deer, beast 
มิคี migī, f. : แม่กวาง she-deer 
มิตฺต mitta, mn. :  เพ่ือน friend 
มุข mukha, n. :  หน้า, ปาก face, mouth 
มุฏฺ  ิ muṭṭhi, m. : กํามือ, กําปั้น fist, hammer 
มุทุ mudu, adj. : อ่อนโยน soft  
มุนิ muni, m. :  มุนี, พระ sage, monk 
มูล mūla, n. : รากไม้, เงิน, ราคา root, money 
โมทก modaka, n. : ขนม sweetmeat 

[ย y] 

ย ya, 3. : ใด which (relative) 
ยฏฺ  ิ yaṭṭhi, m/f. :  ไม้เท้า stick, walking stick 
ยโต yato, adv. :  แต่ที่ใด since 
ยตฺถ yattha, adv. : ในที่ไหน where 
ยตฺร yatra, adv. :  ในที่ไหน where 
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ยถา yathā, adv. :  ฉันใด in which manner 
ยทา yadā, adv. :  ในกาลใด when 
ยทิ yadi, ind. :  ถ้าว่า, หากว่า, ผิว่า if 
ยสวนฺตุ yasavantu, mfn. : ผู้มียศ, ผู้มีชื่อเสียง famous 
ยสฺมา yasmā, adv. :  เพราะเหตุใด because 
ยาคุ yāgu, f. :  ข้าวต้น  rice, gruel 
ยาจก yācaka, m. :  ขอทาน beggar 
ยาจนฺต yācanta, pr.p. : ผู้ขออยู่ begging 
ยาว yāva, adv. :  เพียงใด how far 
ยุวติ yuvati, f. :  หญิงสาว young woman 

[ร r] 

รกฺขิตพฺพ rakkhitabba, pot.p. : อันเขาพึงรักษา that should be  
observed or protected 

รชฺช raja, n. : ความเป็นแห่งพระราชา kingdom 
รชก rajaka, m. :  ช่างย้อม, ช่างฟอก washerman 
รตฺต ratta, adj. : สีแดง red 
รชฺชุ rajju, f. :  เชือก rope 
รตฺติ ratti, f. :  ราตรี, กลางคืน night 
รถ ratha, m. :  รถ, รถลาก vehicle, chariot 
รวิ ravi, m. :  พระอาทิตย์ sun 
รวิตฺวา ravitvā, ger. : ร้องไห้แล้ว having crowed 
รส rasa, n. :  รส  taste 
รสฺส rassa, adj. : สั้น short 
รสฺมิ rasmi, f. :  รัศมี, แสง ray 
ราชินี rājinī, f. :  พระราชินี queen 
ราสิ rāsi, m. :  กอง  heap 
รุกฺข rukkha, m. :  ต้นไม้ tree 
รุกฺขมูล rukkhamūla, n. : โคนต้นไม้ foot of tree 
รูป rūpa, n. :  รูป, วัตถุ form, object, image 
โรทนฺต rodanta, pr.p. : ผู้ร้องไห้อยู่ crying 
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[ล l] 

เกาะลังกา [island] of Ceylon 
เถาวัลย์, ไม้เลื้อย creeper 
อันเขาได้แล้ว got 
ได้แล้ว having got 
เพ่ืออันได้  to get 
เพ่ืออันได้ to get 
ลาภ, กําไร  gain, profit 
นายพราน hunter 
เสมียน clerk 
โลก world 

ลงฺกา laṅkā, f. : 
ลตา latā, f. :  
ลทฺธ laddha, p.p. : 
ลทฺธา laddhā, ger. : 
ลทฺธุํ laddhuṃ, inf. : 
ลภิตุํ labhituṃ, inf. : 
ลาภ lābha, m. :  
ลุทฺทก luddaka, m. : 
เลขก lekhaka, m. : 
โลก loka, m. :  
โลจน locana, n. :  ตา eye 

[ว v] 

วณิต vaṇita, p.p. : อันเขาทําลายแล้ว wounded 
วฑฺฒกี vaḍḍhakī, m. :  ช่างไม้ carpenter 
วณฺณวนฺตุ vaṇṇavantu, mfn. : ผู้มีวรรณะ colourful 
วตฺตพฺพ vattabba, pot.p. : อันเขาพึงกล่าว that should be told 
วตฺตุ vattu, m. :  ผู้กล่าว speaker 
วตฺถ vattha, n. : ผ้า, เสื้อผ้า cloth 
วตฺถุ vatthu, n. : วัตถุ, พ้ืนที่  base, site, ground 
วทญฺญู vadaññū, adj. : ผู้รู้ถ้อยคําอันยาจกกล่าว charitable 
วทน vadana, n. : หน้า, ปาก  face, mouth 
วธู vadhū, f. :  หญิงสาว, ลูกสาว, สะใภ้  wife/daughter 
วน vana, n. :  ปุา forest 
วนิตา vanitā, f. : หญิงสาว woman 
วนฺทิต vandita, p.p. : อันเขาไหว้แล้ว worshipped 
วนฺทิตพฺพ vanditabba, pot.p. : อันเขาพึงไหว้ that should be  

Worshipped 
วปุ vapu, n. : ร่างกาย body 
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วมฺมิก vammika, mn. :  จอมปลวก anthill 
วราห varāha, m. :  หมู, สุกร pig 
วสนฺต vasanta, pr.p. : ผู้อยู่อยู่ living 
วสุ vasu, n. :  ทรัพย์ wealth 
วสุธา vasudhā, f. : พสุธา, แผ่นดิน  earth 
วสฺส vassa, mn. : ปี, ฝน year, rain 
วฬวา vaḷavā, f. : แม่ม้า, ม้าตัวเมีย mare 
วา vā, ind. :  หรือ, หรือว่า or 
วาจา vācā, f. : วาจา, คําพูด word 
วาณิช vāṇija, m. :  พ่อค้า merchant 
วาต vāta, m. :  ลม wind 
วานร vānara, m. :  ลิง monkey 
วาปี vāpī, f. :  สระ, บึง tank 
วาริ vāri, n. :  แม่น้ํา river 
วาลุกา vālukā, f. :  ทราย sand 
วิกฺกิณนฺต vikkiṇanta, pr.p. : ผู้ขายอยู่ selling 
วิชฺชุ vijju, f. :  สายฟูา lightning 
วิญฺ าตุ viññātu, m. :  ผู้มีความรู้ knowledgeable man 
วิญฺญู viññū, m. :  ผู้รู้แจ้ง, บัณฑิต wise man 
วิตฺถต vitthata, p.p. : อันกว้างขวางแล้ว broad, wide 
วิทู vidū, m. :  ผู้รู้, บัณฑิต wise man 
วิธาย vidhāya, ger. : ทําแล้ว having done or  

commanded 
ผู้มีระเบียบวินัย, อาจารย์ disciplinarian, instructor 
เหมือน, คล้าย like, similar 
ถนน street 
แยก ๆ  severally, separately 
ผู้พักอยู่ residing, living 
วิหาร, วัด monastery 
ข้าวเปลือก paddy 
ฝน rain 

วิเนตุ vinetu, m. :  
วิย viya, ind. :  
วิสิขา visikhā, f. : 
วิสํุ visuṃ, ind. : 
วิหรนฺต viharanta, pr.p. : 
วิหาร vihāra, m. :  
วีหิ vīhi, m. :  
วุฏฺ ิ   vuṭṭhi, f. : 
วุตฺต vutta, p.p. : ผู้กล่าวแล้ว said 
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วุตฺถ vuttha, p.p. : ผู้อยู่แล้ว dwelt, lived 
วุทฺธิ vuddhi, f. : ความเจริญ, เพิ่มข้ึน increase, progress 
เวค vega, adj. :  เร็ว speed 
เวตน vetana, n. :  ค่าจ้าง wage, pay 
เวชฺช vejja, m. : หมอ doctor, physician 
เวณุ veṇu, m. : ไม้ไผ่  bamboo 
เวฬุ veḷu, m :  ไม้ไผ่ bamboo 
วฺยาธิ vyādhi, m. :  ความเจ็บปุวย sickness 

[ส s] 

สกฏ sakaṭa, m. :  เกวียน cart 
สกล sakala, adj. :  ทั้งหมด entire 
สกุณ sakuṇa, m. :  นก bird 
สกุณี sakuṇī, f. : นกตัวเมีย she-bird 
สกฺขรา sakkharā (f) : น้ําตาลกรวด sugar, gravel 
สขี sakhī, f. :  เพ่ือนผู้หญิง female friend 
สคฺค sagga, n. :  สวรรค์ heaven 
สงฺฆ saṅgha, m. : พระสงฆ ์ community 
สเจ sace, ind. :  ถ้าว่า, หากว่า if 
สติ sati, f. : สติ, ความระลึกได้ memory 
สติมนฺตุ satimantu, adj. : ผู้มีสติ mindful 
สจฺจ sacca, n. :  สัจจะ, ความจริง truth 
สตฺตุ sattu, m. :  ศัตร ู enemy 
สตฺถ sattha, n. : ศาสตร์ (n) science เกวียน (m) caravan 
สตฺถิ satthi, mn. : ต้นขา, ขาอ่อน thigh  
สตฺถุ satthu, m. : พระศาสนา, ผู้สอน teacher, adviser 
สทฺท sadda, m. :  เสียง sound 
สทฺธา saddhā, f. :  ศรัทธา, ความเชื่อ faith 
สทฺธึ saddhiṃ, ind. :  พร้อม, กับ with 
สนฺติ santi, f. : ความสงบ peace, relief 
สปฺป sappa, m. :  งู serpent 
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สปฺปิ sappi, n. :  เนยใส ghee 
สปฺปุริส sappurisa, m. :  สัตบุรุษ, คนดี good man 
สพฺพ sabba, mfn. :  ทั้งหมด, ทั้งปวง all 
สพฺพญฺญู sabbaññū, m. :  พระสัพพัญญ,ู พระพุทธเจ้า all knowing one 
สภา sabhā, f. :  สภา, ที่ประชุม assembly 
สมณ samaṇa, m. :  สมณะ, พระ monk 
สมุทฺท samudda, m. :  สมุทร, ทะเล sea, ocean 
สมฺมชฺชนี sammajjanī, f. :  ไม้กวาด broom 
สมฺมา sammā, ind. :  โดยชอบ, ดี well, right 
สยนฺต sayanta, pr.p : ผู้นอนอยู่ sleeping 
สยิต sayita, p.p. : ผู้นอนแล้ว slept 
สยิตฺวา sayitvā, ger. : นอนแล้ว having slept 
สร sara, m. :  ลูกศร arrow 
สสี sasī, m. : พระจันทร์ moon 
สสฺสุ sassu, f. :  แม่ยาย, แม่ผัว  mother-in-law 
สห saha, ind. :  พร้อม, กับ with 
สหาย (ก) sahāya (ka), m. : เพ่ือน friend 
สา sā, pron. :  อ. หญิงนั้น  she  
สาขา sākhā, f. :  สาขา, กิ่ง branch 
สาฏก sāṭaka, m. :  ผ้าสาฎก, เสื้อผ้า garment 
สามี sāmī, m. :  สามี, เจ้านาย husband, lord 
สารถี sārathī, m. :  สารถี, คนขับรถม้า charioteer 
สาลา sālā, f. :  ศาลา hall 
สาวก sāvaka, m. :  พระสาวก, ศิษย์ disciple 
สาวตฺถี sāvatthī, f. : เมืองสาวัตถี city of that name 
สิกฺขาปท sikkhāpada, n. : สิกขาบท, กฎ, ศีล  precept 
สิขี sikhī, m. :  นกยูง peacook 
สิคาล sigāla, m. :  สุนัขจิ้งจอก jackal 
สินธุ sindhu, m. :  แม่น้ําสินธุ, ทะล sea, ocean 
สิปฺป sippa, n. :  ศิลปะ, ศาสตร์ arts and science 
สิลา silā, f. : หิน, ศิลา stone  
สิสฺส sissa, m. :  ศิษย์, นักเรียน pupil, student 
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สีฆํ sīghaṃ, adv. :  เร็ว ๆ fast 
สีล sīla, n. :  ศีล virtue, precept 
สีลวนฺตุ sīlavantu, adj. : ผู้มีศีล observant of precepts, 

Virtuous 
สีส sīsa, n. :  ศรีษะ, หัว head 
สีห sīha, m. :  สิงโต lion 
สีหี sīhī, f. : สิงโตตัวเมีย lioness  
สุก suka, m. :  นกแก้ว, นกแขตเต้า parrot 
สุข sukha, n. : ความสุข comfort 
สุขํ sukhaṃ, adv. :  อย่างมีความสุข happily 
สุขี sukhī, m. :  ผู้มีความสุข happy person 
สุคต sugata, m. :  พระพุทธเจ้า the Buddha 
สุต suta, p.p. : ผู้ฟังแล้ว heard 
สุตฺต sutta, p.p. : ผู้นอนแล้ว slept 
สุตฺวา sutvā, ger. : ฟังแล้ว having heard 
สุนข sunakha, m. :  สุนัข, หมา dog 
สุร sura, m. :  เทพ, เทวดา deity 
สุรา surā, f. :  สุรา, เหล้า liquor, intoxicant 
สุริย suriya, m. :  พระอาทิตย์ sun 
สุรูป surūpa, adj. : คนมีรูปดี, ผู้หล่อ, ผู้สวย handsome, beautiful 
สุว suva, m. :  นกแก้ว, นกแขตเต้า parrot 
สุวณฺณ suvaṇṇa, n. : ทอง, ทองคํา gold 
สุสาน susāna, n. : ปุาช้า cemetery 
สุสุ susu, m. :  ชายหนุ่ม young one 
สูกร sūkara, m. :  สุกร, หมู pig 
เสฏฺ  ี seṭṭhī, m :  เศรษฐี banker 
เสต seta, adj. : สีขาว white 
เสตุ setu, n. :  สะพาน bridge 
เสนา senā, f. : กองทัพ, กองทหารบก army, multitude 
โส so, pron. : อ. เขา he (stem: ta) 
โสณ soṇa, m. :  สุนัข, หมา dog 
โสต sota, n. :  หู, กระแส  ear, stream 
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โสตพฺพ sotabba, pot.p. : อันเขาพึงฟัง that should be heard 
โสตุ sotu, m. :  ผู้ฟัง listener 
โสปาน sopāna, m. :  บันได stairway 

[ห h] 

อันเขานําไปแล้ว carried 
อันเขาฆ่าแล้ว killed 
มือ hand 
ช้างพัง she-elephant 
ช้างพลาย elephant 
หัวใจ heart 
อันเขาพึงนําไป that should be carried 
ผู้นําไปอยู่ carrying 
อันเขานําไปแล้ว carried 
เพ่ือนําไป to carry 
ผู้หัวเราะอยู่, ผู้ร่าเริงอยู่ laughing 
ผู้เขาหิมาลัย, ผู้มีหิมะ Himalaya 

หฏ haṭa, p.p. : 
หต hata, p.p. : 
หตฺถ hattha, m. :  
หตฺถินี hatthinī, f. :  
หตฺถี hatthī, m. :  
หทย hadaya, n. :  
หรณีย haraṇīya, pot.p. :  
หรนฺต haranta, pr.p. :  
หริต harita, p.p. :  
หริตุ ํharituṃ, inf. :  
หสนฺต hasanta, pr.p. :  
หิมวนฺตุ himavantu, mfn. : 
หิรญฺ hirañña, n. :  เงิน, ทอง, ทองคํา gold 
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ดัชนีคํากิริยา List of Verbs

อุปสัคและธาตุของคํากิริยาภาษาสันกฤตมีในวงเล็บ 
Prefixes and roots of verbs are given in Sanskrit within brackets 

สระ Vowel 

[อ a] 

อกฺโกสติ akkosati (a + kṛś) : ย่อมด่า scolds 
อคจฺฉิ agacchi (a + gam) : ได้ไปแล้ว went 
อจริ acari (a + car) : ได้เที่ยวไปแล้ว walked, travelled 
อฏฺ าสิ aṭṭhāsi (a + sthā) : ได้ยืนแล้ว stood 
อตฺถิ atthi (as) :  ย่อมมี, ย่อมเป็น is, has 
อทาสิ adāsi (a + dā)  ได้ให้แล้ว gave 
อธิคจฺฉติ adhigacchati (adhi + gam) : ย่อมได,้ ย่อมรู้ understands 
อนุกมฺปติ anukampati (anu + kamp) : ย่อมอนุเคราะห์, เอ็นดู feels compassionate 
อนุคจฺฉติ anugacchati (anu + gam) :  ย่อมตามไป follows 
อนุพนฺธติ anubandhati (anu + badh) : ย่อมติดตาม follows, chases after 
อนุสฺสรติ anussarati (anu + sar) : ย่อมหมั่นระลึก remembers 
อนุสาสติ anusāsati (anu + śās) :  ย่อมพร่ําสอน admonishes 
อปคจฺฉติ apagacchati (apa + gam) : ย่อมหลีกไป goes away 
อปจิ apaci (a + pac) :  ได้หุงแล้ว cooked 
อภวิ abhavi (a + bhū) :  ได้เป็นแล้ว was. 
อลงฺกโรติ alaṅkaroti (alaṅ + kar)  ย่อมประดับ decorates, adorns 

[อา ā] 

อากงฺขติ ākaṅkhati (ā + kāṅkṣ) :  ย่อมหวัง, ย่อมต้องการ expects 
อากฑฺฒติ ākaḍḍhati (ā + kṛṣ?) :  ย่อมคร่ามา, ย่อมฉุดมา  pulls, drags 
อากฑฺฒียติ ākaḍḍhīyati (ā + kṛṣ?) : อันเขาย่อมคร่ามา is dragged, is pulled 
อาคจฺฉติ āgacchati (ā + gam) :  ย่อมมา comes 
อาคจฺฉิ āgacchi (ā + gam) :  มาแล้ว came 
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อาททาติ ādadāti (ā + dā) :  ย่อมถือเอา, ย่อมรับเอา takes 
อาเนติ āneti (ā + nī) :  ย่อมนําไป brings, leads 
อาเนสิ ānesi (ā + nī) :   นํามาแล้ว brought 
อามนฺเตติ āmanteti (ā + mantra) :  ย่อมร้องเรียก addresses 
อามสติ āmasati (ā + mṛś) :  ย่อมลูบ touches, strokes 
อารภติ ārabhati (ā + rabh) :  ย่อมปรารภ, ย่อมเริ่ม starts, commences 
อารภิ ārabhi (ā + rabh) :  ปรารภแล้ว, เริ่มแล้ว began 
อารุหติ āruhati (ā + ruh) :  ย่อมขึ้น climbs, ascends 
อารุหิ āruhi (ā + ruh) :  ขึ้นแล้ว ascended 
อาโรเจติ āroceti (ā + ruc) :  ย่อมบอก informs 
อาวหติ āvahati (ā + vah) :  ย่อมนํามา brings forth 
อาสิญฺจติ āsiñcati (ā + sic) :  ย่อมราดรด sprinkles 
อาหรติ āharati (ā + hṛ) :  ย่อมนํามา brings 
อาหราเปติ āharāpeti (ā + hṛ) :  ย่อมยังคนให้นํามา causes to bring 
อาหริ āhari (ā + hṛ) :  นํามาแล้ว brought 
อาหรียติ āharīyati (ā + hṛ) :  อันเขาย่อมนํามา is brought 
อาหิณฺฑติ āhiṇḍati (ā + hiṇḍ) :  ย่อมเที่ยวไป roams, wanders 
 

 [อิ i] 
 
อิจฺฉติ icchati (iṣ / āp) :  ย่อมปรารถนา, ต้องการ wishes 
 

 [อุ u] 
 
อุคฺคณฺหาติ uggaṇhāti (ud + gṛh) :  ย่อมเรียน learns 
อุฏฺ หติ uṭṭhahati (ud + sthā) :  ย่อมลุกขึ้น stands up 
อุฑฺเฑติ uḍḍeti (ud + ḍī) :  ย่อมบิน flies 
อุตฺตรติ uttarati (ud + tṛ) :  ย่อมข้าม crosses 
อุเทติ udeti ( ud + i) :  ย่อมขึ้น, ย่อมโผล่ขึ้น rises 
อุปสงฺกมติ upasaṅkamati  
 (upa + saṃ + kram) :  ย่อมเข้าไปหา approaches 
อุปฺปชฺชติ uppajjati (ud + pad) :  ย่อมเกิด is born 
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อุปฺปตติ uppatati (ud + pad) :  ย่อมเกิดข้ึน, ย่อมโดด flies, jumps up 
อุสฺสหติ ussahati (ud + sah) :  ย่อมพยายาม tries 
อุสฺสาเปติ ussāpeti (ud + śri) :  ย่อมยังคนใหย้กข้ึน hoist 
 

 [โอ o] 
 
โอจินาติ ocināti (ava + ci) :  ย่อมเก็บ collects, picks 
โอตรติ otarati (ava + tṛ) :  ย่อมข้ามลง, ย่อมลง  gets down,  
   descends (into water) 
โอภาเสติ obhāseti (ava + bhāṣ) :  ย่อมให้สว่าง illuminates 
โอรุหติ oruhati (ava + ruh) :  ย่อมลง climbs down 
โอโลเกติ oloketi (ava + lok) :  ย่อมก้มดู looks at 
โอวทติ ovadati (ava + vad) :  ย่อมกล่าวสอน advises 
 

 [ก k] 
 
กเถติ katheti (kath) :  ย่อมกล่าว speaks 
กเถสิ kathesi (kath) :  กล่าวแล้ว said, told 
กริ kari (kṛ) : ทําแล้ว did 
การียติ karīyati (kṛ) :    อันเขาย่อมทํา is done 
กโรติ karoti (kṛ) :  ย่อมทํา does, commits 
กสติ kasati (kṛṣ) :  ย่อมไถ ploughs 
กสียติ kasīyati (kṛṣ) :  อันเขาย่อมไถ is ploughed 
การาเปติ kārāpeti (kṛṣ) : อันเขาย่อมให้ทํา causes to do 
กาลํ กโรติ kālaṃ karot, (kṛṣ) :  ย่อมตาย dies 
กิณาติ kiṇāti (krī) :  ย่อมซื้อ buys 
กิณิ kiṇi (krī) :  ซื้อแล้ว bought 
กิณียติ kiṇīyati (krī) :  อันเขาย่อมซื้อ is bought 
กีฬติ kīḷati (krīḍ) :  ย่อมเล่น plays  
กุชฺฌติ kujjhati (krudh) :  ย่อมโกรธ gets angry 
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 [ข kh] 
ขณติ (ขนติ)khaṇati (khaṇ) :  ย่อมขุด digs 
ขาทติ khādati (khād) :  ย่อมเคี้ยวกิน eats 
ขาทิ khādi (khād) :  เคี้ยวกินแล้ว ate 
ขิปติ khipati (kṣip) :  ย่อมโยน, ย่อมขว้าง throws 
 

 [ค g] 
 
คจฺฉติ gacchati (gam) :  ย่อมไป goes 
คจฺฉาเปติ gacchāpeti (gam) :  อันเขาย่อมให้ไป causes to go 
คจฺฉิ gacchi (gam) :  ไปแล้ว went 
คจฺฉิสฺสติ gacchissati (gam) :  จักไป will go 
คณฺหาติ gaṇhāti (gṛh) :  ย่อมถือเอา takes 
คณฺหาเปติ gaṇhāpeti (gṛh) :  อันเขาย่อมให้ถือเอา causes to take 
คณฺหิ gaṇhi (gṛh) :  ถือเอาแล้ว took 
คณฺหียติ gaṇhīyati (gṛh) :  อันเขาย่อมถือเอา is taken 
คมิสฺสติ gamissati (gam) :  จักไป will go 
คเวสติ gavesati (gaveṣ) : ย่อมแสวงหา seeks  
คายติ gāyati (gai) :  ย่อมร้องเพลง sings 
 

 [จ c] 
 
จรติ carati (car) :  ย่อมเที่ยวไป, เดินไป wanders, conducts  
   Oneself 
จวติ cavati (cyu) :  ย่อมเคลื่อน, ย่อมตาย departs, dies 
จินฺเตติ cinteti (cit) :  ย่อมคิด thinks 
จินฺเตสิ cintesi (cit) :  คิดแล้ว thought 
จุมฺพติ cumbati (cumb) :  ย่อมจุมพิต, ย่อมจูบ kisses 
โจเรติ coreti (cur) :  ย่อมขโมย, ย่อมลัก steals 
โจเรสิ coresi (cur) :  ขโมยแล้ว, ลักแล้ว stole 
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 [ฉ ch] 
 
ฉฑฺเฑติ chaḍḍeti (chaḍḍ) :  ย่อมทิ้ง throws away 
ฉาเทติ chādeti (chad) :  ย่อมปิด conceals 
ฉินฺทติ chindati (chid) :  ย่อมตัด cuts 
ฉินฺทาเปติ chindāpeti (chid) :  อันเขาย่อมให้ตัด causes to cut 
 

 [ช j] 
 
ชยตุ jayatu (ji) :  ขอจงชนะ let him conquer 
ชานาติ jānāti (jñā) :  ย่อมรู้ knows 
ชาเลติ jāleti (jval) :  ย่อมจุด จุ. ให้รุ่งเรือง ภู. lights, kindles 
ชาเลสิ jālesi (jval) :  จุดแล้ว kindled 
ชินาติ jināti (ji) :  ย่อมชนะ wins 
ชีวติ jīvati (jīv) :  ย่อมเป็นอยู ่ lives 
 

 [ ṭh] 
 
เปติ ṭhapeti (sthā) :  ย่อมตั้งไว้, ย่อมวางไว้ places, keeps 
เปตุ ṭhapetu (sthā) :  จงตั้งไว้, จงวางไว้ let him keep 
เปสิ ṭhapesi (sthā) :  ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว kept  

 

 [ฑ ḍ] 
 
ฑสติ ḍasati (ḍas) :  ย่อมกัด, ย่อมต่อย  bites, stings 
 

 [ต t] 
 
ตรติ tarati (tṛ) :  ย่อมข้าม crosses 
ติฏฺ ติ tiṭṭhati (sthā) :  ย่อมหยุด, ย่อมยืน stays, stands 
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 [ถ t] 
 
ถเกติ thaketi (sthag) :  ย่อมปิด closes, shuts 
 

 [ท d] 
 
ททาติ dadāti / deti (dā) :  ย่อมให้ gives 
ททิ dadi (dā) :  ให้แล้ว gave 
ทสฺสติ dassati (dṛś) :  ย่อมเห็น to see 
ทียติ dīyati (dā) :  อันเขาย่อมให ้ is given 
ทุหติ duhati (duh) :  ย่อมรีด (น้ํานม) milks 
ทูเสติ dūseti (dūṣ) :  ย่อมประทุษร้าย spoils, pollutes 
เทเสติ deseti (diś) :  ย่อมแสดง points out, instructs,  
   Preaches 
เทเสสิ desesi (diś) : แสดงแล้ว preached 
เทสียติ desīyati (diś) :  อันเขาย่อมแสดง is preached  
 

 [ธ dh 
 
ธาวติ dhāvati (dhāv) : ย่อมวิ่ง runs 
ธาวิ dhāvi (dhāv) :  วิ่งแล้ว ran 
โธวติ dhovati (dhov) :  ย่อมล้าง, ย่อมซัก washes 
โธวียติ dhovīyati (dhov) :  อันเขาย่อมล้าง is washed 
 

 [น n] 
 
นตฺถิ natthi (na + as) : ย่อมไม่มี is not 
นจฺจติ naccati (nṛt) :  ย่อมฟูอน, ย่อมรํา dances 
นมสฺสติ namassati (namas) :  ย่อมนอบน้อม, ย่อมไหว้ worships, salutes 
น สนฺติ na santi (na + as) :  ย่อมไม่มี are not 
นหาเปติ nahāpeti snā) :   อันเขาย่อมให้อาบ causes to bathe 
นหายติ nahāyati (snā) :  ย่อมอาบ bathes 
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นาเสติ nāseti (naś) :  ย่อมพินาศ destroys 
นิกฺขมติ nikkhamati (nis + kram) :  ย่อมออกไป leaves, renounces 
นิกฺขิปติ nikkhipati (ni + kṣip) :  ย่อมเก็บไว้, ย่อมวางลง throws away, puts  
   down 
นิมนฺเตติ nimanteti (ni + mantra) :  ย่อมเชิญ invites 
นิลียติ nilīyati (ni+ lī) :  ย่อมแอบ, ย่อมซ่อน hides 
นิวาเรติ nivāreti (ni + vṛ) :  ย่อมห้าม prevents 
นิสีทติ nisīdati (ni + sad) :  ย่อมนั่ง sits 
นิสีทาเปติ nisīdāpeti (ni + sad) :  อันเขาย่อมให้นั่ง causes to sit 
นิสีทิ nisīdi (ni + sad) :  นั่งแล้ว sat  
นีหรติ nīharati (ni + hṛ) :  ย่อมนําออก ejects 
นีหเรติ nīhareti (ni + hṛ) :  ย่อมนําออกไป takes out 
เนติ neti (nī) :  ย่อมนําไป leads, carries 
เนสิ nesi (nī) :  นําไปแล้ว led, carried 
 

 [ป p] 
 
ปกฺโกสติ pakkosati (pra + kṛṣ) :  ย่อมเรียก calls, summons 
ปกฺขิปติ pakkhipati (pra + kṣip) :  ย่อมใส่, วาง, ขังไว้ puts, places, deposits 
ปจติ pacati (pac) :  ย่อมหุง cooks 
ปจตุ pacatu (pac) :  จงหุง let him cook 
ปจิ paci (pac) : หุงแล้ว cooked 
ปชหติ pajahati (hā) :  ย่อมละ rejects, abandons 
ปฏิจฺฉาเทติ paṭicchādeti (prati + chad): ย่อมปิด, ย่อมกลบไว้  conceals, hides 
ปฏินิวตฺติ paṭinivatti (prati + ni + vṛt):  กลับแล้ว went back  
ปฏิยาเทติ paṭiyādeti (prati + yat) :  ย่อมเตรียม, ย่อมตกแต่ง prepares 
ปตติ patati (pat) :  ย่อมตก falls 
ปติ pati (pat) :  ตกแล้ว fell down 
ปตฺถรติ pattharati (pra + stṛ) :  ย่อมแผ่ไป spreads  
ปตฺเถติ pattheti (pra + arth) :  ย่อมปรารถนา wishes, aspires 
ปปฺโปติ pappoti (see pāpuṇāti) :  ย่อมถึง attains 
ปพฺพชติ pabbajati (pra + vraj) :  ย่อมบวช, ย่อมเว้นรอบ becomes a monk, goes  
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   forth, renounces the  
   world, gets ordained 
ปราเชติ parājeti (parā + ji) :  ย่อมพ่ายแพ้ defeats 
ปริทหติ paridahati (pari + dah) : ย่อมสวมใส่, ย่อมนุ่งห่ม wears 
ปริเยสติ pariyesati (pari + iṣ) :  ย่อมแสวงหา explores, searches 
ปริวชฺเชติ parivajjeti (pari + vṛj) :  ย่อมเว้น avoids 
ปริวาเรติ parivāreti (pari + vṛ) :  ย่อมแวดล้อม, ย่อมกั้น accompanies 
ปโลเภติ palobheti (pra + lubh) :  ย่อมเล้าโลม, ประโลม tempts 
ปวตฺเตติ pavatteti (pra + vṛt) :  ย่อมเป็นไป  sets in motion 
ปวิสติ pavisati (pra + viś) :  ย่อมเข้าไป enters 
ปสีทติ pasīdati (pra + sad) :  ย่อมเลื่อมใส, ย่อมยินดี pleases 
ปสฺสติ passati (spaś) :  ย่อมเห็น sees 
ปหรติ paharati (pra + hṛ) :  ย่อมต ี hits, strikes 
ปหรียติ paharīyati (pra + hṛ) :  อันเขาย่อมต ี is beaten 
ปหิณาติ pahiṇāti (pra + hi) :  ย่อมส่งไป dispatches 
ปาจยติ pācayati (pac) : อันเขาย่อมให้หุง causes to cook 
ปาจาปยติ pācāpayati (pac) :  อันเขาย่อมให้หุง causes to cook 
ปาจาเปติ pācāpeti (pac) :  อันเขาย่อมให้หุง causes to cook 
ปาเจติ pāceti (pac) :  อันเขาย่อมให้หุง causes to cook 
ปาเชติ pājeti (pra + aj) :  ย่อมขับ drives 
ปาเตติ pāteti (pat) :  ย่อมตก จุ. ย่อมให้ตก ภู. fells 
ปาเตสิ pātesi (pat) :  ตกแล้ว จุ. ให้ตกแล้ว ภู. felled 
ปาปุณาติ pāpuṇāti (pra + āp) :  ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ attains 
ปาเลติ pāleti (pāl) :  ย่อมคุ้มครอง, รักษา protects 
ปาเลสิ pālesi (pāl) :  คุ้มครองแล้ว, รักษาแล้ว protected 
ปาวิสิ pāvisi (pra + viś) :   เข้าไปแล้ว entered 
ปิยายติ piyāyati (denom. piya) :  ย่อมเป็นที่รัก is dear 
ปิวติ pivati (pā) :  ย่อมดื่ม drinks 
ปิวตุ pivatu (pā) :  จงดื่ม let him drink 
ปีเฬติ pīḷeti (pīḍ) :  ย่อมเบียดเบียน oppresses 
ปุจฺฉติ pucchati (pṛcch) :  ย่อมถาม questions 
ปูเชติ pūjeti (pūj) :  ย่อมบูชา honours, worships 
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ปูเชสิ pūjesi (pūj) :  บูชาแล้ว honoured, worshiped 
ปูเรติ pūreti (pṛ) :  ย่อมเต็ม จุ., ย่อมให้เต็ม ภู. fills 
เปเสติ peseti (pra + iṣ) :  ย่อมส่งไป sends 
โปเสติ poseti (puṣ) :  ย่อมเลี้ยงดู nourishes, looks after 
 

 [ผ ph] 
 
ผุสติ phusati (sprś) :  ย่อมสัมผัส, ย่อมกระทบ touches 
 

 [พ b] 
 
พนฺธติ bandhati (badh) :  ย่อมผูก, ย่อมมัด binds, ties 
พนฺธียติ bandhīyati (badh) :  อันเขาย่อมผูก is bound 
 

 [ภ bh] 
 
ภชติ bhajati (bhaj) :  ย่อมคบ keeps company 
ภญฺชติ bhañjati (bhañj) :  ย่อมผ่า, ย่อมทําลาย breaks 
ภวติ bhavati (bhū) :  ย่อมมี, ย่อมเป็น becomes 
ภวตุ bhavatu (bhū) :  จงเป็น let it be 
ภายติ bhāyati (bhī) :  ย่อมกลัว fears 
ภาสติ bhāsati (bhāṣ) :  ย่อมกล่าว speaks 
ภาสียติ bhāsīyati (bhāṣ) : อันเขาย่อมกล่าว is told, is said 
ภินฺทติ bhindati (bhid) :  ย่อมทําลาย breaks 
ภุญฺชติ bhuñjati (bhuj) :  ย่อมกิน eats, enjoys,  
   partakes qf 
ภุญชฺียติ bhuñjīyati (bhuj) :  อันเขาย่อมกิน is eaten 
โภชาเปติ bhojāpeti (bhuj) : อันเขาย่อมให้กิน causes to eat 
 
 
 
 



                                                         ปาฬิภาสา: ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี 
 

292 

 [ม m] 
 
มนฺเตติ manteti (mantra) :  ย่อมปรึกษา discusses,  
   takes counsel 
มรติ marati (mṛ) : ย่อมตาย dies 
มาเปติ māpeti (mā) :  ย่อมสร้าง creates, builds 
มาราเปติ mārāpeti (mṛ) :  อันเขาย่อมใหฆ้่า causes to kill  
มารียติ mārīyati (mṛ) :  อันเขาย่อมฆ่า is killed 
มาเรติ māreti (mṛ) :  ย่อมฆ่า kills 
มาเรสิ māresi (mṛ) :  ฆ่าแล้ว killed  
มินาติ mināti (mā) :  ย่อมวัด, นับ, ตวง, ชั่ง measures 
มุญฺจติ muñcati (muc) :  ย่อมปล่อย, ย่อมถอด releases, frees 
โมทติ modati (mud) :  ย่อมยินดี, ย่อรื่นเริง takes delight 
 

 [ย y] 
 
ยาจติ yācati (yac) :  ย่อมขอ begs 
ยาจิ yāci (yac) :  ขอแล้ว begged 
โยเชติ yojeti (yuj) :  ย่อมเทียม, ย่อมประกอบ harnesses, joins,  
   Composes 
 

 [ร r] 
 
รกฺขติ rakkhati (rakṣ) :  ย่อมรักษา protects, observes 
รกฺขตุ rakkhatu (rakṣ) :  ขอจงรักษา let him protect 
รกฺขียติ rakkhīyati (rakṣ) :  อันเขาย่อมรักษา is protected 
โรทติ rodati (rud) :  ย่อมร้องไห้ cries, weeps 
โรเปติ ropeti (rup) :  ย่อมปลูก, ย่อมเพาะ plants 
 

 [ล l] 
 
ลภติ labhati (labh) :  ย่อมได้, ย่อมได้รับ gets, receives 
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ลิขติ likhati (likh) :  ย่อมเขียน writes 
 

 [ว v] 
 
วฑฺเฒติ vaḍḍheti (vṛdh) :  ย่อมเจริญ, ย่อมตัก-คด developes, increases 
วณิตมกาสิ vaṇitamakāsi (vaṇita + kṛ): ทําให้บาดเจ็บแล้ว wounded 
วทติ vadati (vad) :  ย่อมกล่าว says 
วนฺทติ vandati (vand) :  ย่อมไหว้ bows down, worships   
วนฺทียติ vandīyati (vand) :  อันเขาย่อมไหว้ is worshipped 
วปติ vapati (vap) :  ย่อมหว่าน, ย่อมปลูก sows 
วสติ vasati (vas) :  ย่อมอยู่ dwells 
วสฺสติ vassati (vṛṣ) :   (ฝน) ย่อมตก rains 
วาเจติ vāceti (vac) :  ย่อมกล่าว teaches 
วายมติ vāyamati (vi + ā + yam) :  ย่อมพยายาม exerts, tries 
วิกฺกิณาติ vikkiṇāti (vi + krī) :  ย่อมขาย sells 
วิกฺกิณิ vikkiṇi (vi + krī) :  ขายแล้ว sold  
วิกฺกิณียติ vikkiṇīyati (vi + krī) : อันเขาย่อมขาย is sold 
วิชฺฌติ vijjhati (vyadh) :  ย่อมยิง, ย่อมแทง shoots 
วินฺทติ vindati (vid) :  ย่อมประสบ feels, experiences 
วิปฺปกิรติ vippakirati (vi + pra + kṛ\) :  ย่อมกระจัดกระจาย scatters 
วิภชติ vibhajati (vi + bhaj) :  ย่อมแยก, ย่อมแบ่ง distributes 
วิวรติ vivarati (vi + vṛ) :  ย่อมเปิด opens 
วิสฺสชฺเชติ vissajjeti (vi + sṛj) :  ย่อมตระเตรียม, ย่อมจัด spends 
วิหรติ viharati (vi + hṛ) :  ย่อมอยู่ dwells 
วิหึสติ vihiṃsati (vi + hiṃs) :  ย่อมเบียดเบียน hurts, harms 
วิเหเ ติ viheṭheti (vi + hīḍ) :  ย่อมเบียดเบียน harasses 
วิเ ติ veṭheti (veṣṭ) : ย่อมห่อ wraps 
วฺยากโรติ vyākaroti (vi + ā + kṛ) :  ย่อมทําให้แจ้ง, ทํานาย explains 
 

 [ส s] 
 
สํหรติ saṃharati (saṃ + hṛ) :  ย่อมรวบรวม, ย่อมพับ collects 
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สกฺโกติ sakkoti (śak) :  ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ is able, can 
สนฺติ santi (as) :  ย่อมมี, ย่อมเป็น are 
สนฺนิปตติ sannipatati (saṃ + ni + pat): ย่อมประชุม, รวบรวม assembles,  
   gathers to- gether 
สมสฺสาเสติ samassāseti (saṃ+ā+śvas): ย่อมปลอบโยน consoles, comforts 
สมิชฺฌติ samijjhati (saṃ + ṛdh) :  ย่อมสําเร็จ fulfils, succeeds 
สมฺมชฺชติ sammajjati (saṃ + mṛj) :  ย่อมกวาด, ย่อมถ ู sweeps 
สมฺมิสฺเสติ sammisseti (saṃ + miśra) :  ย่อมผสม mixes 
สยติ sayati (śī) :  ย่อมนอน sleeps 
สยิ sayi (śī) :   นอนแล้ว slept 
สลฺลปติ sallapati (saṃ + lap) :  ย่อมสนทนา converses 
สาทิยติ sādiyati (svad) :  ย่อมยินดี, ย่อมชอบใจ enjoys 
สิพฺพติ sibbati (sīv) :  ย่อมเย็บ sews 
สุณาติ suṇāti (śru) :  ย่อมฟัง listens, hears 
 

 [ห h] 
 
หนติ hanati (han) :  ย่อมฆ่า kills 
หรติ harati (hṛ) :  ย่อมนําไป carries, takes away 
หราเปติ harāpeti (hṛ) :  อันเขาย่อมให้นําไป causes to carry 
หริ hari (hṛ) :  นําไปแล้ว carried 
หรียติ harīyati (hṛ) :  อันเขาย่อมนําไป is carried 
หสติ hasati (has) :  ย่อมหัวเราะ, ย่อมร่าเริง laughs 
โหติ hoti (bhū) :  ย่อมมี, ย่อมเป็น is, becomes 
โหตุ hotu (bhū) :  ขอจงเป็น let it be 
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