
บทที่ ๙
แจก อ ิการนัตใ์นปงุลงิค ์



อ ิการนัต ์ในปงุลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อโย, อี
ท.ุ อ+ิอํ =อึ อ+ิโย =อโย, อี
ต. อ+ินา =อนิา อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
จต.ุ อ+ิส =อสิฺส, อโิน อ+ินํ =อนีํ
ปญ. อ+ิสฺมา =อสิฺมา, อมิหฺา อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
ฉ. อ+ิส =อสิฺส, อโิน อ+ินํ =อนีํ
ส. อ+ิสฺมึ =อสิฺมึ, อมิหฺิ อ+ิสุ =อสีุ
อา. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อโย, อี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. มุนิ มุนโย, มุนี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ มุนึ มุนโย, มุนี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. มุนินา มุนีห,ิ มุนีภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ มุนิสฺส, มุนิโน มุนีนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. มุนิสฺมา, มุนิมฺหา มุนีห,ิ มุนีภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. มุนิสฺส, มุนิโน มุนีนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. มุนิสฺม,ึ มุนิมฺหิ มุนีสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. มุนิ มุนโย, มุนี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มุนิ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ มุนึ แปลง  อ ํ เป็นนิคคหติ (งฺ)

ต. มุนินา ลง  นา  คง  นา

จต.ุ มุนิสฺส, มุนิโน ลง  สฺ  อาคม (หรือแปลง ส เป็น สฺส),  แปลง ส เป็น โน

ปญ. มุนิสฺมา, มุนิมฺหา ลง สฺมา คง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. มุนิสฺส, มุนิโน ลง  สฺ  อาคม (หรือแปลง ส เป็น สฺส),  แปลง ส เป็น โน

ส. มุนิสฺม,ึ มุนิมฺหิ ลง สฺม ึคง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ

อา. มุนิ ลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มุนโย, มุนี แปลง อ ิเป็น อ ลง โย คง โย, ทฆีะ อ ิเป็น อ ีลบ โย

ท.ุ มุนโย, มุนี แปลง อ ิเป็น อ ลง โย คง โย, ทฆีะ อ ิเป็น อ ีลบ โย

ต. มุนีห,ิ มุนีภิ ทฆีะ อ ิเป็น อ ีลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ มุนีนํ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง นํ คง นํ

ปญ. มุนีห,ิ มุนีภิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. มุนีนํ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง นํ คง นํ

ส. มุนีสุ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง สุ คง สุ

อา. มุนโย, มุนี แปลง อ ิเป็น อ ลง โย คง โย, ทฆีะ อ ิเป็น อ ีลบ โย



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีการใช ้มนุิ (ผูรู้)้
๑. มนุิ  สสิฺเส  ปสาสต.ิ

อ.ผูรู้ ้ย่อมสอน ซึ่งศิษย ์ท.
๒. ฉ  มนุโย  โลเก  อตถฺ.ิ

อ.ผูรู้ ้ท. ๖ มีอยู่ ในโลก.
๓. สสิฺสา  มนุึ  อนุวตตฺนฺต.ิ

อ.ศิษย ์ท. ย่อมประพฤตติาม ซึ่งผูรู้.้
๔. ปณฺฑติา  สมมฺาสมพฺทุเฺธ  มนุิมนุโย  วทนฺติ

อ.บณัฑติ ท. ย่อมเรยีก ซึ่งพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท. ว่าเป็นมนุิมนุี



๕. มนุินา  สสิฺสา  วนิียนฺเต.
อ.ศิษย ์ท. อนัผูรู้ ้ย่อมแนะนํา.

๖. อเสกขฺมนุีห ิ เสกขฺมนุโย  โอวทยินฺเต.
อ.พระเสขมนุี ท. อนัพระอเสขมนุี ท. ย่อมกลา่วสอน.

๗. ปีต ิ มนุิสฺส  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ปีต ิย่อมเกดิขึ้น แกผู่รู้.้

๘. อาคารยิมนุโย  อนาคารยิมนุีนํ  ทานํ  เทนฺต.ิ
อ.อาคารยิมนุี ท. ย่อมถวาย ซึ่งทาน แกอ่นาคารยิมนุี ท.



๙. สสิฺสา  มนุิสฺมา  อภถิตุ ึ ลภนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ย่อมได ้ซึ่งคาํสรรเสรญิ จากผูรู้.้

๑๐. สมมฺาสมพฺทุโฺธ  ปน  โลเก  มนุีห ิ อคโฺค  โหต.ิ
อนึ่ง อ.พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นเลศิ กว่าผูรู้ ้ท. ในโลก ย่อมเป็น.

๑๑. มนุิสฺส  สสิฺสา  วายมนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ของผูรู้ ้ย่อมพยายาม.

๑๒. ปจฺเจกมนุีนํ  กเิลโส  นตถฺ.ิ
อ.กเิลส ของพระปจัเจกมนุี ท. ย่อมไม่มี.



๑๓. มนุิสฺมึ  ชิณฺเณ,  สสิฺสา  อปุฏฐฺหนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อผูรู้ ้แกแ่ลว้, อ.ศิษย ์ท. ย่อมอปุฏัฐาก.

๑๔. เตส ุ มนุีส ุ ปพฺพชิโต  อนาคารยิมนุิ  นาม  โหต.ิ
ในผูรู้ ้ท. เหลา่นั้นหนา อ.บรรพชิต ชื่อว่าเป็นอนาคารยิมนุี ย่อมเป็น.

๑๕. สสิฺสา  อาหสํ ุ “โภ  มนุิ  มย ํ ต ํ อปุฏฐฺหสิฺสามาต.ิ
อ.ศิษย ์ท. กล่าวแลว้ ว่า ขา้แต่ผูรู้ ้ผูเ้จริญ อ.เรา ท. จกัอปุฏัฐาก ซึ่ง
ท่าน ดงันี้

๑๖. โภนฺตา  มนุโย  ตมุเฺห  สตตฺานํ  นาถา  โหถ.
แน่ผูรู้ ้ท. ผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. เป็นที่พึง่ ของสตัว ์ท. จงเป็น.




